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- REP~LJCA, DOS -ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 
' ANNO II 

CONGRESSO MACIONAL 
2:" SESSÃO 'mr 31 DE DBZE.>IilRO DE 1890 

Presidancia do S'r .. Pnulente de Morais 

Ao meio dia ~- lZ-se a chnnnda, ~\ quxl- re
spondem os Srs. Prudente ele i\'lOrnftE,- Paes 
lle Caryalho, Eduardo Gonçrü ves, Frapci'scõ 
J\ü_tchado, LcoveP,'ildo Coelho, Joaquim i fü"tr
,nfonto, .Toito Pedro, .Jdsi3 $2c1,rndin·o, Mfj,noel
Hµ.rn.la-, · Antonio -Baena, J-o(l.quim ' · ~ 11nz, 
Theodoro PU:~ hP.co, - Joaquim. Catundn,~ 133-
ze-rrn. de _ ALb~1qnerque Junior, TheciJ~ t'eto 
Soutó, José Bernn_r,]o, 0liveira ~:'~cvão, 
Amaro Cavalcanti, Ãln'leida. - Bilrret~})° L"ir
rniDo d;:i. Silveira, ·Josê" Hygino, José S~lfueí:to, 
Frederico ~errano, -Thomar. Cruz, V'trgilio 
Dnm:1sio, D-omiogo3 Vicente, Gil G011lart, 
J\fonteiro de Ba1•ros, Laper, .J1mz Car:neiro, 
Cn.inpos Salles, UIJaldino do Amardl, 'lautos 
Andrade, Generosq li-forques,- - Raulioo ,Hom, 
Esteves Ju.niot', Luiz -Délph-ino, Ramil'ó Bar
.cellos, Pinheiro Maclrn.do, Julio Frol::l,. Cesa• 
ifo Alvim, .Eclllardó \Vandenkolk, Saidankt 
J\.fari'nlD, Jo:1quim de Sonzn,_ Silva C.;tner:lo, 
SI'va Paranhos , Jonquin) J\Iui'ti nho, Pi_nlrnil'o_ 
'31rnde~. Bolrort _ V_ieira, Uclirh Rodl'lg·ncs, 
I11dio clJ Brnz_ll, Lauro Sodrà, SerzMello, 
Nina . ll.ibeiro, Ganlã.o, Pellt\l Cheemont, 
M .tt~ Bacellm', - Cost:i. [\odrignes, ·er.simiro 
.Junior, Rodrigues Fernandes, Anff'islo Fia
lho, Nog-ueirà. P.tranaguá, Nelson, Pirns 
Ferreil'a, i\-Ia1·tiuho Rodrjgucs, Barbos'.t Lima, 
Ber.erril, Justiniano Serpa, F1·ederico Borge3, 
Jcsé AY!=llino, José Bevilficqun-, Gonçtd o ele 
L '1 g03, Nascimento, ·pecJro \'-elho, Mig t1•;ll Cas
tro Amorim Ga!'cia, Epit,1cio,Peclro Americo, 
Co~to Cartnxo, Si Andrade~ Retllmb,i, "l'ole.n
tino ele Onrvalho,Rosa u Silvn.,.João Barbalho,
JoséJ\fariano, Juvencio rle Aguiar, Anth'é Ca
va.lcanti,Raymnnclo füwdeir_a, Anni_!:ial l<'alcão, 
Meim de Vasconcello2, Pereim de Lyi'a, João· 
Vieira, Luiz de An·lrade, Es·pirito Santo, Bel
larmino Carneiro, Pontes ele ll·!ihnda, Oiticic.1, 
Gabino Besouro, Oliveira Vallarlão, Fer'iSbello 
Freire, Augusto de F:rcitas., P,wlo Argollo, 
Antonio Euseblo, z,,ma, Garcia Pires, Jlfar
col_in_o Moura, Santos Pereira, C.ustodio de 
l\1ello; P<1nla Guinrn.l'ãe1, Mil-too,Amphilophio, 
Fi't1nci~co Sodre, Dionysio Cerqueira, : Leo:1' i~ 
gi leio Fi l ,g·uei1~s, Barão cl_e S. _Marcos, B::t
rão rle Vil la ·v içosa, Mon1/: Fre1_re, i\,_thaydo 
,Juoioi', fonseci1 Hermes, Nilo p ,' ç~nlrn, Ur
bJno M1irconcle3, Jlfanhã.es Barreto, Oliveir:i 
Pin-to, Viriato ç)e Medeiro:;;, Virgil;o Pese 
soa, Bapti3ta eh Mol.t_a, _ Fróes da Cr:_u;., A!
cindo Guanabara, Er1co Goelho, Sampn10 Fer_
r.u, Lopes T_rov~o, Arislic~es L°,.??• l!urq11-irn 
\Verne~k , Domingos Jernrno, \i 111ha·ns, Tho· 
nrnz Delphino, J~ntonio Olyntho, Ba~laró , J'1t· 
eifico Mascarenhas, Gabriel do Jlfagalhaes, 
Cfo1g·as Lobato, Jacob da Paix:fo, Alexandre 
Sto~k ler Frn.ocisco eh Veiga, Co ,;t:i. Sen-na, 

- - Oonçalv~3 Chwes, Dul.ra N.icacio, Cori·êa ~a
Lello, l\fanoel Fulgenc10; 'Astolpho PJo, Ar1s
tldc3 M11ia, Gonçal ve> Rnmos, Carlos <las Uha
~·as, -costa !\'Inchado, D;)iningos P~rto " P-d l e ~ n, 
'.roão de Avellnr, Fene,ira Rabetlo, Ferreira 
pii·es, Dern'1Wl'ino ele Campos, rvroraes B 1n·os, 
Domin(l'os de 1\for,1es, Adolplto Go l·l(, Carva, 
Jh::d, Ang-elo Pinheiro, Murrn, P.irnl:no .nal'
los:-co~ta .r unior, Ro·lr1gue3 01 ves, A lfr.efo 
gllb, Moreira ela Silva, Almeida. ~1og· 11 e;1'a, 

-Ru bi:'.í,o J 1ulior, Fleury Cmwlo, Leopol_do ele 
J1nlhõe3, Guimarães Nat:1.1, _, A~e1·edo, , Cu.etano 
ele A Lbuqnel'que, Belarmino de .. Mendonça, 
:Marciano t.Ie i\Iiga ll.ük~s , Ip~rn:VIul\r 1'_,.,?ar· 
1-o~ · c ,~ 111po.s, Schimtdt ,_ Lacel'Ja ((o,mnho, 

~J 
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Victori1io Monteiro, Pere'ra da Costa, Antilo · 
de Faria, J ulio _ele ,- Casíil110J, Bwges de_ Me
deiros, Alcides Uma, Assis Brazil, 'fhomaz 
l<'lores, Abr2u, Homero Baptis-tn., Rocha-Oso
rio, Cassiaiío.elo Nascimen,to,Fernando Abbott, 
Demetrio Rib_eiro, l\Ienba Barreto e Joã.o Se-
veriano. 

AIJr<'l ·Se _a ses,:;ã') .-

N , 1 

br·ios, 'dissc o segilinle: « Po1' mais grave 
que sej '.t o -assumrtto que se çontém nesfa, 
moção, o Congresso, p:ir ccrt"o, -não receiar:i. 
enc:1ral-a de frente,.sej;i, approvanelo-a., sej::i. 
reprovando-a.» · -

Estas palavras elo honrado representante, 
significam clara.mente, n.::to diréi uma provo
caçãoí mas ui11 con:vite { t nós, que eompom.o.s ' 
o· Congresso, r-m·~ rnanifastar nossa._ opin \ão 

Dúxam d~ comparecer com cau;;-i. pàrtlci- a _respeito da. mesma moção-: _ ' 
pad;i. _os Sr;i. J:<:ly»eu Martins: João Nei-va, E, sr, presidente, açompanb :.wdo 0 llom'ãdo 
Floriano -Pekrnto, Jluy l:l i:rbos.a; · S'.lrai.va., rcpresçntan te, neste conceito, votei pelo sen 
Quh1tino Boéf[;yuvu; Tav'i'tres Bastos, Aqui- requerimento, qu:i;ncJo _pel::t primeira -·-ve( 
lino do Amaral, Henriqu_e de Carvalho, Thoo- pediu que a 1110ç,ão -eutrasse cm ctiscu3sã.o n:i 
philo dos 'Santos, Leandro Mac'icl, M()dr:t_clo, se.,siio seguinte, e tambªm votei l:ontem, 
Matta M:tçhflclo, AI vm·o Botelho, Ferreira qu,1.mlo s. Ex. inl'iSliti p_ol' ig-nal re_rrueri
Brandão, !'luerio ele Paiva:, Casario Motfa mento. 
Junio'r, Lo'pos Chaves; Carlos Garcia; e I:-Iontem, ao terminar ó _seu cliscqrso, este 
sem. c1us'1 os Srs. Cunha Junior, Pedro ' hónrado representante fez ainda u-.m, ppello 
Pau.tino, Rosa Junior, Co0lho e r Campo3,_ mais formal, mais dit'ecto á "llOSsa coufra ter-
Rangel Pesfana-, Joaquim Felicio, Amel'ico ·nidacle e concu!';;o para emittir no3sa opiniãc 
Lobo,.Joã.o Lopes, Almino Affonso, Gonçal\·es fruocamentc a. r0 sp_ei to ela moção, _'C1ue . · 
Ferreira; J oã.o de Si r;ueira, Bernardo de Men- havia a presentado. . - _ -- _,. -1 
clonça, Ivo do _P1;ado, Tosta, SeJbra, itrtlrnr ~->ois hem, · sr. prn3idente, acudindo cor 
Rios, Santos Viejra, Prisco Paraíso,-' Fonser.a todo 0 prazer ao .appello (l'o honrado repre 
e Silva, Cyrillo de Lemos, Al\Brto Branclãl'>, sentrnte, com quanto seja eu,_o menos lta!Ji)i 
.Toaquirn Breves, França Cal'\'alho, Luiz tado (não apoiados) e mais obs_çúro membr 
Mm·at, Jacq-ues Ourique, llfayrink, Canele de desta _c::tda (nao apoiado§), subo a esha tr-ibun& 1 •. , 
Figueire~lo, . João . Pin ll&iL'O, Le_onel Filho, não para proferir um rliscurso,-Lã.o l:rri lhan te '. 
r:an1".m;1,ei', Ji-m~r1cç)_ :~uz, Fel1_c1~,n~ Pe1~n~1, eloqnt} n:te como aquelleq_irofel'itles pelo h? rt 
\ 10~tt, Fi ª?~1s?o Amilln l, ,.,Dom1!1b,1" .Rovha, l'Gtdo representante ague me ten\10 r efer1d1 
~:;\-rao ele Sant,l He:ena_, Jop.o Lt:1z, _~-t~tz B1~r,- mas unicai:1ente· para,justificae o meu vQtç 
rnto, Ro~lolpholl1uandJ., A~t01:no PuJo, D'er- que,clescb Jot a (Jeço no honrado r'eprcsentanL 
nando Luna e E~·nes to _ cle Ol1ve1ra. 1 que me reJeve c,l.ec!ar~u', é contrario a ella . 

E' -lpa, posfa em discussão e sem doba.te (.-lpoiaclos e não àpoiados) , 
approvada a acta da sessão antecedente. O SR. OLIVEIRA PINro - Apo'.ado, nad 

E' lido, posto em discuss[í.o e sem' debate pó:l~justillcar esto, m~ção. (tlp oi'aclos e nilc. 
app1,ovado o parecer n. 3, concedendo licença azJoiaçlos.) _ _ · · ,, . 
aos Srs . . Conde ae Fig~ueireclo e llfai'tinho Ro- . Elia~ a cor:demnaçuo do Congre~so.( 1lpo1~ 
drigtrns, p'.lra ausentarem-se, o primeil'o- cio dos e nao apoiados.) , _ 
paiz e o Se'"Un-.-lo desta capital. - - UM SR . REPRESEN'l'ANTE - Diga qn·em . 
.,,.. - . 

0 caJJaz de conclenma1' o Congresso. --
0 Sr. A!tnaro Cavalcanti - O SR. OLIVEIRA Prnl'o -O proprio Con

.Sr. presidente, pedi a p1lavra p \r..t inauc!aÍ• gresso. (Ha niiti·os apai't_es.) 
i1 mesil. a, seguinte proposüt ou indicaçã'.l.:- O SR. CANrÃo-0 quec liZ a n_1o_ção, meu;f 
que V. Ex. sej<t auto : isaclo pelo Congresso senho~·es? · ~ 

_a noniear uma commissã.o de nove membros, Co113iclera como incoo v,euien tes os ensaios, 
afim ele compr-imentar o ehefo do Governo qu,e até hoj e feem sido postos em pratica.,pam 
Provi3orio no' dia de amanhã., consagrado pela a or~anisação dos estados, e t"ambem iri·eegu
H.epublica:'l fra.tornisação dos povos. - lar_ o peoceclimentô des governadores qu0 

Vem á 111 2sa , é lida, ai>oiacla, entm em llis- ::issirn te_em procedido em virtude elo eleéreto 
- é l 1 1 élo 4 de outubro; son lo esse chcreto conside- _ cussao e sem e eJato approvac a a seguinte · raclo corno illega l, na phrn.se do homado re-

Iii -licaçc7o 

In\Iico q"tie, cónsultado o Co11gressõ, seja. _no
meac\a tma com missão de-nove membros para 
cornprimentar o c!Lere do Governo Provisorio 
no dü de amanliã~ que pela Republica é con-
1'\Bgraclo á fratemidacle elos _povos.-Amm·o 
Caüalcanti. - .llforeira ela Silvei. 

O SR. PRESIDENTE nomeia para a referida 
commissão os Srs . Am'.lro Cavalcanti, Ramirn 
Barcellos, Laper, Generoso Marques, Serzc
dello, 'Retumba, J\.stolpho Pio, Leopoldo de 
BnlhõéS e Lauro Müil_ei'. -

1)1'0S!rn tai1te, a _quem tenho a honra ele res• -
· pornler, e a_clio.r a. orgnnisaçfio dos esta.dos ay, 
que sejc1. vob.da a Cdnstitniçã.o e reformada, a · 
-lei eleitoral. 

Encarada syntheticamente a -moção, uacla. 
menos importa do quo retardar, ainda j)'e-lo 
ínenos um anno, .a organisaçi::to dos estados,; 
ÍlilJJorta privar 03 e3fachis eh :;tutonomb. de 
que tanto c:u·ecu:n par,l tL'.1 tw Llo3 seus inle
resses, fomentar a sua pro3peridade na pt'O-- -
porçfo dos -,S9us l'!3en i'sos ; importr. ainC!a, · 
Sr . presiclen ie, consel'var os estados dõba :.x:o 
clu. pressão dct cen tralisoção, qne ir.iito afrc:. 

PR!i\lEl_R.A PARTE DA ORDEi\f DO DIA phiou nsprovinciase aquo em gra11de par-te 
são ~levitlas as lliJilcnlcln.tlcs com "qüe hojf> ef:i'
tamos lutan•lo; importa, finalmente~ eiu 
um.\ anom tlia., que se ha de ela.!', a q nnl ê. qne -
a Unifo, voL)cla a Constitulç1to J_i'ederal, t r~ 1·à 
entr::do nét le;Jalidade, t eril. cossudo pam 
eLla o est,1do de rernluç_la -ou cl fo t11dura · . 
en tretan •o, os estados s:3 eon~erv[lrão alnd~ 

ORGANISAÇÃO DOS E3TADOS 

Em vir-tucle da,urgencia i)edida e approvada 
na sessão de hontem, contirú1a a discussão ela 
moção -a.presentada pelo Sr. Erico- Coelho e 
outros. - -

0 nesse csíaclo e cl1111a n \e ~odo _9 tempo em que 
so twer, de a 1 teya~ a lei eleitoral para \)OI" 
ella serem const1tmdos esses ·e3taüos. ( A?Joii;i 
elos :--) , . • 

O SR. PliE5IOEN1'E- Tem a pn.liivrU: 
Sl'. Cant<'ío. - -

· O Sr. Cantão-Sr3: do Congl'o.;so, o 
distincto rapre3ent,1nte pelo estado do. Rio 
éle J;~neiro, aô jusLifwar a moçITo, que se aclla 
cm disctmão, como ·nm dos seus dig-no:i sig·na-

O SR,. Earc"._ Cofu uro :dá ~un ap1rte. ' 
O SR. CAN'r._~o-Tore1 í\ HO\Jl\t ele responder 

ao nob~·e re-~1·e~1}!~e . • __ / 
.':'>.. ... - .. - : ..... 



., 
- Por nmis rlefoit1rn;:;n. ·qu.3 se}i. a 011g,1ni3:;.ç0:'..l y. O n10tihi füi s.dn::i.s ·moçües foi a intc1'pl'B- 1· O SR. CANI'Â) - Essa<i .normas dcvom ,}'ll;r 

dm <':-'trido;; é ins!lfflçieute, ninda q110 JJ;i.o 1 t:iqfLn qu:j se 1Ien a e.t;15 p.1,la.v1·ns da me1!s::i- qonti1i -1s n·;. 1'onstil1ü1:ã0, mas, crnqwioto c.,tn, 
c0J're<pon ~n, t!i>sr]e lo ..!'o n· to1l J:; o:; se.is i11te- _' g.em do gen<"l'Hli:;s111io d~rixi·n J i.:i.;:;f\ "" .-;on- 1\ii.o fbr v.i l da, o mn1 de~:i.u !vl'i ,. rio pcnc;n·, 
re~s·: ;e ' ' to ·l 1;; as s1i s .neco,:-;;d 1 le~, p1·{l;i r 1 g ;•e.>->u: e.i1.,-efi11-v:;s o;· --clest i1w; da. Nm;ci?,.~qiie ·i;e n<:> ::ienliui·es, é t[llO o Govel'nJ Pi·ovi:;oei_u 
ess· org 1nis ·o•o à con::ervaçii,o dos e-t 1dm; m.e forfl'n confiorlo;;. _ n1nd n, con-serva <L::l mesm;ts at.t1 ·1ii11içõe~ adqm-
nn. Ciirm~ i11·0visot'Üt o incert.t cm riue se tem Euten leu-.,e qne css:is palavras i:.n1)01'tav,11~ 'i·i :l,ts clesr!B 01 dia. 15 rlo uçrvernbro do anno 
~clmdo n,tó hoje. da pi1rto do Governo re nunoiil do poder e elas pass.1do. (Ha wn ap;n'·tc) . 

U~I SR. Rr::raRm::'l'TAN'l'E"- E' uma org.:mi- funcçõe.o, c1ne n;Lé e11tão havia exnrciclo .· O cdngresso rrão govern::i, o Congresso ó 
~ru)'ioviclarla . (H•i oii~ros apartes.) · O Sn.SsRPA.-E nestepóuto ·as palav1;n.s nãn cons ti tui11te, não póte legislar, como se sns-

0 $R. C.~:·n?\.o--S3i que os estados teem els se p1'e:>tam a oütra interprat1<çi:to. E é por-isso ten.tou aqni, e ·muitô menos póde govern11r e 
modelilr as sn1s constit1iiçõ3s pela Consti- que o Congresso iuYestiu do novo o Governo admini strfl l'. O Congresso é ·sobo1·ano em e.s
tuiç:'í.o Fedr-;r il; t ecm de corn esta p.ll' aquella.s cbs fun cç5es, que ato então exercia. tal:ielecer, por exemplo, qnal ::t fórma do go
conslitnic;õ.:i.> d> :ccc61•do. (Ha ·nrnitos .ap2•tes.) O Sa. C..l.N'l'Ão-E por i:i.so eutancleu-se que yel'!1o, qi:te eleve ser adoptnd::t, póLle adaptar ::t 

Poç-1 nos meu~ colleg 01s c(ue nfo mi doem o Congre~30 devi<t i111·estir de. novo o Go- Republic::t unit::tria ou feder•1tiva, a mouar
ta.ntns n p :rtes, pois nflo é p'.)3,;ivel ·re5pond01' vcn•uo •les3as a.l tri bn ições,invest-iuur-a. que h"jo chia ·00nstitucionRl ou o a.bsolutismo, esta no · 
n. tn•lo~, e qn13 nD ouç.un com algum:i. at- jnlg • de;<neces-;aria. po.r,1 U!:! aquolhs p l;ú1'.1:; seu direito, tem -;oberania ·para hto, mas não 
tençifo. tla mon51-gom n:lo . devi:un sei· tom;1dus no pódrt )egi:;;lal', i1ã.o póde fü,7.el' wua reforma 

Ma~, r,omr:i h óizenilo, 03 e5tar1os t eem tle sentido em que f'orr!.rn , p::i.ra darem logo.1' . á eleitorn.J, porque isto, como já d}sse, não esti~ 
fazer ·ns 'i 'U\S cnnsi itnições mod 1la·lns pela moções. (Apo iados.) na sna competencia 
Com;.titnição F'etl<~ral, com a qnaldevem estar O goveruo dls;;e-nos, é vel\lade, qne nos· Po1,tanto, senhores, rião . éonsirlero illegal 
de accórdo; mns tambem não .po•lemos dei- entregava os destinos eh N;1,ção, m::ts e3tes. o decreto d9 4 Llo outubro e, muito meno-s, 
:x:ar do rccon hec.er que as coústi tuiçü is p1·0- de.stiuos depemli nn da oeg:rni;,ação dos i)ode- irregnt ,u· o pt'oo ,dim -:.nto chtquelles governa
rnulg;1<las actu·-.tmente p3los governn,cloees res e niío de que o Con gresso se n,r1·op;a.sse o doref1 rlos esfados,-quej;\ teem promulgt•do as 
'ln O>laclos. :in.tes da, Consl itnição Ferleml, poder ele legi.-ilar, governar o nllministmr, 1 suas. lconslituições. · 
;to con:.;t itnições provis0rias ·que teem do ·ser porqne nos tas circnm3\~mcias. é qlte s0 po- O ~ o.,-tro fnn1lamento d:i. moção é p~ra qne 

'{ubrnetlichs aos c:)11 ~resso:s dos ostados. li:, si clcein., conside1·n1' ·o governo como destituído sej:oi '~ll::t ndia cla , e n, scgunrla parte·) atD qne 
por\·enlura, ellns não estivegem ele ao·ord,o de taes attr-:lbuiçiíf'S, sej-'1. ~~otad:i. urnn. r0forrna eleitoral:· 
,~om n, C nsti tuiQão Pederal, soITrerão por Entret:rnto, tendo-rn nesta casa sustentado Rs ,t parte , Sr. pres;clente, import::i. nma 
parte dos- congre.:;sos locrtes n.s modHicnções e com torla :1 r:ui'Lo, que nii.o poclLlmos legis - cens __ ea. élO systemn. eleitoí'n.I. que est.éi em 
'rnce-:;sn·ic1s, mrnarão o.:; deit3ilos q·ue eueon- lar e si não podemo3 lcgi3lar, muito menos vi 9·0:.:; á lei cl.ütoral paht qual nós n.qni nos 
tt•arcm. 11odrimos go.<:ernar e administmr... . nch·nh103. · Por que ·se- reclama urna refornm 

f>ortanto_: n.ílg-nra-se-:ne, Sr. presicl3nte, O SR, BAn.rnó-1\Ia~ nem irn.licad nes»~ 10i? E' porque, conforme· se diü, .. é lla 
ue !liio i>a inconrnniente nenhum em que O Sa. C.\.N 'l'ÃO:-fndicar p 1clemos, mas não nKo oirernce tocl<1s as gnrnutias, el!a, emi-im, 
cj·ün tlesde jú promulgadas cStl\s ,conslit tli- podemos lo:;·isl ir, governar nem aclmini-strar, não rios dú meios ele so conhecer a ver claclo da. 
i))S . ,- 'port;111to nio <!aviamos consirlerrn' o Governo ·oxprqssiín 112s urnàs . 

li!ZOl\J. Yümo3 a r.ncclvsc da. mo:::ilo. \'ou Provi;;orio deslituido de todo, poder. . o Sr .. Er,rco CoBr,no - Foi uma lei elo ex-
oniiucr;Í.r 03 dous moú vo" em qu'.i os S'.)l1S · g, si não, pergunto. eu: ú que n~ ffos pas~ou ce]1Qfí-0 . . 
.gnatai·io3 53 fomhm par.-L appessnfal-a. o. o poJer, rinem constitui u o gove1·no elo pai·z O SFi. CA:>TÃo - l\:fos, sen11orcs, es la cen
,r i!'neiro foi couside1'm' jl!efr. <11 o de~weto de desde 15 Lle novembro, cm. que o chefe do smn, que se levan t;;i, á lei cm vig-or e peln 

tb ontuliro, e:n Yi i•tu,lc d .. 1 qnll teon:i 0 , exocut i;-o o entregou ao Cong·fosso, :.ité o elite qu;ll foom ele ser· eleitos os congre15sos o o;; 
oyornatloros pro~eclirto . 1\Ias, em que osUt em que mcebcna moção tlo Congresso im·es.. govo1~11 1tlore s dos ostnclos. autes de d10gn.r <1 

ilhg·1li hlc rhi tlccrnto 1.le 'Í de ontubro? Li·ndo-'o de uovo? · osso.;; 0.:;fack', resvala sob1·e nóJ e fere-nos 
, po lot' provisor-lo estava. em plen::i, tliet:irl nra,. ·o Congee;;.:;o, não, pol'f[ne este nflo póclo . mof'.Lt.lme11 te (apoiados e 1iilo apo iadas), fern 
k .-

1
ne s~ ;i,chnYa in.vestiJ') desde 0 tlia 15 ue _g-o\·c1'U'11'_ n::m n:.lministrar, nem legisla.e . rnesrnp ao. llonrn.do re1)resentante, íJ\10 aqu i 

1110111111·0 rle 1880 . (c\pn;·tes . ) lova1ltou a ceu:;m•::i, . · 
Des• l.3 qice se entendem as palãYJ.'c\.3 tlo 1;w- o Sn .. ToLRi'/TI:\O nE CAnVALTIO - Mns n(i> 

T; ,r Sa.. llvrrri·::::ExTA>:TE -· Co:l\o ::tirnb vemo como nnn tlestitniç-fl.o, que ello -reio)'a- nJo temos eulj)ã. nenhuma (lisso ,· nada temos 
ustit.. • e J -1• ·t zer lleran .e o ongTeS30 tos SG1.1S uu•ei os .e com o regulame11!0 .. (Tia cii!ros apm·tes . ) 

O Sn. IL\n.\.!:Ó - E e~E1í:á. aLüilmiçfüs, .tlei:.;ot). irtteir:unento de oxisür . 6 Sn... C.\;-<'l'Ão' - · S01ü10.rês, digo qnc cssn. 
' o si~. CA:nXo-Sendo a.ssim, esta v.:i, 110 esse ~ovcE 1 10 · . . , . . cen .. ~N·:ui os l'3re primeiramente (na:o a11oiado«\ 
lir,;ito ele legislaT, eh governar e elo ai1J-1li- ,~fa~~ncl.e~cle_ -~l~~. 0,Cong-,r e~so c~:t~nc: .-i u qn~ pot'qll0 ella importa em -dizer-se qne não so
ni:>!t';Jl', e, port::rnto, promnlganrlo .º _cl ,~cr~tn ClJ. .,13.kCb~,,rnve';,l2r .c'.e.L?\,o º .r;,~ ·~r~.º ~l~s mos os legitimas reprB3entantes tlos no.:;sos 
do -1 dG .onLnbro nsoa tio umn. n.ttl'1]JUH);W rn- sua~ l~:nc?~;s, ~st~:.ü 1•1 6it o::; '-' p oJ ~1c,, fl i:arn.n es tado:J. · . 
cn1lo3ln.ve). Si o GOT3J' IJO Proviso1fo estava cntr c:,o nes "º Co_note:sso .• · _ . O Slt . B.\D.\Ro - E'ntilo bfio se podia mais· 
e n s~u tli ro· to; si 01-_1. de sa'.l. attrilJuiçiio le· O ::m . B.1.~.1.Ro 7'.?s, fa?;~s rnw \wote~tam, · legisl<l.l' sobre má.teria eleitoral, porqn .) os 
p-hl at'. adrninJstrat'. e governar, me parece con~ra i 0 CJ~,~ - 0 1]_?urn: ~~re."euta u to esta cli- reprosc.n tan les q uo trutussern clL~so estaviim 
{pie nifo h:> razão p:mt se co:isiclel'al' illegnl' . zelhlo". \':"~-"~ii,,:o! ;i1Ju tcs.) ,,. e;-... ;- , . coDdomno.nclo a sua. ele i.dío. · · 
e -·.:;e docr.:rto, uosth'> que., corno disse. o Go- os .•. Cn:\ . Ac:.- 11Li s,, o Con;:,rv"~º lMOc po.~c o Sit. TOLRX'l'Il\O IJE ° CA1ff.\.Ll10 - Fomos 
Yül'HO est<wa em ll ~O IJleno do um clit'eito. cle\eg-ar o que nao tem : e SI ? ~ongres;o , nao . eloito::j pela lei qne lia.via. 
l\L1s pode1·-se-lla tliwr : o Cou g· 1·a.:;o estú, re- P? -_oollo 3'0v~mar, nem rrtiirnm.;;tr~l\ .n~rn 12- o ~ e ·· ~I -d · · 
11

n·1,·to e rlõ,,'c.Je <fltB t oYo lcJ Q'rP. ~1· pu,n reniii.,·-·"º· 

1 

g1s1ar, nao p~d.c del•?.gl'.l' titei3 attr-1'm1çoes no ·1-R , ,.lc<t:T.\.0-;-. ·1· iL", Sr. ]JI'es1 ente , não se ""' --"- - ., •·• ' l l cone na ues as·min rns p.1Javras c1uc eu roco-
(10 "''·· -,.1·,nn1 n,P. .. ~' . .. .,.,_,1'. ns. efl'p.1'!0' ., L!C''" C[PCI'eto. f.O er, C:S:fJCU lVO '. , , .. . . . . ' f 

' " " "' - ~ -~ h - 0 s B 1\ I - 1 1 n 11eça CJi11o per ei ta a lei eleitora.-! e sem ne-
T 1ml)e!ll não vej.:i razib para assim pensar- -· u. · .\.DARO->Í '18 rnio pot;J JW .icar ª0 c3ssi!lci,c1e d.e ser reformada. Sou o ]li•imoiro {\, 

·se. 1~ ,si.lia. ra7Ji.r>1nl't1qu.;oseD.'eitosdotle- org<~~qne,-oci:eou . , .. . i li t l"'t l · 
Cl

·ett" JliÍ.O co nti11u:~m de~11e ,n n, IJ'lr ltll"' tio o Sn .. CA:\''1'11:0·-q ,(,,Ollg'I'GSSO 'tem o '.l JrétlO r;;con.teccr qne e .a em e e1e1 m e e OVG SJ l' 
- " - ' ~ " '" - "" 1 d e refornnda . (A1wr1es .) . Coo_g-11esso; e-;t:i mesm:.i mzã.o deve yrevale· L ~ ,c~nsm~Ji:, po _e_ rna _iCül'

0
i . m:s, º, ,o~gee~-,.~ 

,~JI' pn.rn. que fiquem suspensos os e!Iettos de ~'~º ~ ~_o~e-r,no,;;-n::w. pode t:i 0.y~n;n_1, n~o -~otl·~ 
to<!GS os rwtos tlo Ü'•Verno Provisot•io. A ru- :iclmrnisti n,1_, ll cL? P,Ode. leg1sla1 , e ~ 1 llcLO_ u 
:i,ifo ó,,. Ü) "!:)i1l1. ( i\p,.,.i•/tig.) i~to tla a~t1·t1m_!(:tl.O. c,o Cougres:'!O , clos~e ? cl 1::i, 

O Sr •. PRE~.;rnE::'l'TG - Altenção ! Qnorn f ') lll 
::ii pabvm ó o Se. CanUi.o. Peço n.o~ Srs. l'l)~' 
J)Mson.U.nl.e;; que dcixeii1 o orador· oon tinnae 
o seu d Í$CU l'SO . O decreto e,.t,l.va prorhuindo os seus etreitos lo, d~. ~1 ~~em.1J.t·o, <:: 11 ~ue o ch~_'.e elo , Gov~1;;10 

• 1(-5,fa :1 rl ata cm Cftlt~ foi p1'om ·1l~cl(l, isto -?· Pi º' 1 ".~L~' po,r, c•ll'b ll1 LOS .~uº, 111",:m~ Cong:i ~~so o SP,. c.~::'l'l'ÃO-Senhorns, é inconlesta ve 1 
desde ~·51t :1 4 de outn' r o. P. rlcpo1s, Sr. prest- 0~ seu,, ~~·~;1 ;"':-nas 11~'.tO:s, dv. ~·'.em 10·:Lm est'.1 mziío.: q1mlq11 er que seja, a lei ou !'l?S
clon' e. FL nlguns estn.clos promn!D;·H'am a sua ?." tes 1~~1 "\: · t<;n t ~io 0 p:t1.z esteve_ se'.11 go,~et no tom t eleitora 1, hq. de prod uii r bem 0 -1 
c~nst.it'li ç'ío . M 1s: Sl'. presidente, j\ qnero LO_clo ª"".e.tempo?_ IsLo e que n.<1.o e po~stvel; mal, oonfqrme a execução qne tive1'. O bom 
ndnli' tir í!ll'l o Governo Prov iso1-io ílcasse pr-i - _mw se pode cons idqr ru anuncum paiz som · un m:iu i:e:iultado c}.3 um1. lei ele'tornl rl open
vado <los diroit,Js n nttr ibnições de qu e estavn govel'no, . - _ - tle 1 1 ~ q iwm.;~, exP-r:ut.1r . Estn mesma lei, que 
de 1n,se, rbsclo que in-st tllou-se este Con- Porta:1to, . ª 3 1'.1°ç~as na~ tem razii~ de ser. é ho.Je co1_1sHrnracl,:l como ruim .. cinc ó liio ac-
gl.,,,8,0. . . 0

0 

G_10T•vernn .P!º.,.:'1So~r10. con trnuou o cloyrn c~11_.ti- 1 [ -- ·l . c' t d 11 . Ctl'l " 1 n,;_s1 _ or execubrdo. como ·rlevo SCl'; Jw, 
1'l1be':it3 Conawss::i 1avcst1n-o de novo nes- n .. i,iL no po,~!' e" n no _goso · e e, po.qne rle expru11ll' n. Yont.1d e chi Naç:Io na elei~ã o 

s::s ·!i ;· · i~ 1.> e ~Úribniçõos,c,1111 as ltns nwções, 11 ?.~ · estamos t~rnda, u~ ~·".:'1.º r~~ revo lucion,ario, rtn e fizer rlo SGns rcpresent:rntes, J1;i, ele t t' i1·· 
que f\1]111 fot'11m ·vntnfü1. s . (Apoiaclos.) p,, , 1010 quelu. ~e durn.t ,;iL <1nanclo foi vo.~ ze1· á represe11taç,ão. wci onal e dos estr.r.los 

('), Gover110 Pt•nvi~Ot'ÍO f1c~u ele [\OT,-o '11n t;l(Üt ·ª c_onstttt11çao porº. s to Çongress. o, e da.lu li . 1 . - " 
• ~ v • u. é é 1 . qu_H AS <'.'M r.11uns. que o po\To qni zer. · 

p1enit1; le rl •S •ttPihuh;õo.>, riuc htwia ad1tü-- .'111 ta!He, que cessa!'!)., , qui::_ sa uremos çLi Lilr Si:t , ' H,r;;rrrnsg~ TAN'rn· _E qnnndo ao 
l ·i.lo rir: l;t rovnl nção . ( IJn.Hes.) . • 1 lJeg-1111 a_.e e as cmnns _segu1r•ao on trn clirec- t n. 11n . t t - 1 _povo 'Se ~rpees ·n :1 r urna chapa do fono am-

. D.'v<l, po~érn, foz :.i' uma con flssflo , com toh ç, 0 ) - '~ . emqutt,n ° is 0 n ~o se '- er, en- paradn, pelo Govqrno ?- · 
... in 2·cntlifaue. tonr10 q_:ie o po:lor d_10taclor esl_a n_o seu direito ) 8 "' · 1 t l Li 1 ( R. CANTÃO-Si houve!' a violonoia e a . 

,\s>ignci 0.o;sas tluni:J mor,:õa .~, qt'.e a~ni fo- r e .c,?n 1 ~~ · 1~' ·1~º ~·oso e U:5 ~\. l'J i mções,qu~ atl- força , e.nli'lo a lei nfl.o tem a detida exer,11 • 
r.1m a.proc;:in l t!las,c, port,lnto, votc1 pol' elln; qtm iu_ (L) LI<:> tlv n~voi11bro elo ai.mo r0s~ado, - t fl l 
ma~. r2fto:!iind J depois, reconheci q11'.l e l las nã.o para. go1'el'D <J. ~', fülrntrHstear e leg-1slar.(Ap0ia- çao ; º~1 C1~1 Jgt1ranc o a hypothcso de ter el l:J. , 

e tinham l'n.7.'i.O dt') SOi', norque o facto ela, rennião dos e não apoiados_) , . a GXO:!ljÇfLO, qn~ eleve t~J'. Entretanto, por 
,, melhor . rrne ECJU. uma lei cleitornl, cles·ie que 

:tio CoJJOÓ'J'l)!MO nfi:0 ern, hash ,11-te r1a1'a e.mo o o Sa. D.1 DAnó ~ Trllfa-sn ~ne11as· -'n 111'11·,' s t - t t l , - '" u _ " • 'm ex<;c·1 01' nao 1\i e r. e o.nrnpei l,.n, como 
Fotler·_r11'n 1:iso1·io fi :.iPe Cfe\tt ! ti'rh c'a i Sllas i~rlic:içfi.o s11g7e~in lo(~}.ell10v m:5io de so orga- (leve, d(}sile quo procure meios cio sophismal-::t 

una.-:u s . n1s::irem o;; e~,,?. r. o~ . ri .0:111·os npa.i-te<.) _ drsrle r,p1 < estabcleçi, n. frnm1e e col'rnpçã0; 



1 .. , 
' ~ ""'---'----~_, 
.5' . t' ___.. ' ' 

J, 1~;;0 1 1 1 1 ,zirii ~ffei~ns ain~h peiorcs, do que mm. J. Vi., e si ti ver. occa';iiío ·Jtei de tratnr da mcnto3; não nos que1·cmos queixar dos ont_rofl , 
f 1 ' ,m - pn: Ó'l! iy;m executfüh. · . . 1 qn 1;s t;l0, u rn rltstmeto rapre~e1üante ;dfü·mar como até ugora temos feito. 
): . ~'' .1 ,1 !1 1J:' 1 ·: , et:c" (jue c:n 11 oorn pa.iz nlt•) ti~ m .íJllB o l\th1. cbncorrc com 11.1 enos porcent-.g·em Si errarmoi,-si procedermos mal, CE<l'regne; 

J 

l1•1_v.1.10 ;1t;i l1iJJ 11 y 1m" .l'H. ele1 t1mil Ui.o pe r.rei. t;c 1 •• at'.t, (). S de.:>pe zas d n · e~tatlos, -d'.' q11e a füd1w, mos com .ttJ(h a· cu! p 1 ;·mas , si purlermo3 con~ 
. CJ .110 a c1e. 9 ue a11e1ro; c.;s1 le1 prev-1 i , Pernambuco e otltro3 estn:Jos; 1::;to , senliUres, correr. par<.1. a prosperi:Jade dos· -nos~c:S est;,~ 

q ~wnto posm·el_, todo;; .os alrn .;:os, q 110 se po- .<Jll(!ndo o nobre ministro el a. fozcn :la, lmvhi doá, não se JJOS r oube esta g-!or ia, niio S3 no:i 
il iJ m~lar, e procm·1wa ev1tal-o,;, B.; t::ihelccenclo dito qno os dons nnicos csüi.dos qne tc:n s~lrlo tolham os e~forr;os no curnp1'imenlo rln nO!"' a 

, o.;; rno 103 o l'Oc lll'.;os pn1'-1 i .sso . Coin cffeit.o, a soa r,ivor, s·:í.o os do P·:ll'it e s, Pn.nlo . miss:io . -
. · s1bcmo3 qua l .foi_ o r esulta.elo que deu ossn L ;H SR . llEPRESl!:'iTAXl'E -,Nosso pon_to o - Se'. presidc.nte, creio tcej11 slifi c:1tlo o 111°11 
1 lei nJ. Stl;i pnme1r,1, execnçlo p:·esi~ida por rfuatlro e vercl ucleil'o, no onlrn ·n:io ó. v-oto conlt\1 a moção . Tcrntinan clo , P't;n a · 

sctt_ ~1utur, o Sr . Sàr·a,iv<t; vimos que a O SR . t;c116A Ronr.w uEs - E' um:t injus- V. Ex. e no Cong-r·esso releva1·em-irni o tet' 
c!o1ç<Lo rui comple ta.meate li vre, nunca houve tiça el o Sr. ministro ela fawnda. Cí Amazonas. roubado o seu prccio:;o t ·m1po, ouvioclo-me. _ 
nma c::unara do llQ[léltado3, que t:'\o g-enuina- po1• exemplo, desde que t em vida. propria , Vo zi.:s - ?\iíu apo:aJo; V, Ex . falloa 11rni l0 
111 0ff~8 represent.r sso a von·ttúle c)e seus con- ü1csrno c~ntfali;,aclo, 0011001•1•0u sernpr.c com IJem . 
sl1t11111tes . Mas o qno vimas depois_~ Qu:i,l o grnncle3 quu.nti as pa ra o cen tr.:-, que sempre o O SR . B.\D_rnô - Foi p8ua, que\'. E:-c. oe..: 
r0sultado dessli. mesnm 10i uo nünisterio elo ab:rnclonou. cu passo sua, belln, iutelligeocia combatonrlo :i, 

'S r. Vbconrle de Ouro Preto 'I .~ _ O s11: CAXTÃO - Mns , c_ornprehond·e-so que moçií.o . (O oraclo1· ao deixar a tribuna d fclic i-
f f Ui\I SR. REPJ:Ul5lD1'rFiNT8-Qu::tl é a, con--. um estado, CJUP. tem saldo a, seu 1>1 í"Ql', compn- ta do por g1·awle -mimern de se·iis coll'egas ,) 

.;. cJt.1si'ío, que se eleve tira!'? t t u'.di.!s as despezó.s, que faz o Govel'!1o Ger<ll O Sn,. A HiSTIDES L'mo (pela ordern) pel'

.l , O SR. C:,NTÃo-E' que toda, lei eleitoral .ou central com a sú;t l'cceit:.i, , pôJc conco1;r"er gunt[l. fio St'. presidente, Si o prinBiro oradol' 
( dopPnrle d.-1 execn tol' . com menos porcen tagem que um esta.do qno ínscripto é contm ou a favor da mo-çil.o . · 

j 
U:.r Su. REPRESE:\'TA>:TE- Si essa lei poufo tem deficits, um est'.tdo em qn3 a dospcza O 811 . i'r::r.<:>IDE>i"TB -A unif!n. clispo~i :;:iio que 

sei' rrnll exocutaiüt, q11a11to nu is nnn lei ni::t. cob,'c a rec3ito,? ._ !ia no l'.3g imento a este respeito, é -n. q1m 
O $11 . C.\xTXo - Essa consideração j á foi ' - U~L Sr. . REPr::m;ExT.;.'ITS ·-A ·riqueza do mfl.1Hk1 que a pn.la,V!'a. soj;1 dada conforme a. 

,, 0X[Blllli la, aqui pelo St'. Sarai ira, e é verdadei - P,wá, não é sempee-a mesma; o3cil la . ins~ri pçilo ; e isto foi assim determinarlo ú !ll 
1·~ . ; m· s, o nobroreprescntantc n:io pode con- O Sr... Uc;.ió,1. RonrnGUE:S - Çomo a dos ou- cg nsequencüi. de um~, emenda, qnc foi a1ipt'0·-
trs tar tamrom qno toda lei eleitot'ül clepen•le .tros e.:;tado3. vada, 1\ disposiçií.o quo -m:mclava thl' a, · p1~ 

• do sen executor, e n pt'ova disto é r;ne a lei O SR . CANTÃO - Como todos 03 outros. lavra altemll.damente. 
do 9 elo janeiro, que cl ev urna cama1'll. genuintl, O . SR . ANTO~rn BAENA-: Tem rcg1~lildo Tem a p:1lavra o SL'. z ,11na por tol-:t cecl i;lq 
cxprassl"Lo ela vontade elo povo, mais t:wcle t!eu prox11namente a ll.O:JO:OOO:;i000. ( lla outros a sén favor o Sr . Den:etl'io. _ 
unia carnara falsificacla, que não exprimi~ a apw·tes.) _ . . o Sr. Za1na, diz que aquellcs que 
vontade elo povo, qu:ü era a cannrn eleita O SR. CAl'\TAO - ln fohzmente o nobre nu - profes:am sLocerameote o.:; principias repu
pelo Sr. Ouro Preto. · _ . nistro ela fazenda tomou p.wa base t!e seu blic:mos, aq uell es cp.íe tomaram a si a tnt'ef~t 

UM SR . RrcrRESENTAXTE - Mas com muita quad1·0, um an no climate!'ico, pam o Pará, de defender a .Ro[rnblic1., nã'.l podem dei~Gl' 
clifficuldaclo . em que houve fo rte érise commercial, e, por de pres tar pleno assenso,á: moção que se açlia, 

OUTRO SR. REPRESENTAKT r;J - A do Sr. i.;:so, bêl i:rn.mm as rendas, de moclo que a arre- em discassiio, pois o seu fim é propol'ciona,l:'. 
Cotegipo ta mlJ,3111 foi falsificada . c:iclação foi por S: Ex· ê'a,lculada cm 7 • OOG aos estados .üm sys_tema -eloitoral que possa . 

O SR. CANTÃO - Não estou jnstificando o contos, quanclo_a rencllt sempre tem regulado ofl'erecel' a,03 cid:lllã.os, que teem do. ooncoeree 
Sl'. Cotogipo nem ningnern ; tamlJo m hou ve a ele l O a 11 .000 contGJs · com os sen3 votos parti a escolha dos repe:
me>rn.a cousa. U~r SR· H.EPRESE~T.\C-:TE - Aquellcs da.dos seufantes dos estQclo ~, melil01:os gaean tia.s do 

S&nhm'es, o flm p1·inci pal r1 ue, teve cm vista sfo limito_ casu islicm. ·- - que ti vcru,111: na eleiçiío ele 15 Lle setembro . 
o ri ntor da lei ele 9 de jrnoi t'o, como pkna- 1 . o. Sr. . A:iTO:\IO 13AE:ü - s,w dados esta- Nesta moç.ão ni'io vü o orador a, menm' 11101 
méute declarou, foi evitar ns camarn3 un:i.-, t1sl1cos, _ . . - . :iifüstf:lçlo de hbstiliclade ·ao gover-np; pelo 
nimes ; por esta r;não el-te fazia r1nostão cl o3 . O SR. CAXI'AO - Ainda, he1 Lle mo:; lrn,r, si contrario, prn1. aq uel les_ qu e entendem qne 
(·irculOS e]eilones Ul1 tll Q!11 illuGS, C, 00!11 of- t1 v:el' te lllj~ C\ ([llll 03-;e pt' 1ZO arr_C~'3llt:U[O pelo 03 amigos 1.ti'SGS_ S[O Oj3 peiol'eS qui3 existem .. 
f'il ito, a exocuçilo Lh !oi · dcn os30 re~ul t a.clo , 1 noore lUllllStrn. <Jn. foz encl a na.o o 0 rcn.1, ol le as moçüas desh onle~n niío faze 1Í1 nnis d-) 
rlm'ilillo ª.!gnns aunos ; mn s depoisden rasnl- angmenta, . )illl~Lo JlOl''"!no o ron~l1mento rle quo prodllzir o mai3 s::. lut0:'' cITeHo 1urn oi 
J' a1lo nega tivo-, o que pro \'o , qu !J f>Oi' melltor oatro3 anuo~; 1) s11po'r1or· ao .orçnrnenLn l1e qno qll erem set' governo qne. ro3peita l1 0p\: 
que seja uma, lei elcitol'al, q1nndo o oxccn lor lSSS, q11c S. E.-.-. tornon vor h1s) do sen niã.o pn blic01., qns niio qnoi rnm govern::lr n1·4 -
n!lo quizel' cumpl'il a fielmcnt.1, rla.rá nm ca lculo. bi ti'arinmcn to. ' 
rosnltaclo 111:111, poi01' elo rprn d.irá urna. J.., i O Sn . L'cn6_\ ~onr:1(;u ics -. Polo r111s toei. Aci'odiLn que fo;•am purDs :;is intcn Ç'Õ33 dó._ 
m:\, oxoc11la,i![l por nm g-o,·erno serio, quo -ao Anrnzona:-::, ~l;LO atlendou a.s dos pJzas crJ:;1 St'. Ce3ario Alvim fozenclo bni:rnr o r ·-1g-u_L1:-
1 ' nlta consciencia, . Prefiro um:1 lüi má exccn- socco1'l'O:> p111Jhco·;, e m~rl!ou-lhe dous rnLI m.:mto eleit01·al r1u e a, : tualmenj.e ·nos rcg-c~ 
!.ai.la por um governo com digniLladc, a nma contos pam o ~rvi ç-o ll~1 divida. :lCl'etlita t:1,mbem <JUO os r etoq nes .dados p0:;-· 
Jc.l boo, execu tada por um g-ovorno qne O SR. C.v;-rAo - ~{ct de n:os ti::i.r mesmo, teriol'mente nesse ro~riLrnwnto rom,m cl it n ~ 
<]ncil'a fal scal-a : ois as coucl11sfies a rf11e <]trn o Estado do ?cll'~t Lim fe:lo ~t sna cu3ta dos por moli\'Cis rn_nito nobres; nus aoimi elo 
quiíl cllega1'. Portanto, St'. pre:jdenlc, ''ºm muitas ol?ras, c11.1::1s clespezas devmm cor1'0l' tu.lo está a expe1'ieuc i;1 o ella tom ti e_non. 
qne se,j:i. apolo rr isl·:i. t!esta lei o leitora!, son1 p:; los CJÍl'eoJ gcl'ae~ :. _e tl:i.s <Jlli1e~ o g-ov9rno s teaclo que a pesai' clesses _re.tor1ue3 o reD:n 1:1,-
q1u deixe de r~conli cc Jr qne olla tom graves gorai se tem ,n.provc1 L:ulo, qnn.s1 exclusiva- mfü1to cad,i, vez e~tá ]lúiOl'. : ' 
clofeitos, o qt1e mm'cco soe rofornuda, nito mente Estas uespe1.~s , <JUC 0 E:>tatlo .faz, <lr.- Não ent ra· in apreci<tção llil:; facn ltln.ilo.:; "
quero qno o;;Le facto, quo nli;\s c;;igc a 1110 - :v q.m co1·e2r polos col 1~0 :; gcr.-1cs a11_g·mo11trrn'1? ~. ! tr,ibniçuJs do -.Gover1;0 PPov isp1·i o, n :-i.o. qn c1· 
dificn(·::í.o eh lei, ooncorr::i. par:l qne 8;; ostac103 o s1 ldo port::11Jto com qne o 03ta·.lo tio l':it' il sabel' si 0Jle·tc1w ou nJ:o.dii'oito de leg_islar e 
!1 rpie1)1 pr ivados dr. sua nntonomia, flincl ,, püt' co ncol're P~'~.:\-~s tles1;1''~n go1~1 ~3 . , , ,, . reg·n lamenlat'; o quo s.ihe é <JUO tnd.os, llniJn~ 
pot' nmi;; de um anno. ~ SR . ~r-,n __ \. - P..,t.i q,i c~ tu.o tlu 1 u.i tlls tados, senadores, minis teos e ·a té o cil e ~o' cl11 

o sn. JoÃo P8DRO -Quo ::rntonomia po lem s :;r~i. cl1scutitln. ~pportumrnanto. . ·1~ 3 t :1tlo devem a1rto.;; rl e lndn a lten;J,-.r ·nris 
Jct' elles cons1itnirlos no clom1nio tless:i. le i '! 1 O St: .. CA:-<1'.\.0 - Es porn que 0 S:·. Pl'O~t- interesses cb NQl)ilo. · -

o Sn .'CANTÃO- Responllerei a,o honrado ~~;''.'.t~ __ mo r~;~::'.t.. ~' ~ 1 ~;~1''1 de g:n~~1''.1~1 · nnm: 1;~- Procetlenclo o nobre dep11l:a·lo Dnmin,:;·11 ,, , 
p,;presenLante, ao meno:_:; pnr m3u ost,1.1!0. O - ~- 11P':Lo n:i. ~ Ctl~ i; .t~-''° <lo P 1 0.1 ~c t_: th: Co.i., como prncedo, apeesentando esta mo(io, s. -
] ' .: - 1· 1ha torra. 1u tnl c1ue ten ho a ho1mi, lilniç .• o, por fJlll qnc;'o lr :üa~ , IHLO o;u rlosl '.! Ex . dou p rnva;:; elo qnc deseja concoi'rá ·1x1r:t 

ar::i, 
11 11 

' s·· t111'11Lo CO"'º cl' 0 lg""'"' c·' 1" t11lo" tl·' Co11 -rio rõpresqntar nestB Congresso, tem 1·ecu 1·sos ::i -~ . '.:. • "'. 1' " . '"'." " ' _ " " _ - qne o Govefn0 Provi3ol'fo siga o molhol'. c11rni-
Jlilt'a vível' indepcndento. Só q110r que s~ lhe sl,trnr;,rLo ~rnprrai~rnn~~ cliL::i., ,ti?"· qunc:::_,_,mLO nl10 na,s coadlçíJos om q11e nos ach~mos . 
du autonomia, qu ::i se lhe rlesatem as m:ws e ti,lteJ, por _riu~ n,L~ L\ e ª ho.n~, de r,dLt · · · O Se . ministr9 elo · in.te l'i~1', mpis :lo q1rn 
arrouxen1 os circ.ulo3 de fcr.ro, ~rn qne tc1n O ~P ... . l CUJA t\.ODHIGL: E~ - 1'º 111º8 nrro- qn.alquer outro , t 1 n h n. obr1.~·:} çao ele l0D1bi .. ar~si~ 
0 :; t~ido -apcrtndo até ho.i e, pnn dt-:por de seus l lhacl o~ . de um passado qn9 lh0 clovcrin. set' cetro e bon
'r ecurws, como bem enteu<lor. O S1l, CAx~.\q .. .. - o ~ão possJ ' tl ei :<M ro;;o.- S. Ex. foi consagea1lo seis vezes sue.-

UM Su. REPRESRNTANT8 - Quem aloa xi I co1'1'er sem clen(la contestaç;10 ~ l g·nmas . ~s:-:er- cessivamente por sun. pt'OYiu ··Lt, •sa nJo inclui-
rnãos elo seu e~ tatlo 1 · . _ çu2s qlio aqui to.em sido enn un cLt ·_ l a.~, relilti 1 ~ló u~ Jis~'" s:;n:i.tor ~n l, apoz:11' tl::ts ordens ~11~ <) 

o SR . CAN'l'ÃO - A central·s~ <:·HO qn ~ clo-1 vament ,1 ao eslatlo, qne t enho a honra elo. li1!1l CtJ R.10 ele Ja.nG11'0 p:mi. c3mag 1 l-0 ; o istó 
minou clm•nntc a monn:'ch.i n, solwe . tuclo no3 r'e.p~'eS Gniar. . . - . Q' t';l_ç1s .i inJepen '.lencia de l\1ln:i s_ e :i loi" llo D 
ultimas ;:innos, e que estti. ainda tlonrnianLlo . cJ;~ Ja clomonst1'e1 que, s1 tlep0ndcl' n. oq-rc111- !lo .i_ano1t'O . . . . , , 
col'to modo nté agorn. s:tçftq do3 o.s ta '~_os · c~c um~ ref01'nu ele1 tor.tl , 1 81 e:;_s_1 prnv:n1'H assim po . .l a smton t<w <), 

Vows - i\'Ini to bom . esü1 orgnms3ç,as nao tern l og.~t', srnao Jnl'a su.::i. alt.1 vez é poPrp;e s3 escudava cm rn:1:i, boa, 
v~r s1i . REPRErn:sTANTE - Tsm ó proY i- ílns do anno de . 1801 , e uao quei:o rLne lei ele1tm·a]. Por m::u.s all11·0 . que s•.:Ja um 

sorio. se clumol'e pJr ll1H3 te:npo o>Lt orga,n13·1çno, 1 pO\·o, cb5 '.1e qrw cllc SPJa cornpl'1m1do 11 ::1s srnB 

0 s~c CANTÃO-· Mas u1fo quet'O que .6ss3 por que ê Pl'Bj Pd.ici tl :tos c3tndos, e, a nui3 elo Cnncções pol illcns po1' agentes otncües, a n 'io 
• .1 1 ,, 11110 cius tollo3 os outros, no e5hclo elo Pal' il .. . . qu31'81' revolucionar-se com as armus na, rnf\_o, 

e~ t0, ,clo Pl'OV isor10 uU1'0 por ll1 U13 llll ,, . - o S1i . SERPA- - l\.Ltis do que to.los, não, rorçJsamenle tem de ceJel' . 
( Apoiado s.) ' lt , ·::i~e crue ·0nes igu<11rnente. _ . . Or1t, o qL~e succafou Ciit Mi1ns ó o que o 

Qum'o,· P ;rrni _a-me ª p t!l, ' ' · o ~ 1, . C,\ :!TAO- ... a toJos igLia,lrnon Li , ro- oratlor deSeJfl, qne succcdil. em todos ó:i ·cs-
tenlrn.rn su<i car.ta do al forrH1 ·- , . [' 1 1 t d · · ~ · t t · Jnrelizmcnto meu cstnclo iuo ó l!ODh:cc1do cl i 1co a p. ll'ase, pol' que qu2remos p 2rn1 :i.u-1 a · os; pa1'n, is .o e que vem sus en :ü' e vo l;•r:i, 
ierfoitamente pelos l! onnidos Congressis~as. tonomia, queremos tel' li1Te acçJ,o pat'<> l fü- pela moção do nobt'e deputaclo pelo Rio dó 

, ~ in,h 80 fot'll1(lll1 icl !ns inexactas do r1ue o o lnrmos de seus i11 tere:;ses; querérno3 fomentar Jctn 'iro. Esta, moç.1io só t em poe fi m cllegD t' 
a sn:t rrosperitl:\lle na pl'0 porr,::Io üo sons ele - ao cJnlto ··imonto do g'.OYC>l':io nriuilfo rpn to lo _, 

~~ ·-
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o mundo sente: - que o regulamento nctnal São liJns , apoLlllas e enlrJtn conjuncta-
nrro , garante _de modo algum a liber\lade-do mente .om discussão as segniutes 
'\'oto e entl'ega aos agentes ofüciaes todos os 
meios de fraude. 

O argumento do illustre depntatlo que o 
precedeu na tribuna, ele que não ha lei, por 
me lhor que seja, que não possf\, ser mal execu
tada, não pos:;a prorluzir , desastres , nada 
prova, porque prova de mais . 

S_i_ uma lei bo::t que cerca, o cidadão, n::t oc
~'.lSJa? de. dar o voto, de todas as garantias 
1m~1g1nave1s, póde ser deturpad::t, como não 
ba ele ser um regulamento que entreaa .a 
uma intendencia todo o processo eleitgra l 
desde o a_listamento do eleitor àté a apuraçã~ 
füutl do voto~ 

E me nelas 

Ao art. 39 

Ao~rnsente-se o wg ninte: 
4. 0 Ser domiciliado no fü[~zil cle3Lle cle z 

anuos pelo . me:ios antes da eleição. - B. 
Carnei1·0, 111 eira ele Vasconcellos, -

Ao art. 40 

'En~ vez elas p:t!avms-não podendo ser 
reele1.to para o per10tlo presidencial immec!Lt
to ...... cl.1ga-se o seguinte: - e niio podera ser 
reeleito. - Meini_ ele \iasconceltos, B cltcir-
mino Cànieirn . - · 

Ao art . 41 

O regu lamento do Sr. Ccs:nio Alvim, ein 
um paiz onde não houvesse quem abusasse 
da urnn,, ~erin, um regulamento passivei, mas 
em um pa1z como o nosso, onde ha tanta falta. 
de educação política, é unm porta S3mpro -
aberta :1 fraude . · · Depois d::t pàlavrn- promolto-accrest:en-te-

Concl ui rido, depois ele considerações de outr::t .se o seguinte: -"-OU juro. - llíeira de 1'ciscon
ordem, diz o orador: que queremos nós, o cellos . Bellannino Carneii·o. 

Ao art. 40 
que querem 03 autor~s da moção, que que
rem tin a lmente os men'.lbros deste Con()'res;o? 
- o direito de manifestar livreme't'ite sua 
v011tade no dia em que tenha ele esc0ther seüs Antes da palavrn-prometto-diga-se-juro 
legisladores consti tuintes e não o poderão ou.·· 
fazer com o regnlarnepto actual. Nôs, con
grnssistas, pedimos, ,pois, ao Governo Provi
sori", ao S1'. ministro elo interiar, para at· 
te.nr.ler a. este brado uuisono elo povo brasi-
le1r_o que reforme e3se regulameuto, restabe
focendo _a organisaÇãD das mems eleitoraes 
dfl conformidade com a lei ele 9 ele janeiro . -
, F <1ça isto S . E:m. ei'eceberá os applauso3 
nlí.o só elo orador. como fla nação inteira.. '· 

-O SR . Pn:ESlDF.NTE-A diicussão fi ca. acli[lda 
}Jela hor.:t. 

Ao art. 4'2 
Accrescente-se: 
p,~rJgrapho unico . O ex-preskbente ela Re

publ!c,, não pwlerá ser nome:.do v ice-presi
den t.e elo Selll•dp, presii lon te da Camtt.ra. e 
pres1clen te elo Suprnmo Tribunal Féclernl. · 

S. R.-SDla llas s essõ2s, 30 de clozemhro tle 
1890 .-F. Ba~larô . · 

Ao art. 4'.l 

Ementle-se assim: , o SR. ARTST!DES LOBO (pela ordem) - De
sejo -s'.llJel' si esta materia con1inü1 em ordem 
do dia. O presidente exer~erá o cm'go por quatrn 

O SR. PRESIDENTE - Sem nova deliberar,[o annos, não podendo ser ree te:to para o pe-
do Congresso '!lão p6Je continuar. 

' riodo presidencial immediato. 

O S1i. ARBTIDElS Lono - Creio que, uma 
vez intern1mpido u deba te peln. hora, a mate
ri1 deve r.on t imrnr em ordem do clh .. 

O SR. Pt{liJSinENTE - A m_3sa entende que 
nfío póde pàr na· ordem do dia assurnpto estra~ 
nho á Constituição. 

· ~ O SR . Amsnor,;s LOBO - Entretanto, ante
p1nho, com a clevjda ' venh, á opinião de 
V . Ex. a opfüião do Congresso. 

O SR. PRESIDENTE-E' um requerimento de 
urgenci1 '? , 

o SR. ARISTIDES Loi3o-Não importa . 
· O SR. PRESI·DENTE- Mas quaes são os ler
mos '? 

. § 1 ·.º O vice-presidente, que· exercer a pre
s1dencm den tro elos dons u ltimos annos do 
peri?:io presiJencial, não po"lerá ser eleito 
pres1clen te para o período seguinte. 

Sala çlas sessões, 30 de dezembro ele 1890 . 
- Pedro Americo. -Santos Pereim. 

Ao art . 44 

Substitua-se pelo seguinte: 
O prasidente e vice-pr2sidente serão es

colhidos p3lo povo, mediante eleição inclirecta, 
para a qual cada estado, bem como o Districto 
Federal, constituirá unm circumscripção, com 
elei tores especiaes em nume.1·0 igLml para 
todos OiJ eslado:>. 

._ ArL 51 

Substitua-se ': 
Os mini>tros d·e Estado ser[o rllsponsaveis 

por seus actos e cons::dl1os, elos crime3 clu 
re.sponsabilicln.de propria serão pro'.:essaslos 
e JLllgn,dos pelo _ Su_premo TrUrnnal Feclel'al , 
e n os tio responsabilidade co_111rnxa c_om a 
do presidente da RepuiJ licrt, seriio proc'essa-
dos e julgados com este. , 

S[\la. das sessões 3-1 de dezernbro .le 1890 . ....:.. 
Monfa Freire. - ll101Úeiro de Barros. 

Accrcscente-se este art ig o ao capitulo·!º ~la 
sessão 2\ titulo 1° onde convier: 

Aos cidadãos da Nação é permittitlo peJir 
em qualquer tempo a clestituiçilo do pl'esi
dente da Republica, sob o :fttndamento de qne 
este mal curn os internsses da Patria. 

§ 1. 0 Este p3dido deverá S31' llirigido ;'i, 

Carnara por numero nun ci1 inferior a cem mil 
cidadãos que tenham o goso e o exercicio de 
todo3 os direitos políticos, lialiitan tes ele .um 
ou mais estados, em uma só ou mais de uma. 
petição, comtanto que a s0rn111a tott1l de 
nomes attioj ,i, aquelle numero. O pediJo · . de~ 
verá' ser clocumeu ta.elo quando a.lle 0 ·a1' factos 
especificados. ~ 

§ 2. 0 Apresentado o pedido, a Camara man
rlttrá publicar immeclicttamente tudo qmrnto 
n tlle se ref.wil' e convo~arc't n, Nação a mini
f.3star-se «sim ou niio » no prazo de quatl'o 
mezes ela d::tl;1 da convocação e em dia cle.>i
grn1do no referido acto. 

§ 3. 0 Tomal'ão p:i.rte ness'.t tlec[s[o t oclos 
os eleitores a listado3 ató n, dttta em qne ollo, 
houver logar. 

§ '!.º Os _snffe.1gios se rão recebidos perante 
mesas 0rg::i.nl_'.l1cla,; pela mesm::t fórm[\, exigi b 

. pa.rn a..s ele1ço3s elo CongTesso. Cada eleitor lrt
br1cam a sua codu la no ucto de chr o voto,em 
Jogar pal'ct esse fim reservado, junto á 111es:1, 
perf8ltamente defendido elas viott<S elo pnblit.:o 
o ela rnes1 . 

§ 5 .0 _Feita a apnmçã,o geral ele fooias as 
ant110nticas elas apul'ações parciaes de c.:tcht 
e3t~clo e cL1 Capital Federal, a Cann1·a publi
º?m o res.ultaclo ~ decln,rará destitniclo o pr~
s,dente, s1 a Naç:10, por sna nuioria, assim o 
houver querido.- Moni;; Freire. 

(O S;-. presidente deixa a s-ua 'cadeira que 
passa a ser occupada pelo Sr. vice-presidente. 

O SR. ARI>TIDES LoBo-De uma explicação, 
porque no meu modo de entend ir uma ma te
ria incluicl'1 um::t vez na ordem do diaa por 
cl'lliberação do Congresso, err:quanlo não é 
votada,continúa trn ordem do dia independen
temente de nova concessão de urgencia. 

õ SR. PRESIDENTE- Entenrlo que, em vista 
do regimento,só pó·le ser assumpto ele cli3cus. 
são, a não ser a ConstitLJição, qualquer ma.
teria cLJja urgencia seja votada p3lo Con
gresso na sessão anterior. 

O Sr. Nilo Peçanha (mo vimento 
geral ele atlençlio) diz qne no momento em 
q~e a Nação toma 11 p~ >se de si mesma., e a 
lei sabe do mundo elas tdéas p'1ra re·restit' as 
fót'mas ol'g;:rnisaclas do mundo re::tl, ni1o é 
estranhavel que o Congresso ab:a mais u:11 
péqueno . cre~llto ao homem novo, que luctou 
com pac1encia e constancia peh1 liberJado e 
pela Republica. (Apoiados.) Que na occasião 

· em CJU8 a actm:l fórn~::t cl~ governo. previst~ 
por. consta!ar;ao soc10log10;1, carecia do voto 
nacional, nao pam exercer a funcção regu la

Supprima-se o§ 1°. dora d~ um_ systerna. mas para dar ao povo 
Sala das sessões, 31 de dezembro ele 1890- pelas discussoes de SLia ass ; mbléa maior um 

Almeida N ogueirn. sentimento original , e ao espirita do' p . iz 

Sah das ses ;õ3S, 26 do cleze:nbro de 189:> . 
-Pedro Americo. 

Ao art . 44 

O SR. ARISTIDES Loso - E' exactamente o 
carn em que estamos. 

O SR. PRES1DENTE - Em caso semelhante 
o Congresso, interpretando bem o 1;egimento 
concedeu n0va urgencia para hoje. 

Não tenho n, ménor duv ida em consultar o 
Congresso sobre o que requer o nobre repre
sentante, lHra qu e a moção pos>a ser dada 
para:- a ordem elo dia s ;m nova urgencin .. 

Consultado. o CongTesso rr.3olve ser neces
saria a concessií.o de nova u!'gencia prtra que 

-possa a moção continmw na ordem do dia. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM: DO DIA 

nrrnussÃo DA SEC:çlo 2.' DO PROJECTV DE 
, ' .CONSTITl' IÇÃO 

co·nlinua a lª discussão da secç:ão 2ª do 
}Jrojecto da Constituição com - as emend::ts 
~prasentatlns. 

Ao irt. 47, n. 12 

Diga-se:- Nomear os membros elo Supre-
11:10 Tribuual Federa\ e os ministros diploma
t tcJs . - R . Osor·io. - .Abreu. -Jitlio Frota . -
li. Baptisla. - Cc1ssiano do Nc~scimento. -
Julio de Cast ilhas.·- Borges de Medeiros. -
Victorino Monteiro. -Alcides Lima . - Pinheiro 
llfachaelo.-Tlwma;; Flo res. - Abbott .- Pe
i·eira ela Costa .-:lfemm B arreto.-Assis Bra 
zil.-R. Bai·celtos . 

Additivo3 ao art. 47 

N. '11. Em.tempo de p1z não conservará 
qualquel' co11l10gente de forças federaes nos 
estados de_sde que contl'a bsCJ rep:·esentarem · 
os respect ivos poderes . 
. N. 18 . Removerá mediante representação 
dos me~mos poderes os commandantes de laes 
forças. , 

S. R .. -n. 1Vi1w Ribc :ro. 

a lg-uma cous'.t que el le amasse, a dorassr: e 
elevasse em commum ; poderia tarnbem en
toar _un;. hy~uno á federação. Não, em faco fa 
cl1scmmnaçao de rendas- e o Congresso co
nh.e ce o se.n mofo ele vel' nesta questão - 0 
e:sito das 1cléas federc\11stas, dep.!nclenclo do 
aspecto chorogra.pliico elos estados, dos seus 
orçamentos, porque ::t u:itureza desses e as 
p:ecarias condições economicas de outros, 
dizem. bem al!o que, depois de tl'es rtnnos de 
e:sperimentrtçao e de revezes, os menores clei
xar~m de ser unidacl ·'S politic,ts e admini s
tr.1t1vas, se .~ggreg:'H~do aos grandes orgãos 
locars ela Urnao: (r1porndos.) . 

Cita a AmeJ'lc::t elo Norte, depoi.:; do3 des-
astres da Coriforleração, a. sua fraqueza. õs 
seus exemplos, o pensamento elos seus ho
me:1~s , o sentido ~~o federalismo que era a 
l!ma.o, cb scparaçao que era, o provincia-
l :sm?, e sobretuclo frisa d, cordin li1Ltrle ele 
senttm~ntos e o ~!l.cri fi cio mu tno das icléas, 
garan l mr~~ o c1'eclito, a seguranç, comrnurn, 
e a estab!l1dade cfa Republica . · ( Apoicdos e 

, 11pa1·tes.) 



P ! e fe re, poróm, seü lir ~s effeitos ela feEle
raçao, ~nalysando o governo parlame11tnr 
na ltaha, França., Hespanha e na propl'ia 
)ngL1 ~e1T~1. , ~eu berço, mas .onde se nota jâ." 

1' rn~asao elo suffragio u ~1 i ver:;al, d -'sloc mdo 
po;,eres ela coró:t p.wa acamara dos LorJ.s e 
chhi nti :l 'cn,maraclos cJ1n:11un 3, 

Enumera os effeitGs e os mó:)S cwacterL>-
'\ licos do p3rlamentarismo :· a formação do 

P_Jrlumonto em ]l3quenos gTupos sem espirita 
c1v1c:i, produzindo a instaltili1l<1de ministe
rial, att';Jsando a pratical~iliclatl e cla3 refor-

' ma:>, per-turbando a marcha ela allministr,, -

\ 
çiio, cl•fficulhndo :is aliianças no exterior; 
clemonstrct a in te1'veLJçilo tio eleputach no; 
negocios elo executivo, o desej.o ela reeleic;ilo, 

, a collocação elos homens que lhe são mai~ 
.1 Llcclic'.1.clos no Cunccionalismo, a ' aggr-avação 

do l u:1:0 burocratiéo, a clopendencia do3 ml
nistro3 aos _,representantes, e finalmente a 

, i111;1ossibilitlacle tle reformas, e para exemplo 
lembra a· reforma j u lici;trüt em rrauça, 

Diz eo!110 Perron, que o Ministro está pt'eso 
ou clepnrtado, este ao eleitor, e o eleitor aos 
seus intere3ses priv;,ldos, que não ha educa
ção nem convi~çues po!itic1s. (1lii1itos apoia
dos.) 

1~- Eutretanto, o governo parl<lmemtnr tem 

'

, Yantageos, e as cita, c:nnpa ranclo o::; EstaLlos 
U11ido3 com a Inglaterra. Que os vicias elo 
wrlarnent·uisrno, são consequenci>.1s ela cen-

/ 1ra1is 'Ção administrativa; que pr,üicaclo o 
g·overno clirecto, rlaclos as li berdades lucaes,· 
el iminada a candidatura o!ficial,n:'lo teve du
Yitl .is relt1tiva.mente aos \Jons resültaüos elo 
go1re1'no parlamentar. · · 

O Brnzil V;le elesterral-o, nns niio abolil-o. 
(11 ,, itos apoiaclos.) 

Pussa, o orador a tratar elo. arbitramento 
resolven·lo o'irig 1toriamente os conflictos i11-
tc1'nacionaes. Qu1 o arbitramento é um ponto 
ele fl no direito das gentes moderno, cansa -

~,'~;,· !l,'l'al~O em tocJns as ncaslemias elo mundo e DOS 
dommios rti politica prntica. Lembra que elle 
susteve os conflicto3 entce a Inglaterra e P01·
tug 1 l, China e Japão, gstaclos Unidos e ln
glaterra,Brazil o lngtatérru, Frunca o Ingla
ter1'i1, Chi lo o l nglatc::rra, demorando-se em 
c.lth uma desta.;; clivergencius interna.cio
naes. (J1I uitos apoiados.) 

lt o3prnvle a um ;1parte, clemonstramlo qne 
o direito internacional tem um:i b:tse jiositiva 
como o cli1'eito penal, nas suas e iversas 
phas 'S, o direito cotistitucional, mesmo nas 
rnon;i,rchias parlamentares, o direito. civil, 
estudando as suas origens, a sua nenhuma 
erficacht a.:, vezes, entre os llomnnos, Ger
manos, e nem por is5o se rl u virlanclo cl'l. s1 ncção 
ideal 011 judiciaria aos principio3 vulgarisa.dos. 
(.4.poi2clos .) 

Recorda opin iões ele Gladstone, Clemenceau, 
'~ i\Iaonzini, Foot, Blaine, e estabele 'e a clis

tiucção entre americanos ·e europeus, quanto 
a aboliçüo da gu rra ou, p::ilo menos, qDanto 
a necessicl>1de de tor1rnl-a m·1is humana e 
mais raea. (!liuito~ apoiados e apai·tes,) -

- Que finalmente a emenda d;t commisiiio cios 
21 que aclmit1iu o arbitramento, está mal col
lowlano cnpitulo .4° e pAs;im>1111ente r edigida 
pod·endo ser o preceito illuclido pot' qualquer 
governo np,nixonado. 

Qne elle eleve figurar como capitulo unira 
cb Cosstituição e nestPS termos : só depois ele 
r ec n.5arlo o arhi t.ramen to que sera S'\ lll [WC! 
proposlJ e em todas as hypotheses, o Br,1zil 
recorrer-à ás armas para re:;o lvet' todo o con
flicto i'.lternncional. (ilit!ito bem.) 

Assim a illustre bancada do Rio Grande do 
Sul poderá levar p11.ra as frl'.ntEirns do tcrrito
rio sagrado, a phrnse escl'1pta no parl1clo elo 
p:irl arncnto allern~o : :A.. ii fJerda~l e e" P.17: são 
o preço de uma vtctor1a qne nos ar.lqummos 
soh1·e nós mesmos. (Applaasos. O orador d 
obroçado e m1,1ito f'e ticitaclo.) 

- ' > 

a faze1' únn cle"claração e um ' pedido; -decla
ração de qae se demo1·.11'á na tributJa sómente 
o tempo indispéns:.1,vel p \l'J, a mpi<fa s1uten
t •Ção de seu voto, e pedido p1N que s e lhe 
dispense toda- a !Jonevolencia e atteução cht 
qu .. dnão nóJe presciu.lir ::w cliscutirassumptos 
tão graves. 

D ~rns q ue.>tões impor tantos su rgem nn tural
men te ne;:;te deb_ate, unn que concerne a·-or
gi1nisação· do po::lor exccuti vo outra iJ. eleiçã0 
do presidente e vice-president·~ di1 Republica! 
Trati1-se de cliscutiL' si:nple.:;men te ambas . 

Sempl'e que se tliscutem questã3s tle orga
nisação tJJ1itica, app ll'ecam inevita,velmen te 
du:is correutes de opiuiõ3S: uma que entende 
que tod1s as leis ele organisação p'.llitic.1. de 
vem ser, pum e simplesmente, um producto 
do esfacb cb. n icional idade; cnjo3 destinos 
vae r .;ge~; outra que enten leque nenhuma lei 
póde se1' o proclucto originaria de um paiz, 
que nenhun) i póde ser exclusivamente pres<i 
ao.> elem2nto:s hi3toricos d<l. Dacio:rn,li-latle, 
mas sob 01 ensinamento3 elo direito historico, 
qne temos nece:õsariamente ele consultar. 
Aquolle.s entendem que todo o povo tem sua 
hi~tül'i •, e toda a historn1 tem f.1ctores; que 
nma lei, p::ira ser perfeitamente execntad.lL e 
afloptacla em um pniz, precisa, pura e simples
mente, um proclucto nacional, , E então sus
tentam qu3 não ha um monBnto llistorico, 
p·1 ra tochs as nacionaliclarJes, nem mesmo 
p~.rn as uacionaliclades ele uma me3mn, raça; 
que as condições socio logicas e ethnicas 
influem essenc'.almento na ebiboração das 
leis ! que as condições essencic>es elo bom exito 
elas leis não são as mesmJs p.m1 duas nacio
naliclachs, nem parct as nacionaliLbdes ele uma 
mesma _mça. 

Outrns entendem que e.3ta doutrina, com
quanto assente em princípios verdadeiros, 
não pócle ser entenclidl1. tão exageradamente, 
como pt•etendem 03 seus clefonsoees, que a 
m ,ior satisfação que podem ter uquelles, a 
quem foi conf1acla a feitur .. i des'l'.l lei, é con
consultar os elemento:; liistorlcos. 

O orador nfio p;rtence a nenhuma dessas 
esco las; quer que 11<1. ehiboraçl'\.o cb lei se 
consu lte não só os elementos historico3 pnrtl. 
a coclific1ção politic_, elas oütras nacionali
dades, mas principalmente a;; g t'-1ndes aspi
rações elo nosso temp'). 

Parnce que o intuito cios autores elo peo
jecto !'oi tl'azer para a OL'gi:lnisação cio podet' 
exocuti vo cio Brazil, totlos os elementos his
toricos, que entraram na organisação cio 
poclet' exe:::utivo dos E.:;üidos Unidos dtl. 
America elo Norte. 

Mas, ao paSS) que se robust,:c3 o;n seu es
pil'ilo e3ta convieção, verifici o orador por 
outro lado que em O!Ü\'OS pontos os a_utores 
deixaram a organisJção Norte-Americana, 
p1r11 segnit' textualmente as clisposiç'Õ33 da 
Constituição Argentina, qne muitas vezes não 
t'oram bs!Jer liçõ2s na vida ela grande na
cionalidade americana.. 

Si o orador tivesse de dizer o que sente 
sobre a organisação cio poder executivo entre 
nós, poderia ir buscur na fü;publica ele Ve
nesuela, qu~ considera cach estado igual a 
outro, sob o ponto ele vista politico. . 
. Sabe qne a clontrina tlemocrntica nos leva 
para o suffr«gio nnivel'.>nl, que é a fonte de 
torla a sobera1fr1 . Si nssim é, os autores do 
projecto não fo1»:rn1 buscar inspi1'<"1çõ~s na 
vontade nacional, p~r.1. 01\s'!ll1is:u·em a Con
stitu ição. 

Vae occup.1r-se agora com a organisaçKo 
do poüer executivo em si mesmo, deixando 
de parte ou trns hléas consign 1 elas no pro 
jecto. Temos o pl'esiclente t.la Republica es
colhido pela Nação, metlian le o processo in
directo, e temos o presitlente ela RepubliQa 
representando a vontade nacionrtl. 

Para o orador', a questli,o ele tempo, com 
relação ao pl'esidente ela llcpublica, não tem 

o §r . • ::rustiniano Serpa diz que, g·rande importancia, vis a vis ele ou tras mais 
si ti ,·essene.ste 1nomenlo o intuito de produzir importantes; comprellcncle que tem grande 
11111 clis ~ nr.00 , não podPrh corneç •r sobre m ';- irnportancic1. qn:u1clo se tl\ltit cio p'.lrler ex
lhnres auspicias do qne snccerlPn~o na tr1- ecutivo. 
l·una no brilhante orador que, tlnrnnte alguns Pelo projecto é _elle commetlido ao presi
instantes, prenrlen a attcnç'ío r'o C n ~., es ,o. dAn-te ela Republica, a. u~n vic2-p 1'e? i rlent~ que 

o sc~l i ntLüto é ma is m1Jde3to e p 1s'a sem I ~eve ~_er a mesma po!tt1ca:. Mu~, SI o _prnJecto 
cornpl'omeLter ns idens, que tem Lle clefeu .ler, o log1co nestt\ pt:trle, nao ou qum1cl0 esta-

. ... _ • • , . ..., •. _:r _ _ 

belece como vice-presidente o pres:~ent~ 4o 
SeirndcJ, qm pó:le seguir política rnteira
mente opposta . , , , . , 

l\í:istr<t as vantagens que disto podem_ ad v11. 
, Entre nó.s o SeU<Ldo ó uma corpot'açao ele
ctiva represent t a so1Jeranb tios estados e. 
conw' todas as corporaçõ3s_ electív:as, eleve te;· 
o direito de escolilet' o seu pees!dente; p~ li1 
nossa Co11stit11i-~ão porém, nestt J!arte, o Se -
na''º não t em e.ise .direito. _ 

Pensa que a eleição do vice-presidente d"' 
Sena.do não deve ~e1· feita elo modo pot• que 
está determinado. Ifa um1 outea eliSlYlSição 
que determina que a pre~idencü~ elo. Sena~o 
seja occupacla pelo presidente do Supremo 
Tribun::d ele Justiça. 

o ol'úclor não pócle acceitar ost:.t disposição-; 
p3.rece que o intuito de\la é reconhecer _no 
presidente do su,premo Tribunal e!~ Justiça, 
m:iior cJmpeteucia do que no presidente do 
s ~ 1mdo. ' 

P,1ssanrlo a o~cupa.r,,se das disposições r~la~ 
tivas a elt;l ição do presidente_ ela ,Repnb lL~3, 
diz o orador que, pela cliscn3sao lrn.v1da, ve:'1fi
cou nã·J exbtit' um syste:na perfe~t ·J e com
pleto, por onde s_e possa mocleLir a _ expressão 
ela vontade lHCLOihll. 

O orad_or pref ~ re sustentar a doutrina, que 
resurta elos f',ctos de obs3rvação de todos os 
c\i is e em todo.> os povos. Devemos, portanto 
escolher, ou o systema indirecto ou o systema 
clirecto. 

Dirão que o orador -esta em contraclicção. 
Não esta ; accei ta o systema clirecto na esco
lha do presidente ela Republica; não aceita, 
porém, na escolhi elos senadores, .como se 
acha e3tabelec:iclo no projecto, p:)l'que _os se
nadores são repres 'ntantes ela sobera111a dos 
estados, e a estes eleve cabCJr a fóem[l, proces
srnd, que melhoe lhes convenha; Esta clou,
trilia que const'' de uma emenda, que ol
feroceu com o Sr. Bwbosa -Litna, é cl us Estados 
Uni 103 cio Norte, e sabe que lá mesmo ha 
uma . disposição que permitte ao Congresso 
N<icional estabelecer uma lei eleitoral, que re
"'Ule a escolln tle todos os C>1sos electivos ; 
~1 !\ S essa rfüposição ale hoje não teve execL~
çiio pralica. Si ousc.c1rnos approximal.-·i o m u.s 
possi vel cio icle ~ll ela fe:le1'ação, devemos cle1-
xar aos es tados o goso de tod •s as preroga- 
livas, que não se opponham á fómu de go
verno, que estabelecemos. _E ó neste sentido 
que compreheode a fecleraçao. 

Deve manifesta,r a sua opiniiio em relação 
ao syste1m1 elo projecto que é elos Estados 
Unirlos, deturpado, corrigido pP.la constitui
ção ela Republic1 Argentina., que o projecto 
copiou textua lmente . 

A commissão segue o mesmo processo incli
recto, bnscanclo-o por meio ele um<1. ficção. 
O eles. Paulo, co:no disse o nobre represen
tante cio Rio Urande do Norte é o mais deffei
tuoso. Temos tambem o elo Rio Grande do 
Stil e outros. 

· si o orador t:vasse autoriJnde bastante 
para advogar uma cloutl'ina nova, pediria 
que lassem rejeit::rclos to:los es<es systemas e 
accei to o processo ela Confederação_ Hel-
\'etica. 

O orador a ceei ta, portm1 to, como o uuico 
system3. po3sivel no n1omento actu(l;l, o da 
cleputaç •o do Rio Graade do Sul, não porque 
srj;i o mais períeito, mas porqne é o que tem _ 
melhores elementos de viabi lidade na actu d 
organização do Congresso; quer a ele'ção di· 
meta . 

DepJis ele acceitm· a fóema republicana, do 
modo porque a estabeL:lce o art. l 0 , os repre
seuta!ltcs elo paiz precisam ele tirar to:los os 
corollnrios ela doutrina acceita por aquelh 
artigo. _ As5i111, por exemplo, o orador n:lo 
r,omprehencle repnblica s:Jm autonomia elos 
oshdos, e neste ponto qu-em está com '' vcr
rlacleira opinião siio os representantes do Rio 
Gr8nrle elo Sul, e DproveitlL a opportunichulo 
para dar ilS r .1zões pOt"llle votou conli'a :1 
emenrla c\1}quelle3 rerrresent intes; o lr;z , diz, 
porque o SL'. minist1'0 da f•zenda decbr·ou 
que era preciso zela i· os internsses.da l:oi;Io , 
que sã.003 interesses da pntria. 

Depois, como conscquencia desta forma. de . 
govoruo, quee u. mnis aborttt libcrdu.\e de 



(•uus0iôndn, a tule1·ancia cb lo<l·:'s os cu l to3, ' 
1:om a u1li cl1. llmi.tação cio intel'8sso naL:i.onal. 

do 1'8\Ji'Osent<11· neste Coogror;so liio.ob:s'cm·,:i.- j toriamos, senhci1·cs , C! e~ p ech<;.Hl o esrn c.uloia, 
mente (nw(tos mid apoiados), foi o' primeiro q1.1e se forma, ou lro · a sol:Ícl'alli::t n::tcioun l e 
a dar o gr' ito d.o g1·a.uclc rovo lta para CS3:1 ro- esta grande asscrnb ló1 , oode temos o Llovcl' 
fornrn. social e po liticil, qu0 . ~;e operóu cm todo immecl ialo, im perioso, de re111·csentar n :1o ~ú 

·O p:ti<: . . - os inleressGs locae3, como os grandes in ter" 

ll<l.ndo as razões porque lia riou::;os ülas 
ni lou cun lrn 11m1 emenda do Sr . A m<t1'0 Ca
valcau li, npl'lJveita para occupar-!le ligeira.-
111eil te do diseurso ultim::tnrnnte prol'c1·ltlo pelo 
i::;,· . ·rep i·es:!n taute Sarn iva,. 

l'ói sempre aclvcl'sario pJlilico de S. Ex-., 
1 11 ~ts '~'tYer3al'io no clomin io passivlo, cuja 
ltt:itoriri, em g'l'[lncle p:u·to con'ou com o S3u 
uo:ne; prctotlllia c3Lir de accorclo com S. Ex. 
qu~rndo aq ui nos r0uois>emos orn nome d::i 
.H.<Jpub!ica; on tre t;anto, c:Jm gt\\llÜG magua, 
fu i obrig·ado a distanciar-se mais ai11cht de 
~-Ex . , 11L10 precisava no momeoto actual sor, 
Háo o homem rJo passaclo . ~ uja histol'i<1. poli lica 
JJent sempl'c podemos comprelrnnde r, mas um 
llOW.'9m logico . 
~ . Ex . ora logic::i, por os:,empl0, quan lo 

O>ln.be leceu a lei ele O de janeil'o de 183 1, mas 
n:i.'.l Coi logico qu:i.ndo di scutiu a qnestüo chi. 
d<.t nbo ligão e qun,nclo cóm a, na t Ut'eza 
l.'epubl.ic.wa, como declat'O U ne3Lt tl'ibnna, 
tr1t1;ou Lle dar vi<.11 · a, monn.roltia 111t ulti1m. 
~1.o i.t_? elo Imp3rio,. ~ .q c11 11Jo mlmittiu q ~10 a 
Un1ao ingasse as d1v1cLts dos estados, quando 
?- '~rn\ tlin rn,na 1111g'i:::trntura uni t11'ia compre
.) ut zo c!o3 rnte· osse3 feJm'a tlvo3, Ha cons:i. 
rnai_s perigo3a .CJU J dar- se o3SG po:let' ao cen
trü ·~ Aqnellos qno acceilam a ma~·is t1·atun 
1)üla União devem ser logicos; elevem p::dir· 
t otlas as !ois pela UnW:o. llias, si não nocGitam 
o principio . r~clera ti vo _ com r aliiçi'io ú m 1g-is
t ra.tma e s1 faz :'m esta d8ponden te de prin
c1 p1Ds ecJ110micos, então sejam · logicos e re
conheçam, desde j!t, que a fetlernçilo é im
pcssirnl, 
· ~as~a~Elo a o:cJJar-:;e com -o discu1·so pro-. 
fornlo pJlo Si' . Bll'bos1 Li:n·1 .em unm elas 
nlt inu.i se>Sõ2s , diS38 que S. Ex. tletin in o 
Congresso em t1'es ol'clens. Nós , tlo Ceará diz ? orador, n em somo3 am.igos elo Governo,' qne 
,t t111lo d1zq111 amen, nem somos cl::tquel les 
que qnot'r> m crea1' o!J3t·1culos ao Govemo, 
vnn'.o.s ma is a hante, sernpt'Q que é pos3i vel 
~'u x l .1 ' l' ao GonJrno o fazemos, uão pela so
l 1~ar 1 P.clorl e qne existe eu tro esto e nó.> , mas, 
s

1
01nente, [Jal'ct concorr2rmos par::l organis!lção 

e.a ::;ra nele ob1·a naciona l. 
O orarlor não comprolien..le posiçõ3S/JUC nü.o 

S1:>J;im de1rn1Llas . 
· Tt.irmin[l, lamentando q1u no momento em 
1:• 111 foz a su::t ostrea, ··nüo tcnlJ.a i1odido mani
fo ;l'rt' hem cl:irn rn ente a sua opinião sobi'e d:
Vérsos· pon to3 da clout ri n:i. Llo f>l'Ojeclo . Em torto 
o c:iso, rest:·-JJ10 o consolo Lle ter foi to quanto 
1JO:l1a 110 momento act1nl j)[ll'a truzee ao 
·).H'OJ°C lo os esclarecimentos ao sgu alcance 
lcando cer to. o paiz que procuro u,quanlo pos2 
1 rnl, cumpra' co m o SGU dever . (O Sr. )l1'e

·)·~drn ~: e volta a occupat ll sua cade i r(i .) 

O Sr. FredericoJ3org·e,,,; (g;·wi 
d,J moP:mento rlIJ nucnçr7o) ( ')' - Sr:. 1wesi
fl 13 nte, sou um v0.nc1Llo rro mesmo tem po um 
con 1·011'.:lclo Llo novo regi:110m. 

Yo:1r:iJo, porqu~ r~:;;g 1·jmi . n.s minlrns pl'imei
J'i1 s r1 rmns Dú rcg1mem dep.::isto at.J o memora-_ 
Y<J l dia 15 ·Lle no·;ernhl'u ·;olJ <1. lnnrle il'<l rle Ltlll 
dus partillos cons ti tuciouaes. c::>n t a leéddnde e 
~!ucc1 ·i rl :vl õ ele c1;eúçaá <ÍLtc en tiio at i :~ien rnva ; 
1:011venc1do, pot·q ue ant•3 a, laz do3 acon leci

·nrnnlu~ a 11euhum cot'açi'io pa trio tico e1•,1 lici 
to d L1vi rhu· que õ edificin rn onarcltico acharn
fd basí Atltemanlo carcomido, e que a opinão 
oe _ 1~1-?n1u:_clan:do modo o 1_nais solernu o pela 
~·1l.i o l1 lt11çao ele uma nova foi rna Lle g·uverno . 

En l ret n lo, sc:1J10rcs , vencido e eon ven-
1;ido Llo novo i·egimc111, eu t ra;: in e lr"c1go 1ia1·a 
a nova 01·clc111 ele cous1s, q1re se estabelece no 
meu p:ti z. a grande som ma do UllJ_t: ·abal harlor 
ulJscn'.'º (iuia· apoiados), ele um ~perario que 
con~c 1 entrime n tc ,_c.:i llocanclo-se n, frente elo 
mov imon to vor·dadeiramente r evolucionario 
da SU'.1. província, p::mfo fazer esboroar,..s) o 
mais tcl'ril'e l o o mais forte ·de t0Ja3 03 re
tb .: lo;; da monarclli a- :i. escmviclilo. 

O S1c M.\ RTJN.S m: C.\ST!~o- Procedimento 
<J1te 111u ito l10nm a V. E:-:. (..ipoiaios.) 

fo1~;~~nf~~~1~,r~c~s ~,~t~ªc~t~; t~~;~~e ~º1~~·r~ 

( ' ) Nito f1; Í l'JYis to polo orador. 

Ne3sas condições fui revoJu ,~ iomrio, uess1s es3es nacionacs . 
cond i1;ões o. c_5la.do üo Cear :i fo i granllcmen te füto H<jo, s:rn hores, incon renion los noi: do :1-
rn volucio:1a1·io, c.wa.mlo e mi uanclo 03 alicer- tritm dos üil'Cito.3, dos de veres roligio.:;amenle 
ce3 cm q ne assenta rn a furnm do g·ovcrno olJs:i rv.i.clos e cum pnlos pelc,s 1'bp 1·csen tau te.; 
rnonarchico. da nação, ouY indo clirectamento os seus co 11-

Si, pois, clcaute dos aconlecirneotos, ú luz sli lllin tcs p:m1. levarem no governo n:; snas 
dos factos, tenho o LliL'oito do vir concorrer q110i:ms e l'("clamaç~õss: (rtpoiaclos.) No carn 
tmn1Jep1 de alguma 1úrnm iL coustrncçilo co ntr::wio, que te1famos então , senhores?
desse novo odiliclo, qne, com p.1triolismo e que se; h a Camara, que seria o Sermclo, q11e 
c[vismo , que e,·~mos l evaotilr sobre b~$GS asnmis Sel'ia o Cungl'esso ~Seda nm i. an tomul'al co l·
solitlas e as mais sabias, me parece que, ú loca;J:i enlra a opinifo publica, enti'il o ·povo e 
parte a grande questão de meios para a vida o governo . • . · 
cios estados e ela União, á inrte a gmnde ques- Suas f[ L1Gixo s nilo chegarão ús alt:1s i·egiõJs, 
ti'ío religfo3a, q11e affect;i. ns crenças, que e dalli todcs os inco1n-en-ie11te.:; , dahi males 
ab::th as conscio:1cias . .. · ainda muito mai :; lamen taveis elo que aquBlles 

o SR . BADERÓ - ApoiaJo. qlle o illustl'e represen tante do Rio de Janeil'O, 
com sua palavm magica, yciu apontará con-o SR. FREDERICO BORGES ......... IlÓl não po

demos ter, presen temeu te, na te la do cleb:tte , 
um::t ques t1o m::ois i111po1' tante, mais vital, 
que aquella, que cliz re3pei·O ú orgauisação 
elos podei·es . 

Porem, se:illm•es, o pl'incipio lh cli visi'b elos 
poderes, nnu1 conqnbt::t eh civilis1.ção 1110-
tlernll. , e couS '.Lgmdo 110 }Jl'Ojecto ele Cons li
tu:ç,fo, 0:11 sea art. 15, vao se desdobra r pelos 
ou tros artigos, riue estão sujeitos ao nosso 
exame e ana!yse, comepndo j iL pelo poJol' 
le3'is lativo, sendo a cliscu3são encm'rada 
quasi que ao sol' amrnnciacla,, e jú polo po .!01' 
executivo. ,. (Ih wn aparte:) 

sicle1'11ção do Coogl'esso. . 
Entret<into, senhores , fazendo essas pondc-

1'::t çõ:~s , uão so u inteimmen te pelo regimeu 
antigo nnqulllo que diz-respeito ú Ol'~-an isrtç:io 
do poder executivo o ú org«l.nisnção elo potler 
le.o is 'alivo; divirjo inteiramente da disposi
ç:ã~ do ar t. 49 ,quauclo, tralamlo elos min istro.> 
ele Estado, os cousi.rlerou incompati veis pnra o 
desempenho do cargo ele dep~1tado on se ~a~lº!' · 

Si abraço , senhcro8, o p1' lllOtp10 ela. rliv1sao 
e d::t indepondencia dos poclere3, abraç1Y-o em 
tel'mos . 

O princiriio da div is1b, a lia.rmonia e inde
pendencü 

1
dos poderes nfo sigo i t-Jc~\ n.-excl 11s"i.o 

alJ3oluta elos rncmbt'O? do po:let' legislativo, 
rovesl. itlos das concliçõe3 necess~ rias no des
empenho elas func~ões elo poelet' executi rn . 
(,\poi(l(lo s.) 

J\L:ns sen ll ores, voj o a.hi antes o cerc2a
mcn to da sohcrani i:t nacional, ve.io nis~. o o :rn 
ni ~JLlillamentà completo cLi s npticlõ ~s esp8ciaes 
as mais prncio3as (ap? ia.do;;), e vrjo ainda 
nesi ::t dou tl'ina 03 maiores incon ven: eo les . 

N:lo considero no proj ecto ele Const' tu iç fo, 
snbmet tido [(O nossJ ex,1me, ao cadinho dessa 
dismssü.o, que deve ser luminos1 e ao mesmo 
tempo pat1iolica , nar:la que poss:i, pt'ondot' 
mais a attençilo elos illustres t'eprosentantes 
do pniz, porqne, senllorns , isso vaG [lfl'eetat' 
cl it'Jcl>11nente as no3sas libenlaclos pnhlicas o 
imlivi•.l aaes, os no:osos direitos º·" im is sa
grad"os, pot'ríll lllto, esse p1•i11cipio, consub
sta ncindo nw expressão - . di visü.o elos pode-. 
res - , ó, inconte.>tavolmcnte, como cu disse, u~r Sn. . lWPR.ESE~HANTE-V. ·Ex:. quer r;o 
uma conq uista da civilisação moderna, peh vemo Lle 'galJine tc·, thesG. muito Sll3t 2ntiivc l, 
ernpç:l.o de 187 \J, cons~gr-ach rlP-pois 0111 l oclo3 pórl e ser discnfol:1 bri ll rnntc:nentc. 
os <'.'1 'ligos polí ticos tias na ções civilisatl,1 s. O SR . I"REDSRIGO BORGES - Senhores , o 

S311lnrns, antes des.:>B a::Jntec'm ;nto nDrno· prnjecto do Consti tu 'r;ão, uo art 49 «Stabeleco 
t"vel,'JLH3 1lrmou os cl ii•oi tos rios pwos cultos, (!emlo): - (< Os mini ~ti-0 3 de Es ta•lo nt'lo po 

·c:lit'eitos polili cos 03 m1is impor tantes, 1.i- tlerão <tccumubr outro emprego ou fünr.ç<'io 
nlt >111'.lS a unicbde do pJim' . Es! a nn idn.cie im- pn blicn , nernSJ l' eleitos• pt'2~id ~ nte on vico 
port~.va por um hLlo 011 0 do minio •l« um s:'i , 0 pr ·sirlen te Lh Unii"io . 
:1lJsoluliS'llO, roriresen t<ldo no soculo de Luiz « Pn.:·a Q'L'aplto unico .: O depu ta·lo Oll EG
Xl V no cs'.ULlo rb sn 1. expt•essio - l!etat. c'est n i.rlo l' qne ncceitat' o CH'6'º Lle rni!l h tro do 
mo i; ou nn. Ho3 p.toha 0 em Portugal em Fe- Esi<tdo, .\1C l'dc1\\, o mancbto, fH'Oc"clendo -se 
lippe LI: ou, !laalmen le,no imp31·io riisso , sob im:nedia tamento a no va eleição, n ~t qunl não 
o c10 :11i oio de Alcx~nrll'e II. Por outro l,i clo, poderá. s21' Yota.do.)) Ora, contr1i. es3'1. cli ::;posi
senhor.0s , temos e~sa unirlatle do pofoi' con·- c;:ii.o, senh'1ros , lrn. os nrgumentos nuis po '.le
ccntracl o om muitos, nos parlamonto3, 0 ~·osos, mai .> co21vincwte'; em prim 3iro logar o 
e~1li'ío nl1i está n. antocrn~ i a ou a demazo-:tia lll~CJ'c . .;se cio 1~,,t..do. . , 
ropresen tacln. nesse longo parln.rn enlo do IGIO ~U[lponh am rine nesto: Jl[ n,teo ass3muló:t 
quo absorve:1,n1i.ü só n ~ l ncrc tnçiio ue im posto~ h lenlo.3 os _ma is 11otavo1.~ fowm ouv11' se u 
como a Llimiou içilo dello;, 0 ['e;: ainda ll'wis, 1 c::;p1r1~0 e clao . t.cst;_mnnl10 elo su:1s. g·1· ;t:id~::; 
in v,1r.tiu as al t1·iiJui1;.:JJs do poJei' judiciario apt1do~s e llab ll1Utçoo3p11'<t fL aLlm111 sll'.1_çao · 
ass im como do ['U ler exec:u lt ro.' ' pu iJltcct neste ou llêlf]tl8llo ramo Lk .s01' v:ço, 

Eis nü i sen l1 u1·e~ o f" t"l nLle 01·ro 0 f'"' ·wde uesh ou naquell l1. e:<pecml1 ·ladc. O 111 lel'usgo 
ewivoco.' em que é't >tlJü t;o ~1 0 illu :i lJ.,1 ct0'~~llc- irnrnollinto LICL 1; ni!io es!.ú indican.clo rp10. u111 
ga, rc [Jroseutanlc do Jtiu ele ;Janeirn , quando lw1110 .:11 J es lcl ol'llo: n . duve sc 1· t1ninedH1Ll
fm . pouco~ rno:n:.rnlo ; oc·:mpou oso<\ trilmu a a. lll•):Jto osco ll11Llo p·:i ra s·J~1:elano ele _Esls1do .. u 
l'd:i peito rlo pufa1neu Ltr·is:11u. ' que se cb,_ po1'Ml!, si cllo (~ r· oscol l11 lo ! E!Jl 

o p1rln111011larismo, sen!iure:i, ltislu ri r:a- n sla da Ll1 ;.1ns11,.nu_ do 1;1·0J.ec!o, aqaello quu 
rnenlo fallau:.lo, uu ]Jlti!osDpiiic imcnle fa l- ctis1n1 lo1' cl1:il1 ug-111clo p:c10 p1·es1Jeut~ Lla _ l,o · 
l;111do, nCLO é , !W. CX j1L'03Slo de ~- E.\;.' o qu8 [~L~ b ltc::t_ j) 8l~;l or~t 'P '~ . (' 1 cl~ ~3,U .n:~n r;u t~ ... (Jtu.'. 
e l!o eill p1ll',\:i8 do VO!'.fa<l c 11·0 1Llea\1st:1 no:; Ll cLC011SeL[llvl1Cli.L i00 l C.J , Hl ~\ 1ta.Hd : L (/l.lv 
tl c·;enl10:1. o p:n· l·irne:itwisnn e·;tú enc'lr- Lemos o ccr~ca::ie 11t.o co1~1p lc t o. de\ :-;o1Jera1H <t 
mdo no tono-o p 1l'lamen la rismo do 16 w, isto é u-1:::w1nl. (tpoiados e n:w apoimlos .) . . 
1n tcmlcnci~ do poder legisla tivo p:irn. absor~ Supp0Lllia1n os senh01'.es , que um m1111~ l1".º 
ver as attri!Juiçõ 3S dos ou tro1 p1idor2s, (1 0 no rleselnpo11l10 de ~L~n. 1ns~a,do riuno do:ir.11111 -
podei' exacut.ivo e elo poder juclbiar io. lllBll'açao qne lhe fo i c: mlwdo t em p1tr10 l1c t-

• . • 
1 

. mc:n te merecido a c:o11 runça el e uma certa cir-
0 Sr:.. Jorn AYELrxo-Apo1to.c.o; vae mu ;to onmscripção eleitora l do p:: iz; supponJmm qus 

bem. elle t3 m mostrado vastís sima apt idi\o pam 
O Sa. FREDERICO Blmc:ss- i\.fas, senhoros, des2111penlnr, não só o cargo eh miBistro,corno 

si pudossemos fot'mar a op ini[i0 do illus- as f'Lrn cçõ•s ele senador o dopntado, e que por 
trarlo representauto ci o Rio de fan eiro, com isso um estado, umfl. ciecnmscrip~ão elei tom l 
rolaçi'ío ao p:i rl amentarismo, aos abusos que lem!Jra- se do nome des te minislro p:ira l'ü]lt'e 
elle nqui ~u;~ descrevP.1', abusos inhePGntes a , son tai· seus interesses maiJ momento ·;o,; no 
to·las as naçõ'!S ("poiailos), to rinmos qne- ; seio rh Cam.11' 1 nn do Sen.(do ... 
hrn.rJo, rompido inteiramen te essc3 la ços, os j Nós tero:nos seiihoro~ , que vi l' i. por sua. vez 
mais legítimos, qu3 pt>e nuem os raprescn- a soberani[\, nacional retirar ela patr ia 03 S31'
tn,ntos n.os seus constituintes (ap9iados) i Yiç:is importa.n ti r;~i !n os, os nüis pl'eciosos r1ue 



e3se~ cidail ~.os esta.vttm pres tando ti. aclrninis
tt'açao publica . (Nao apoiados .) 

Pol'tanto, temos de qualquer mo lo o in- · 
\ º '.'esse put ;ic;o sucrillcado a oss1 ficçilo , a ess.t · 
fl hgcuna . -

O Sn. . LAURO -Munr.m- Não se dá só com 
os mioistros . . 

O Sn . ~~ 1:-EDE Rrco Bonc: ss- Em gera l qLiero 
'.L corn pa tli.a l1 clade alJ;oluta e sou inl'en.>o ás 
incompal i!iilidades , porr1ue a nnal, d<.1 nclo-se o 
rn~ 1 or- ella;;terio .a os3a doutl'ina ch1s incornpa-
1J:ltdad8s, qual e a COl1 S3f!llCl1Cia '! A que tica 
r elluwlo o parlamento '! Seu ni vel baixarit 
c n itlemvelment o. (N,ro opoicdos.) 

U.\I SR. l\.EPRE :;is rAxm-Não sã.o t ifo p ~u
ccs os homens cio nosso 1niz . 

O SR. f? 1rn o1m rco 13oRc: Es - Um paiz novo 
CQnw o Grazi l, com o pessoa l reduz ido, tei11 11 8-
c~ssllla cle de homen3 p:1ra. a r;u a representa
ç:w e as incom pat ibilichcles voe m nccessoria
ment'l determinai' o ab.i ixamento elo nivel 
rn om l e intellectua l ela l'eJ?.re3ontação naci o-
111 1 . . 

lJ :.r St{ . REP RKm:'-IT.\l\TE- Folizmente no 
Draz il não se póJ 3 a pp lic tr aque!Jn, pht'<1so : 
que a poli tic::i. ó o emprego dos homens sem 
profi;s'i.o , 

Oc·1' tW S1~ . REPtl E'K\ TA N'l' ii! - l\Hts o a pr õ
fi s ;ãn rl ns homens sem ornpl'eg"J , (lia outros 
apartes .) 

O SR. Ftum u: 111cJ BoRGE3 - l\l:l s, senhores, 
·ha ainh · ou tro argumento com relnção iL 
dout rin a. que sus te11tamos, po;'que vejo, como 
dis3e e rnpi to, na clispo3iç:1o cio prnjec to , mm 
verchdeirn limit•.tçfo ou re3tri ~ção oJiosa á 
li brrclfi. rl e . 

O ari:r nmeutr é o seguin te: anile o r opl'e-
• sen t 1 n te el " N;1ç:lo póde me! hoe pót' em pra
~i ca as smts nr bt·es nspirações '? Como, se
nhores , el !e pó:le t o1' 11 a r pr.,1t icns os son-i ço> 
important2s e de ale wce rnomenlllSD pa. r>t a 
pat rin , rpialr, ner JH'ngr•1111 mtt qne tenln cl es
em ol ario 11rt tribmrn pa1'!Am entnr? Desde qne, 
por rli spn3içã.n d,1 p1'0.iecto, lhe está tr•1 ncarla, 
a pm-ta tln l"o cl.1r Exec•1 ! i \ ' O, t ••mos, co mo co n
se ·11wncia nece33M·i n, a, r estr icção ele sua. li 
bor,falo e a impo<sibilidai.l e el e cl e ~ e n vo J\r er 
pra ti cn,mPn l.e o ~;e Ll pl'o;,;r,w1m1, notJr o.> aspi
rncõ 1S e ir!ó;l s . 

ó SR. f<'o~SECA HER]IE3- Si o progearmna, 
fot' excel lente os antros po.lem ad 1p1aJ .. o . 

O Sn. . Jos:6 Av i•iLI :;{o-Mas ni nguem melhor 
qn 3 o pae rJ ;i cre;1.11çn, conlwce-a . 

o SR. FREDERICO BORGES- Ainda ou tr •l 
van tngem a fa vor' da rloutr in n, q1rn snstento 
0!11 opposição ''º ad. ,19 elo projocto, e qne o 
minist ro, deputado ou smmdor, por for 1:a ele 
sou cargo de representnnte rla Nação , t em ele 
aqui prestai' riii'ec ta. e constnnt t> mento os es
elarecin1cutos nécess~trios a r es11eito cl ::i. ges
füo dos nogncios publicos . Por esse . 1111, io a 
repres ~ ntaçã.o nrwio ~ia l es ~ará em i rnrne 1 ia tn. 
co:nmnn icação com o Podo;' E-.:cculi vo o só 
vejo nisso vantage1B JXU'il n acl rni ni:; tração 
pulJlica e nnra ::i. r ep l'esenlação nacionG.l. 

O SR . fo :<s~:o c\ H m:u rn3 - A Con .jt itnii~·~io 
jú. prever essl1 commnn icação. 
· O Sn .. Fr:.EDlmrc1 Bo ~lGS:'l - 0 111h ~ 
o S r~. F OXS D:O.\ H ELUIIE3 - Pül' meio.i.le ll l111 

C)tnllli:ls1io e pJr escri ptü . 
O S1·:. . f RED 8 C.ICO B o nc; Es - l\ Ll s em ópo:as 

tl otcrmina clus por rou~os moment o;; . 
O Sn. Josi'.: A:v r;:.L 1xo dá um a1nrlc . 
o SR . FREDERICO BORGES - Mas a indtt 111 

'ontm . conQrmação que vem . e~11 0Poio cLt 
doL1tl'1lla sustentada em oppos1çao a do pro
jeot9 ; e e que desses esclarecimentos que 
pnLlerão mi!1istrnr-1103 os ageu tes do poder 
execut ivo, couvi1'euclo comnosco li. O Sennclo 
o ua · Cn nmrn , toremos CJ ne strns · itlóa1 
ct'l'C. ll eris t endem' G. ,mod i ll cnrem se doan te da. 
cliscn -;s iio; t emos que os. seus ne tos tor!noso3 
ou prejutliciaes ao sr r vi ço pn~l 1co hao cio 
111ocli !lc;1r-so ao ca lot' eh discu.;sao e obse rva
ções que f.Jrem feitns ; temos que as merlida>' 
orrcineas e pre.incl iciae.> ao ser viço dos estados 
ltão de, por este exame cons tante, atu rado , 
effecLi 1·0 e cmcn z, serem a!Jramlaclas pela. 
comrn unicaçi'í.o cl ii'octa que l i'ir ei• o represen· 
tant e cio poder ex t" cntivo, como meml1ro da 
cmn ira ou Senado · com , os represen tan tes 
g.)eaes do.s outros o~ taLlos . 

Senllo1'es , es tii ap proxirnação ou esta con
vénien c'.a e antro arg- umeuto, ni ;J da çi uo só 
1·e1Í1 demonstrar il. g~l'atide vau tagc:n c) a ac
cumulação do car;;o el e 1i.1i1üsti'Q. c,1i11 o· de 
.clepu ta.elo ou senador. DJsta convi ve ncia · só 
poderão resu ltar beaeficios para os di ffet'entes 
est ados . · · 

Ssn lto;'es , aiuch temo3 o cle3envolvimeu to 
<Jus clivers1s upli1.lõ3.·;. Por que motivo o imli
villuo que r eveln. lubi liclade para .o accumul o 
ele diversas i'ancç-ões. lt ::t elo ser pela lei funda
men tal do pai1, , cerceado no lle>en voh imouto 
dest a Cltpacklnde, h•1 llo ser tolh ido no exeréi
cio eles.ia s anliLlõ cs ~ Portan to, estas con ,1·.h 
raçüas clevei:n oervie dq mr.ti vo pM'- • acceit!1l'
mos o principio da ac::umu laçã~ d?s ca1'g<!3· 

Além cl b to, sen!10rcs, estabeiec1do o pt'ln
cipio ele, G.Cc1rnnllaçlo , r cspe'famo.:; a S'.)ber a
ni a pop ular. 

No regi meu clep 1st o, o mini3tro elo Estado, 
si a eleiÇi1ó popular vi~1 lla disting nil-o com o 
so n nmnd-ito, ni1o 1)erclia o cwactcr ele 
ngente executivo . l'or qne mot ivo , agoru, a 
conlr ar i w n semwn , aquelle que, sendo cle pn
tado ou sen.aclor, disti nguido pelo manrla to 
impor taur e, que ttw luz .ª fid e eloquente 
mani f'est1 ç1o cl .t sobernma popu lar, lrn de 
pe;'eler o seu m>:1mhtto e p1·ivm' o p·li z elos 
g mncles serviços que _JJócle prc8Urno Lles
ernpenllo cl;1, alta, m1ssao rlc secret ::m o ~ 

für S1t. R:EPREm \T T.\ :;-;Tu: - Bast<;t prcst al-os 
como miois tr-o . 

o SP:. FREDERICO 13011.GEi:i - O exemplo que 
eu t ro uxe elo r eg ímen decahido é eloqu•' 11 te e, 
1YlS3trndo rla doutrina aos f,1ctos, vou demon
stmr ain LI ~ como a doutriim que snsten lo é 
ile max inrn importanci tt e merece a co nsi· lê
ração do,; illustees r epresen tante3 cios di vei' 
sos estados . 

Me us senhore3, não é uml1 novidade o 
theoria que aqui vim cl ese1wol ver. Na l ngla
t eem, o paiz cl a.~qico elo regimen representa
ti vo, que t em atmvessado seculos el e re.s peito 
ús 1.ibercbcle's publicas e ás liberda des in ·!iv i
cl rn1 e3, nó.> vemos que os r.a rgos ele ministro 
com os ele r c•.pres·0 ntuntes rb n a ~iio sã.o inl ei
r .:i.m ·nte comp:'\.t iveL;, e éln.l.1i qnaes os in co n
ve nientes que ro~ultm\ 1 111 ? Vós, a l.n·indo as 
p:1 g inas ·eh hi sto r· iJ, po litic;1, fo ilnn lo ela ln·· 
minos:t 11.i gl;ttana, não me mos trareis um só 
inconveniente da cl outr·ina po1' mim suste11-
t .1ch ; ao cont t'G. rio, 'lreri l'icamos o sep;ui nlo : 
cl• L cn.mara dos lords e r.b c>1 mara cios co m
muns sahit\1 111 os Fax, os Pitt e t e ~ m s;isahi do 
as m~ is di g nos e notuYeis r eprescu tantes 
cio poclet' publ ico ela Ing·J<,for ra. _ 

Pei'g nnt 1-se : o:;se exemplo historirn nüo 
ó impor tnntiss imo Ei sumcien te p1 ra levar a 
conv icçfio ci o qua vnmo-; implan tar em um 
p;liz novo u rna üoutl'iua porn i.c i ns~ . qn e co t'~ 
cuiL completamente a li bet'tlado ? Sem r! nvida 
ai g uma ; mas não se clig\1., co mo me pa recen 
onv it' , r1ue é :>ô na I.nglaten,1, nas ilh'.ls , r1ne 
ns~im so proceclo . 

Quando , rnnliorcs, se f .. illa cm g-onirno ro
prcsCJnh1 t irn , parece-me quo a lng lalmTa ó 
o t y po po1' e:,:cel!cncia; mas não e sô a Ingla
lel'ra, t ernos nnn repnblica am :Pica n,1, a 
mais Gchau tada e que se considera constan te
mente foli z, qne e a pontada corno uma ela:; 
naçi3e3 da Americfl que ma r·clm na Yan gnar'Lla 
do gmnde deseurnl vimento s ~ci ti ; tomos o 
Cllilo, que, 11 0 art. 90 ela sua cons ti tuiçii.o, cs 
tabeleco qn() íl J cargo.s do sonac101' e ele mi· · 
ui:ott'O são cumulati1ros, e ó procis'.) no tae qno 
para ser ministro 110111 ao rne11 03 es tabelece il. 
renovD ção elo Hl'.\ndato. 

Pel'gunto nos impug nacl ol'Gs clessa doutr ina 
·anelo estit o a.bs111'llo ele levantlu' -se uma 
thooria clessl1 ordem em um paiz noYo, em 
um paiz onde a capaci1lade admini s trativa e· 
a o:.! ucação poll ti cct a inda não so tem fe ito 
suffic ii:; ntemente . ·(Ha d i ve rsos apartes . .) 

Desde que o govern o Oca snj eit.o ii. discu~
sü.o, tl1;sLle qne J1 camo3 com o porlor Lle, pm' 
meio ele mo<.;l>3S de desc0n ífauça,rl1:rru8;w mi
nbter ios , não !Ja Lle_pendencia . (1lw o·tes-. ) 

Nó.,; o quo qneremos 6 que o gove1'110 ve
n lia tornar par te nos traba lhos do pwla
men to, j ustilicat' as suas doutr inas, que po
dem ser boas, mas tambem. podem s<:>1' cno
uoas à luz da di,scuss~o , ( Apartes . ) 

Il·fas 03 nob1'es d.eputallos i11pugnaclores 
Lles>a cloulecna se mo~ t am convencidos cto 
ox:emplo dos Es tados Eniclos . ·. 

Parece que a Co nstttu içlo ela Uniüo Am cr i
caua eleve ser o lypo. rigoeos1mente segu ido 
1nm t nclo que tl iz . r espeito ao nosso pacto 
fu llllamentül . 

Senl.tot'c~ , ha ui~ t o um g t'antlo ol'ro. Po1' (j LI '.l 
motivo uos E>taclo3 Cni J03 n, con ,tltaiç;fo 
e·s t~ belece ess'.l. iúcorn pJti liilichul0? 

En vejo jus ta.nDa tc al li a rnu3a, o mo'. ir rj 
elos gr.mcles cl Jôastros que all i t oam a pJn ,L"a 
ciclo, pJrque R $ por tHs do p'.l r!arnel1 to cs l<in 
Cochucl 1.,; a Js · age:rtos üo pocl oL' exeou li rn . E' 
rpíe os µranc!J3 03c:m ·h lo3 alli se teem chulo, 
p.w quo nuo ln u :n centro' no CJriJ.çii.o diJ. pit 
tria 0:1clc os min is tros t ror1nem siquor id .::;\::; 
com os represenfan tes tli ro.; los cio porn . i\l :is 
p u;a qno irmos tt\o long-" ? Pün que pt'uc11-
rnrm 1s e:rnrnplo3 em pai zcs como a. l n ·~·l r1-
t m· rn, li ~ '.arlos Uniclos e Cllile? NôJ me;;mo, 
f~nhore:-i , a bl'in lo as paginas de nos.;;1 ldst ur i?
parLunenh1· e po iit ic,L, o que YcllH>S ::il11 ? D1-
g-. 1 -s :~ a vsr·dn,c_l::~ intoiPü. . Nó> ven1os os exent
ll los os n11is ecl ific:i,n te3 em favor cl.1 dvutl'i ua 
q 11e su ;t-~ nto . (Nr.Yo cipc>iodos e upoiados·.) 

Senltores, onde aµp J. rocs ram os im mof'taas 
qne ch~ mflvam- so l'c1r 1nio, Son za Fran co, i'fa
huco E LtzelJio do Queiroz o tan O.:l oul t"03 que 
form~m- a piei ide illustt·e tl.arjuclles .r[ue Üa7 
qnell a 11. poca tan tos se1'v1ços pra::rn1'nlll u, 
pntt' i<" '? De onde $1.hiu o vulto memonnclo elo 
Visconcb ele Rio Dl'anco, que sustentou iL 

ques li\o a mais fe cunde\, a m:i is impol'ta.nte 
que este paiz t tim pr 'S'!nciado '! Todos olles 
passa ram por esse c1d i nho~ tl'n n~ p uzeram aH 
port ·1s elo parlamento e alu pron 1ram as :> trns. 
''Ptir!õGS e ahi presta ram os releva ntes se r~ 

. viçns q1rn ven ho (\ e rlizer . . 
Onde ell es se t 11ru 1mm notuve:s ? .r nsh°l.· · 

nwnte n" parL1mento e chl hi SJhindo p1r .t a. 
nlh nclministl'.1 ç'í o, anel e a pnr Llo i:nr go el e 
min;stl'OS de 1•:s t:t1l0, el les accurnul a t'am o;:; 
carg·os de rl oput irlos on si;nadores, torn ;1 mlo
se \·erd 1cl ei1'0S J>Dt l'iotns. olevcllJ ' iO o nos:;o 
ni vel polilico o tudo füzenclo em bene'icio 
desta p ·t ri a . 

nra, sr nllo1'es, ·v <J.i o na dout l'i1u. elo projecto 
un icanwnte u111l• no virh rle . 

Ci\I Srt. REPRESF:"T.\?\'TE - E' j ustam,:,nl o a 
pnrte melhor' do p1'0iec to. 

o :::: 11 . BAD.'l.n ó- V. Ex. volte as vis l 1:1 
pnr;1_ ri. F1'nnc:i. co ntempo; ·a r:!ea . 

O Sr: .. Si;; 11zEDE LLO - V. Ex:. estii t;racJ~ 
janelo ou fal!a nclo serio ? 

O S r~. F HEDE 'UCO Boucn:: ; - '.'enh orr-s, en com 
prell en·lo bom qne co m es ta s dnutr i11 ·1s in
tei1'.l111ell te n o 'h!f:', on por ont r·n., oxt 1'.1.v,1-
g-a ntcs pJ.r.1 o Cong-1\i;:so. to:'nei-nw ma i:> 011 
meuos anlipa tl1 ico itf] ncllo1 qno süo pw ii·· 
thri o:; clcciclido3 rio l'cg irn on fdderativo em 
totla.s as SLl ~S c0 11 s::qu2ncic"1 s (Y ao opo i:u!os e 
alowi.i apc11·res .) 

·Turlo que não <:\ p:uhi.m 0n lar i.-m10, como o 
deí1ni 111 ponco , nilo ó pwlam <:! n !arismo, 
póclo-SJ clw -lho c.s l ) norn o 01 li oso , m•1s ó rn11 
err o pür~1nt o a sc!cn::in poli ti c,1, o a 1Jb !·o1'i'1 . 
(A pm·r cs .) 

Eu nã.o clon ao p.wlnrnonlo o di 1'ei!o de 
ma tar os rnin i , tl'OS , rn! it'o-1 IJJ rn tei rnrn eo t J 
est:1 a ltl'ilm'çfo . (C'o111im1ain os apm·to.; .) 

A illdl1 nilo tl emonstt'iiram i:;so ll :'m c m 
apar te nem em Lltoorii os illu:; tl'es co l!Jg-us 
que me dão npartos ; o illust l'O rer rosentant., 
cio Rio de Janeiro q Lie me precedeu úllon Ll c 
um pa l'lament wismo sui qcne ,.is , crenç[ o sua , 
mas o que S . Ex . co nr! emno ~i co mo uni n l>
uso , como fo clc negro , en, no ron.t rnrio, con-
sidero de urna, si gn ificação impo!' t an te, o são 
as r ela<;õêS imme'.lia L1s o-:: labo lecitlas 011 tre 
maud·rn tes e matHhitJ.1'io:>, o q uo n ifo po·lcm 
cleix :w ele exist iL' ontt'e os l'e prcscn to.tltAs da 
na.ção e os m0mb~'OS do pollel' oxer.u tirn . 
(Cantim ra;n os C{pcirl<Js.) En peç-o perm issilo 
par·;i. 1iosle p:rnto r 8Q rocluzir_ o J> '.l llSGrn c'iilo 
de um ill :1-;Lro pu bt:cb ta. · 

DLichl\l ilit, trant~rnlo doss'.l. gl'antle quos lão, 
diS3l3 : '' i.Jol1 i101itic:i. exige qae todo.-; se,j 1m 
ig ualmen te aLlmissi re i3 o igtú lmonte nLl mi t 
ticlo3. 
. F1·eder iro Soncill on, 11uLwe l pub l ic i ~ L <t a l· 
lern,-i:o , tra tando dl\ cli visão e['.):; pode1'eS em 
rdnç·rlo à ontem polil.ica , ]Jronnucion-se 
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mais oa menos- no . mesmo , S3i1fr1o dizencfo 
-que.a. !i~GrtlD.de 'politit;D, G0 \1Siste em1 

um1 oi·~ 
_gD.msa.ç:10 e formação dos po_de1:es do gstD.do 
~aes que, cles;8 modo,o li-vr cl clesen vol\·im-3nto 
,~e toc~~ s as forç n.s s0jD, garantido p::>r leis ra-
soaveJ,. . _ 
· Orn ,- quer do pr in_ci plo do illustre pub'licistct 
t]na c~tet ein rrt111e1ro Ioga!', q_LíGr ai m'la éh. 
tl OLl t~'\D ;• ~eg·mtht pol' Frederico Svncillon em 
.quast t?fas as constituições elos povos cultos, 
IJOS vem'.)S que todos devem ser i a- uu,l
men,te demissivels e ig rn1lmente demíltlLlos. 
fnr~.u_e se ha ele foz,e1' um_1 .se lecção e~~l'il OP~ 
tun,1.M.clo poclcr executivo cm relaça.o ao 
podet' legisla ti v·o, quando, senho res, as _fu Í:l c.:- · 
Çõe13 clo~tes puderes sií.o como, por a::osi .11 di.zer, 
C:úl'rel ' ta~, e3tâo . im1uedLttamente appr-o:,i
rnadas, e do consorcio clestns funcçõ3S só 
teriam os resul taclos 03 mais aprecia veis para · 
o bem j)ublico ~ · · 
. _S ::ig·1rn-sJ, seuhores, elo que tenho desen v9l
v1cJo de2fa, tribµna c·01:n: relaçilo ii, tloutrinD. Cio 
aet . 1\3 do projecto constitucional, a~rospeifo 
do-qual a illustre commiss1o não apresentou 
Brnencla D.lgurna, ,que em relação aos arti.gos 
sup::;9q11entes, 50 e 51, eu sou iilteimmente 
contrario. Quero, senhores elo Congresso, 
mbYistro3 _respons t veis (1:1ão apoiaclos) _; nfío 
quem urnu, organiz'lçii.o [J olitic ~t li\"re ..• 
. O SR'c ALEXANDRE S'l'OCJ(LER - Elles silo 

· l.'o3ponsaveis pemute o chet'e do Estado. 
O Stt . Frt EDERTCO B::m.oEs-0 colleg;t neste 

]imitC'. .está inteiramente equivoc"do, porque, 
·;;_1 q_u1zesse observar a própria lloutrina con~ 
sagrada no proj ecto con,stitucional, havia de 
observar que o mesmo projecto, ar1ezar ele 
to '.los os seus osforGoS, nfio pôde elimirn r 
ussa. r esponsabiliçh1de. , 

Qne fez uuicmnênte 'i A rvol'Ou em prin
cipi0 o presidente clD. Rep11blicu, re3pondemlo 
pernnt0 uma certa autoridade e os rni

~J1istros perante ui1m outra. ' 
o S'I:t. ALMITITDA PERNAMBUCO - Mas, se

gundo o projecto, o presidente e o unico 
responsD.vel. 

,O SR. FREDERICO BORGES..:.. Mns bm 
agentes. 

Não podemos scientificamente organisal' 
. 11111 poder executivo na pessoa · do presidente 
·9a :Republica com agentes que sejam meros 

. rn3trumentos, que sejam instmmentos cegos, 
màuQquins; nilo podemos deixar ele estnbelecer 
q,gentes intellig.:mtes, age11tes com vonta'le 
livre e, pertnnto., com inteira respon3D.-

.. bilidade. · 
Do que ' tenho dito e expendido a respeito 

cle .~ t ,1 . matel'iD., apresento, senhores, it con
sideração· elo ·. Con g-rasso diversas emendas, 
que estou convencido terão u, mesma sort:i ele . 
oufras que já em rliversas occasiões -levei il, 
rn~ . -

A emenda. ao artigo 49 p:uagrapho \mico é 
a seguinte (1 0) : · 

« Substituam-se pelo seguinte: _. 
_ Os secretarias de EstD.do podem ser eleitos 

.cTeputaclos ou sel)adores, assim como estes 
pod'-'111 ser nome1dos secretltrios de Estado, 
S'.3 111 percl 1. de se eis 1'8Sp3cti vos mD.ndatos. 

O SR.. BEVIL AQUA-Voto con trJ,. 
o SR. FONSECA HEH.~rns-Perdendo o man

da to, ele •f\.CCOl'dO. 
O sn.. ZAMA-Acceito a sua emenda., coin

tanto que elles percam o logar e possam ser 
reeleito. 

O .sn. ~R,:m ormrco Bo:-rrns-Não apoiado; 
h~ n1~so gt' •lllde 111convem011te;o que en qnero 
é J 11stamente sem perda. el e. seu Jogar. 

A emenda ao ;.rt. 50, seul10res, ó que sej<t 
s tqprimiclo. O art. 50 dispõ3 (l ê) : 

« Sub3titua-s.> pelo seguinte: 
O.> vencimentos de estado são r2sponsaveis 

1ie los c.rn3elllos quo elevem ao pres idente cht 
Republica e polos aetos que r eforenclarem, 
r e;ponde11 r.10 por elles perante -a antiridacie 
compe tente para, ·julgamento do presidente 

- ela Repnb \ica .)) 
, · Orá, SLtstentanclo O'principio eh accumula-

. ção do .ct1rgo de ministro com os ele senador 
e deptitado, essa di sposição para mim ton1 ; 1~ 
so clesnec.essariu, superf!uD. ; eis o · motivo 
por qtrn apresento uma cmenfa s upprimindo~~. 

Ainda ao nrL 51 e seu:;_ para:g:rapho3 apre.: _ Sã:o lidas e ··apoiadrls;' pwa ··entrnrn:n· em 
sento outra emenda su):lstntiva (lê): , _ · discussão com o proj_ectq, as seguintes -: 

« SupgrimD."f:l J, >) 

·Ei3 ani-, senhor~es, um outrà ' p~~to de 
doutrina, o ela responsabilid<t<le dos mfni_stros, 
porc1ue n1io compre llendo governo rep1'esen
tativo, não co 111 1w,ehendo governo livre sem 
minist-ros respons:lveis . (A.poiaclÕs .) 

EL1 qnet'ó a respons tbiliLlAe. effe.cti'vil dos 
minbtros pelos con3elho3 qae derem e pelos 
actos qJe refer'end-arom, rnspomlendo perante 
a mesma autcriclade 'aue tiver, de jnlg<w - o 
presicleiüe cln: (lepublic::i.- Sér ministro como 
üm fostrmnento cógo é que n1io se CO\npre-
hemle. (ApartQs.) , _ 

São estas; Sr. pl'8sidente, as emendas ·qne 
offereço i.tos _di ver3os artigos -elo projecto que 
se tem discutido. 

Voa termiru)r, Sr. µresidente, as cousicle-
' rações que, pam apoio ele minha o\Jinião em 
O!Jposiç1io aoq u,rlig·os ,19, 50 e 51 d'o projecto, 
tive a 110:irn de sulJrnotter (1, cousicteraçãCJ elo 
Congrnsso. ' 

. Senhores, , eu não r1uiz, a _exemplo .de ou
tros omelore3 qne p1'ec3clerai11-m0 nesta tri
buna; aífastar-.me dos pontos em <,liscussão : 
não quiz tmta-r da magría. questiio de foclefa
ção_ ·prenc!Lla it cfücriminaç:ão de rendas ; não 
quiz t rft tar da questão não menos inc~mdes
cente qne se chama r1ueslilo r.:lligiósa. Em 
oyedienc\a à mesa e- com o espírito ele ordem. 
que sempt'e me caractel'isou,_ circumscrevi 
minhas pJndei·açu33 a esses artigo3 em d1s-
cuss:i.o\ ' . 

Apresentoi gl'ancle numero ele argumentos 
relD.tiva.mente ao pt'incipio de accumulaçâo 
do cwgo ele ministro com o de depntllclo e se
nD.dor, não poUeudo entretanto desenvolver 
u, ma teria com rnlaçü.o it responrnbilidD.de mi
nis terial, p'o1" ser pouco 'º tempo; agu1.rJo, _ 
para este e outros fins, a z~ discussfío, 

Agrndecencló aos dignos representantes a 
benevola attençfio com que me te.em dist'n-
g·uido até esta hor:t aclé\antvlà .. , ' 

'VozEs- Tem ,cliscLüiclo· muito betri. 
o SR. FrtEDERÍco BORGES- ... vou deixar 

esfa~tribunu,; mas· antes tle faze1-o, eu, em 
nome daquelle pequeno estado que repn

,sento, peJueno pel_<t sua circumscripçãn e pela 
sua µopuhção, mas gran1le em civismp e co-

-ragerh patriotic:t (avoiaclos) e pelns grandes 
idéas que tenho sustentado de a ·ieD.ntamento e 
progresso, dar o testemunho solcmne ele 
CJtrnn to estamos possuidoJtlo espirita de soli
darieclacle e cordialid:ule mesmo em relação a 
obra magna em que estamos empenhados. , 

o SR. BEVILJl,CQUA-Permitt<t que ou dis
corde quanto a população:. o Ce<lrá e um 
elos es tados 1m1is populosos, tanto que foi 
lesado em sua, represen t:.\.çãa . 

füI SR. REPRE3ENTANTE-Alem cfo tudo e 
a terru, rb luz. · 

O SR. BoRGES-Sen!Jores, nós dc3ejamo;; 
que se · fa~a sem a tr9pello nem açodn;mcuto 
uma obra prnclente, Cl'iteriOSJ. O S:tbia; c]e3-
ej ;1,mos poder legar ás gerações vindouras um 
palúdio ele liberdades, um ecliflcio que abri n·ue 
os nossos posteros em seus clire'tos politi~os 
em seus altos interesses. DesejD.mos que ~ 
nosso pacto fundamenta 1, qn8 deve ser· o re
sumo da reforma elos erros, lia emencl,t total 
dos abusos que se du,v" m no regimen passado 
(npoiados), seja a expresão m1lis viva de u_m 
sentimento de pateiotismo, que leguemos· 
emll.m, a. nos>os tilhos,t1nw obra g-cande com~ 
9,Tanclo e 8SS'1 inmg-em ela liberdade que Se 
acha. em estatua ao entrar .. s3 em unm das 
_primc\ras cic!D.des cl~ America,em Nova-York, 
apontando ao mundo a granlleza daquelle 
povo, uma obra, emfim, senhoras, luminosa, 
radiante, soberba, que, no3 ho1mmdo, saja. ao 
mesmo tempo a garantia, a segurança., a fe
licidade dos nosso.s fl lhc,s, e que (inD.lmente 
o Congre;so, ao eDtregar ao povo o ro~u l taçlo 
de suas elocubrnçõ33. pos~D. clnr ao mundo o 
exemplo etl.i~c • J~te, no!1re, gTandioso, ele que 
sonbc cumprn· dignamente o seu tlernr der
ribando um throno p •l'<t levantD.r en; seu 
logar um~, republica liborrima em to los os 
Svntido3 ! (Muito h~ m, nrnito bem,, o orado1'. e 

- felicitado e cwnprimentcvlo por grande .numero 
ele representcmt~s.) 

/ 

Ao art. 49 e paragrapho -unko 

Substituam-se p$io~ seguinté: 
' ' 

. Os seJr·etarios ele Est 1clo po::l.em -se~ eleitos 
clep'.1tados ' _ou· senadore3 ,- pssim como.· este.:; 
podem SGI' nomeados· s3cr,.; t '.l rios ele Estado, 
sem· perda ele seus re>pec'tivos nnud.tto~ . 

s. R.-Freçlerico Borucs. . 
. . ' 

fl.o art : ,51 .e seas par::i.graphos 

. Su.bstitnari1-se pelo segµ/nte: 
. 03 s9crnt.arios ele E;tade. f)ão respon.saveis 

pelos conselho~ que derem ao preside.nfe da ·-
. Republicu, ·e pelos actos que refürenclarem ~ 
respondendo por elles -perante a ::n1fo·ritladf 
corn,p13tente p1ra julgm;wnto ao president.o ·da 
R8publica. ' 

S. R . .,-:Fr·ederico Boi-ges. 

Ao art. 50 

Suppriml),-'SC. 
$. R. -F1·cilorico B.Jrges. 

1 A discussão fica allfafa pela llo1\1. 
·vem ú mesa a s~guintc -

Declaraçlio ele ·varo 

·'_ 

Declaro r1 uo, si esli vcsse pr13sen te li- sc3si19 
de llonte.m, v-otarfa contra a eme)icla ela com
mis ?ão ao§ 10 do art. 33, q_ue -retirou do Co11-
gres~o. a D.ttribuiç5.o elo resolver' deti'nitivw
rncn tc D. questão de limites entl'e ,os-estados; 
vorq L1C nella vejo o ad-Ltmen to clct solução dé 
unm questão que considero _de capital impor- · 
tanci1, qual u, ela extensi'io territoriàl ele al-
g-un's pequeqos estaclàs .. .. · 

Declaro tàmbem que votJria no sehtido ·ac 
não ser, prejmlicado .. o ad.litivo cio senArr 
AnYtro c,..vafo:rnti, contt'a a inêornpa tibili
dacle por crenças e ftp1Cções re.ligiorns, a fa
vor ela qual votarb, si fosse submetl\do á, 
voL1ç:ío. 

S.da das sessõ2s, 31 de elezem!Jro -ele 1890. 
-Felisbello Fl'eire. 

O SR. PRESiDENTE designa para orLlem do 
clict 2 ele janeiro c1e 1891 o segu·inte: . · 

Continuaçilg da di;cu-s1io da segunda se;ção' 
elo projecto ele Constituição - D? Poder Ex- , 
ewtivo ; e. 

Discuss'io da te rceira se,ção do me3mo p-ro
jecto-Do Poclcr Jwliciario. 

L.evant·1-se a sess('io ás -1 horas ela tarde . 

DISCURSO PROXUNCIADO N-A Sfi:SSÃO DÊ 
26 DE DEZEMBRO DE 1890 

1 

O Sr. Seabra- - Sr. presidente, 
agradeço a V. Ex:. ter-me concedido a p.1la
vra n2ste cleb::lte; e peço a V. Ex·. e it casa ' 
desculpa, si, por venturu, o meL1 estado ele 
saucle não ·permiltir qL1e faça s_crure as e1i1en- · 
dc1s apresent_lldas ao c:1pitulo 1°,em clioiCLEoão_, 
as observaçoes que elLts me suggerem. ·· 

·Eu tambe\11 subo a estu, tribuna em nome 
de .L1m1 iclé,t, em nome cl~ uJ11 principio, tam
bem subo D.braçado co·m a· bandeira da fellera
çfio. Em nome dess1 bandeira, que ji no 
tempo da mo.narcltia _eu havi:1 levantado na 
priiç t publicu, clefendeúdo o pleito eleitoral, 

· no qual ~sta. vam ompen llado.> os canclilla tos 
do ministerio que cahiu; eni nome cless1 !Ján
cleil'a füo combD.ticla· pelo ministerio do Sr. 
Visconde ele O u,ro Preto, que procurou eles- ' 
p~daçe1J-a, mas que. ficou aincllt tão gr.rnrle e · 
tao larga que servrn -de mort;i)ha · n:1o ao 
min~sterio, nrns a umainstiluição 1;1 .. is que 
se1m seculaP, a rnstitmç:'t9 n10-1rn rebica . . g 
como se tem posto Bin du vifa que o princi- · 
pio_ d'.' fode.rnção tenha ' sido rnnnliclo ]Blo 
[l~'OJecw que se disg_ute; - e como os clepntndo3 
rtü"-granclenses sustentamm ,nesta tri bírna a 
fórmufa ele que o projecto em discussão na 
parte relativa ás fin<\nçjs , é a neo-,1ç1'(0 ela 
tal ~rinchiio, eu devo 1 eméontmrio, umrmar, 



que as di_sposiçõe3 d·o projecto cons.tituciornrl, 
r~ãó só-' nfi:o s~ afl'astam cio priãcipio federa.: 

_ t1 vo1 co1110 sio c;1pazes de satisfazer <is ne
' cesõ1dades ela União e dqs estados, approva

das _com as concessões fei bs pelo.Sr. miniªrro 
da, fazenda. 

- o '81'. senador s·araivh subiu a esfa tritimp, 
na sessão au ter '. 01', para invecti \'ar o Gover·no 
Provi::;orio_ e acoll°se lhar' 'que p ministro da fa
zepcfa d~ye a_ba!!clonar a pnst 1, porque: leva o 
pinz por cammho et'rado e perigoso. 

('ois IBn1, Sr presi,len te, creio defe:nder o3 
interes:ies · flnanceiros e o credito ao i:rn iz af
firmanrlo que- seria um _verdadeiro des·~stl\~ 

.,p·.1ra. este, paea súus fina_nças, si o nobre rni
ni:;t1'0 ·deixasse a pasta da fazenda . (.\1uitos 
apoia ·los.) · , . 

Senh_ór p1·esidentB, e preciso 'que se compre
h ~ nda· que em materia de fiilanças a rheto-
1ica deve_ des:1pparecJ1', porque o que convem 
á~tendor e par~ a logica inflexivel do;; a\ga
r1srnos; é preciso· que se cornpre!vmcla que, si 
é verLLtc\e que O ministro da fazenda e a fe::. 
'der:.iÇão, na i~hrnse do Sr. Sat'aivn tambem é 
ver.Jade que 6 ministro ela fazenda tem h;1s
t~ilte-pa~riotismo o firmeza ele principios.111-1rn. 
uno sacnflco.r nem enrolar aquel la batFlefra, 
que com t :rnto eleno ::!o çle ha muito defende ; 
elle que no t émpo da monarchia recusoll o 

·podel' p,or, amorcle sua id9a e co.i1vicç_õ3S · ello 
q1~e , ?o~nt~ateu_ ~1ais el? t1ue ·ninguem, d CJU 3 
101 o rn1m1go mais tel'J'tvel claqnelles que pro
cm:~rap1 s uff~car as asp irições focleralistiú:;': .-. 

\ ozEs-:1-iais do que nrn guem, não apoia<lo . 
O SR. SEABRA ...;... . . . não seria certamente 

q _u~myiria sn·c1'ilkar hoje 110 poder este prin
c1p10. Esta e a verdade. 

UM Stt. RtcPRESENTANTE ....... v. Ex. está 
rnu tilando a -historia. 

O ·'Sr .. SEABRA - Não mutilo a historia; 
restauro a verdade. Ninguem ignora ri. ba
folha qne b St'. ministro ela fdzencla deu á 
mooarchia. po Diario d.e Noticias desta ca-
ritnl. . . 

OuT1~0 SR . REPRÉ3ENTANrn- .Está fazendo 
~ o contrario do que prégou. 

,0 SR. lV!ARTl'ij°HO PRADO- O ]1artiLlo liberal 
enrolou a -sua bandeira . (Apoiados .) · 
, O SR . SmABRÁ - Vamos ver si o Sr. mi
nis tro ela fazenda está faiendo· o ·contrario · 
si S. Ex. renegou as idéJs, si enrolou a ban: 
cleirn com que batalhou r ara a feder,1ç[o elos 
ostttdos. 

O paiz inteiro conhece que o Sr. ministro 
da faz encfa, recusou o poder por amôr ela fe-
deração. · · 

Q:wro defender a historio, os prececlentes 
honrosos de ·S. Ex:. dos n.taques qµe nesta 
tribuna tem soffriclo, dizendo-se que o nobre 
nli'.Ji ,tro sacrificou a federação e a Repu
blica. · ' 

_- O Sr. senador Saraiv,1., a." quem nin g·uem 
mai> respeita elo que eu pelo seu p~ triotismo, 
pelns-suas luz_es, pelos serv.'ços prestados il 
c;rnsa pnblicn., disse-nos qne ha'via, tres sys
ternas ele desc'riniinação de rendas, relativa~ 
mente a fed er,1ção. Dous. elle não nos espoz; 
espoz, apenas, um, qne foi apresentado pe la · 
dinrn. e. p'1 triotb1 deputação do Rio Grande 
do Sul. 

o SR . SERZEDELLO - Confessou mais- que 
não r esolvi1. PSte systema a questão presente . 

UM SR. REPRE3ENTANT l!l - Não disse tal. 
o SR . SERZEDELLO - V. Ex:. verá no dis-

cnr3o. (A.partes .) _ 
O SB., PRE3IDENTE - Quem tem a palavra 

e o Sr. Se~bm. ' 
o SR. - SEABRA.- Eu. declaro a v_ Ex. qUe 

o-;· apartes. não me incommodam ; µelo con
trario os desejo, põrq ne enc1minha111-me de 

_ a.Jg·urna sorte 11<1 discu5são em qu_e estou em-
pen lrndo . · 
D~vo dizer', Sr . presidente, que, tr-n1do-me 

~n scr'pto ex:"lusivrimente p1ra discutir as di s
posiçõ0s peeliminares do projecto e que tenrlo 
sido vot·1rlo o enc ' l'ramen to da discussão, esta 
não ti propriamente a. O'.!casiâo mais Clppor
tnna p~ra entrnr nesse debate, porque a 
nrntr:>ria estiL vencirla. Mas corno o nobre re
pi'esentanti> ·o S•·. Saraiva exact;Jmente r efe
ri'u-se a. ta'.ls clispr-s ições, com bn tenrlo o Go
verno Provisorio ; como s . Ex:·. foi · ainda 
além; dizendo. qtie esse governo tem arras- . 

' . 
tado o paiz pa·r :t um aliyEmo, cujo f'uudo é 
insondiw.eL ~ou_ obriga1o a . ·trabr deste as
sumpto. . , 

o SR . GABINu l3EsrnRo - O Sr. Saraiva 
não disse isso. 
·o SR. SEABRA- Não cfls3e que ·, todos os 

ministerio3 auj·mentrtram extr<1·0rJinuri.t
mente as despez.as '? Niio disse, contr'1l'iando 
a arílrmaçã.o do Sr . l\li n btl'o d1t Faze:1d 1 , que 
us r10~.; " s despêías oã.o sfio rb ·200, 1ru1s ele 
250. 000 coHtos? Não ceasm;ou o proprio ~-H.~·. 
nistro da, J u~ti'ça pOt' ter augmentado as vet'
bas elo seu orçamento '? (Apartes':) 

Não pcclemos antepo1· a. p ílavra ele ni11-
guem á do Sr .. Ministeo da Fazenda . Si ell e. 
veiu .com (l maxima lc:tld<itle, 'com _ a maior 
fi-anqueza dizer _ao Congresso .que o systema 
ele cliscr-imin,1ção do rencbs · proposto por 
S. Ex era nquelle que nui3 co::ivirJrn aos 
interesses dos estados e da . União, por que 
rãzão qu'llquer dtt que!l e3 r.11ie pretendem cón
tractizer as suas arnrmações não fazem sem 
apparatosa ],'lWtorica, m1s com a irre futa
bilidade dos algari3mos? 

u~~ SR. REPRE.iE"1TAN1'E.- Por,1ue elle não 
03 apresentou ? · . 

.o SR . SEABR,~-Apresento.il:os; disse-que 
nos temos uma cl ~speza cio 200 :ooo contos e 
uma rece:ta ele_ 150 . 000; rortanto, si porven
tura hollver clesf,dque no imposto ele impor
t ,íçfi,o, a despeza, co11serv~ndo-se .a mesma, a 
receita nece_s;ariamente desce, e o deficit 
sobe a mais ele 50 000 contos. · 

lsfo foi o_ que nos di;;se , S. E:c, f., i o que 
nos demonstrou com algaris·noJ ; o co::n ex
cepção elo illu:;trado Sr . folio ele c ,1stilho3, 
que offereceu ejU:olificou um subslitutivo 'ad
optando outro syi>temJ, os demais oradores, 
ou limitarJ.111-se a censurar o projecto, ou a 
elogfar o substituJi vo, e nenlium propoz idéa 
nova . · 

o S-R. GABI~O BESOURO - ~fas tirnitos n.pre
sen tMam. medidas . substi tu tivas . ··· 
· O Sa . SEAD:tA- Em materia .ele cliscrimi
naçio de rendas, Sr. presidente, · não lia que 
duvidar: si é verdade que os estados teem 
interesses quà é preciso sll v;igtlarclar; si e 
verJacle que :,i. federação depende do princi.pio 
rla boa cliscriminaçiio el<lS rendns, não é menos 
verdade ·que a Uir.lão ta.mbem tem a ltos'inter
e1ses qu.J não · elevem ser esquecidos, que é 
mister contrabJlançar, harmonisar os inbr
esscs da União com o dos estados . 

Qual o meio apresentado para . conseg11ir 
este clesideratum pelo Sr. Ministro ela Fa
zenda 1 

O projec to ele ConstituiÇão deteemi'.la no 
art. G0 quaes os impostus que p;)rtencem ex
clusivamente á; U nid.o, cm outro artigo quaes 
os que pertencem exclusiva.mente aos esta··loE; 
e no art. 12 as ma. terias sobre as quaes-a 
União e os estados podem tribLJtar ., .. 

Perg unto, em contraposição ao qm di3se o 
Sr. Julio ele Castilhos: p.1rventura, o.Sr. l\Ii
nistro da F.1zenrla. baralhou a materia dos 
impostos 1 Não; não vejo nada, .mai~ claro. do 
q~e a c!iscr.im!n~pão _feita entre impostos que 
p-ertenc3m a ~ ntao, impostos qua pertencem 
aos estados e impo3tos que per t.encem á União 
e aos estados. · 

E peço licenÇa para, perguntar áê[1fell es que 
combatem o pr.ojecto, si os interesses dos es
tados devem ser attendidos,por que razão não 
se atlender tambem aos interessés çl L União, 
que nã.o _devem ~er menos respeitados, e por 
que ramo se po:le affirmar que, ficando só· 
men·te a Uniifo co:n os ·impostos decretarlós . 
na Constituic.io, ns suas desp3zas sérão srt
tisfeitas, si ao contrario vemo3 que o Go
verno Provisorio n.ugmentou a-s tlespezas . e 
nem poderia. deixar ele aug·m'lntal-as, porque 
e preciso convii' que esta.vamos em· uma 
epoc;i revnlucionnr.ia, que pr.icisava m()s mau" 
ter a tranquillidade p!Jhli ~a e nbrir todas as 
va lvull,IS ela vid ·1 e cl;t. prosp 0 ridude do p>tiz. 
U~I SR. REPRIC3ENTANTI' -:- Nós niío S'.tl!imos 

da anar ·hia p ·, ra a. R.e1rn!Jlica . 
O . SR . SEABRA- Sn°!timos, 13orque n, anar

chia não é sómen te o dei·J'amnmento- de san
gue, não é só o motim na pmça p•1blic·1 ; a 
·narchia cl ú. - s~ tamhem qtHnclo se infringe o 
p~cto f~mdamentltl, quando os po teres· pu
blicas na,o cumprem o S3U dever ; quando os 

partldo;i ' que_ sustentam _ yny1 insti~uição ~ 
dissolvem· e foi exaçtameute- essa; ·dts.>oluc_;(lQI 
qu3 produ~iu 'à queda· ela _morià.r~hia -. 

U~I SR . . REPRESENT;l.N'l'E .....;; Dtssolveram-56' 
depois ela proclnma(;ão da, Re].JubiiC'.1·· · 

O SR. SEADRA- E:>ta.vam d1ssol"v1dos co·t_n (1, 

Juta. ·interna elo part!do conservador ~ntre D3 
dous chefes e do partido · 11bera l pela _-inco'.1c•.
!L1çã.·1 eiltrb o Sr. _ Onr·o P~eto, que quen_i ui· 
uoiO'l1ismo, e o til'. Saraiva :_ a fede1'.nçao .. 
(r1parle>.) , . , 

Foi por isso que! quen'I derrubou a mun~r--
chi t nãc, foi o impb:ailor, m'1s· os pr0pr1os 
parti.los p::ili.ticoi qu'.3 i:iácf 1>,e podtarn susten
tar e cuJ.tts idéas · em uom~ · \las qua~s su-

' " · 'd epe1 biam ao p0de1·, ou ei·ain ésquc'Cl as ou r .-
lidas pela cons')iencia naéiooal. · . . · · 

O 'illustre repres3iltatí te ·cht :'làliI~t d 1s~e 
ii csta tl'ibuna que, rélativameílte a ma-tena 
de impo;tos, oJ rept'esentan tes do Ri<1' Gran
el~ cio Sul clefeodiam a federacão, 15' que 
aquell :s que _sustentavn:m o ~~oj_e0to _ele ~"1011:.. 
stituiçã_o represé~1tavam o uown1sm? .- , ~-

E afilrmoq mais que estes eram os m11cJ::i 
partidos admis~ive~s· ·no- ·estl~4P actu1l~ da~ 
cousa3 . Em r.rune1ro log-ar, si- esses s,to os 
unico3 parti.!93 . p~33iv~U para s:' Ex:., p_or1u~ 
já n.rvorou uma ?;.i,nde1r-<\ql11,macl~ 9~ partido 
oacíonal 1. Porque ,S ._ E;~ .• q1;leie\1do ro.l_Lo~ 
car-se á (reí1te de . uip _partido·· que .se st1pp~ei 
o sal V>tdor · dt1s iristi tuições federal1sta:s . na® 
e3p~rou que e3ses ptrtid03_ s:, · dis'.}r.iminass·3m1 
neste recinto? (11p~rtas) .. 

Mas acho que os·· S1°s . repre'sên tantas ·~que 
sustentam o substitutÍvéi" são orgãos de orna 
federaçã.o tito exaggerada, çiue n[v ' ê :ii1Jll1 
federaçlio, mas mp_ parlldo peri~~'!.~· .que ;hu: 
de trazer a . desmoronnç~<;> du. Unmo, e pJI 
consecinencia·o d~spedaç.ime nto dos fü~_?S que 
de vem rixidtir ontl'e o> est;i:dos e a ,Unnt.a. 

VozEs- E' prâciso m'o~trnr · · ' . . 
o SR . SEABRA-Vou mo;trar, Sr . · pr~s1-

d1rn te. Q.ue pre.tenclem os dignos -represen .an.-
t.es· 1 ·· . , 

Querem déi~ar .n.: Unilío dependente cfa, vo·1-
tade (los e.i-tados · e V. Ex:. comprnh:mde que, 
principal·nente . 'ni;i materia _flnan~eira 1 _ dar 
l1os estndos o direito de ricusar_ a Unrn.a os 
mei11s ele man ter·S3 ·e fazei' faca ils su:ts des
pezas é estabelecer um::t luct <t pBr igos,1 entre· 
a Unitto e estado3, · luct[l, qne póJe comprQ
metter o futuro da Rep:ilJlica e a integrid'Ulo 
na·· i01nl. . · _ 

õ systema aprnsenta'.10 ·pelo cli g!10 repre
sentante pelo Rio Grande, o-Sr. Jul10 d~ CtJS
tilhos, dá 1,1m resul tado, dadas Mrtas _ cu'cum
stancins essa, lucttt que clevemo3 a to'.lo o 
tra'nsé e

1

vita r en fre a Uni[o e os estados, 'por
que, si . pot'.ventufo. aqu.eJ ll's i(npostos . decre
ta.dos neste subst1 tut1 vo nao forem sulTicientes, 
a União t erá de p:dir uma esmola aos estados, 
que podem recnsa l~a . ( Apoiaclos -e neto apoia-
clw J . o SR. RA~fIRO BARCELUS - Niio, porque 
deci'eta. 

o SR . SEABRA-Que decreta 1 
o Sil.. RAMIRO BARCELLOS- ,-\. taxa sobra as 

ren'.las. 
o SR. ·s~ABM-\fas teata-se da di;cri1~1i

oacão da renfa dos e~taclo3, da i•aceit'.t que 
elles · te r iam. · 

UM SR. REPRESENTANTE ela um aparte. 
O SR . S_EABRA - Sr .. prési1le\1te, compre

hendo que e3t:1 u[io e a questão que d~v~ri~
mos discutir lwje . To iuei nesta. materra inci
dentemente e, si alonguei-m'<:l, a culpa e dos 
nobres reprns3ntantes,1ue ' m_e arriv;tarain tt ie 
ma is longe do que pretendia : . . · .. · · 

O que quiz <tptrnas foi atfü'lll[\.l' que .. a fede
ração, su5tentacla pelo _Sr. m 1j1s~ro ela fazea
dn, não e.;tá. absol uta.mente j;ac!'ilkada. pelo 
projecto da ronstituiç1t-i . 0 que quiz foi tor
uar · hem cln.ro o meu v• to relnti_vo ao :iytigo 
rio proj cto constitncion d na parte tinanceira, 
como ao:i' 15 º/o addicion:ies. . . 

Sim, nB us s ~ nltores, o Sr. ministrn da. fa
z·,uda foi o pr imeiro a cleclarnr nesfo Co:1-
gr ·sso q ne por\i;t ce·ler os ·15 º/o addicionaes. 
l~ , não ll>L cnnt•-stnr, senhores, o Sr . inini:>t r.:i 
çla fazenda ó o mrii,; conwe tente de m1tre to
dos - p ~tra fazer amrmr.tçõ3S des t<1 natur.: za. 
(Co r.testaçucs,) 



H~l SR.. REPREillfül'ANTE-,.Isso .não. e pri vi-
teg·io do S'-r. mi ni;;tro ela, foz_e 11 da. -

Q. S_R .. SEABRA- Sim, e certo que não é pri
vilegio do-sr. ministro, i;iias tamõem é certo 
qu,e; Gomóminis~ro, é o mais compe,te1ite p::ira 
cobhecer o estado tlnancejro dei paiz . 

E'. e1le ·quem sabe)- po is que fonút chavo das 
füuwças. (A panes. 

·11Jepoia de .um estudo aturado e criterioso, 
«füsc--nos o que póde C_lbcr á União e:o que 
Vúde caber aos estaçlos.. · 
' UM SR . REPRE$E'NTANTB - DB sorte qne, a 
nilo ser o Sr. ministro da fazenda, ninguem 
mai.:; sabe disto ne3te pai.z ! - · · 

O Su . S1ÚnRA - Nã01lig·o isto, mas ó certo 
que cll e é o mais competente para conhecer 
çlq, esfado de no~sis finanças , e 1mtriot11 c~:no 
ó, ftlllo de um :do_s estado:; que tanto 1wec1sa,, 
filho d<1 BalLia,· i1ão ·seria ca,p:lz ele S'.1.crific~r 
os intel'es~e'S dest.e artigo, aos int ' resses da 
Uüíãio . . . · 
• U;ü SP,. RE.PRBSENl'ANTB- Pois devi;1 fa-
ze i-o, ' - ; 
--o'. Sn; / SEA,BRA- Sr. presi,lente, focando 

-uest·e pontp incidenteme'nte, eu pretenr\ia 
a.pepas justil1car .('l e3chreier o voto que dei 
9~.rn.n~.o _se di'scutiu esta niate_ri<i. Agora _PPÇO 
p.,erm~;sao par_\l pa.ssar ao __ art1go elo proJecto 
const1tuc1on;:i,.l riue ora se debate . 
' t::llI . SR. REPRESENÚ:NTG ~MAS ' '. . Ex. 
ái nd.à n~o ·rlemÓqstrciu o 11ué ciu rfa.. _ 
, O 8.R. Luri; MUJ;lAT - Sim : nós queremos 
um,i;t espl,ic;iç'ijo.· (lfa aut1·os l'lpartes .) . 
. o SI~ .' PRRS!J)f<iNTE -AttenÇão. Quem tem 

!li. palQ,Yra. é. o Sr. St>abr,1. . '. 
.Q.,SR. SEABRA- ·Senhnres, os apart,es não 

111.e.· inc.or:nmo,lnm'; pelb. cont rario,elles até -m_e 
tH for_terri ni\. tribuna. · 
'. ~u, senh·orPS <lo, ConQTesso, apenas ennn

. ci,ei pro1:iosiçÕes,,, e uão entrei eni rlemnnstl' 1-

l)õ'.is l a r,Çrns, . d ~senro\adas e rl "SeHvolvi las ... 
UMA voz-Porque 11ão póie. · 

' · Q ~R .. . ~EABitA '- .. . psrq·ue isto está ven-
c1do . . 

v97.Es - P.ntiio Pl)J'f!UB voltn á discnssfío 1 
. . o SR. s.mABRA -Para responrler no Sr. rn
nador pe\n. B11 h'in. qne J: '"f,,rfo-se ao ns3nrnpto. 
~si A'lle fel-o tflnho eu tambem o·dirõito ue 
f<:)zqJ;.ó . · (:4.pw·tes divessos .) 

·oi morto qne só ua o i'lireito de _accu=ar- sr, 
9 governo e niio se tem o mern10 rlir1Jit,, tl 8 
clef1-'nde l-o ~ ( Contimrnm os apartes, o Sr. p1·e

' ~iderl'te recl.:tma atl!.'nç1fo). 
· ·fez-se entrar em scr,_na 03 rio-grandeoses ... 

UM St:i,. REPIU:Sl!1N'l'ANTIB -Co:110 '1 
o ·s~i: SEABRA- Como heroes ... 
l)~ r Sa . REPR8SENTAN'l'E-Muito l.Jem . 
O SR. SEABRA- ... comd _um ' depubção 

1Jt-io3a , intell ig-cnte, pmpngnando pot' um 
}Jl'incipio qno o Sr . conse l.Jieiro Sn.rni1;n, cl Pu 
como princípio f,~r!erativo, e que eu rl ou como 
um principio arruin.aclor das no:>sa-s finan~n.s. 
(!1111il&s apai·tP.s .) 
. _UM SJ1. REPRESEKTANTE -Hl?ràes que des-
trbem . · 
'· ;O SR . Si!:ADRA - Ifa tliversos mollos "de 
destru ir ; não..se destróe sómente .com o camw
t el lo, tamhem se destróe p01' med ir.l as qne ve
nh~\ln trnzor o chsgosto entre 0 3 estados, e 
pi)l' laul.o a desnnião delies. (tlpai·tcs.) 

UM ~-:. REPRESB'i'l'i\ Nl"E - V. E:c ainda 
n::í.o 11 03 rli .;;se o que desejumos sa,ber; 

O St1. ~EAfütA-Que é que v, Ex. <lese.ia 'I 
UM Sa. REPRESlfüTANTE - Que nos digd. 

. voequo quef'etuos desunir os e3tados. (Ha, oii -
t ro.H;r,partcs .) · . 

O Stt. SEAmL1.~Senllores, o proj ecto snhsti-
1.ulil'o da depuinçfi.o do Rio Gr.1nc)e sa tisfaz 
ns cfosp:- za ria União '! . 

Voze;s - Sim . 
O SR. S.u:ABllA - Ab:;olutamente não. 

. o SR.. RAMIIW. BARCELLOS - :JI<'a((a.mos as 

.c'COnomias que se devem .fazer . 
O. SR,. SEABRA-Jó. vem uma condição ! 
O SR .. RAMmo IlARCELLos- Si so for a es

·h:.in.ja.r não hã. dinheiro que chegue. 
O !'>te f:l8 .1.1lltA- Vrjtt que ó possi1el ox:

.pl1cnr: ns estndes f'11çnm rconomi m;,rp1 e terão 
o ri uant o pr ecism·f m· 0 a.rg-mnento, portanto, 

.!furna espa la. qe dous gumes . 
O Sn . RA~rmo BAnCttLLOS - Si aquillo que 

.,proviuc.ias tinham chegava, [uã.o va lii\ a pemt 

fazer n Re.publica em 11ome das econonfüts 
e da autonomia elas provinclns. _ 

O SR. SEABRA.- Tomo cm consideração o 
apa.r-te dci V. Ex:., ' qne muito me hqnra,. 

A Republica r.on ;erva os es tadcs con'.\ as 
mesmas rendns gue lhes clava a _monarchia ~ 

Vo;1,E3 - Sim, senhor . · 
o-sn. . SEÁBRA. - Não ha lal. A Republica -

nesta mnteria de discrimim1ção de impostos 
prccurou definir positivamente o que é que 
cle viil. ~pertencerá Uniu.o e aquillo que devia 
'"'r tencer aos e3tafos . 
~ jMA voz ...i'Isto é ques tão vencida. 

o Sn .. SEABRA.- Perdilo, sou obrigado por 
. Ex:. a voltar a ella . 
A Re publica dà direito de lançar impostos 

sobre a.quellns materias qne não silo d :t ex
clusiva competencia ele\ União; a Ropul:J l ica 
paga a divida ~os estatl3s ; dá-! h.es 15 °/o ad
clicionaBS de importaçao, e se diz que a . Re
p!lblica, .. 

UnI SR . REPlUBENTANTE RIO·GRA:\'DENSE 
Não .es tit no projeclo . 

o .SR. _SmAm~A - 01'<1 , graças a' Deus, Sr . 
présirlente, que éonsegni o que queria, isto é, 
cons.cg·ui que a dcpnt ;1ção do Rio Grande viesse 
rlizer aqui qiie ele proposito e ap:lixon,uht
mento havh vohrlo contra as concessões foi 
las pelo Si'. l\Iinistro rla f•'azencla do p~ga
mento rias .dividas e rl e 15 º/o · 

Unr SR. R-EPRESE NTANTill - Esta armando 
um castello. 

U~l OUTRO SR. REP&E3BNTANrn - Qll31TI 
rliss , ~ . 

u SR. SEABRA- V. 11.:x. o rlbse ; veja como. 
UM SR . REPRESENTANTE- V-anros lá.; est a 

•confundindo :;i, llepublica com o Sr. ministro 
· ria füz ·ndn e com n. pt'oposta delle. 
. 0 Sll '. s ·gABRA. - Quem e;;tá confundin·lo 
. nilo sou eu. 

füi SR. ·rlEPRESENTAN'1' 1!1 - O qne o mi
ni,tro da fazenda propoz é o que V . Ex. 
quer. . . · 

0 -<\R. SEABRA - O cl!Pfe rlo fe rleralismo é 
que dis;e que ·1 l{ep11blica el'tl o S1'. mi-nistro 
da fa zenrla, foi elle quem encilrno_u a repu
bhc.i. no Sr. minis tro <ln. fazedda. 

UM Sr{ .. RErRESENTANTE- Ni'ío n c~e itnmos 
0 S1' . Sar:.ti Vil. eoaio encarnução da Repu
!il c 1. 

O Stt . SEABHA - Sr . presí rl ente, eu ni'io 
estou am rmanrlo qne o Sr . Sn1':1iva é a, encar
na çã.o· Lia repub li:ta, o que di zo e qne o Sr. 
Sara:i va encamou a Repub lioa no Sr. minis
tro da f,1,zenrla . 

UM SR. . REPRESEKl'ANrE - Não acc:üta
rnos este .ini zo . 

o SR . SEABRA - VV. Exs. estão se a.ffas
tancl·o dos l'!'i º/o; rirocnmm desviar-me par:1 
não chegar i1 demon~tl'ução do qne· prometti, 
a r espeito de3t es 15 º/o · 

T:JM Sa. RmPRESENTANl'E - Nc'\o affirme 
assim . 

0 SR. SERZEDELLO - Si ltouver bom SJ D50. 
ha da passa1·. ' 

UM S1~. REPREmN'rANTE - O bo:11 senso 
não é p_ltriotism_o de ningu9111. (Continuam 
di·vei·sos apartes siníultmiéos .) 

o·s1t. SEABRA - Sl'. presidente, daqui h a 
pouco eu ac:tbo com este t em pornl, qu:-rndo 
eu passar ú id :~ a · que agratfa mais,_ que é a 
ma lerh re ligiosa (apa1·1es); t omo, por8rn, em 
consirler<! Ção o nparte elo nobre dep11tado, 
porque a deputaçiio elo Rio. G rancle tlo Sul 
repl'esenta · uma pleüiclJ de homens bem in
tencion:.i.do.> ; essa é a minl111 opinião. 

UM SR. RBPRESENEANTE - M:lS de bravos 
destl'L1iclores, que querem clestruil' a União .. -
(Crit.rnm- se apartes .) · 
·o SR . SEABi~A - Eu peço dous min utos de 

al tirnção, mas iuío voit pedir o dia santo de 
Anno Bom. , 

O SR . ZAMA - De Anno Bom nilo, peça o 
dia santo de Rei::, porque o Anuo Bom é dirt 
nacio11al. 

O SR. SEAURA - Como disse , peço a nt
tenç'io dos uohr 2s deputados. - Mostl'e i que a 
Republi cn, dava .mais aos estados do qne rleu a 
mou~ rcllift; mo~trP i que a R~pubi íca sà rese l'
vn.vl\. p flr;1 si, não cl i ~se certos inipostos, rnns o'i 
impo~to > de importaç1io , corn cuj ;i r eserva o.:; 
clepulaclos elo R!o Grande do Sul concordam 
e •.• 

trMA voz - Sim'· senhor .. 
u SH. . SEABRA . .:.. •• , es impost os so~H·e te

lêgraphos e coFre.ios, que_ d~monsírou Q Sr. 
mínist l'o ela fazenda., a i:eceita é 11191101' que [l. 

despez<J, . - . 
UM SR . REPR.ESEeíTANTE - I\fas unm re

cei ta que nãO sa.tisfüz não é receita,. . _ 
o SR . REABRA - A-!tol'a peço pel'JlU.>Sao ... 

(Apc!rlcs di v.ersos.) Não 111!3 faça,m alfü'tILll' 
que estilo com r eceio clo3 15 º/u. 

Jâ cle1nonstrei.. . (nmitos apart,-s .) Por 
mais que me interron'lp t~m; eu volto sempre 
ao iwin~i pio . . . . . -

o SR. RODRIGUES FROTA - At~Jd'it irno cle
momtrou. 

'c•zEs - Deixem follat' o oradoí' ! ! 
O SR. Si!:A.BtlA :- l.'yfas, si não mJ pornU -

tem, como hei de llerr'lonstrar_ ~ . 
O ~R. RoomGnF.s ~'ROTA - O nobre depu

tado di::lse - ja demonstrai - e ·aimla · n[o 
demonstrou. ' 

o s·n. . SEABR,\. - Pois bem; 8'tl digo que 
vo u demonstrar, mas VV . E~;x, não me dei
xam fitzel-o. 

o Srt. RODRIGUES FlWTA - Ah ! assim, 
bem. 

Ó-Sn. . SEAm>.A-Quanclo eu iwocura.va de
monstrai' . .. 

o Sa .RoGRIG UEB FH.OTA-Sim se:1hor agora 
bem. 

o S.rt. SEABRA- .•. que a Republica deu 
, !1mis aos estados do que deu-lhes a mo1nr
chia. .•. 

o Sn.. RODRIG UES FROTA - Ainda não deu 
nada. ( .4poimlos. e nr1o apoiados.) . 

ó SR: PERNAMBUCO ..:.. flui' ora não deu 
co:1sa algurúa; p.-.r ora é prnjecto _<1 p3111s. 
(Ha outros ll JJ .zrtes. ) 

VozEs- Onçarnos ~o oeador . 
O SR. SEABRA- ... que a Repuhli ca pre

tende dar aos estado, rnai::ldl) que a m111mr
chia (si il- que:;tã.n 6 de pa lavr-t, ahi esta 11111-
darh a p;1];1 vrn ) eu üi;::;e que a . l'tepublica, 
re~erv0u p.1ra si os impo,to::i de im pol'tnçã;o, 
cnj , reserva é accei ta. pe l:l, nobre e il l.us
trarla r.eprese1 1taçã." do .IVci Gnuid e rlo Sul; 
re.,ervnu as con!Tih11 'çõ"S tPl <'grn phica~ e 
fl "st,,0°. i P"'·tM i nsu fke11 te;;, potqne, como 
111-istr• u o m'ni, tro dtt !'a1.enfa, que é quem 
t um :·lm' u dil 'i lin·•nÇ \S .•. 

o 3R . RODRIGUES li'ROTA - M :s .não tem 
a chave. cla,s buJs cloutr-inns . 

lJMA :vnz - Assim n:1o se pó:'le fallar. 
O Srt . SEAmtA - O nubt'J de put;tdo quer 

fazer questã.o dit c1w.ve (riso) : como quel' e;1-
tão que eu di ga 'I 

o SR. ROD RIGUES F R01'A - Eu dís 3e que o 
ministro ela f.1zernfa não tem a chave das boas 
doutr'inas 

UMA voz - Contin ue o orador . 
o SR. ROSA JuNI011-ES~i1 interrupção pl

rece prnposita l. 
o Sn .. SEABRA- .•. r eservou as_ contribui

ções post<ies e telegrapltic·rn, imposto.; insnf
Jicien tes para cobrirem as desppzas com esse:s 
serviços ; resePvou mais .o imposto sobre o 
se llo e a rénda elas 'cstl'aclas de fel'l'o. Tudo 
mais quanto es ta clilss ifi ca,ro no artigo, por
tencente no.:; es tados, tornou rla competeucia 
deste3; e outras mais ma ter\<lS que es l<lo 
classi!icmla;; no ar t. 12., incleterminaJa e in
definidamente , solwe os quo.es os e:;;taclo;; e a 
Unii:tQ podem fri·bular . · · 

o SR. RODRI GUfü FllO'l'.\.-ESlá ahi o gTa.nde 
clefei to . 

o SIL SEABR_\ - E~l e 6 o systerna elo Pl'O
j ec to: não é nssim bom~ 

o SR. J UL10 DE CASTILHOS - Sys tema 
rnix to. (I.la outros opai·tes .) 

O Sn.. ·"EAHRA - O nobre deputado _polo 
Rio Grande cl_o Sul, o Se. Julio de Casti,lhos, 
q1e diz-systema mixto-. Pois a doutr iüa 
de V. Ex. é que quer o systerna mixto, per
clóe-me que diga. Bam; ·vamos primeiro 
aos 15 º/o, de que não desejo es1nec~r-::ne. 
(Riso.) 

O St• .. Ro~A Juwo1t-E nu ; desejamos ou
v il-0. 
_ O SR. SRA BRA- Como, Srs . elo Congl'Jsso , 
á vi~ta cltissa de .::crirninação, os estados túais 
depanperados aqui representados reclamas
sem ao f;)r. ministro cl (l. fazenda com relaç.ão 



ú iL1sníl.1cieuci0 Llas r en las que pmle;,sonl pe1·
Loncel' exclus1vameuto a esses estados o com 
_a <:> quaes nfw podiam fazei' fo co ás suas cles-
11eia.s .. . -

U~IA voz-'- O que é uma raalidttdé . 
O SR. - Si;;.1nnA ::.... .. • o Sr . ministi'o foz 

umn, cbncessilo, .quu foi pagar a divida dos 
estado'::!, ·muitos elos quaes lDgam 1rn1is de 
lJIJO : u00$ anmmln1ente de jm'uS pslos stia::: 
tl1 vfaas, e dtu' ainda 15 ºÍo ac!d iciorrnes sobre 

,os im post os ele import:1ção. 
Quando ou arg-umentaya no. se terr·eno, 

CJU<\!ldo eu mostrava qne esses 15 ºÍo impor
t a vám em dar mai.'3 a Repnb lica aos es L: elos 
do que a monarcllia. deu-l lles, os nobres re
pr.csenttiotes lovc1ntar;i.m-so e dioseram -
ca ltiu - _. Isto quer diz ~ r - a Repub l ica não 
dc.n-. Ora, si isso era u m'1 cladi va, VV. Egx: , 
c;eyÜtll1 C,Oll l!'Íbllir p::i,ra ella,e j)Ol'Cjll.J votaram 
con l ra ~ ! (Caiitestações elos representantes do 
Rio Cir_amle cl.o Sul.) 

O Sá. Ro;A Jmnor. - llfo ito bem. · 
ô SR . PINHEIRO MACHAD'.l - Taxando 'acl

clicionalmente a importação, 'osb na tura l
mente teria de dtrninuir, a lém de qn;i crli 
agg·ravar o publico com irnp:is tos. ( fl.ú outi'O's 
apar!~s.) 

O. SR - SE.-1.DRA - Ali! Que imrort~ a dl
minni ção eh iinport1ç:io ~Si V. _Éx. v ies3e 
allil'ina r qt1e lnv,ia n l gu~K\ cousa. quo pudesse 
diminuir a. expo11tação , bem; ma3 VV. El<:x . 
devem comp rel10ncler que, si devem cs tm- . 
Lallne e:n a lgum senti r.lo, é para quo a ex
p1rtaçilo sobrepnje ::i: irnpor:aç5,o . 

O augrpe_a to cb impor tação demonstra e é 
o lliermometl'O ela 1n·o~p;;riü c1 Lle do paiz . 

O movím~nto de P.Xportnçiío.,, 
liM S.t. REP i'tES ii:Nl',~KTG - Os 15 ºÍo sobr a 

a irr:iµ urtn<;ã.o Ü!nde;n a diir, iouil-a , por con
sc .. 1uenc'a é um iw.osei1te elo gregos . 

O SR . SEA1JRA - ISS') éa in vers:io dos prin
ci J1ios eco 1omicos . Pouco irnpo1'to\., senhor·es, 
·qu '3 a i-tn·P r- t.açü.o d iminn[l, co:n os 15 º/o, si 

- o~5 "\~ 15 º/o trazem a pt1 z. <t harrnonin elos 
esta.dos , e clá-llrns com que sat isfazer (1,S suas 
11ecessiclacles . O que el e vemos pr ocm'a.r é f zer 
ct'e::;c;or nossa ex:poetn.çiio com a ceeaçiio o 
augmento ele novas imlu::;tri,1s . 

UM Sn .. H.EP111"SENT.1.".\TB - V. Ex . av<1nçou 
unn pruposiç:i.o . . , · 

- ÜiJTRO ' SR . REPRElENTAl\TE - QLl9 aincti 
nao pmvou .-

O ?R. SEADl'.A - Pclfü V. Ex: . nunca pro
vare i. 

:\ ~lE3~IA voz - Tem L\llto blent.J ... 
ÜUl'RA voz - E mui ta competenc ia . 
O Sn. .' SEABRA - Sr . prêl~:Íclente , a1·gu 

rnenta-se ccn11 o c1ue existe, nns nó.'i devemos 
t aml.Jem argumentar co:n ::iquillo riuo ó na
tura l •1 ue ven lt tt a exist ir . 

os·es t'.l.do:;; d izem : « \'ou mot't'er 1u mise
ri<~: a ap~t·ovnçãr) dc3s J [li'OJecto de consli
tu1 Q5.o , com o a.Jditivo de ragamento das cli
v iLl LS, ii11port[1 a apprnvaçflo 1b ruina elos· 
cst;vlos. » .i\Ias, senhores, mi.o se leva om conta 
c1u ·~ esses esta.d_os t enclern a prog t"o'l'ir, que a 
H.opub!ica, veiLt pr1rn ;tbrir todlls as f'Llnt Js da 
pl'ü::> pJ1·iilade lHt.e ionn l. E' in1 ;..os.:;i vol que esse3 
estados con tinuem iu rot ina do pa.ssHlci . Niío 
so corn prehenclo que, si o, Repub!L•,1, si o sys
tc111a da l'odcmçiio . promove u o moYimeu to 
i ·H.lusl l' ia l qúe vemos no Rio do Jauoiro, es te 
rno;· imen to pã•J temla l1. este;1clsr -se l1. t odos 
os ostarlos, 03 qna"<s é natura l q1n venlrnm a 
tce mui ta. vida, mui to pl'ogres<o, muita:; Con
~e:; clci 1·eceita , e, poi'.> , dando-s~_-lhos aquelles 
1?1postos e pa~·anclo - s '.l s11;.\S c11v:cl1s , licando 
1!1-res cle.;so pes0 enorme que lhes es1rn1 g-a e 
com essa prosp:iridacle qinsi car ta, poderão 
11a medida das f,ircas que lhe si1o d;u las pol~ 

· o Sri .. SBAllltA- Pois lJem, quando S .; EK · 
clecla.ral', sel'oi um do3 i)l'im eiros n. pofüe--.ª 
·pa lavra . lsto qnet' dize i· sim pies o-clurQmonto 
rpt <3 não 1;1vsc indo des te c[;-bat;i financeiro ; 
llei do cn Lrar trnlle com todas :.:s forças que 
p8rmitti1·e111 n.leu es ta.lo dtJ saucle e mi nhas 
tl's1nsi\ õas n'.l tLirctes na occ 'sião; hei de i ntt·o
me ltel'-rne nel le o pt·incíp:ilmente sobre ban
cos cl e ernissrro . . . 

l.'Jr S1t. n2P1m >EX'JJAl\Tlc - Não se me lb 
l1 03S3 Sl po.1 l . -

O Srt. Sr.:_1.m:,1., - Si cu ped::ie-me·, pedieci a 
\' . Ex. que venlw. ensina1·-me a s:iltida ; croio, 
porém; q:n uilo te ró, os>e in comrnoelo . 
· OuTtW S1t . REPRSEN T.UC/Tn; - Lern _o fio 
quando se metter nes3e lal>}'l'i ll tllo. 

O St>. . SEABR ,\ - Nüo gosto ele fi os, p:wque · 
podem s3r qLwlJr,idos po1· pios on path\lS ou 
qnalquer cousa acc itlentttl; que1·0 nnn en
tirlnd ) viva. · 

UM -Stt. R EPRJTISENT.l.NTE - Trilo mnitns . 
O S11. SE • B RA -..,- Sr. presidente, vou en tra r· 

no capitulo I. Qniz ap::in :s dofen lo;· meu voto, 
e a.o mesn10 tempo rlef'ender ao il lust rado mi
nistro el a, faz ~ qrü1, que nãa se ,1chava prc

_sente na occasfüo das i ll vecti vns qu e se lhe 
·lirjgirnm, quando se t ratou claquolla nnte 
ria. . 

UMA voz - 1\fate r ia relig io~a? (Riso.) 
O SR . S EADRA - Niío, irn postos . Sr. pre

sitlent e, ouv i na sessi1o ::l.ll terior um do3 ora 
dures que se levan tou na t ribnna; o meu 
pa1•ticular ami ·~o , co llega, e alfüiço·1do, o S1·. 
Tostn , p::wa. susten t 1r idé:1s q ue 11üo cfas3 i-
fi ca1·ei ele abourcla,s e esdruxu las ... · 

UMA voz - Obso le tas! (Riso.) 
O SR. SEABRA- .•. mas tle sec ulares ! (Gra11-

cle liilnridacle) . · 
O SR. Z.urA -Sr . Tosta, cllegue-s;i ti ftl la, 

(R rso.) 
O SR. SEAilRA. - S. Ex: . , cóm artuell .t no

breza. de c:1.r.:i.cter e ele sentinBotn3,com aquella 
convieção lkme •lG verclade i1;0 crente po1·c11rn 
po~so atnrnrnl-o CJl1C iL tem, psdiu, quiz G sns
tentou uma re publica r oligion .. A co:it r ;l
clicçii,o corn rça no~ proprios tei'mos·: RepulJ\ ica 
rnllgios 1 . ( -lpoiaclos.) l't.oprnvou, on, co:no 
ve1•1L.uleieo sace n1oto trnatlwmati~ou n'1uel los 
a.rLig~s consti tucionac3 rpio prnlúbem <t sul.J
vonçao el'lS cultoo: , e3tn,bc iecem o cns:tinento 
ci vil o 1rigatat'io e s:ip::i.ra.m <1 ig- L·0ja elo E;
Ltrlo . 

O StL TosTA - V. Ex:. dá-me liêeni;;? ! rr:s
tab8leci que quer in. unrn ra1'lubli::a relio·i o31, 
mas não unrn, rllpnblica cleric.11 ; são o:x]wo.>
sõ:is mui to di3t inct,1s . 

O Srt. S t•; ADRA - Lit ieei. C1\ÚO qu3 mo 
dür2i melhor co:n o ·; p1llt' 33 dó ·qne coni 
VV, 8[~x . (Dfr(jindo -se p am os 1·Jp1·esentante.> 
do R•io Gi'a n'.le.) (Ri.<o) . 

UMA VOZ - Nós o t omos ll'üb?lo lJOill . 
O Sn .. S2AERA- Ag t·:i.de ç) e nis30 nüo fazem 

nni.; elo qu J r·etr·ibui L' a nlti1 con ~i· l e 1·a ry''io que 
lhes dedico . Mas , s~nllm'GS, S. Ex P"o:Ul'OJ 
aia ·.!a rel'Lltal' o artigo con s l it Ll ~ io:nl qn ~ 
abo liu o jueamen to r ol ig icsJ. 1•0 lllOLlo que 
e1lo quer, ,.-er'e bem agor,1 as cnns3q: 1 e n ~ i as 
do ~pir! e , não unu t'o pnlJlict r a lig i1n:i , no 
sentirlo de ter· uma. igcej<L do E-;ta<lo, uns 
u1rt'.l. r e[ubl iGJ, le 'g-a. cm rJlrn o l~~ t ,ido se.i >;i. 
sep:i.raLlo da igt\)j n, o com ojnr;im;illo l'."Jí 
g· ioso , cas .un jJtu catlulicJ_, · subvonçifo . Llo 
cultos ! ·· . 

O S1t . TosT.\ - v. Lx:. confumle o csUulo 
leigo co:n o estado alltell. (H:_1, .out;-.. s aparles,) 

O S)n . Am1frLOPHIO - V, .Ex.: dit lican(';:i, 
para. um aparte '? 

O SR. . SBAeRA - Pois 11ã:o . 
- o SH.' Ailif'lHLOJ:>mO - .O Est.tdo deve d111' 
libel'cl<tde aos e3tatlos prira subvencionarem 
os cullo3 que entende l'om, · como SJ-fuz no 
i\Iexfoo , - mi Suissn. e na Republ ica Ar gen
t rna. 

o Srt . SEA. Br..A - V. Ex:. fez un1 discurso 
(j~::lllL10_ lJaStJV<l dizer f1ll0 O pt;Ojec to Cll~ 
cl1 scuss~w _ç9ndcmna a i•e ligi<to o:tllwlica . ou 
llernon$tl'ar q ne nii,o c :i nclemna .• 

O Sn. . AMPiITLOPmo .....:. E e ~1 acc)ito a. 
lição. · 

o Sn, . SEA133. .. I. - Nilo dou l ição a V. Ex:.; 
que ro to;i1a1· e :11 attençfo o np:1r t •3 de V. Ex:. 

Em p r i n~efro lõ'g"l r , eu já di,33e que ,pre
st '·"0' 11p,010 . ·ª) Governo l:'roviSO!'ÍO , corno 
p<.1trwt'l , C) o b l' ~tz .il e ir o , pot'(] ue não uevo
mos .intert\)rnpee a. m~rcha. de3l0 g\:ll'erno 
que, cl epo i3 ele u ma ravoluçio , tem ~mantil~ 
a_ p.tz e a tranqui lidacl0 ; m:1s que esse a.p:iio 
não ·seriJ, iur:ondicciona l . - · .. 

O mbt'a tlep.utado quer o jura_1iwn to r ·ll
gio$o, c 1s 1rnen to facu ltati vo , quer subvenção 
para osct1l tos . 

O Sn . . A:irPHILOPmo - Quero l iberJ·i de p::ir.i 
os. esta.dos su.bvencionardm os cultos que 
q mzc3l'ern, como se füz no - i\'lexico e irn 
Suiss::i. 

O SR. SEABRA - O t0m po es tá a ac:i,bar-se 
e ·V . Ex , não d'ei:l:a que cotiti'ri ue as mínha,s 
po : 1 c~erações , o que quer cliz~r que V. -Ex< tem 
l'ôCJlO . . . 

VOZES - O:t ! olt ! 

O SR . SEABRA - . .. rece io, sim: porque~ 
verdade é u:na l:'Ó ; e, ::;i n. vei'r.h.1.•Je está de 
meu lacL>, ou hei de 0011 venoel-o. 

Qua l•[U<;J', cl<)S :;en l10re.;, a ltnitlin rlo n. sut 
vm1r;;1o de cultos pelo EsLiclo, o c:1:;ameo1o 
rel!gioso o .o j urn m.:i ilto, post!'lrg-arn 03 pr•in~ 
c1p1os ela ltb3r tbcle d0 cousctencia :tão pro .. 
clam :do e q1!0 constitue à b 1se -de u1n g·o
v r.rn o republ:c ino 1 11 lierda.cl ~ q11e den t:id' 
gc1ra11ticht a todos, :;em ox cep ~.ão, · 

O Sit . [{J3A JuNIOR
0

- Podi:1 nrlmitt ir ·o 
c~s:1monto rc!igio3o e uilo po.;;terg-ar e:ite pr :n
c1pw. 

q SR . SEA.BHA - ~1· . presi_dente, closrl e q~ ) 
;t lt!1crd ,1Lle de co ~1 sc1encia ·~ a g«t1·anl ia p, rt 
todos os cultos e e não pócle deixar ,ele set• 
u•n ' co:1s3 1ue:-.cia elo pr incipio 1·apuulic'a1n 
ipso (rec ;!I_, tem-se c1:.itlo mnaclo o prfncipià d1t 
subveuçao tlG quulque1· cu l.to pelo Est<tLlo . 

O Sa. A'MPHLLOPHIO - A íl.epub lica 'Aro·en-
li na snb1'e0cio na culto religloso. 

0 

O Sn. . S1"AJ3RA - V . ,Ex. não se,.. _import EJ 
co:n o que faz <t ·R ~ pub lica Argen tina · d'eve
mos legisla r de nccordo coin 05 princi'pios rn
c10Da33, c'.o accordo com o r:o:;so progl'ess:i, o 
no::,so me10 . , . 

O SR. Ar,1rn I!.:!A Pl!:R;\ ~L\rnUC )-)/eJ te pai'l! -' 
cnlar, a Rcpu blic.:t A1·gen tina ó múo exoníplo . 

.o Srt. SE .l.D '.U - Proohmach a Rcpa -
1Jl1 ca, tem -se pt'o:; amado lt li berclacle rc lin· i ·;sa 
bto é, n sep11·nçiío lL't igrej ·1 do E;t:ulo '. 
sepa.t'ac:ii,o de igl'a j<i Llo ~stado s iµ; nilica. "ª ~ 
L',tn ti [l Í)ltr'_t to lo:; 03 cul to3, ~ _ "' 

OrJ, si o Est.a.cl,c, permitt isse que ca,fa 
qa ü s:; c~i~::tSS') ss.s·trn '.lo o se u r ito re li gioso , 
abol indo o c:i.s1mea to c ivil , a co ns3q;1enci:t 
S'l t' í .t que o ~;t ulo d~ l' · i t t'.1~p\J :m1 tLll' a 
04teo3 c:,s ~unenloJ, C);·n:i ao c:ü holic,1, o mo3-
mo va lor . 

O SI' .. SEABit :I. - De modo quo rnn estado 
r1un não t o:11 roligi iío, q ao nü.o tem j tll' a 
mcn lo , que nfí.o t ' 111 C:1S'.1111c1lto c:aq10 lico, que 
n 'io stt'.Jv·eneiona um' roligifio é a then '? ! o SR. TOSTA - Não t em religiüo po.; itiv.1, o SR. TOSTA - E' o que ou quern. 
m:1s não conte3ta a existc::ncia ele D::m.3 . O SR . Si,;,1.Bn A- 1\Ias V. Ex. qu}r nm · 

prn.i 3c to, s.llisfozer ·suas despoz;i,s. 
i\ l 1s, S t' pl'esi··_kn te, e3tou inseri rito 

2ª ilisc ussü.o . .. 

O Sn . SEA13RA - M 1:; 0 Es hdo uü.o lto3Lí- ::t1JS ll t'do (apo io los), pJt' t[Ue o E;taLlo, (j ll 3. 
li rn ninguem 0 mnito menos a De:.1s . o Es- tem o elevei' çle reg ula r as re laçõ )S·de fü.rni 
tacl o nilo affil'nn 110a1 neg- 1 . Tom 1 a a l li- lia, ele co11s li tui l-a co:no bas3 tla s~c i oclacle 
trnle do um indiv iduo que apenas obsenra. os civil, que deve g'cU'a 11ti t• os tll l1os cJm relaçiío 

p:tra, a movimento.:;, pro:::ur.1 nnntel-os eeguliumen te à SlPCess'ío, .ciue tem p~L' fim s~l i.li ti.c;ir a_s 
p:-ir;i, qlle se não per tiuli3 a ordem publi :.:a'. lx.1s33 cl.1 so~_ t efad a , o b-:;L1clo nao po lo Llet
l~' in1.li!fürente, c1 l1110, t 1·an-1tüllo, prJcu:•an lo :~u' CJUO mm t 1s ve:ws o 1g'LlOl'<lnto, o lt mo:u 
co·1t:3e 0 pu ii i' ;JS p::i.ixõ 'ls :·i'iius ''i!l "' mnita.> rn cnlto, ~ep lev .. \o a cas1.1·- se ri fi l'l e' de prni UMA voz- .Jil. '! 

o SR. SEABRA-Já. 

A ME3~IA voz- Ha ele see n > hol'::i, que 
S1·. p1·e,sidon to clecl<H'i\.l'. 

vezo':l nssoiiei·b:rni 0 bdi\' i•1,no, "ó:nent c in--

1

1.nl1 1l;1.'.!o 1l; s·:l.'?q· ~nt·r l} r o~ .1 1t •l'C..iJü.; ü ~ 

l te1·v1;mcom a s u1, n.nt1n'iLlalte 11 ,8 occasi õe~ L11111 11::i q11c. co.1::;t1t u"1 . 1ilpowl.r.os.) 
0 çm qne lm pertm·baç1o da onlom, p:i.z 0 tran- O SR.: ll1o:u.Es R\rrnos - Scr1 t a aua,r~hin 

qui llidl1.cle_publíca.s. ,. . . · ll l1. fnmtl u . J _. 

• ·.i. 



_ D SR. TOST~- O argumento 'tem, dons 
gumes; o individuo püúe casar-se agora civi l
mente e ·3ee induzido a -não coutrn.11ir o c:ts'.l.
nmnto religioso. 

VozEs- Oh! oh ! 
O ~R. SEABRA- A familia Di'io perde 

coL~sa _ :;.~f!uma com isso, porque nes3e caso 
o rnd1'1teluo teri l~ apeuas commetlido um pec
cado . (Muito bifoi, niímerÕsos apoiados.) ' 

I'or fante>, Sr. presidente, a verdade é que 
D 8 1tado: p:tra, precaver, par" prevenii· os 
s~ll:S snbdito.s, dev·e estabelecer t'eg ras e priu
c~pws, em virt ude dos cg1a.essej111n garanlitlos , 
n:ao só suas p~ssorts corno sua desce n--len cLt 
(ap l) iados 1; e, (1emais, o c.1srn1ento civ il obri
i:ratorio uã,o impede· a ninguem de c:isar-se 
cat}lolicamente ou mus1J.lmauamente, segundo 
o rito a que pertença. 

9 SR. NM:mtENTO- V. Ex. respondeu 
lm l·hant,eme!\te nesta parte; eu desejn.v:a 
que_ Y. J:Cx. re pondesse com o mes·no bn 
lha,.ntiw,o ao parte tlo Sr. Amphilophio, quan-
to:ar,xpulsão do3jesuiL1s. _ 

ú Sn.. SEABRA.- E·1 j á di>Se, senhores, 
'tjue o meu apoio ao governo não é incon~ 
uicion<J, I; eu não voto p )lo artigo que ex
peli e os jesuitas . . (Muito. bem, 11wito bem.) 

Efu primeiro logar, eu die,;i qne is30 não é 
i11a teria constitucionnl; uma con~titu:ção deve 
s~ea sumrna ele princípios simples, gaean ti
tlores da libet?tlade e da ordem, el eve definir a 
JJ.Orma de governo, o territorio, o~ poderes 
}lublicos, s11 as attribui çõe3 e as garantio1s in
tli vicluaes. l.Jnv1 constitu 'çfo que expelle e qne 
p~sterga os direitos de qmim quer que S'·j :i, 

. 1mo é uma constituição que liberta, é uma 
. constituição que Opprime;_ e_ CU UOcleria votar 

c-0o tra a disposição que expelle os jes:titas, 
~ot110 co;itra u. disposição que expel 1 i3se qual
q.t\8'.' OLtfrn seita do territorio nacional. 

Em segund o lagar, Sr. presidente, eu vejo 
It:l' o jesuita não no;; pócle _füzer mal. (Apoia .. 

d<Js.) Si é po$Si vel que . as fog ueiras levanta
d11s em He3panha e em Portuga l, si é pbssive l 
que todos os tormentos qtJB por cnus;i, cl ell es 
a huma ni<lurle soffreu t enln m influi<lo 110 
animo do legishdor para essa ex.clusão, 1.o
tla. via es'.amos em nma época diITeren te, já 
p:tssamos o tempo elo fouatismo, e por t;mto 
todos 01 jesuítas que vierem não nos pocl•·m 
·fazer o menor nnl, porqu-e ariui estamo3 para 
defender as no3sas ltbeeda. les . ( A.poiaclo! ; 
muito bem, apartes.) 

O SR. BA.DARÓ- El les tambem p dem ser 
brazileiro3. 

(lia outros apartes) 

O SR. SEABRA'--E' por isso mesmo: o nobre 
repre •eu tante o Sr. RtLlaró puece 'que não 

, me attendeu. 
Portanto, Sr._pre3idente, quero fazer a mi

nha profissão de fé em ma teria roligios1 ,por.
que cleu-se commigo um facto muito impor
ürn tee in teress'1nte. Ao passo que.como lente 
i:le uma faculdaLle de dire_ito, p:tSsava por ,i<'
suita, na minha eleição tive a guerra mais 
encamiç;ida ele alguns padres que diziam que 
quem votasse em mim e no Sr. Ruy Barbos'.\ 
votava, em heri>jes; mas,como as minlrns coa
vicções são· taes que niio me submr: tli ás sug
ge.> tões e nem i\OS ca prichos deste ou clnquel le, 
e si estou na. igrej ·t cat.holic::i não é por li-

_cenç:\. e consentimento do Papa, mns sim por 
mioh:1s crenças, continúo a sustentar as 
rninh:i s icléas, como c'dadão, deixando tlo 
p-irte n,s minlrns convicções religiosas, porque 
estas p3rtencem ao fóro de minha couscien
cia. 

Em nrn teria relig-iosa ,11u ero plena li bertlade 
de todas as re ligiõss e garatl tia para t o Jus 
ellas. 

Si a igreja catholica nmncl<t que o jnra
me.nto clev A, ser orrigato1'io parn os cntho~i
cos, o Estnrlo natla tem com is~o ; ohrign-os , 
conJo sens subclitos , ao respeito ele sua s leis; 

- si os .re li gfosos di ze m : nôs entonrl!rn10s qno 
não e3tamos casados s~m o cn Eamen to rei i
gioso, o Estado diz : pouco me interes.s::t vossa 
opinillo c::ts::ie- vos re! igio;amente, mns casae
vos primeiro civil11ient.e, porque a tr;1 i1r1uil
liclade e os di reitos da commun hão estão con-
fiados á miqha s-uarda . - . . 

PorttU1to, esta bem defi mda a mrnha atli 
tull.e em ma te1•ia religio~1 . 

O SR. A~r.PHILçP :IJO dá ·Jlm ap3rte. _ 
O SR. S EABRA-0 paroclrn é cid;1.da·o · cio 

Esta.rio e eleve obedecer its Hns leis; d Es'taclo 
estaheleceü que ni ngnem se pn · les~c cn;;'.1.r 
caiholi-cnmente sem pr·imeiro se c 1sn· civil~ 
mente; o parocho, o-i ó rel igioso, é tambe'.11 
cirlacHío , e admi1'a que V . Ex., um magi&
trado venhct pregar a insnborclinação·i !oi. 

O Stt. DKnA.Ró - I,,e!s impossíveis não olJri
ga;n a nipguem. 

O SR . SEAB.RA - Perdô3-me o Sr .' Brvllró; 
mns, senhores , ln · Dingt1ern que d:g,L, que 
afürmi, que a, lei qtn . obrig;;, o cnsu118nto 
ci.vi l é uma, lei impossivd de execr1tae-se , 
porque o p:i.clre é levado a não curnpril-a, inra 
obedecer a, seu5 sén tim en tos t'eligiosôs '? 

Enti'io impo3sivel se ria a foi que puno o 
as3assino, porque muitas vezes é este levado 
por suas p:i ixões; impossivel seri<l a execu 
ção ela lei que pune o ladrão, ,porque 1~1ui ta~ 
vez.es co:mnetto o crime leva elo p~h fo •ne. 

o SR: BADARÔ dil. u:Il aparie. 
O SR, SEABRA - A ' fgrcj:i, ni'io obriga o 

pa dr .~ a casar ou a niío casar . 
O SR. BAQARÓ- Obriga, lo::lns as ve2es que 

o fiel a ell e para isso se dirige e o Estido não 
pócle punir o padt'O porque curnpr·e o seu 
_dever. , 

O SR.. SEABRA - A le i e3tabelece uma pt'e · 
scripção prohil1itiva. como qualquer lei prohi
blti va ; a lei d·iz : o ciclaclão eleve casar-s J 
civilmente an tes elo se casar rel igios::t1uente; 
portanto, o padre que t em de cumprir essa lei, 
tem ele verilicm· primeiro si os conj uges cum
priram este precei to da. lei. 

L'M SR. REPRESENTANTE - :'i!c\ cla tem que 
examinar . 

O SR.. SEABRA - Perdiio. 
O SR. BADARÓ - Acima elo · Estado e3ta · 

D 3US. -

O SR. SEABRA - Pois o pndre é D.rns, meu 
collegcL? Pois en liío V. Ex:. que1' confumli r 
Deu3 com o padre, con, o padre que, como 
qualquer ci !adão, póde ser arrastado por pai
xões inconfessa veis :1 pratica ele to'.la. a sor te 
de cl~ lictos ? N~o comprehendo. -

o Sr:.. PRESIDlfüTE - O~JS :rvo a.o nobre 
deputado que esti fin.lo o ssu tempo. 

O Sr:.. SEAJ3IL\ - Ei 3 aqui, senhore..s. Já se 
e>gotou o fornpõ e não pos30 cont inuar na 
serie de observnç.õ2s quo tinha a faz '.ir , por
que tenho de obedecer no Sr. presiden te que 
nes te mo;mo instan lB observa·· me que eu niio 
elevo conlirrnar nes ta tribllnn. 

Se111Iores, · s;, como citla,dão, sou leigo e:n 
nmterüi religiosa, e quero a plena 1 ibercl" lo 
de todos 03 culto _:, como homem sou c1tholico, 
e airnLt honbm mesmo fui pedi!' inspirações 
no di vino Crertlor pnra.·que pucles;e hoje de._ 
fender as boas Lloutri:.ia.s. 

' UM Su . REPRESENTANTE - E é por i :;.so 
que V. Ex. estil. fal!a.nclo bem . 

O SR. SEAmu - Já se vê, ssn llores, qna 
de ixo do part'l as minh is crenças religiosas, 
porque que:·o a li berdade, a mais ampla, p:1ra 
todo o citladão e:11 materia de consciencia . 

·· Senhor es·, eu vou conclu ir . Antes, p'.lrém, 
de fil zel-o, peço descu 1 p8, ao CongressJ rlo cles
alin ha. vo dns min has ii.lé::ts (ncío apnia:los), pci r
que o meu flSL!clo de t;aurle mesmo nã.o me 
pet~mittiu fazei' mnis do que fit. . 

Senhores, si IJ ÔS queremos honrar as glo
riosas trãrlições desta patri.1, nó3 que aqui 
representamos a soberania. popuL.n , nã.o dc 
vemo3 oppor 0 menor embaraçq ao Govem o 
Pro visorio, q11e dentro ele um a.i1no tem salú lo 
levantar o p:.üz :1 altura a qL1e ello t em di
reito; ao Goveriio Provisorio, r1ne de t~tro de. 
um nn no tom sabido manter 11 p::ti e a- har
mouia,_ qner no intecior, .quer no oxterio~. 
Uesde que o povo,q1n é a so!terania,rncheu ele 
applausos n. llepnbli ca o a obra grn oclios:t do 
Governo Prov isor io, não seremns nó.:; , os seus 
clel og ;cios, qué viremos aqui desm entir esses 
appltlll SOS. . 

Devemos ·antes de tudo votf1r es t[l, Co:isti 
tuição, riu e ln ele ser [l, g:rwan tia · das nossas 
li lJerclades. 

E nem S3 rli i 1, senhores, q:.ío esta Consti
tuição nos foi impost;1-, porque a noss'.\ pre
sença: ariui, ·e o moêlo livre por rfu:i t em siúo 
cli ;cu litla1 demonstt'am .2 contrario. 

Aguardemos o futuro . . Am[lHliã teremos 
uma ontra aurora mais feliz, nm so·I mais 
bel lo, mais puro a illumioar a noss:i. grande. 
patria. (-tlDito bem i' nrnito bem. O ol'aiol' e 
compi·i inmtado .) 

. DISCuRSO PRONUNC IADO NA 'sr:ssÃo DE 
'. 2\) DE: D :<;ZE'r1B lW DE 189'.l · 
' - ' 

O êir. Epitacio Pess oa (n ov i
mento ele attençau)-Sr. presic!en te, Sr·s. do Cuu
gTe3sq, vô3 deveis com prehencler, sem cltfvida, 
o meu receio e _as npprellensões que r.ne DS· 
saltam o espirita ao ter ele, pela pr1me1ra 
ve 7.; dirigfr a palav1\t a e:;t" ass3mbléa, e eis 
porqne começo invocnrnlo a vo.ssa_ b_e11e1rolen
cia, p2d inçlo a vos3·t atenção em favor da.
quelle que. não affeito ainda _its lut-is da tt·1-
buna. par!\m]uta.t', b.ilclo ai1ir~D ele elemento3. 
sciPntifico3 qne posmm esclarecer o vosso 
espir ito nas gr.wes questões, que teem de ser 
submettidas ao vo Jso .conhecimento, ve1n, 
en tretanto, cumpri r aqtÍillo que se lhe afi
'gnra um tlevm', V•-m illtentar m:na r eivincli
caçi'i.o em favor rio q·1ie se pnderu chamar a 

· igu b. ldnrle politi ca dos estados . . 
Si, poi;, por um lido sinto-me tolh ido pai.o 

r ::c •iode incorrer em vosso desagrnrlo, pl'l
vando'-vos alguns momentos de palavra m::iis 
antori znda ·sobre estils questõe.3, por outrJ 
lado me sin to fortaleci lo, sin~o-me animado 
ao ver q:ie ven ho, no· desempe~1ho de um de 
v()r, proíligar rnrm inju:;t iç t que se ba•eia em 
um::i. theoria inj n.,tificavol e que pôde d •1' 
lo ) fü' aos maiores inconvenientes no seio desle 
]J[li Z. . . . _ 

Senhores, o proJecto ele Constit.u1çw que o 
Governo Prov.isnrio submett -..u ao cohheci
rn entp do Congresso, dispõe no seu art. 27, 
§ ·1°, o seguinte: «0 numero dos clep~üacl os 
se1'i fixado pelo Congresso em pronorç'l.o que 
nifo excederii de 1 por 70 mil hnhitan te's.>) 
E', como se vê, um applicll'Ü.O perfeita, com
pleta , rln lWiocipio q rn defende a proporcio
nal irlacle rln. · e wesen taçfo. 

ncutrina, liberal que gJ.PJ.nte a i ntel'ven
ç1io de todos o~ iniliv icl uos n<t ges tão dos ne
gocios publicas, en comprehenJoca como uma 
cJucliçfo, e.amo um elemento inclispensnvel 
da verdade politi c::i. DOS g·overnos unital'ios, 
nas t a.rnbeni como·, u •n:i. injustiça, gr01ve e in
conveniente 1103 govemos fecle_r,11.ivos. 

Nos p1·imrir0s, os repre,;eotantes eh nação 
sifo propriD.mente representantes do povo, 
muito embor.i sejam eleitos por circumscl'i
pç'íss territoriaes clelerminaclas, pois es tas 
c i r ~ u mscripçõ .~s quasi que não guardam entre 
si cli lfürença alguma, ilp:inas uma clistincç'io 
nomin D. l, tle nnneira que cncla. npres~nta.n t e 
vem, no centro a que todas ellns estiio l iga
das pelos lnços 03 mais estreitos, defender 
os inter.ess~s do povo, isto e, os interesses ele 
tmla. [l, nação. 

Nos gnvernos federativos , porém, c:1cln. cir
cumscripção tem uma a.ntono~ propria, tem 
qunsi ~ ue LJm[l, soberani;;i;;- c.vla qual repré
senta um rorpo po liticç/á parte, tem interes
ses pilrfeitn, rn ente clelinrafio ·;, perfeitamente 
rlisc1'i111 inados, ele m;rneira qne os r e1wesen
t1 ntPS são ma.nrln ta rios dos estados, vêm de
fen ler 03 interr.ss0s do> est dos, cuja somrnn, 
consli tue o in terPS>e cfa Uni ão . . (Apoiados.) 

o SR . .MoNTEmo . DE BARROS - Do povo 
ta mbe111 . 03 represen tantJS elo.:; es taclos, slo os 
se1rnrlores . 

O Sa. ErrTAcro PE.>soA - Eu chegarei lit. 
YozEs - Cont inue. 
O Srt, Er1TACIO PE'SOA - Seul10res, si os 

rs tfl(los no governo , for lera 1 são os mesmo> 
vis-a -vis ela União, si tü'los elles teem umn. 
economia á parte, trem autonomiil, e inrle
penclenr.i , bnto quanto passivei, si todos 
01les, como e~tados q ne ~ão , tem' os mesmos 
rli reitos e elevem gozar i:las nlRsmas preyoga- · 
ti 7AS , nti:o posso •'onceber como . se concella a 
qnn.t!'O ou sei3 es ta.~los apenas o direito rlell ea 
sós decidirem d i a.srnrnptos quB se referem a, 
todos os outros tnmbem, delles sós gerirem 



iotcres;es de toda a União; não co:nprehendo 
co:i10 quatro ou seis ·es tados apenas , que p)r 
mér<\ casua:liclacle foram occupar no tempo tlo 
imperio r egiões mais povoQch\s ou -nmis vastas 
ou que por favo res do gcverno hão sido ali
mentados por u:11'.l. conente immig ratorht 
nnis c1udalos'.l., teu ham o di reito ex.cl"usi vo 
de decidiren'\ mtquillo CJUJ cliz igua,lmente 
re3peito aos int n'e3:>es ele 15 ou 17 outro3 
estados. ( Apartes, apoiwlos e 11·.70 ap aiwlo; .) 

0 Stt . Go:\'ÇALVE3 Ct-r.-1.v u:s- ~} ClU '3 o nobre 
deputado mio faz 1füfornoç \, eutl'e 11 vidu, loeit l 
e a, \"ida naciomtl. Para a loca,! tocla [l, auto
tonomia, p~tra a nacion~ü a proporcionali
tla:le. 

O SR. ErrTACIO pu:sso.'..-Peço li cenç:i, ao 
meu nobre culleg1 pn.ra continuar. 

O SR. BADA.Ró -Apartea da, ordem deste 
encaminham. · 

o SK. EPIT,lCIO PES30A-:\1eussonhores,ric.1bo 
de assig nalar meu modo tle ·pensae a r e3p3i to 
da organisação elo poder legislá tívo no3 go
verno3 unitariris e nos governos fdilerâtlo3. 
P,m\ mim a fe clera.ção é uma a,2"gremiaçi1o 
de estados; ~ggremiação cm qne oa·la est,úlu 
r épre'sen'la _um· c0rpo pnlitico, têm to lo3 o; 
poc!eres indispcn.;;aveiJ em um org<Lnismo p0li
tico. 

UM SR . REPRESENTANT8-:"lfos o povo não 
é con tribuiute da Un ião ~ E onde esta are
presentaçlo rio povo~ 
- o SR. CAMP03 ::lALLES dá um npa,rte. 

O SR . ErrTACIO PE.JSOA - Sei 1) ir fditam'ln te 
que a di~tincçii,ci qu3 V: Ex:. f LZ s 1 fllo rln, na 
ih ~orin, do que o S::lnado l'.;pre.:;ent '\ os es tados 
o n. e imara repre3e11ta o povo . 

U.11 Srt . RsPRESE:--ITANTE- Ropres2nta a 
nqiio. 

O 811 ,_ Er!TACIO PE >S::>A - Eu ia di zendo que 
ti federa.ç~lo repre ·-en ta nrnn. ag-«remirtçlio cios 
estados, que ca cl ,\, esta,do conslltue nrn- corpo 
politico ú pa,rte, e que cada cirpo poLilico tem 
tr.r?ns 0 3 pocler~s .n3C03S'.!.ri os ern qn:ÜíjU~ t· 
01'g1rnism::i com li tucio:rn l; pois bem, S3nclo as 
sim, por q1ie razilo es>:i i que toJm 03 rne3n:J03 
elementos constitutivos, e.ises fJU'.l tee<l a 
m )3m't autonomin, a nie31111 ·sobemnia, si me 
ptirmi.ttem ·a expres5ão, ll ~i.o de · ser ' rneno ~ 
aq uinltoados na gastão dos in teresse3 publi
c is. 

UThI SR . REPRESENTANTE - DJS interesses 
geraes. 

o S!l. EPITACIO PE3S)A- 0S interesse3 g·e 
raeso que são i;;in'io n. so:11'na, dos intere>se3 
d ) toclos os e_; t;i Llo3 1. 

Ui\'f &R. REPRESEN rANTE -03 e'S litclos são 
c'.rcumscri pçüos e lei torneJ. 

o PR. EPITAClO P U:S30A - Ü esliclo da .P11ra,
hyba, que tenho a 11,-mm de representar neste 
Congresso, é tão estado, si assim me pos30 
exprimir, como o e;tQrlo mais popu\030 rle l\li 
na s Goraes ou o eiLvlo menos populoso de 
]\falto Grosso; e íju 'l l a razão porque o e>tado 
de l\Iin'.ts Ger.les ha ele t er mri iol' infhienia 
nos negocios federctes do qua o da P1trah yba, 
ou est~ elo que o ele Matto Grosso 'I (l?wno;·, 
apartes , apoicdos e n ''º apoia·los.) 

O SR. PRE3ID SNTE - f'eço que ntio iliterrom .. 
pam o orador. 

o SR. EPITACIO PESSOA - Corn pnhendo que 
a maior ia cl n. população clev;t intervir imm-;
diatn.men te nos nego ·:ios internos do estado; 
que a maioria da populaçío de Minas Gera8s, 
por exem1Jl0, deva intervir 1Ja, soluç:'lo cios 
ne0·ocios · peculiares ele Minas Geraes , m;ls 
n'í~ que em negocio3 da União, isto é, de tndos 
os estados, eleva intl 11 il' mais que íJll il l 'luer ou
it'J o.>taclo, embora ele menor popubção. 

( c .. nzam-s.1 mime;·osos a.parles.) 
o SR. A LMF.IDA ílARRETO -V. lo,x. foi bu

lir com :nm forrnig-u eirq. (Riso,) 
o SR . PRESTDE :-!TU:-Peço no Si-s. membl'OS 

do Congres>o deixem o ot'ilf.lor continuar. 
o SR . EPITACIO Pu:s~oA-E' tnii. .. . . 
U;u SR . REPRE·ENT.\NTE - V. Ex. pira. S"lr 

coher ente, rlevr.i í'ICceitnr íjllO cada PSlarlo 
concot't'a com igual quota p'.l.t'a as Lle>pez'.l.s 
fede raes. 

o SR. PEDRO AME RICD- _A f,;clera,çlfo n:'í.o (l 
·um banco, onde c~da. accioniôt::t tem numero 
dQ votos proporcinn 11 ao unmero· ele acçõ"s. 

o s·R, EPITAc'ro Pr-:sso.1.-SJnho1;es, não e3tou 
pratico na.s- lllctas da tribuna parlamentar . . . 

VozE3-Vae perfüitameute: ·va,'J muito bem. 
o Stl." EPITACIO PE3.30A.- cle moJo que clese·, 

j'l.va n1\.o. set' tão frequentemente interrompido 
pelo · illust ee3 collegas, entretanto, vou res
ponder o '1 parte com que acaba ele .me honrar 
o nobre deputacl0. 

Si a repre;;entação não deve ser pt'op'.lrcio
nal a p:ipulaç:lo, tambem ll ~O · eleve Sel.-o a 
quota ele rencht co:11 qu .'l cad::t estado tenha de 
cDne::ir t·or p:1r:l. as 1lespezas federaes ; quer 
tlizer, que rn acc)ito que a proporcionalidade 
th 1'.)presen tação não S3 eleve ap plic:n• am 
govern os fodet·ad03 , devo 1:0 · cohereocit\, n.c
ceitar qne cu.eh es tttclo entre com nina quota 
igu ,d 1h .füa renda para as des pezas da União. 

E:.itret111to nilo é assim. A objec,g::to não 
procerb, primeiramente porque [l, proporcio
nalidttde tleJrepr .:seutaçã..o se fun ch oo maior 
on menor numero ele lta bitau l"s do esta,clo e 
n1i0 so~He o quantum cb r~Ddt\, com que haj a 
pon·eu t m'a, de concJrrel' para as cle3pez1s fe
dot'ctes ; e o csbclo mai$ _p::ipuloso 111io 6 por 
isto só o mais reodo"so, lwj ct vista Minas Ge
r:aes; depois porque as despezas re:lemes não 
são satist'eitas propriame nte por qLiotas deduzi
das ela> r endas elos es taclo3, mas pll r unm taxa 
clirect 1m0ute arrecaclad .L, e lin>dtnente por ,1ue 
qu'.l.nt.lo assim nU.o fo3se, a igua.l(htde triliL\lQ
ri t financeira ou que melllot' nome tenlu, 
115..0 está subordinada, aos me3moJ princípios 
que 1'0gem a i ~· u a lclacle p)\itic_t. 

Não po lemos decretar por meio de uma lei 
riue tal ou tal es tado ttmh::t mais ou me:1.0s 
renda, ou qae t '.l :lo3 os e3Lldos te1) lnm renda 
igua l ; portanto, serla absurdo o!.a·igar cei'tos 
esta:Tvs a entr,He:11 p!1r:'t. a> desp3zas cLt U n :ão 
co;n quota igualá de ·outros ma.is 1·ico3 . 

O estado que rendesse dez não poderi,t cn
tl'.H' c:irn. .a rne ;J1m quJta el o qne ror1dosse 50: 
o c:rnlt'ilrio sél'ia tor1u.r im po>sivel a fecl3p- ' 
ç[o desde q ne impo:;si rnl seri~\ a. vi tla tios 
estados, sempr.i qne a qunta excedesse ou pelo 
menos se aproximassJ muito do li mi te nnxi :no 
Lle sua rend,.L to ta L 

Co:n a i 3~~1~1'.lu cle pcilitica, poré.n, nfio S3 dá 
o 111 -,s :110 . 

03 int'ol'2-S>e:; de qúal-1u;r orde m de . um 
pequeno e3bclo são Liio cl ig1103 de n rn tam3;1to 
e re.>JB ito por 1nrte d \, União , cnmo os inte· 
res:;es cio qtnl llltll' odem de um eslaclo m i,<;; 
p:i IProso, e-isto p')rqu3 a sommn. ele intere:::ses 
cio pl'imeit'O tem para, e llo n. mesma importancin, 
que p11•.i, o segumlo te:11 a so:1n1'.l. d .J s2us 
p1•opl'io3 interos ;es . . 

E' o e::tso do indiviclno que t0:11 mil cJn to3 
O da OlÜl'J que tem dez, taes fortums fü [Jl'J 
zen tito pam seus respectivos clono:;; egu::i l va· 
lor . -

E eis porqne pen.:;o que u:n e o:t l1•0 rle0ses 
estados elevem tet• a mesnn po1·çlo ele anto
tichule na org.1nis::iç1ió ele todos os sct>v içJs 
ele camcter fed eral. 

O meu illustraclo colhig-a a, cujo apw'.e 
aincb respondo e q;rn pn."n. ser cohcrente eleve 
cheg-.1r its conse1nencias log-icas e nccesnria3 
que eamnam rJo S3n arg-nmento; i$to é, se ae
ceit•i. que a. repr03ci n.tCiçiio cleve sei' peo;:o;·cional 
ao numero da popnlaç:lo 0:1 a qnoL\ ela renda 
com que cn.da estado ele va e:1tl'ar· pwa as 
desnezas feclei·aes, eleve accclla,r tfl. mbem qno 
se e3ta beleçi, o sufragio nni versal cerno base 
in li spensavel ela vercl:tdei r.\, proporc i ou1li~ 
dacle ... 

UMA voz-Camíulrnmos par.t lit . 
O SR, EPITACIO PEssoA ... e nni; do quJ 

isto o voto cumula.li vo, is to é, que c~1d tt 
individuo tenh1 nm, rlom 0 ~1 trez votos oon
furme o 11ume1•0 ele p3SS'.lGS tb fam il ia ou 
seglroclo o de qiiontú n in1po.stos qne p.igue 
(apn i:alos e niio apniâ :los;) pois é natu ra l que 
um individlw-qu e tem dez [l8330 )S de f1unilia, 
Lrnln. rn ri, ior interd3:se na ordem na tr::in~ ni l 
lida•le e cm toLlos 03 negocio; sociaes do qn8 
o individuo qne tem npe nas cinco, elo m3s111 0 
mo lo 11ie aquel le íjue inza impo~ t os na l'alãJ 
de JOJ. deve tel-o mai.-; do que aq uell e que 
0 3 pago;\, apen::is na i-:v:lo de 10. Es~a ó qnc 
ser 'a então a vercladeit'<1 profi<>rchnaliLhlde . 

Meu.~ senhoNs, to:11.lo i·espon 1.li1.L> como 
1111 .10 ••• 

O SR. Yima-Rospo11Jleu muito bem. 
o Stl. EPITACIO PE330.l- ..• o aparte .elo 

meu i Ilustre collega, con ti mm .na apncii:i.ç'. o 
do n.rt.. 27, § 1° da Consti-tu ição. - ~ 

Pelo modo porque a Co11~tituição e~ta'Jele
cau a repr03ant,1ção dos esbclos -Sen;:i,rlo e 
Camw:i.-j;i. amrrnoi e é facil ve1:Hlcar que 
quatro ou ssis ostaüos pó Iem· ell e;; s-'Js de
cid ir 03 negocios que di w m respeito [\.03 rn 
ou 2 1 estados que compõem a União . ' 

O SR. \iErc:A-2 on 3 .00J br,\,zi leiros pôdem 
clecid ie eh sorte de 14. 000 . 0;10 ! 

O Srt. Er1-r.1cro -PmsoA - Jà. tivemos n. 
coli1 provaç'.io cle:; ta, vet'lhcle na votação ele 
certas omentl11s em qne os intet•e33es do maior 
num ero dos estados fomm abnf<1dos,- asp.hy
xictLlos pelo meuo e numero; o is to porque irn
mensa e_inju3ta cles igtnltlade se esLlbelêceu 

•entre .a repre3en taçlo do3 e3taclos do norte 
e a cl o3 do Sul ; e.>tr->s u ltimos for,1 m arbi
tr.uhmen te melhor aq i.üohoados do quo os 
elo norte por occa.srn:o üe se confeccionar o 
regulamento eleitoral. . 

O SR. NAs::: rnrENro- Qual a razão '? 
o SR . El'l'rAClO PES30A - Fot\Ull mell101• 

aqui.n.hoados ps la suppo>\ç:lo de que a popu
laç'.ío do su l h:w ia cresciuo em -ra pida, pro
g- ras~ão a,o p1sso c1u c a do norte havia j:ura-
lysaao. _ 

O e3taclo d,i, Parahyba que no tempo eh 
mon~rcl1i:i _ dava c.le3cle muito 5 deputados, 
c111l'wu.t a rnda hoJe a d,tr o mesmo numero; 
e. como elle 01:1tros .elo.norte:· Po~ conseque.11-
ct:1 houve certo arbttr;o 1n fixaçao elo numero 
ele re presen tan te3 . 

o SR. ZAllIA -- Ho~ivo muito arbitrio .. · Só 
por um 're2emeame11to, COl)sciO ncio3amênte 
feito , podo1'-3e-hia obbr ~ base par•t as re
pres 'l n t.1çüas dos estn.clos . / 

0 Sl1. EPIIACIOPE':i30A-: 03 Srs . tne1)1lll'OS 
do Co11gres30 a ttcn(hm· par,1 as attrilrniçõe:-, _ 
que lhos con ~ere o pl'ojecto constitucional, al
gum is Ll.ts rprnes affectam de perto os inte
l'cs ;es de a lguus e.>tados sómente, lae:; como 
os que se_ r-~l'erêm ao al r,u1d~ga111ento de por
to3, aos l1 nntos clu u ·n co:11 outro cs taao it na
vegação de rios que b.rnhen_1 mais de ~m e,;;. 
tado,e vej1m arp1e grave3iocJ~1V~nie11tes pó.le 
conduz11' o serem 03.l:is attr1bu1ções oonreri
das a um uumero muito limitado ele est'1dos 
que não r~pre~entm1111em podom represe1)tar 
a Federa çao. . 

At u-nd nn 03 se nhores membros \lo- Cort
gTesso p ~1ra o qne dispõe o proj~:::to constitu
cional q na~1do tra t_a da eleição do Presidente 
da Republica e vejam Ol\~ u. nomeação dcs~e 
p1•imeir0 magis~ 1·ado; qhe deve ser tilha rio 
co:1senso cln, maioria ou de todas as unidades 
fede11,1dus, poderà. entretanto s ::i l-o de nma, 
11uart1 ou <iniota p'.lrte dessas nnidades . 

Ui\I SR. REPRlcSENT1\NTE-Ha uma emenda 
d11 comrnis3ão nesae s"ntido. 

0 Sf{ . C, NASCii\IE:<TO- 0 qu <;J é ab>urJo é o 
p11esi..Iente ser el 3it'.l pela minoria ... 

o ~n. ·. _EP!IAOIO P.ES~OA - o systema ua 
Constitrni;ao tnmbem pode prOLluzii' este ef:. 
feito. 

O SR. C. i'üscnm:<TJ- ... assim como n lei 
de represcntaçi1o ig111fl a cJ.da es tado sio.-ni-
" t - d . . ' o 11ca a represJn açao a rnmona o que e ab-
surJo . · 

0 SR . EPITACIO PESSOA- 0 Es tado e um 
conj uoc to do citladiíos, como a Federação é n in 
conj uncto ele estad~3 ; o citla11ã.o está par,\ o es
ta·.!o; co!110 e_;; te e3 ta p \ra, :t U1úio; mas si to
dos os ct1faclaos te 3m perante o Estado os mes-
11103 clir e :to~ , ,p,s me311ns pPeroga.tivas, qun.l
q·ie1' qtrn seJ ~l o n:im1Pa de pessoas ele famili a 
que t e,1 1111, qnalquer 'que seja o qiiant-um ele 
impos tos que pague, si todo3 e lled interveem 
ig uri lnientc, pút' meio da clelegaçi[o, na o-es
t'io rios 1Pgocios publico3 do Estado, - qu~l n, 
r.1ziio p1rq 11e o3 o.;t a,dos i1eruL1t.e a União, l1i.10 
de ter direltos clesigunes e dcsigu ,es prero~ 
o·al i vas i 
" o SR . NASCHIENTJ- í'Ot'qUe silo deSi"' tu.l€S.' 

o ::::R . BADAH.Ó rlà. Ulll apar to. o . 

O SR . EPITACI'l PESSOA-Acho a conseqnen
cia um h nto fü rç:icla. 

O Sn. . ZAMA-P~uta deste principio: a. so
Lel'ani :t subdivide-se ig·ualmente por todos os 
cidadfío3; o esta.do que~ t em maior numero de 
cidadãos tem m1ior somnn de sobern.ui[I,, 
(Apoiados , aparte.~ .) 



r ....... 
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O Sn,. PRESlDBNTE-J\ it•,nr;ão. trn. snbl'e o n:wcln clrt elr.lçi:Lo do-Sennclo, re:gu- l Pnz:L0 poP que n, Cl\~llllÍ"Sff.o não ahl\]í_u f;i.m-
0 :->J\. E;·n:L1, 1 o !J1<:s~;u,1. .. - o:ooYcrno Preiv i-: l-nndo-n, poio mo:; rno !Jr·ocr·ssu d<L eloiçit·1 iliis 1),1111 u, rn;ilol' iií_im;tiç, do ;_;o cun ·edel' f1. um 

~.(lf· í o, 11a eoi• l'P c...,:fii; do pr<1.jt ·cto con:::_t:Lt1cioual dep11LHl6s, e otitl'a nnaln1P1ite r't{t1ri1.1do-sc nnn1oro 1 in1itndo de eBtados o d.it·.:üto do 
que~; 1lJi\Jelt<'n ao no -óO couiied111enlo,fo1:Jo;i-- á c loiçiio do p:'c:;lrl cnt'} da. rcpul_,lil:D, pDno r csuiverom por ::; ida:; irnportanl·l -;sirn ::t~al~l'i
s::i em u:1ia, Ll1eni-ü1 que eu cou iecei por· qu;1 li- c:i so rl e 11iio S8t' :1cc1ei ta, a, prirneirn. 1 IJ11i :;:1J.;s do Congresso. lsLo é, ~em <l~1 lf1d01, 
tlcar do injLJ:>tiflcaveJ, e que de facto não tem A primeira emenda foi rogeibda, a s9g:nn tla 1 mnis g'i'a vo <lo que a dG.>ig-tmlcla1!0 ele rnter
a, menor _procedencia, nifo tom nenhum 1alor foi ncco ita, e tam!1om a terceira , mas ost;t Eú vonç:'ío 1n cleiç-:lo ·.-Jo pre~ itlcnte, rine, om t9d_n 
pra- tico... . quanto a sc•t· tlrn, n1Lo qnrri;to aos seus meios; caso, csti1 suborcliJ1n,çlo ú Constituição e ás !cl'1s 

O Srt. f\AsCDIE:'\TO ....,.. Po1' ahi vae muito isto ó, a commissilo acceilou a igualdnclc d,, que rorem esta.bo lociJas p3lo Congresso. 
bem. intervenção Llos estados na oleiç:i.o p1'es~de11- Eston con-renc,idodo r1ue é · g'l'avemente in-

0 Sr. . EPI'l'ACIO P.Es.>oA-. -.. tll eoria em vir- c.bl, n:io pelo sys tomn, crie eü prnpull!J:.i, mas j nsto o rnodo de representação _ estabelecido 
tudo da qu:J.! se diz- que a Camarn repro.>ent:.t por um outro. · ' [lolo projoe;to, e me parece que não procedem 
o povo ao p::tsso que o·serndo representa of:' Orh. sem querer fazei· censrn·as ú illustre os motivos all eg-aclos por um representautJ 
est ·i clos. c9mmiss5.o, pec_:o licençi para dcchrar q1ie de s. Pnulo e pot' um digno membro da. com--

Senhores. i;; tod) umn. pum ücção. não c0mprnlienflo a razão de seu p1·ocedi- míssfto dm 21, qnP. lembl'ciram di !fére119:i. _en-
0 SR. Z-AMA-A[loiarlissimó. me!1to. Si a commissifo rGjeitou a en1enda t1'e est ;Llo e povo, como se fosse poss1vel 
O Sri. EPITACIO PESOOA-0 deput8dq, eleito qc10 dizia respeito a i,::ru . ll rlad~ de rept'esenta- estabelecer _ uma demarcação cl-ara e precisa 

diee~tnmonte pelo povo, é tamhem um repro- ção !Hl Gamara, porque esta representa o povo a esse respeito. . 
s ~ntante do E,bldo,porque o povo é que consti- o deve portanto ser pr0p01·cional à popula- Termino por isso fa%onclo um appelle ·aos 
tue o estado; o ·sernvlor,eleito pela assembléa; ção, ao coótrario do Senado qne tem repre- reprewntantes do3 e3t:tdos nequeuos p·ar;1 
ao J~stnclo, é tambem um repres"n tnnte -do sentaçi'io igua.l p[>)rque representa os estarias, que torlos nos unamos afim de tornat' effectivn, 
povo, porque a1Ju ellí1 assem biéa na,da mais ' pergunto como acceitou a segundi\, omenc1n,, essa r eh·indicaçi'lo ele nossos rlireitos (apoiados) 
é do que uma delegação do _povo. determinando que a ele iç1ã.o dos sen,1clores e fazendo lambem um ap pe!lo á. benevolencin. 

o Srt . NAsonrnNTn-Couclusão: o Sen::ulo é fosse feit.11 pelo m.esmo 1wo~esso (fa eleiçií,o dos elos est idos grandes notrmrlo-l!tes que se 
uma perfeita supe!'fluiclade. cleputatlos? (,1poiarlos.) pr1 ssl1r esta, parte clC< projecto constitucionnl 
· O Srt. EPITACIO Pr::.ssctA-Nií-o se pôde com- o proj ecto constit11'.:ional foí nmis coho- nos t ermos em qne se aelln, concebida 
vrehemler o povo existindo fóra dos esUvlos, rente, acce itou a doutrina e iirou 03 sous co- toda a responsabilidade do gove!'DO tia Repn-
11 q111 estes existindo sem o seu elemento con- rolhrios fazendo com que a Gamara rfuc re- blica passará a pcsa.r exclusivamente sobro 

. sLilutivo"""'o povo. l)J'e3cnfa o povo fosse eleih pelo povo, e o os seus hombros. (Apoiados.) 
Não é possivr,l separ:fr o que se ael1n-, ncces- Senado que represen ta o Estado fosse elei ta UH sn.. REPRESENTANT~- No Sena.do a 

sa.riamente para . suas perfeitas condições do pelas assemblóas tlos estados. representnção é igual . . 
viela, intrins·ecamente unido. u s R 11 , d 

Si à projecto, pois, acce.itou qne o· Senado ~r 11 • EPRESENTAKTE"""' "'ias to os não ' O SR. EPITA.cro Pi;:ssoA-0 Senac:o represen• 
rleva repre_sentar igualmente todos os estados, srro elcltCls pelo povo '~ ta menos de um terço eh, Gamara; hade sei' 

·devia ta i'nbem ter adrnittirlo que a Gamam ti - ·O SR. EPITACIO PESSOA- Não estou tratando sempl'a ab::tfado· 
ve3S<:J re_presentf\ção igual ?u mesmo que se dis~o ngora. U:\I Sn.. REPRESEN1'ANTE- Não lu fu sfo. 
fundissem ambos e~n um so c·orpo ele repre-:- Si o senado .passa a ser eleito directmnonte 
se.ntnção. pelo povo corno a -Cn.mara, de duas uma, ou O Stt. EPITACIO PESSOA- -Sci dis to, mas 
---o su. _NAsCii\rn:XTO-A poi8 clo. ambos devem ser p1\1porcionaes A popul:rcfo, quando unm propos'çilo nIT.o for a ceei ta pelo 

o sn.. EPI'.l'ACIO PE:s3oA - o projecto, para ou nenllllm deve sol-:i; 0 então ou a cannra Senado voltnrá a Garna.l'a,que a re3tubelecerá. 
tornar uma re:\liclade a sna ilieoria, devia devia ncccitar tambem a miuha primeira Peço peis aos estados geaÚdes que façam 
·impedir que o Senado. tornasse conhecimea to · -emenda ou r ejeitar tambem a segunda . alg·umí1 concessão 'aos peqnenos . A passar o 
das re:;oluçües ela Camara e vice-versa, uma N5o compreheado os motivos que levaram proj ecto como está. toda a respons~bililhtle 
vez qne foz cliITerença entre interes:;es do a cornrnissão a proceder de outra forma. <lo govnl'llo lhes caberá, e_ isto n:'í.o fürà mai ~ 
povo e clm estados e faz urna das camar,1s re- UM Sr. . REPRESJWTANTE - Por outns elo que for talecer estes ciumes, estas rivall~ 
Jiresent.:mte cleste8 e outrn representante -razões, que serão dadas depois . dacl es que já cxistrm (iu7o apoiados e apartes) 
dn.qnelle. : · O Sn. . EPITACIO PESSOA-Aiucla mais : si a qne ostiio latentes . Torlos desejamos qne 

O -Su, P:ifo1w A ~mmco-Apoindo . co:1? 1'0 isslio Llos ?I acha gra,ve in,iusliça qno a as;;im nií.o S<'J ja,, mas esta é a verdade; e a 
O 'S1:f. EPITACIO PESSOA - PC}!' occnsião ele eleiçao do pre~tdente da Republica possa, ser unica vil'twlo de tal rlosignn,ldade será cnlrn

rennir-se a commissiio rc;vi.301•a do projecto, o res.nlta.:lo, nao do CEmse nso unanime, nrns quecer os laçcí :> ele featerniLlatle que devem 
foram-lhe por mim apresentaLltis tres emen- d-a 1moor1a dos estados, o ostí1beleceu que cnch lig-nr estr·eitamente todos o3 estarias da grande 
das sobre esta rnntoria: uma clizernlo respeito estado in~ervonha -~gualmente na eleição t União Brazil eira . (1llnito bem, m uito bem; 0 
n igi.mhfadc lla r0rn·csent;:1ção m, Camarn, 011" deste m~g1steado ; ntto cornprehenclo íJ!lnl a o; ·arlor d con1Jlri;n entarlo . l 

__ -..;. 

Biode .h~n eieo - Trnprr nSf\, Naci o 11~l - l Fn 1 
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"Presidencia do Sr. Pnúlei.ite de 11foraes 

Peço, '_por:tan to ;' a V. Ex. que consült_e a Ft'anca C.:trvn lho, Leovegildo Filg 11ei1·a,s, In~ 
. ca~::i, -par1t ver ~ i na orJem do dia de aman11ã diodo .. '3rD~zil, J<teob d<t p ,tixão, JarpP.S 011ri~ 
emtra em debate est' rrfoçã.o ; dehate esse que que, Augu'sto de Freitas, Antonio Eqzel:Jiô; 
dev:e teriniuar, afim de· que seja vobda a Lniz Murat, ...-\ nni lial Falci'Lo, Raymundo Bau
mesma mocão. cleira, Serzedello, Belfort Vieira, Jnvencio de
. E~cuso diza' qqe © meti peJido e sem pre- Aguiar, Woniz Frei1·e, Manhfi:3s Barreto, Au- · 

juízo do dllbate dó pl'Ojecto cor13títucional. fri3i0 Fia ll10, Imu-ro Sodré, l~r erlericn Set't'ano, 
-. ,, J\o meio dia f,tz-se a cham:ula, á qnal- res- O SR. NrLO PEç, ... NHA-'.'Hio ha governo re- Thomaz Flore::;, Ednarclo Gonçtlve3, B0rges 

pqnuem o_s Srs. · Prudente·, do i\lor;tàs- presenfativo sem verdade clJ. .cteiçZto. ' · · de l\ledcirns, Schimidt, Jo:ó Secund~nó, B<il
~Paes · .d~ · rarva.llw, João. · Neiva, Domin- O SR. Arusrrn~s L·"fü)-.Son l1ores; ei1ten.c10 z~rra de Albuqnerque .Tunior, Oltv~a',\. _G ~1~ 
g·os de Mrmw;;, l\laiíoe.J Ful2 cncio, costa 

1 

que.aclrnnrlo-s? edt.t nF1t.cr1:i na ordem do dw, vao, <?ener?SO ~lar~iucs, E;ten'!s_Jun10_r, Lmr. 
-Senna-, N:~:;cimento, .Amorim .Gai>.~ia, 1."a l lota, devia prvsegutr s~a d1301;s~1:.w ai.é ~et' votadn ; · D,e_l·phmo,P_mhe1ro ('.!lede~, Co3ar10 ,~L,vun,Jo,t-
1\b tta M tcll:ldo, Uc!Hh t{odrigumi, Antão de mas: d~s 19 f!U? .n.to se fez 1s_to, n~o tenho rc- qu.im )-Iurtrnho, '."to,n. e S1l va, Borge:; de 1\Ie-
·F..tri 1, costa i\fachado, Adolpho Oorclo, Fi:an-- ['rnedto St·l1 '.l.\l .p.3d1r que a n~oçao entre .n '.1. 1or- . ,de1ro.s e Berlarmmo <le lVkndon<,a. , 

.. cisco t1 ~i'!cri.\ 8 tplista ela l\'l 1tta,,' Freder iéo' 1 dom, do rJu.,- p~ra, que a tl!s~utn.mos. -· ,!:Jdixani de . comp·1racer co ~11 crtu:n os Srs. 
B·'fi'gcs,.Domi n'.\·os Por·to, Jolo de A.V: ·Jt .. r, 1 P1 ,omo l~o ll<eO tomar muito lempo ao Go.n· Jo.ao Lopes, Ma1·tu1ho Rodrigues, 01t1c1c:;i, 

J1;J.erri·l, "13;tdaró, Bernardino de · C;impos, , g i·~s~o , si mo cm1b3l' fl p1l,1\Tfl nestn. dt~· \1erlrado,_ ~on lc d.e F1gLw1redo, A_ln1ro Rot_e-
1{.\ibitfo Jnnior, Almeida Nogncit•a, Gabino. CllSS~L<J. - - lho,_ Le.111d.I'O Macie_l, Bueno de r.ura, Ce>; ll'h), 

~ ·Besonro, Cu~todio •!e Mello, Testa, -F'crreirn, 1 . , , . . · l\lotfo, Jum~r', P <'rnl.1110 C. 1~]0·;, Lopes Clmves, 
Pires. Pacifico l\Ias~nrenlHs ,- .Cal'valhal, Pnu- .o §h · ,A.In1 i;H'-la ~'Jnr 1:eto - A C::trlos Gare a, Floriano Peixoto, R.ny füwbos::i, 
.Ia Gúim::rnães, ·Felishello F1·ei1•e, Gm'cia Pire3, mn~lia, proposta lambem anela nao teve. so- QninUno I3oc;.1yuva, Sar<~iva e 11.rJnilmo do 

-,: I'.~rlrq: v:c·l!Jo, . Paulo . A1'g·o1To, Retumba; l lnçao. . Amarat; e sem;.~usa os ::>1·s: Saltl,wlw l\Ia:·i
'?'iina !\-lberro,_Caeten.o. de Albnquerque, ,Pfldrú 

1 
O Sr:. Ar..rsnoE.' Lo,Bo - Qun,l e a sua pro- i;ho, -Jo ,w Sev.e,1 .. ~110'. .Amo,rwn Lobo, Ran.g ol 

-Amo rtco; Ass1;,; Brazil., l\fop3a Alfredo Ellis ' po3ta? l estana, Pcclto ~c1.ulmo, Coellto e C;tmpos , 
. J\I,.ra;es . Barros Julio de . C<~slilho« l\lilt~ ; . Os··.., , B . r." • Amaro -CaTalcaot1, Tl1eo· lm:eto So11to,' Fce-

. . • . . ' ·' , ' • "' n Lol81f!.\ · .l.R R.sro - .t'• a que eqm· 1 1 lo Abott M n 13 , t r;;. t l 
)~acellnr. H?.nr1que çle Carv. lho, FerTaira .Ra- p~í:a d numer'O ele rletmt.ados e senadores 10ª1·1 ~ ., ,.,. t' .' eni\[fl t . ar !'o 1º' 't lrwsco tt_e 
· )1:iUo, Rodrigues , Fernandes, . Astolpho Pio , il ~ , , . , , 0 •.• , • '. • n eun, · 1c ort11? ' on eirq, _,fl.cer1 a ou .1-
N. · p · · e.• l · 1 • G · ' <J.u n .o ~e ttatar tlo pr0106alna das clnas nho r.'ern·wdo S1111·1s Ant0Lfr1 P1"tdo Luiz ... 1 og.ue11:a aru.1Ja'nt '', -oeaJ1'.1 , ,llureu, . ·on- c~nú i·ns · ' · · ' . ' · ' .'. ' - ' · 
:ça tvesCll,aves, Viriato de Medeiros, Ro.frín·ues · · · ·- .' ". . . . Bar~eto, Martinho Pr . .tdo Jun101_', JottQ Lrnz, 
' Alves · Belarmino ClH'tlPiro Pere'ir.t 0 el i !· o ... ~Jt •. /rnJilTIDrJS T..ono - Is to ê mate\'ia Bamo de S;1nta Uelenn, Dom111gos lloclrn, 
costa,' Alcilles Lima, Tli'on;uz Delphind ! :const 1tne10na.l. · ~ . i•:rancisco Rosa, Vi_olti, Fclician~ Penna, Arne· 
l'íloreira. da: Sil va, Ang-elo Pinlleirn, Cns~ J, o SR .. AL:'.>l'EIDA BARH.E'ro _ o ConoTesso rico. Lnz, L11moun1er, Leone·t F tlho, João P,1-

.Si_ano elo ~ascime11to, T_'i'.ilo Pec~nh l, Fi·ojs j.'~ Mcidio qnc a ntinha JW?posta entra~se em nl\e1rp~/·L~,mdo Guau~ba.ra, fº1~111m ,~·1'CV0.3~ 
~t1 •• _ Cl'Ur., _Bnrbo:o~. _Ltm?, Bn.rao de. ":S \O ü1soussrl9. f\Jl'hl!ltfl, r.3q;ie1ro. s:·· pres1dP.nte, Ol1ve~ra, ~ 1.nto, IAll~c. t~ Br,~t~cl~tO , C.).J.11,lo :k 

-. . :'}Vlarco.s, Ba:rll:o da \: 1 ll a .. • V1ç~S·), C,osta J.unior, qne ~ mm hrt p1·oposta seJ .t ioclmfa na ordem Letn?"'. l~ \ ba ~º· M.n c.oL;rto:;;, l• un:-'?c(l, . ? Si [\.,> 
• .. grnn~1seo V_ei7n, Amrh~lop!1~n 1 Mi lton, Lop-'S do rl1:E. . . ' L~on~m]~:: J e::; u:n.o~ _rm ·lllll)\W~! 1~~,, k, ~[ '.í -. 
Trovao; : .-)1~ht1des l\laia, E-;p1r1to-Scwto Dntra . 0 8 

... p .... , .. ., ·.- r1:11,, ~11,,co P.11.a:so,,Ranl.o:;; \•1e11a, A1thm 
'Nkacio, Eri c.0 Coelho, Ca 11ü'io. G onÇa t v'es lla- ' . /" ' ; .. m;:,,rn.~N 1.1'• ·:- :\Lto ha carn p:na Rtos, Pon~es ~)e. l\'I1rn nela, D.cl'ílfll'do . de l\'lcn • 

.. inc·s :Leo.ve,,.i-tdo Co ·~ H10 ·Gaín pos Sillle, R osn. 'o~n 1 .os req tier1.n~n 1:08 : d onça, J oao \ · iell'a, Oon1.:.<ü ves ~·crroll'fl. , Couto 
·"·iiúnLor, Atn~ei;h Barret~,.lo~rruim Feli,;,i'(i Jof;~ . tJti~antrl~ hntn-fel\ l11ato 1' 1ª ,a.l)soluta cl~ rGpt~e- Cartaxo, Alrnino Affô1nó, Gonça lo cio L~ g0s 

.... ;l: . . d .. .,t ·" 8 .. . f' ._ 1 ~· ,,:- . ,' -, sen. ,ln es, _con orm0 i1r0ceüua, o reg1n1P11to, 0 Nelson. · 
· .· er!1 ... rn o, :.\..L ,o,JHJ-::; . .te~«,· 9~u . ~u:n .. _~~,). Cunh,t snb111ottere1 os pedidos cb' Ul'º"Ollci'l h vo- . · : " · · · .. 
:. ).um!)):, . Ol1v_e1r.i ualvao:'. han111·0 b.i.r,cellos, taçi'io. 0 O SR. PR8sIDEK 'r1~ decbra que , hW •3tH.lo .li.L 

.t.:baldrno do Amaral, Ju!10 Pl'Ota, Bra~ Car- numero 'ºº"d cl>i Srs. t'e 1reseotantüs v . 1,~ 
·nefro, João Pedro, [;;lysen l\la1'ti11s, Sõ!va P<1-- O S_R . AL.\H:WA BA.tprnT.o- SI'. presi.clen- su11met.tor Ó vot·1cã.o .os J'P.q11e1·im H tlto~ 110~ 

·r~in t10·?, Pioltei,ro l~uedes,_Firmino da Silveirn, '<" mtn ha, propn~ta .J '.-L fo: npprovacln ,lPIO ':;rs. Al'istiúes l~ obo e, Alm eid, B<lrt'OLo., 
.-.. Jeai1u1m Cn1z, Tavares 1~ :1stos, R'lulino Horn , Congresso 1•nra ser rnclmda na ordem elo Post0 a voto3, o 1·eqLieri111en to do·sr. Ari 5 -
' _Tlléo loro Pacheco o.A1·isticles Lobo, · . dia, tit1e s Loho é f1 ppl'Ovndo. . . · 

E' tida a- acla elbc..sc.s3ão ~ntecedenfo 0 . nfto \ O Sn .. Pn.t:dD@;s-m - Eslrwe na ordcni do ' E' ig-_ualme nte Jlo ;to a "votns e appro-1·<1.llÔo 
~)iávcrirlo guom s 1bre 13I la foç:i obserrnçÕ ;:is, 6' : dia pHa ser dis~utida e fi cou adiada,. requer1 1~1etllo rlo; Sr: .~lrneid ~ ,Barrot_~, _pa r;i. 
eluda por appm~''1da. ·· . f 0 Sr. 'l.DffID ·\. B \.lHU'TO- Lorro ~ V . E.· que entie a sim, 111cl1caçao na. O lClq 1~1 do cl1fl. ele 

·" " · : . . 
1
· , ··· · " .. , · · ' · o • ~ • 5 do corrente. . , 

,, O = A . "·. 1 L - . pm e .. , " ,· . =L'. '1"1SLIC es oho-Sr. pre-' ·' . "" - - - . ORDEl\1 DO DIA 
.. s1dente; pedi a palavra para. propm· nrna ur- 1 O SR . PRblDE'>_l'J>- V. Ex. ncaha de l'e-
·,genciCT, afim de que entre na ordem do dia de '. qi_: e1~el' qne esta se.ia dada [lUN a cli.:icus-;ã.o ; 

.:'ama nhã a mo(;ão do sr. Eric0 Coelho. i nao. p0sso c::rnsnltar o r'ongresso, porque ni'Lo 

.:'" Esta m0ção tem tido nm clebate attribulaclo · l lta numero para votae. -
:·:\t11ter rom Ho, iqtermi ttente e .per·tu i·bad01' d~ . Crm1par.~çem c11w-.i;; r11 chainad\,os Sr3. Pi
: order:-1. dos t1:.1b,tlhos ~o _Cong~;o~s~ e é preciso j nhei!'._~ " M:1charlo, Thoil1a z Cruz, Si! vn Canedo. 

-~ t Q!·m1nar pm unu demsao . E i sto o que de- 1 Jo<':EJllll11 ele S01;iza; . F'r.rnciscri 1\facl.rn.do. C:'.l 
· _srJo · . · _ · 1 Goulaet, Tyl9nte1ro de Barro;;. Oom10g·os v 1-

., . . · ... , O Cong1•es~Q sabe que na<? tenho abusado. cente, Joaquim Cntunda, i\faÍlo)t Bnrnta, 
.. · ilo, sua uttenç~o; ao contrario, t enl!c·n~ 3 ab- ; \irg,il ;o · pamasio, .Dionvsio Cerqneil•a Ep ita

st1~lo de tomm pa.rte no de,b:üe const1tuc1ona l, ! mo, Pereu·a de Lyra,, Fonseca He,.mes, Ro 
. " ~ deixando . a, _- ~10~1•lude que compõJ este Con- 1 mero Raptista, Pires FP.l'l'0irn, Lniz rle An

_,gi'eSs'.l ~ llllCtaltv,t. nesse g-1·;rnde debate. l di':i:le, .'\ l_meid' P~rnri.mbuoo, Co:iti. Ro1l rig·1i.os, 
. , Occorre, porém, mna rn ed 1d;1 quo repnt'l de José 'Vfon -. 1110, .Tono fülrbrilho, Anrl1·é Car.al

,grai:de alc.,nce: e_aquelh a que se refere ai cnnti, -L~nro Mnll er, Corrê:i. Rn.hello . .T11s ti
" moçao f»1ta PL~lo meu uvbronmig·o, o· St'. nill.no Serpa, Espirito ~hnto, Antonio O!yn

<Erwn Coril ho . . R~puto de gmnde n!cai~cfl tal thq,- Gnsemi tw .T tfnior , Leopol,lo Bnlhõ ·s, 
.... nm-!1da, porf]1rn se :~1 ell;t n. ?1·gamsaçao cios Al()x:anch':\ St9ckler, Ivo do P ·n.rlo, l'I'! q-cifl.no 

. ·',: e;;ta•! osJ qne é~ maior gnran.l11 ÔCL Re_pu_lilica ele M 1g·nl hães, DeBietrio Ribeirn,. GnimarfiPR. 

. ·' .(apoiridos-;-muico, lre111), fic.lra alJso ln Ltmente Natal, Cllaga.i Lnhato, AUía.yde Junior, 
·falseada. . Gn.hr iel 1le l\fng·nlhiics, Sú Ancl'rntl~. Ro-

'·"', . I::' n::iturn.l seuho~c3, a 1111p .• ciencia do Con· clolpl10 ele Mil'11.1í1a, Oliveira V 1 llad11.o , 
. · ·g-rpsso, que en partllho, clevee a.deantados os Theophilo dos S 11Jt0s, 'Rocln Osor-io, Jõsé 

'' . trahalhos · a decretação da Constitu1ção; nns Avelino, Cnrlo3 Campos, Pedro Chermont, 
. _quero .qne ·este processo co1!:0titnc:_onal seja l\ligncl Castl'O, Z rn1 .11 F1',u1cisco So lré, 

., ;'1.•ev-~~t1do ele todas as g-aranlt•S pa·r,i. c1ue nã. J Santos Pereir;1, Yirgilio Pessofl, i\Ieim tli;i 
'" '",osteJam9s a decretar yos. ares, sem base, sem Vasconcellos, Sa rnpai n F erraz, Vin hnes, Cnr
. ·. '.? e!ementq_ r-lc estab1!1llade; _que .é a conlllção lm. das Oliagas, Flem·y Cm.,1do, Jo3é Ilevila

,;.,. rntl1sp~nsa Ycl p~.rn. rrne fl Republtca. se lirme . crina, Tolen li110 do Carvn.l 1101 i\h1;c·olino Moura, 

DISCUSSÃO D.\. SEC~:X.o 2• DO PR.o.mero _D}j cox-
S'rl1'UIÇÃO 

. . Co1:tin~n, n. ~ a r.li ~CllSS".ão d(l, secção 2:t 1lo pl'O
Jecto tle Const1trnçao com as emencbs nprc
:;entaclas. 

·s:'í.o !irias , apoi[l.clas e e:1tl'flll1 conjnnctn.
meote em discL1ssã.o as seguintes 

Emendas 

Ao § 2° tlo ar·t. 30 

Depois d.1s pata.vras-';e1·iío ch::rnrn rfos {L 
pre; ideuoin-diga-,;e - os rni11 istro~ d, l~s tatlo 
n<t f'órtn<L deterin i 11 ·1.dn em lei e3peciul. · ' 

S. R.-J. rle Serpa. 
Sub.;tit11livo ao art. 72 

Fica institui tlo o casamento civil obrio'l\torio 
e 1rratuito. · 0 

S. R.-J. de Serpa . 
Ao art. 30 

Su bs ti luii-se o n. 2 do § 3° p~lo segu in te : 
Ter clé resiclencilL no Bt'ttzil pelo men0s 

10 aono:; • 
Sah. cln.s sessõ93, 2 de j111eil'O de 1891 .

Fei·1·ei1·a Pii·es.-Cvsta Jllacl;arlo .-Dominqos 
Porto.-Cosla SP.in.-:J. Felicio.-Josd Ai:elia1· • 
-F, ll.1dm·ó .• -Gonçafoc.~ (}/vrnr:s. -F. 1 'cigri, 
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: Aó-::frl. 4'4-~.:::i:_~- ·~:,:; .. ~. ~o omdor nrro QJJ~ !'t:· JJ:ll0 to1úá1'" )Yll\i~ tem.]}él ;\: ;-_ .. o S~·. R~~r.1:0. À.~~'~1~'i·lo~.:...$r. pi'e· 
Substitua-se-O presidente e vice-presidente casa, co.;n- este · a~s1.rn.r.to, passa a tratar elo ~ -'siclen te, depois_ dà. n):>tave•l disçtrrso_: ci.ue acaba

da Republica serão escolhidos pelo povo em e IL 1, .§ 3° d9 :wt.~ 0.J_, ao_q1.v1l_npr-<;l.sento11 uma ·de : ser prnftirrclQ, e. ,q_uo; ;· rqe ,'parece, D.3ill 
Ieição directn. e mecleante a _formula peo- enBwhi. Esse ntú11e:rq_1:c·stringe ~a olegiiJil idade' todos no3 ou·vi1m1s com ar meeeéidtt atteBçi1o, -
cessual que for estabelecida .-S.R.-J. ele do chefe do po!et' C:i:ecutivo aos_ bl'<lzileiros es.taes _conveocido de que a m::i:tei·h~ em dis
Serpa . ·· nitos. - " ·,· · ' ' ctiss:io esht lnst'.l.nto elucidada. V: !3x. po·leNi, 

Ao art. 50. 
Substitua-se o período QUe se segue á pa

lavra-congresso-pelo seguinte : salvo para 
discutirem assumptos relativos ás suas se_. 
cretarias, ou qmwdo con viclaclos por algumas 
das carnara8.- Sala das s ·ssões, 2 ele .i>t
neil'o de 1891.-'-Francisco Veiga, Co.~ta · Ma
chmlo, Gostei Senna, J. Avellar, F1n•eim Ra-. 
bello, Manoel Futgencio, Pacifico 111ascare
nlias, F. Badaró, A.r istides llfaia, Nicacio, 
Silva Poi·t:o, Adolpho Pio, . Vii·ialo ele il1e-
clei1·os, E, Rmnos, Chaves. · 

o Sr. Ahueida Nogueira de
pois ele explicar a sua ·s;tuação política por 
ter sicl.o deputado jo r-nalisia no tempo da 
monarchia, passa a, tratar da sec\\)ão 3a cm 
diSCUOISão. 1 , ' • • 

EnLrmde ser inclifferente numa monarchfo, 
ou nnma rP;publica, que o pnderjurlichirio e o 
poder legislativo, sejam constit1liclos de uma 
ou de outra maneira. entretant<) a 0rf;\'1rni- · 
saçii,o do poll.er executivo caracterisa a fürma 
do governo. . · · 

Federação e Republica, eis presentemente 
o i'.leal do povo br.isileiro e cuj:i rea lisaÇão é 
a. conspícua tarefa quó faz objecto 'do mnndato 
Llos actuaes l'epresen,tantes do Congresso·, · 

A forlrrnçao tem desde mnitn conquistado a 
univers11lidade dos ec;piritos; a repuhlim até 
bem pouco tempo não conúivrt a maiori l da 
naç i.o, mas tinha ·arleptos , fer~·orosos que ::t 
an tHptrn ham ·ª qunlquer outm ref. 1.rina, SCJ- · 

~........, ct~rjos 1levotatlos que n consideravam corno o 
primeiro pnsso a: da.r, rnedid 1 do rnlv:àçã0 pu
blicn, reforma inacliavcl 'e indispensnvei il · 
regenernçiio eh pat1'i:1, más não t'in\J:i. corpo a 
ferlcração, conven~fclo a tqtaliiac!e .. d;os 'eSpi
ritos. · · · 
. ~ens ad vers~1;i,o~ !J.ãO .a comb~tiarn em pril1·· 

c1pt0 mas qu;1nto á sua onportnnid,,de : 
A republic • tin hn, aclr•pt•> ., sinceros,- coo ven

cidos e devotados .; a monarcllia. desalentados 
defensores: ésta é .qrw é· a, verrlarle. Er.im 
aqurdles os que se denomin~m .actunlm'lnlt" · 
republicanos historicos . e os _11dvers8rios que 
viam a13proximar"Se a repi;iblica, n jlllgaram . 
prema·tura. · 

A socied11cle, coü10 :;t. mtureza, não pócle rlar 
saltos. oa· mon·arclí.ia unibuia que lrn íJo.uco 
mais de um nnco r101i1ina,v11 este pniz pa.ra a 
r •pu!>l ica feclei'<ll havht uma solução ele con
tinuidade. 

-Faltava o élo intermediaria. 
Dava-SB UÍ11 Sfllto. 
Ewia urna lacuna que não podia deixar .. ele 

ser preeúchidn. pnr um glernento iuterrnediario 
que. represeutasse a tradição. . . 
' A' quelles cine pertenci1m1 no agrupa.mrmto 
po1.ítico ao qunl o or;irlor pertenc0u, pugnn.
vnm pela monarchia federativa como elemento 
ou élo intermeiiinrio. 

Em urna reuuião puhlicu., celebrada, Dfl ca
pital cie S. Pa.ulo em 14 ele julho ele ele 1889. 
o benemcwito cirlflclão Antonio Prado cou
sig11011 solemnemente em seu progr,tmma. o 
principio Lia polítlca CJvolucionista °' 
1 Não em preciso prevrP, basta.vi1 enxer
gar que a republicu. caminlrnva. e os prenun
cíos rln. su>1. nppr0xirnação amrma.vam-se ca
t hegoric.' mente. 

Foí então qtrn o grande partido politi--·o 
conservo,clor pl'oclamou em S. Paulo a neces
sidade de mais nmpla fed,,ração, consai:rrando
se G principio cl(l magistratura provincial e 
olc2·ibiti!il.ade elos presidrmtes de provinci 1 • . 

K feder 1ci'io monarcltica. fJeria em tal c1so 
a transição p:ira a republica. 

N<l o _con~prellendc cJmo mm. Co:islituiçfio ::i irieu ver, consultar a c~su. acerc1 ela cot'i-
que ass1gna os nmis adeantados princípios do veniencia de encerl'ar-s:; ou nii,o. essa · dis

:dii·eito imfilic9 úufvêrsaL füça, semelhante re- cussão. · .. · 
stricçã.o .. _ .. _ · Sempre fui partidario, e ai'clenti3simo, da 
· Apoqtando as raL.líJS p8r(j u .3 em outros mais ampla discussão de todos os grandes 
paize3 .clon)ina!n os preconceitos contra os es- assumpto3 que . inteiessaÍ11 a socieduele e até 
trangei.t·c-s, . diz . qu .. e no Bra;:;;l .. estas 1110smas · a esse respeito escryvi urh trabalh? '; ... por 
r izõ3:{11ã_o·sLibsistem. A gr,rncle natut\tlisação, c0nsBquencia, não pó.lerei · ser constelerado 
não como b povo e'ntBillle, nrns cegunclo a par·ticlario da precipitaçao em m.ateria tão 
sciencia, e .a c0dcessão de t..1clos os-direitos de importante. . . . · 
éiclade _a.os c3fi:angcit'o3, a igunhlade com- · Di-s3 0m · physica um phenomeno que, ils 
pleta e_ ab30Juta entre tolos os cichdãos. vezes, pollcrit servir Ll.e imagem ao Qtrnse 

Não )l1e p1ré_ce, .. pois, justifkwel na Con- passa nas (lSsomblóas em que br·illJa.nr os 
slj tuição este y;r·incipio_ estreito, acanhado, . ·grandes. talentos,o vem a ser-que doqs raios ' 
quaí1tó _ ao3 ·direitos do cidadão natUl'ilisado. ele luz ·parei.leios, .inciLlindo sobre o mesmo 

Passindo (l tratar do art. 40, c1uo dil n.o ponto material, podem proJuzir a obscuri-
presiclente o tempo de seis annos, o: orado1· dadB. . 
impugna a emen<lc~ que o re[luz lHJLmtro, p·; is · · Peço, pois, ·s.r. presidente, se digne de sub--<, 
aclla esse teá1po ·dem:1siMlnmeute curto para metter ao alto juizo do3 Srs. meml.1ros elo _ 
0 elesMvol.vfü1e11to dé pl:rnosde administração. Congeesso o objccto de meu re.querinJento, .. 
Si· S!3 argumenta com a P"Ssibilitla•le da re _ todo inspirado de patriotic.o desejo d() ver 
eleição, dirit que- a realisar-s3 e3ta, não scerá concluidn, o mais cedo po3sivel, a nossa ar-
com a. liherdndc precisa., p'.lis exaclamente um çlua e importantíssima t .refa. . 
pr·~;;idente que n:'io tiv0r exerci· lo beIT1 o seu Consultado, o Conc.?-resso a.pprova o re-1ui;i-
rnand~to, mns ci.'. 111 apógo ao c11'_g·o, não llesi- rimento ele encerramento. -
tará cm lançw mã.o ele todos os moio3 offiches 
pam consegui!' a SU(l reeleição. Ao pJrioclo de 
seis a,111103 9ppüo~sc o argnmentn ' dCJ ser 
curto. Ne3te cas\ eutencle o orador que o 
mBl hor é estabelRcer. se de3rlc logo oito, s·eni 
porler ser reeleito. Em uma rlas se3sões 
passa,rhs um illnstrc üeputndo pela 13a.hh vio 
em um elos artigos elo 1103;;0 pacto fundamental 
uin atten taclo á liherd·1de de coúscienci:i por 
nã.o estar nelle comig-narlo o j m·1t111e11to reli
gioso. Orit, ' istà e <JUe seriit uin . ~ltenbclo 
contra; a, liberdade ele · c~ nsci ·ncia,. Uma vez 

·que _toca··ne:te. ~ssumpto, clev.~ ·declarar ·ciue 
accett.a o pr111c1p10 ele ampla e compktaliber:.. 
rln.r!e rel i gios~i, cht complefa auton@mia de 
estado e da e '"Teja, acL'.Pito.ndo todas as conse. 
q_u~nci 's \o i·iças. 9 ue se derivam dCJsse pl'i11-
c1 p10, sem hDsti11r!ac)e pam com a egreja e 
sem oppre,são p11ra com o estado. 
.· .. Referirlclo-se a uma outra emend'1 ciué 
A.presentou ao art. 49, diz qui:i o citado artig-o 
<letermiua que os miuistrns de est -.1 clo, aliás 
senretario. segundo fl. emenrla d:1. cori:imhs'í o, 
n'i.o poderão nc~qmular outras füncções nem 
sorem eleitos par1, presi<fonte, vice-presi-
1ente, i::enarlOl'BS e 'rlepntados. Ot'it , a posição 

elo mini:;tro, ·ou ante,, rlo SQcretario do estarlo 
jil solfr·e rnuit·1s restricçõ3s neste projecto de 
c0n~tituição O ministro não goso, elo pres-
tigio que . tinha, antignmente e que as tra· 
dicçõJS ainda ligam a esta poskão, e não 
tendo a éffecti vidacle rio poder cxecuti vo, o 
c:irgo torna:-~~ relativamente in~-rat~; en
tretanto a acce1taç1io deste cwgo fiz ·o c1d;1dão 
nomen.rlo perdei' o emprego que tive1', Nin·" 
g·u'lm as;'irn q~1eT'eri:i. ser n:iini ;fro, ?t'., pelo 
menos nhst:.ma. mrntas aptdõe'l pJht1c<i:i, e 
foi por ist:J que o orador propiJz em rn< 
em1enrla que o ministro pudesse exercer outra 
funcção public'.1 . .. 

E' escu3fl.do dizer que, coherente com as 
id "as qne tem expendi_do, é opp:isto á emend,, 
que focultn aos d:~ p,utados e ~enadoras serem 
minisf:<ros, ou, . antes, os 111i11isteo3 ll.Ccumu
bram as duas füncçues. 

Tinlm ainda outms considerações a fazer, 
mns como a hora CJstá chuhi obclece a ad ver·· 
tencia, elo Sr. pre3iclentc . .. 

Veem h mesa e são 1 idas ns seguintes 

Ao art. 45 
Supprimam-se os§§ 7 e 8. 

Ao art. 46 

Supprimc.-s::i o principio •. 
Ao m·t. 49 

o SR. FRANCISCO VEIGA (pela ordem) fe
quer ao Sr. presidente consultar ao Cong-re330 
si consente no arlia.mmto c(a, yotaÇão sem 
prej uizo du. discussão •los capitnlo3 ela Consfi
tuiçlo, que füzem pa.rte da ordem i.lo dia. 

Como V. Ex. s:i be; l.ia ' emendas · que nflo 
for,1m ainda puhlica.das e nós ílão as .podemos 
votar sem t~l-as lido e es.tud·a-do. (~ipóiados.) 

O Sr. Ba.daró - · DJsej0; Sr. p1'e
sidente, que V. Ex. me explique si .o regi· 
mento que HC1bl de SBr foi to· pelo Sr. Fran- · 
cisco .. Veiga · implic'1 a continuação elos tr:iba
H10s no dia de hoje. Si ficGr a votnção ad:liada 
para amanhã, V. Ex. terá rle pôr em cliscus
s:io o capitulo que diz ro3pCJito ao . poder 
j mliciario. Entendo ri ne as razões apresen
tadas pelo meu illustre collega, sobre o adià
mento ela votação pura :umrnhã, não proce
dem e teem o grave inconveniente de apanhar 
de sorprezn. muitos membros. dfüte Congresso, 
que têm est11dado a secçã/1 relativan1e'nte ao 
poder judiciaria; t_eudo seus ·aporífatne'ntos 
i:' m c,1,oa e não cont>tvam absolutamente ·com 
e..;ta di~cussão de hoje. · - ,. -

r\.cho muito mais r.i.so1 vcl q;.1e o Congresso 
hoje 1110smo tr.1te da votação, embom pro
roguem-se os tr>. 1ballins por mais 2 horas, 
entl'anclo em discussão amanhã o capiti1lo re
ferente a 01' .;anísação do po1ler judicia.rio. 

O :SR. PR8SIDENTE'- Si for . approvado o 
requerimento adiando a votnção, entrarit 
em di,;cu3são a 3• secção rehüiva ao poder 
j U(liciario. 

O Sr. C.a.etau·o de Albuquer ... 
qué - Sr. presi1.le11te, acabo ele · ouv'ir o 
o nobre representante o Sr. Pedrn Americo, 
rel'erir-ss a um ph"n0m<,no physico, d.enomi-
nado p:iennnBn'D ela interfel'encia. · 

Dis~e ~ - Ex, q11e, si porventura a rliscmsão 
proseg11is3e, podia el1Lr-se o facto physico do 
debate tornar-se obscnro, ·em vez de illumi
nar o Congresw. 

Entendo que esta propo]iÇ'ão é aggros
sint (apoiados).,, 

O SR. PEDRO A11rnmco-Como · an·"'reSsiva . 
. 'I l ' ºº ' , sr eu cons1cero a pa avl'i1 ele todos os repre-

sentu.ntes como outros hntos raios· ele luz '? · 
0 SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE-· ... e 

nfio póde ser ouvida; ' pelei Congresso s.em um 
protest?; porq11~nto, ~ão ~1i pó.JE)suppor.que 
a amplitude da d1~cussao de trovas em ·vez de 
luz, a menos :qu.e não_ sejamos uns ·ignOi·a.1i-, 
tes .. (1lpoi.ados) .. . . ·•. , "· ,. --, . 

A feclerRção é menos fücil de organi-:;ar-se 
do rJue a Republica. A Republica foi füita 8111 
um clict, mas a /'e1ie1'açãn não se conseguiu' 
ainda em um arrno, nem se conseguirá em 
dous ou trris. E' po: isso qne diz que a RCJ
pub!imt veiLt: mui to cerlo pois melhor seria 
que se houvesse feito pr-imeimmente a fe
der~ ç::o 11wn,1rcllica para mais facílmentg 
dar .. se a t1\111siçã~ pn.rn, n, fórnm re1rnblknnn,. 

Em vez ele- accumular outro cmprngo ou· 
runção publicJ- diga-s':l - accumular o e;xer, 
ic:o de 01It1'0 emprego 0:1 funcção pnblic1.-. 

Almeida No[J'ueira. 

.: -Vejo, Sr / pt'esident_e, -qiie·· que1'-"se :trúns- . 
plau_tar, [Hm as pr::ittcas elo systema cl.emry. 
cratrco, o menos. elrgn_o dos 8Xped·ient r;s llo 
reg11neu ela monal'ch1a, elo qual , não · üoJ 
podemos recordar sem indio·naçii.o. 

Vej?.) ~l\ .~re:Men \~, q~e l/a, so.Jfreg:ukláo 
nas i:lbcus;-;ol)~ ' do proJecto const1 "tnc1onnl, . 



_ ... --1,.--;:--·-

i:1do ·ªº e1wo:i.tr~ dessa, sofl'rezuiÜão ,· venho" 
· propo(a V·. Ex. ·que seja nccfa'ínada ·ri. Con
. ~~it~1i ÇU<? . (apoiado§ e ?1iui10 -bem) , em s .1tisf, .. 
> QiW-a a lgn;tb cLs g ra ndes estados .que pare-

. cam .. lu:ver .. [\,bsorri'.lo _ o uso . da palll vm. 
(Mwlo .beni.). . . . . . 

o. SR. PR.ESID 1'll:f1' E,... o requerimen to qqe 
a~,1ha. de se r füito p3lo nobre repl'esen tnnte 
11ao-po:lo se r t om·.1.do em cou.1itle1'<1çii.o p:i la 
n10sa, ))Orque !3 . contral'io ao regimento 
(<lpoia '.los .) · ' · . . . · 

\ :on c:?nsü\tar ao Congresso si conson te que 
a-yo_ta~:~w · qn.. 2" .secçi'io elo pl'ojecto da Cons ti
tntç10 t1 r[ue· a1Ji:J.cla p1ra anuw lli'i. 

Consnlt:icl o o Co11gresso, rejeita o r equerl
rne n~? .de ndi·1me.nto_ elo S1'. Fr,rn cisco Veiga . 

O. ::ilt. CAKL'A'.N:) DE ·ALB UQ UERQUE -Peço a 
V • . Ex:.-_, St;. presidente, ·que sujeit e o meu 
req.ne1·1rnclllo a consideraç1iio elo CongTesso . 

-O Sn .. PrrnStDJ;;N 1'I~ - Ja. dec!n.rei que não 
podia süj eifo r o r equririmento rlb. nolJre r e;:i rl!
se!1tante ú. consideração rio Congwsso, pJrque 
ii isso se o p põe o regimento. 

Ao .sei· a nnunciad;i [\, votaclo th scc;üo 2~ , 
l'OCOílll e.Ce·S'l 1'.i10 11 LV81' l1UITiero logo,(, pelo 
qlle o ~.r. pres.L lonte mand:l p:·oce 1 .. 1· á clti
madi.1, a· r11al l'ds prntem •S ,r.:>.: Fran : i~co 
M:ichado, Le,iveg íldo Coelho, Jwquim Sar
mrnto, P;ws de C;1rvalho, l\I 1ooel fü\l' f\Í[\,, 
Antd 1ifi o Baena, José Secnn. lino. Joa11.1im 
C!'~Z, Jo.1.quim C1ta;.1da., José B Jm ftclo, Al
me1rla Ihrre to, João Neiva. Firmino rln, Sil
veira., J dsé Simeão, Frerle rico Serra no, Ta. va· 
re3 B1sto::;, L-tosa. Jnnior, Thomaz Crnz, 
Virg·illio D:11m~io, DJ111i i1go3 Vken te, Gil 
Goulart, Monteiro. d3 ·- anos, Erlu 1rd.l \Villl
Llcnkol k, Cesal"i.o A 1 vim, Prudente de 1\'1oraes, 
Campo _-. Salles , Sil\ra, ·Cnnedo, Ubnlclino do 
Amaral, Sn.ntos A11Llrade Gen 31·oso · l\11r
qnes , Esteves Junior, R:imie0 B •rcellos, 
Uchó'.1. Rodrigues, Lanro Sorlre, Niua. Ri
b:ürn, CaptU:0, · Pe.lro Chermont, l\'Iatta B :
cellar, Cost;1 ll.odt'ig11es, Anfrisio Fi.ilho, No
g· 110irn, Paran[l,gnil, Pires Ferreit'G., Bezerril, 
Just_ini:rno :le Se.rp::i, Frecleri ·o Bor;{es, J.Jsé 
H w1Jn .. ·:q111, N>1scimento, Pech'o Velho, Amo
rim Gn rci;i, l~pit;1 cio Pessoa,. Ped.eo Ameri:o, 

' Sá Andra:Je, Retlllnba, H.03 1. e Silva , .Joilo 
Rtrbalho: .Jo3é l\.hriano, Almeida Pernam
huco, Amll·é Ca.vn, lcan te, Rayrnündo B.rnrleirn, 
Pereira ' ,y ra, Es.ririto S :nto, Bellal'm ino 
Ca·nniro, Theop1ilo dns Sant03, Uilbino B r~
wuro, Oliveir;i Va.ll::trlão, r. ug·n~to cld L"!'ai
tas, Paulo Arg-olio. Tost<i, Antonio EuzcolJi o, 
Za,rna, l\1arcoli110 ivfmmi, S.mtos PereiPa,Cu.:;
totlio de l\fallo, Paula, Guirn;i,ri'í.es, Amphilo 
phio._· ~rancisco ~odré, Dionysio Cerqneira, 
Leov1.g·tli.Lo F1lgu:mas, B .tr:io de s. Marco3 , 
B:trão rle Vi lia Viços1, Atayde J1rn 1or , i'ii[o 
Peçanha, ·Manhães 81.rrdo, Virg ílio Pe,;rn::i , 
Jacq111'S Onririne, B 1daró, l\fotta i\1;1.ch'1 rl o, 
Aristides J\fai:i, Be lla rmino ele Mendoni;-a., 
E-.luardo Gon ~a l vrs e Carlo.3 .G;1.111 pos. 

.o Sr . P RE.:iIDF.N'l'P. . <leclm:a que , ni\,o hn,ve n
do numero lega l, fü!a ndh•fa, n, votu.çi'io ela. 
se ·~ção 2ª tio proj 3c to cb Constituição. · 

D!S ;us3Ãú DA sr-:cç \o :i• Dl PROJEC1'0 DE 
. CONSTITUIÇÃO 

Entra em ! ª disrnssiio [\,secção 3~ tio proje-
cro de · Constituição. . · 

O Sn .. AMPHILOÍ>Hro-P~ço a p1lavra. 

o SR. TAVARES BA.STOS ' (pela 01·dem) - Sr. 
presidente, pedi a palavrn para solicita.r de 
V. ·Ex. eschLrecimentos sobre si, c :1 trn,11do 
d~sdc Já .em ~i>~ussi'io .. a. ma t eria sobre n, ort5a
msaçao.JUrlJCrnrrn, posso apresentar um pro
j ecto. substitutivo, que tenho, à arligos deste 
caJ>it•1lo , q si posso fundamenta l-o 'iilllepe n
dente de te!' a palavra ll'.lril. clisculir a. mes1m1 
rnatqria. 

1?' 

outro clil, vi:;to que, ·a cmcn·la, que tenho, 
~u)Js~it11 tiva do proj ecto, e assás longa e creio 
que demanda de algum est tl'.lo elos nobres re
prosentant ·s t.h _N;1ç(i.o. 

o 8R. VRESIDE NTE - o adi[l,mento n ii.o 
póde ter logat' porque não lm casa. para votar; 

§. 2.º Aberta algt!ma vaga no Supremo 
Triburhl Federal, será el l:1. preenchi d[\, por 
juiz ti ra.elo elo mesrn') tribu:ial de n.ppell aç"io 
-ele onde houver su.hido aquelle cuja vaga se 
tiver ele preencher. 

ha para di :;·;u tir. · 
O SR. TA VARES BA.s'l'.)S - O meu projecto 

é um pouco lon.!:.w. Ent1·et,1uto, eJLl mnt·wia 
vae ~ntrar 0Íl1 cl ·iscussifo , sem que estej c1mos 
preparados p1n dis-::util-a. Eu,. que tenho 
ioteresse p,m fun 1lamentar o me~ proje:;to, 
vejo-1113 P.111b:1ra?ndo p:irquo uã.o cuc.•rdenei as 
minlw,3 iclóns e cJmo on o:.Jtros senhores ro-· 
presentantes. 

Corno V. E x . di sso que nriú ln uume1·0 
p1rn. votát', peço q11e ílf1U 3 adi:tcla n. cli:-;~ nssã.o 
até ser impres30 o meu projecto e clistribui1lo 
p ·los S3US r apresentantes . Re metto a me3:1. 
o me;: mo pPoj eeto e peço tlar-me a paJavra 
em tempo opportuno. 

O Srt. Passrn B"l'l'E - Já está inscripto o 
nome de -V. Ex. · 

São lidas . npoi Ltl 1s e 0:1t.1•.1 m co·1janct[1.
men te em Lliscussão rts s )gui 11tc3 

Ao art. 55 

Snhslituu-se pJlo seguinte: 
O Suprnmo Tribu:rn.l Federal compor-se-lrn 

de 15 j nizes, sendo dotH terço3 dos seus mem
bros ti rados dos m~gistraclos fecleraes 1mis 
ant-igos e.o ultimo terço nomeado nn. fórma 
elo a~· t. 47 n. 1.1. dentre os cidacltio3 ele no
t : vel sab2r e reputaç'.to elegi veis para o Se
nado. 
, P[\,r.ig1'<1pho unico. Os jnizes feder;ies iof,,,

rwres S9rrtO norn ·aclos, merlen.nte concurso, 
segundo o preceito do re fe.r irlo art. 47 n. l J, 
Lei especial regulará o modo pratico do con-
cur.:o . -

Ae § 2° d0 r.rt . 56 

Depois das p'.l.lavras-Tribunal Fe lel'al - n.c
cr 'Sr.e·i_te-se-nos i::rime> de r es ponsa.bi lida.cle ; 
P.;;11ppr1mam-33 as pa lavras- e este os juízes 
fe leraes in fori-orc:; . 

Ao art. 58 n. 1 

D .pois do periodo sob a leltnt t·- b 
nccr1°s :ente-se n, segnint,~ rli1posi.:;ão: « o~ 
memheos elo Sup1'emo Tri bnnal Fed.wn.l nos 
crimes corn1rn1ns, e os .inizes inferiores' nos 
c1' imes cornmuns e de r~:::ponsabiliclarfo. » 
.i\_ lte i: ,~ 1~1-se con~eni · ' nteme , _1t·~ ns lettras qu fl 
d1scri •nnnm 0 3 clt versos per10rlos elo r efe rido 
11. l. 

No fitn l do perbdo sob le tt1'a- e - rio 
1\rt . _58 n. l ,- ;1c,:t·e~ce nte -se - as ·;i1n corn 0 
os i! o;; jni ws ,3 trhnnáes de nm est 1.rlo C)m 0 3 
juízes e trlhmnr,s do outro e:; tado. 

S. l.L-Gonçal ves Chavas . ' 

Aos arls. 54 a 57 

Substituam-se pelos seguintes: 
Art. 1. 0 O poder judiciaria-terá por or::rãos 

um s::i premo tribnn '.11 fede1•t1 l , com só1l ' na. 
f'apita l ria llepnhllca e jnrisrli cçi'i.o em todo 0 
pn.iz , tribunaes rlc appellnçfto. senJo um n:ira. 
c;1rJ.a e3tado •3 Dis tricto ~' erlern. I, e tantos jui
ze3 e tribun aes de primefr:t iosta.ncin. qu;1nto3 
os mesmos· estados cr are m D uo Districto Fe
<leral rorelil1 incli spensa VúiS: 

§ 3,0 Si fl. va.g[I, raferir-se a juiz .nomeado 
pelo p1'esideute da Rennblica, seri .. e llz. 
nreenchich pelo mesmo prâ idente na forma 
fl.cima pPesceipta . 

Art. 3.0 Os triburn1.cs ele appellação se1•ão 
formados pelo numero ele juízes que para cada 
um cle ll es decreta,r o Congresso, e· seu~ mem
b1·ornomeaclos polo governo rios resnP.ctivo3 
es tacl.os e pelo presidente ela · l~ cpulJlica ll [l, 

Capital Federal de entl'e os j uiz es de 1iireito 
em exercício nos mesmos estados ou e m dis
ponibilicl ido , e por a;ntig uifarlo ah::;o lula, 
preva lecendo a iüaclo em ig uaJd,1d;i tle c:ecum
stancias . 

Art. 4. 0 O.>juizes cb diraito serão in a.mo~ 
viveis e llOm3adôs p3lo govemo dos es ln,tlos 
pelo modo estabelecido em sua.s l·3ís . 

§ 1 .0 No cstso de vagJ,1' qu'llq tnr col11[1.rc1 
dos estnclos, ser1í. preenchidct pelo nm i3 a.n
tigo deutre os qu e Lt eequerere;n. 

§ 2. 0 Salva a hypo'tliese do p1ragl'apho 
precede11te,os j nizes de direito só seriio remo 
vi rios em virtude ele rep!'esentn,ção elo dele· 
gado clr1 procurador geral do estaclo, qu1wrlo 

· ~ua permanencia nn. comarci, für incom püive l 
com a ordem inblica e n, bo1 administrnç1io 
ela justiça., precedemlo, porám, ~ua aucliench. 

Art. 5.º Toclos os membro3 rio pJd<w jurl.i
ciürio mencionados nôs artigo3 precedentes 
serão vihlicios e só pel'rleeão o ci.u·go pot' S3L1-
tença proferirl a no juizo comp '.'l ten te e p.is
sada em j ulg-ado, 011 por illctpacidade 1~hy· 
si.ca ou moral, vori ô.cada 1n fórma peescr1 pta 
pela. lei. 
~ J • 0 Os seu3 venc.imen tos serã.i clet.ermi· 

na.dos por lei do Congresso, e p'.l.g0s pelos 
cofres ela União. 

§ 2 .0 Os jui ze1, porém , no1119ados p-rra co
. marcas r.r ,,n,rLts de pois d,1. approvnçã.o desta 
Constituição serão mantirlos a expeus'l.s dos 
cofres dos respectivos e;; t~dos. 

A.rt.G. 0 O Sena,lo julgarii. osmemhros rio Sn
pr ·mo Tribanal f<'erl1>ral e este os d•lS tl'ihnnaPs 
de appellaç~0, que por su;1 vei j ulgnrU:o os 
j uize-s de .-füeito, cm todos os crime3, inclusive 
nos ele r es ,:>nns1bi lidar!c . · 

Art. 7 ° o -s 1.1]iramo Tt'ib1rnal Ferlernl e os 
tribunae.s de appellnção e legerito (le seu se~o 
os sens presidentes e org-anis·irão as r es pecti
vas secretarias, cnjos empreg-n,1los serão n-i
meados e rlemitticlos pelos mesmos presiden
tes , respeitados os direi to:; elos nctnae~ . 

§ 1. o O. provimento elos o'Ticio ' rl e j 11s tiça 
n,1s rliversns circumscripções judiciarias com· 
pote respectivamente aos presidentes dos tri
bunaes . 

§ 2 .º O presidente da Repnhlica elesig-na.ra, 
dentre o:; membro.3 elo Supremo Tl'ihuna.l 
Fe·ler ;il, o prncn1·a lo r g·era.l th Republica., o 
bem a.ssim um delegarlo de ;;se fnn cciona.rio, 
oríde convier, com as attribuições que a le i 
clec[;1ear. 
· Art. 8 . 0 Ao n. II rlo n. r t. 58 3ubstit11a m- se 

as pn,la.vt'a;; -juiz:..s e tribnuaes f:3dera'es-pol' 
estas: jnizes rle rlireito o tl'ibun <.es •le <\pp ·~ lla
ção (ele harmonia com o plano dessa.s emendas,) 

No art. 59 ·tligi.-se- compete ao3 juizes ele 
direito e trihun 1.es ele ;ippellação,a lém de suas 
actuaes altrihuições-em loga.r cle-juizes Olt 
tl'ibunae:; recleraes . 

Su ppri11mm:se os §§ 1 e 2 do a rt. 5\J o o 
art. 6 l. 

o SR. PRESlDE"l1'E-QtuÚ1to iL a p1'eS9 ntação 
elo-substitutivo, nii,o ln cl11vidn, q1.1e póile fa
ze!--o, mesmo autos ele se abrir a discussão. 

-A fundnmentaç?í.o, porem, só poderá f'azer 
qJ..rn.ndo lhe couber a pahi.vr[l nn, ordem d11. 
inseri p:,ão. 

Art. 2. 0 0 Supremo 'rrilmn 1l Fecleri-i l com
pn1' -se-ha de 24 juize3 Lii'ado; elos tr ib:rna.es ele 
appallaç_ão,senclo um de ' '<ttla tribunal p01' ;i,u
tiguicln,cle flbsolutn, tlenfr · os men1bros i-los 
mesmos tl'ib 'llL\ es, e de mais trc3 110:11P.arlo.3 
pBlo presidente rla Repnbli c::í. rom :i.n1ií'ov:1.
çiio rlo ~en'l.rlo rl en tre os ciclacliio;:; ele' nota vel 
saher e repnt[lçiío. 

§ J • Na, l" org ' nis1ç1í.o set'iio contemphi
rl os os miníst1 ·03 rlo actu;1.I supremo trilrnu <t l 
'lUP. não preferirem n a.poso,nt11ção,. .prae n
chenelo-se o tribuual federa l com os l'l'e3 d,i, 
livre nomeação do p1'e3 iden te Li<1. n.opublici\ e 
com os mag istr<1.dos Jl1(1 iS ::rnli gos .. 

Al't° \J. º "'icam de nenhum 'eff•'Üto ns nomoa
Çõcis pul1lic,1 d:1s de .jnizo5 rlo Supeemo Tl'i bn
nal [redera l, ele s3cç(ies, corte de :111pel laçi\o , 
tri -,,11Ht>l civil e cri minai e pretore,.; , s 1 l vo o 
rlireit' e p1·efe rench rl <rs juiws nome.ir! •s, uo.3 
t ermos e co m as co :1rliçõ1s con, ta nte; das 
rli;;po, ições pmcccle n tos . - Ccis~iano Canii'.lo 
Taixiros Bastos, O S1{.- ·TAVARES BA~Tos - Enlii:o, desde j á , 

peço-a pal'avru.. Mas, peço -t>.tmhem que V. bx. 
. co_nsülte n, casa si se pó:le adi<U' a discussiLo da 
materia sobre 0rgaui~ação jucliciarin, par"' 

O Sr. A111philophio pronnuci •J tl 
Ulll diSC L\ l'~O r111e pnbli•laremos clepo~5.' 



1.S 
.. ,·. - .:.. ·~.- '.' '· 

E'· lidtt, a poiad11 para, en trar em d'Lscussão . DISCURSO PRONU.N l: !:l.DO .NA SES'<FO .DE · n1 · t · t v.• Re j)Íto: uns m·clemh~m q· µe a .<20:1:;titukXl0. 
eu oproJccoasegmn e 29 DEDEZE\ll3ROD8 189Q · " deve ser --vot.ach rapirlamentc, . que se · deyp , 

o Sr. Barbos a Lima_:.Srs . meii1~ pas;ur acce leradámenta sabre os:. seus· .c:fpi>-... .. 

::Juqslitua-sc 
l:'LlÍ 11 te: 

·IJl'os \,ló congre,;su Cc1n;; LHuCnl.e .. Bt'azileiro·. . t a los e quanto antes darmos ao. paiz o cofüg•) 
ci § 2 1 cio <'trt .. 3J pel·:J ·se .. : 11r:u.litis; iino oi•ador ,riue 'durnnte uma lloPa ele sna:; leis fLmfamentuo::. Quo ·codigoéo:;;~e;. 

Cllpti vou vos;rt a tt tinç'io; e ao qua l retiro-me, não dizem . P1.u·ecc que ii'nplicitamente é5.tii 
·~::) 2{ ....::Doc1•c t<l.l' il 3 leis p1'JCGSS tn e.s eh justiça 
ied•: t•al. - -

Accre3ccn le-s°" a c::; to3 os se g-uintcs v1ra-
g t>.1plto,3: . 

l:i '25 . ~ fü t<Lhelec:e loi3 u11ifo1•mes sobre 
1\tturnli::mçlo e Ltllencia. 
~· 20 .~~e_íl nil~ e Pclll il' 03 Cl' ill1 8'i po líticos, 

º~ . ,'.! ~ ~,d s_L IH!}C:·'.10 lle .nl)echt -~ clo;:l ·titulos ptt,. 
!J! it.:uo d,L l mao, e 03 commett11 los no alto mar. 
. Sala das sessu8S da Coll"'l'esso Cousti tu
i n~e, cl8 do:-embro ele 1 890 . ~LêopvNo ele Bt!" 
lhoes .-Mutlcr·. - G1ii11w1•r7es JYata T. ...:..Leonel 
J,i'i llw, - Sifoct CcrnfJ .. lo _..;11fanoet ele!. Sitva R osa 
.fonior .-.{. Sw chter .-Jiilio ·cle Castillzos:
Pinliei·ro lifa c1mdo. - .1ssis Bmzil .- ~ ngelo 
Pinhairo. -Jloum Bapt isla. _;, Feriiando Aú
uott . -.11enna llarreto.-R .. Osoi'io.-Cassiano 
't? i\Tl(~,c inzr,nw . - B mga de Med~i i·os .-Ai· 
vnn .-Tlion~a.~ Flo1·es . - l itlio Frota.-Ru
mii'o Barcellos. _..;Ate ides. Lima. -Pei·cira da 
Costa_. - Si lv'l. P aranhos, - S. Fteiwy. - B e-r" 
nard1..n~ de Campos. -Aclolpho (fanlo .. -Rodol 
pho. ilfo·wida. -Moiira. -li1oreira da Silva -
P aul ino Carlos. - Costa Jwiioi-.-Thomaz C~1r
valhâl . - Víctor im Monteiro .-Fe1·rnira Pina. 
-;-Joaquim . Jl!~endes .- A.ristidet- 1'1a ia. . - O. 
Zanii: : -!Jodngue~ ela Cru.::; . -.Joaquim Santos 
111oreira.- Jl f un iz Freire.- G. lJe~nuro.
A clolpho Pina. -Ji'eiTciru R abello :-Martin'w 
Ro)r iyues . - . Freder ico B br·r;es . - Jaaquim~ 
Felicio . - , Pac ifico · Jliriscaren.has. - B adarà . 
- U,rhano lifarconcles .- Bnptista da Mc.1tta.-,. 
Josc Bevilaqwx. - Lapdr . . Felippe Shmirlt . -
·Coronet Pires Pinho . -FJbmin)os C. de JÜ.o
nies . - .Almeida Nogueit·a . -Ed·t"arclo . Gonçal
ves. - 11. A:;eredo - Costa Mnc!z aclo. -'Bel
fo ·rt Vieiro. -(Caso não passe a emendu do· 
::i 1'. Aniphiio phh))- Uchôa Rorlriques, idem. -
Manoel rJoelho 8Ggtos do 1Vascimento iclem -
L u"iJ M1.tPat . - Viruil io P essoa . -Jns~ Avdi~o. 
- 111an 'i ,7.es B ai·;·etn. -Dtttr>a Nicacio.:_Frar:
çff C. ,i-oaiho . -Ba rbo sa Li1na , 

1 l l 1 contido no des '.'jo cios que a.ssi m se rnani:.. 
gi·aç:is '1: um l'ecu t'tiO e :i_ u guma nuc <teia. ·e bsc ao t el'mrnar seu di ~c :n'so : füstam que o codigo seja aquello mesmo µh).s· 
. « ::ienhore.3, si 0 [Jl'Ojet:to do Govepno (refe- jecto que foi dado a discutir. . '. ' .. 

rmclo-s_:i ao pl'OJecto do constitu ição) temer- . -Em tod J o caso, n~o se diz qual. o proj~c· tt.i· 
ros, tHw s.e.rii. com ce:-lcz'.I. . nesta paete (na que _ se deve aclopt>ir ra1Jirln.mcnte .. Q'.rie ~ 
parte t'elatna tL ques til.o de tuuiups) tel-o3-lrn rom Olltrns que se discuta dignamente :ésse 
em outr.t::, mas qol" la ·nen te nii,o são fomh\.- projecto de Constituição mell10rando-o e a.pé1:
mcntacs . i> leiço:rndo·o quanto se f-:IZ preciso pani tçii·üal-0 
. 0'ego ; o .pl'OJe.c:Lo. Llc constilniçCoo elo Go - devéras re]Jublicano. ' · · 
vei·no. tem cn·os cap!tae:; 0 1103 t ::Jmos ·o de,;er Oea, pergunto : 1ura cho.);;·ai·m.03'. a .. otite -
de, eor·re:;pomlcmlo aos limites do ma:ud,tto desiJer,ttwn 6 possíve l cle'ixa.r do p~ütc· i~ coL- , 
q.ue no_s foi .. co n~e rido, e LH) qual s·} nos disse Ia\1or.tção dec1clida dos mcfnbros clesLt asselií":. 
qn·e J.Jao viu.tu.tn1o:s· nqui hon1olognr ·o quev !Jlé;J. ?o _._v • . ' 

9ue fosse, mas. qt'.e _Y in naq10s·cliscutir t.im pro~ . ·s erilt l1QC8SSll.I:io Sül'l110.::i 111:.\'iS UO ·que SOll'li· , 
Jecto de Constitu1çao que nos ei:<t apresen tado de:uses, seri t preciso se1·mos deuse:i; por. 'quó 
e~mo nrer<J, IJasc par,t 0 delxit-3,. tmucis. o~ t'iga,- este mesmo orador, a quem com onl<iio1· àc,;'t
çao de demoasti·a1' e co t'!'tº'll' esses e!'l'os. tam .. uto roferi-li1e, · disse qnc o : 1:iongr0is0 . 
· O projecto tem orT03 .e ctcfeitos,ctqiitn,e;;, não · de Philadelphia era composto de verdacleirch 
aponttldos p3hi p1·irnei.r;t .. .vez por mim, obs- semi-deuses e levou ·:!: mezes para dJT ao· setr 
cu.rissima ilJdiv!clnalid ide (nizói aj)oiados), que pai z, a có11Stituição qu e c0ntinLta '. a ~.er ·µ:n1 -··: 
U'.Je.n~s lll? rnsp11'0 · no .cumprimento rigoroso padrão de g'lo1' ia· para os ... se'L13"aulores • . · -;- ; 
de rn1llu·l1 ve l dever , mas apontado~ diuturna- - Assim discutia-a de 25 de maio n. 17 de· sá-' -
me~1te pe!a imprei1sà. que se .bate pelos prin- tembro de 1787; e, mais, eram Jefl'á3on,· Ha-
01p1?s ~11aJ::l alevantados, peJo3 pt•rncipios com- milton, Benjamin Frank!in e tantos o.qti~bs; · 
pat1 ve1.s .com l!- .fornu republimna, que vie- sem CJUe vi nisto a meno r quebra de respeito 
nms aqm sancc1onar. · ·· e coos'd,~ ração aos meus coUeg-its, perini tfom

Não pee'ciso rc "erir-mc · minuciosrimente me ·que>. 1 hes ·diga, a1ui não vejo Franldíns, 
a ~st: óu fiquei le ponto ; aüas, see·-me-Ília dif- 'nem Jcffersons. · , . · .: ... 
f1c1l fazei-o, porque, r estuli\:)lecida a r ea l rne:>:t O Sa. Z A:i'lA-E, ainda fo!Lam :·waslíà·ng-
da. c.eusur~1 , ~·es t1:belecido5 os pt'i nci pio3. iu- tons · . · . : · ... 
~1ms1loriaes cm v1rtu te dos qm1e3 prete nrle-3e . Ç) Sti. BAtrnosA L BIA·-'E, arn r.la · 111318, · não " 
Julgar 1•t com10xão que cada orador pretendo ve.io ·no li1omcnt.o prcsento.nenlrn:r1 Wasliirrg. -. ·.· 
descobra ' entre tal e tal p::i nto, r estri ngia-se · "ton, . · · · : .. ·' · 
a :mna certa area a JJl'io'ri detenhinacb pttra Or.J, si h:J ?nens daqnella compe timcía abi- . 
a discussão, c(ue sem ta(lS !'iinites. ab,;m·dos mados de U 11 f-; rvor ci v:co, como 'qne)ll Jn:íÍ~ '· 
me!l1orn10ate S3l'Ía eacami'nhada: · ' o tenln an inha !à ·llo3 refólho:5 de · sua alma:.,: 

Mas basta que vos 'lembre a calorosa dis- nti.o conseguif'.an1 l·egar a.o; Estaclos-Unido;>.ºdü " 
c~1s~ão que em to_rno do3 V5J1'daleiro3 prlnci·· \_mci:ica do No;-te,. üm pr~:j ect ~ de ·constitui· ' 
PIº' d~ verLlade1m fe ~leraçao Jevan:ou-se a ç;v) digno, na aHma uns neces~1dacJos · rlüquel1e , 
pr opos1 toda ques tão fi nanc ia l. E .. b ,~ta que .nl.omcnto, scm.este . !P<111;cur~o· dàquatro 'mo:- · 
P .rallelamcnte. vos recorde a questão não z.98 e sem a$ el1scu;so.1s as mais c~ loros as ,. senr · 

·menos c.:1 pital e su,perior áq11ella~it dn, li bel' e.;;tes espect·· cnlns qno . se dã.o no seio dc:·as
d,,1de r.el1g10sa; e digo sup ,i:ior 1)oi·quo acima se rnbléas nnmero.sas e oncle,desrlr> logo ,sed'ót•- .,. 

.ela regi: lamentação .m1tte1·ht está .a regula- maram dous pnrt i,.lm, O (lo · .J etrersou 'o. :&' d~ . 
A dbcn;são fica adiad:i pelt\ hora. nn ntaçao m.0ra\ , ncufüt t.la discrimimção elas Hitm\l tori.; como p'retenc1ermus.f•1zµ,f' .i;;tor:que- .. 

· Veem á mC'sa as seguintes base~ rnatBl'HteS , . sobre que estabelecemos a . s~ diz pot' nlti uma oh1•.1 ori gi'jrnl, qne. cofres
r.eetn t:1 e. d t;JS P •~za, .esta a doutrina sã da pnnrla (LS exi-genci s mo'r1l(ls e mn.te1' i.aes .:· de 

D eclarações de voto · ncnhu:na rnt~r.ferencia- do poder ternporal em nossa siwaçiio ·depoi5 de mez e ineiO"ile ·~i'iiba.-
., b · . dOL~llDIOS IJ O,l'!t:H~ o!Tiel1te espii•itU:J.CS. . . . Jho ·tnte,[.TÓl!)pido peln~. ferias de pú1ifos cJ(a,;j .. 
'JS a í> ixo _asss ig11aU.os clecfo,r;ün ter votacl" 1 E, si a, uos na;õ cabLt ttetcrininar os lirnites' á os·o,>n, do j:n1·ecei" ·d-t c.11nmissii.0 'deis ·2r ?.> ': . 

con.tra a emenda n.present.'1ch ao art. 23 elo. de1mte fº" qu .. ws dêv'i 1 ficar ·encerrad·'1 a in..: O SR. ZAilIA. ~ Quem·qri1r isfo é éi'SP.'·,R,úy 
])l'OJ ?Cto da Con~tituiç1lo, para. soe igualado o. terveni;ao, quer d1t União quer .elo.; ósLlâos BJ rbns1. · :. · · · ".. .. ' . ·: :' .:··' 
subsidio elos cleputartos e scnadol'es. ·neste 091110 . naquelle sentido., não Sei a quJ · o SR. Co3N1. JuKIOR - Istó .· ó .úrim ·pro-· 
"B . Campos'. - Jliomes Bai·i·os. - Adolpho a:>~t'l tl!h!ea, a que poder, .ilfío sei a que1h in- -·o ~ r'Ll[l 1ÇfLo do · nohr1~ 1;epré.i8ntalite' ;·.V .· l"'.:t. " 

Crorcto. -Pmilrno Ca.l'lo s.- 1lforso.. - n1rlolpho C~lmlJu·ia tarP.fü, "·ºtal mag·nitudc : · l! l'eio que ' cleve ·!iquidat' as suas autip'.1tltias p:i.rticulni~es 
JI·i-anrla. - An.gelo Pinheiro.-1'hl'ma:t Ccirva· "?ao a~no.r .P~'opr10 ditquelles que enfrcgam ·á por out r" meio. .. . · T. 

t 'rnl. -Rub i:7o .Jzmio1 ·:~More irn llci Silva. d1scuss'.lo pl'uJecto::; como estes , . qnenmdo que O Sn.. ·13.\,R.Bf'Si( LúL1.. - · A~_;; inl, ·.uepo'.s. :úo 
. L'edi111os a\". Gx. que aeceite 

0 
mand" con- 0 ~nha n:~~ com'.l um no/i m~ t0,nr;c1·i : .' . 111~1 1:i ·~ z. e meio já ·s~ ~iz que'ha"J1 lb. üe-'1)a- · 

~t .l!'!Jal' n
0
t acta a SBgnintc decla.t'<tção, ciue si .. enh?It:;:,, tcnl10, com .de~gos to . cl1scrm11, · tr10l1smo pest,l. moro~1dnde. porqqe, f!tze:i); a . 

1;st1vcs~c_n:1 presente.> os-abai.xo as,ign~dos....;. 1~ 'dlo, .clm ~ .. ª 1~ i:2conhec1do, a p:;'o-pos,ito de Nação anceiQ por fe:.lui.' o pe1%do clit diét!1~ . 
1.1uandu l01 vot,~rla a emenda ao art. 2:;, eqil'i- to, as <IS di;:,c ,issoes, i:lu:i.s tondencrns d1Yersas d11r11 ! . ·· · · · . ... " 
i•araudo o snl.Js1d10 cios depntaclofi ao dos sena- nc~tc~ assemblêa Não venho, como se ·' diz na O SR. Fo~3E·:,\. I{i,;R11rns .:.... A· pl'nprh i!1i:. , 
dores , votaiüm contl'tt ella. . · phtase vul,g .r, t •'.har . ~adapta r cwapuç.1s . a prens:t que\' . E.x . elogia j ó, foz .. e~sa, cêú-· 

-
1 1 

9uem qu~1 que SGJ:L Nuo pei:s?nal 1soo1\ ponto, sura.. · . · .. · 
:-:ia <l. e.o Cougeesso 2 de faueirn de 1801. rnd1co .as tcncle~1cias . que espontaneamente O SL<. . BA.trn::>sA LrnA - Nilo iurlivdu .'l- · 

. • ll( ·cdo E li.is.- Costa . Jwiioi-. - Almeida descolm, que ~.stao na co11scie.uo_ia-de to:lo3, a Hso esta ou aq uella im.p:'ensa ; e devo deoln.:- ' 
-' or11ieirn.-Domi11gos C. de Jlfo ;·aes. -!lo ~M- n~lH das quao,, mo cnco3 taro1 Jr . .una o cleci- Par fl O me u co lleg-a que julgo-me com a li!:ior
iJl!.CS ,ltv cs . dtcla_men to· . . , · dado de a~ceitar uns e re·pudin'r .outros .co:1-

E~ti, u:1a clellas cm se pt'e ten:~e.r. que a é3i los cht irn pt•ens~L.. . . . · : '·. · 
o s.n. ' PirnSIDE1\ 'rn rle~igmt pat\i ftmanhii. rney1or. prnva . d~ ratl'totismo CQns1ste cm vo- Como qtier que Sf'Jtl.111, o que .se ju]'l",1,· mais ; 

a seg mnle ordem do clit\: · · · ta:-s.-~, a9on~ t1.tt'.1çuo a tro.uxe mouxe , rapid.a- u1·gente; o quc :hà .llo .. mai.s jmpo r~autet ~ ·ft '. 
m ~ n.~e, ;'w, r.i p1cl,1111en to: ._ . rna1~r .prova · tle·.· JllÜt' rot1smo e fc:chat'. o perfotlú · . 
,}'~º rap1damen.te quuo gi•aves srio os pe- da ch~ta tu t'ü. · · · · · · · · .. . : '; "· · 

Conl inuaçã.o da · cli>cussfo .ela mci)ito tló· Si'.• i1º0~ que se d~z .andam .no ur, o ou tras teu- o ·~r .: C -· j' . , . ... . "• .. i ; . , .. ...--. Ei ico Coo ll!o. , · . · . . . . ... dencias; - .. · · "· · .. . ... Pv. _ü :;,T.\ . U \l()U - E . rntai ·cJ..o j~. :i;s - · 
l'.~ r Sa . REPRE~ElXT.\ xrÊ_,;_ Nüo se tem dis- sumpto.. : : ·: ." -.... : '.· "' : ,. ,., .. ê c .. :t . :, ·: , ,:.\, 

. 1' p:irlc (a lJ 1. 1/~ ho;·à) · 

' . 2° varlc (ú 1 1/2 h1ra oii. nntcs) . 

Y~ l_aç~o_da seg~rnla sec'.{ilo_ .fio projeéto da 
Const1tn1çao, cuJ.t d1scns3t~o ílcou lencer- . 
r,1dn; · · · 

,c?nynuaÇão rht l ~ tl~ s:uss'to rl a serçiío 3a r)o 
P'.,)J~cto dc1 Constrtu1ç<t0 - Do por)er Jºulli-
G•ano · · 

L.o.v au lti-so u. so3sllo ás i l /4 llOl'i1S cfa tnrdc, 

cn ti.elo a Const1tui\;1io a ti·ou:ce-mouwe, O Srt · ,li.1: h. l.1 0SA Lt~!A. -E. tr ::it\1r -.~º ass.nJn-
o. Sr.. •. B . .\.RBJS\ LDH-Con fus:imen b; di <>o . pto, 11'. ib . pr~nden~o~o . a ess~s· c,qns1po.i.•açpp3., , •" 

r0p1tla111ente sem .flxaniinai~mos 0 ciue 0
,: que donrni.un~ .. t?.d~ q,. d1sc~ss~t? • _quff \ Se a],la_;, ·~ 

tnmos fazendo. º·' ber:1m l}.OS pT'll1c1p10s rcpublrçanos 'nos"' qlla.o:r ~ 

O ~ ~~sM~ Su. REPr:.r·!fü:-IT.\~TE _: Não · se 
tem feito isto. . 

O Srr.'B.Ütl30,5A LnÚ- Ntfo cli o·o que toilo" 
o tenham feito, digo que ó uma.

0 ton11eilcla~ 
Aq ue ll,o~ a quen~ a ca1·ap~ç~ c~~ber,· pQcleni 
tomo.l-,t, o que ll<lü qu01·0 o incl1mlnali~\\r. 

~o~os_ uo3 t~·mos qué · pec:Ilr 'in'spi raç:ue~''' coii. 
trnufls para 'n'iio · cah.irmos cm ·éont1:adicçõcs 
constantes : · ... · · · .,, - '.r. · . 

Theorias, to.uos'a~fazcm, a com8Çai• ·j';eJ.os 
autores do pl'OJêcto ; e .fazem as . porq ue.·não· 
aclaptnrm~. ri~~rosamente as noss~1 s condições ·" 
~ma. oonstrtu1çao. qualquér (apoiado§, apartéú, 
msp1rnwlo-$e mais ou mo.nQ.3 119.s t<\ Ol\ _ lJl\~ 

' 
~~ . · .. 



nuella.: i\LtS devo forçosamente ter hav ido u'[n A clifferei1ça é .íJue lá erari1 fo1·tes que irnj)u· 
,!riterfo que,cJhes· sel'Yi.11 ·. do: gu ia Jlll'a irGtn nlu~rn , n.qni. sãp i:rac;9s que [J.er.lem; isto ·é que 

,-~· buscar est~ :pt•incipio, abaudou.tr aqµelle, mo. . to:Jo3 nó3 aqu i ·temo.s !':d to th 'iol'i.i. Vamos á 
.;. d i ficq,1»um tel'cci ro. . . . . pra tic 1. 
· Qu::i,es· os princ:ipio3 theoricos que constituem Uor SR. R1>PitESE1H.\ XT E : ·- bto que1· Llize1· 

0~yJJ trirn1 0.11 q.ue se .iuspi1',\l'atn 03 autores que V. ~:Y. Llove1·ü aute3 li111ital'-se Çto as-
.·cs te projecto ~ . · . . . , sumplo. 

Tem"se .fallaclo na, experi e n cif~ üe out1·03 · O Src.BAR1D3A. LLIL\.:-)lo org.wismo social 
povos que pratic1m a r epublica: federativa. os acõntecimeuto3 se p::issun como - no o!'ga
A ex•periencia. suppõe, em primeil\) log,1r, o nismo incl ividu::tl, -. tu'.l"o e solidario, tndo con
oxa;mo das cooJiçõeS deSSfl povo O das coudi- Vel'ge, tudo con;pit'.t j O no.:; JJiio po(lernos 
ç\)e; do nosso; a ·experienci t suppõe, no S::1 n- exarnilDt' to:los es;as partes cm i:cpa: ri:1.do. 
tido .rigo1·oso e ~éientilico des.ttt p;tl<ivt·a, que Pol't:111to;não h , desvio do nssu rn pto no sen tido 
to11lmrno3 f'eito es>e exame. (Apartes.) restr icto ela Jialn ·vr,t l\Iae, o nobre 1'0pre-sen -

O l11l}li ·collega veril. se estou fülando . fór.1 t 111 lo que acaba do honra r-mo com:< stu1 inter
ue jH'oposi to~ - · - · · . . . · . rupção diz que ta~s ap::irtes s.\:.rni :ic.un uma 
_. · U ·.S.rt .. D.\ DA,lÓ - Estit fallai1do pel"feit::t- cltarmul:1 {t onhm1 o. is>o po·leria p1rec:;1• que 
me.nte; . : . . · . o;tou di:>ctüindo · fo t•a Lia matmfa sujei ta ao 

O Su.· I3ARB ) SA LD!A- E,-te e um assumpto debatti . 
'fl.U() ~e peendi:i á .emtl n·:la que ·preteoüo a prn- Ci\I SR". ·REPREsEKTA :-/TE - V. li:x . cstit 
son.t11:,, e que justiílco cnmo en tendo. fallnndo muito ]Bm. ·' .. 

A .. expcriencia s·.1ppõe que tenhamos e.úuni.:. O SR. BARD.OSA ·· Lm.1. - E pwa. pro...-::i. de 
,,- n,\dõ ~o.das as conrlições 110e1so a pre ver, . que que não podcnios nem Ltoje nem cm um 

tonfkcunos 'terificn.do a iden tidade inilludivcl f'ulut'O proximo, ·!imitarmo -nós ao que que
dos dom termo3 do para llello e que, só depois 1•em os nobre~ r,,p l'osentnnte.;,alli csL't ü dispo
de .. denrnnst!'ada . ess-:i, irlenticladc ontre as ~ição . do proprio prcüe-c to que discutimos, e 
co:.1~F9\'i.es .da out1·0.. e. da uoss::i nacionalidade. que pa.sso a lúr. Crnm que não estou cx l1orbi
p.0üerei)~o!,l transplantar p~ ra aqui a cnosti- tanüo em tr.rtú de uma disposição que ·ainda. 
tuiçiio deô ütto poyo.· (Apqiaclos, muito b.e ni. ) .11'ío. foi Yotada .. ~e qne me parece perl'eita·-

.. .l:â.tp 9 •que: e ·? E' a · the:i i·i1,1 ; .a o.utra ê a pra- m 'ºte :. nnc;xa éom o qu e esL1 em· cliscus-
tiC,:J,· qtle s·::i suhordi.na .nos pt'-incipios e.s peciaes silo (e) : · 
e n1ri\ve.i·s.rla re~la.m:1ção. · - · :· · Aet. í5. k .especil1cnção dos direi Los e g·a. 

· ~. · · ·· Eist.n, seria o emrryrismo oii0 se.ria. sciénci11 rnntias expres:;a na .. Colistituiç'to não exclue 
Ropi.to :neste proj ecto ae consti tuiçiio, c~tão · outr.,s . ·g-ahotias e. cfüc:tos não en n1nerados 
g-:1t'•UHi1los mrtitos principias a~i:•ntarlos, mns m·as resiit(antes (/õ, . Lói"·ma de ,goi; e, 1·110 que ella 
tamoC\ m tenlto·a corag-em dGdizer 1ue encon- estabelPce e dos pl'íncip ios_q1.1f?, eonsign(t • . 
tro"·conr µez 1 l' · excres~encias que !\ ·preciso Está a '111i , pois, eonsignada a, ·inlerp1;etaç\ü:o; 
cortar, e cll1 ro que e for(yso JH'eenehr.1·.. o trabnJ ho .de interpi'etilçlo em. virtude do 
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. o SJ::·, Z.uu-E a.m igos meus lumbom./ 
(Riso .) 

U)IA rnz- E' uma ·outra clas~0 . 
o Sn. I3All-D03A LDU-Esles dev,~m tliZ81!: • 

o projecto que otrerecetes ft nossa apf'~c\a~·ão 
esta ()J'1·atlo, e para provai-o é p1·oc1so qiie ' a, · 

· dit cUS>i'io se ab1·,1. n111plamenle; é preciso q.ue 
cadn representaµ te i.lu. confcclel'açi'io brazi- . 
lei 1•a e'nnupcie li vi·c e franca·mente a sua opi~ 
niilo; e preciso, sobl'etudo, que, em decllraçu9 ·, 
como as que ora faço, oãn se · e~teja a. en~er~ 
g-ar tendeucias opposicioriistas, tlesejo 011 p1;é-. 

. tenç:Io de reprova1•_continua e constantemon ~o 
toctos os iu tuitos () toclas ns deliberaçõ:JS :.lo Go-
V6rno Pr·ovisorio. . 

Governislcts, mt concepção vulg·a1· J.e Íntli- ·-. 
vitluos di spostos comcion tenwuto (L üiie 1· 
amrm a tudo qnao to vem do alto, tudo o QtH:l 
aiillla mesmo que não tenha t1·ansitado, pe"lo3 ·· 
c::urnes o.fflci%s, t'eunn entretanto uma c01·t:L 
sorr.nu do apoio oü1cial, que pareça que ó · .. 
ra.vo1·e1do oa mesmo indirectaménte por quem · 
quer que seja p9rn!l. do governo, gove1•ilistas , 
neste sen t Llo creio r11.ie urro pódc h1wc1• ~ 
(Riso. ) 

Opposicionb;tas,imli viduos animado> da. 1Hio:
posiçtt'o ferren\1a, da disposição quasi hystc
r1ca e systcmatic:i. de acharem ruim turlü 
quanto 'v,em do Governo, ta'n1bém não . pus>o 
c1·er que existam. · . . 

Então o que lia ~ Ifa e_ deYe ll1ver amigo:; , , 
ri o Goveeno; isto e. cicladãos que para . aqu·i .~ 
vem compenotL'ados ela elevaçã.o do devee··, 
qne tom d.e ·cmüp1•i1·, cheios da maior soli- · 
citu le pelos inter esses do E:stn~o, eh oi os de 
siucero · e "fe1·v01·0.;o. apêg-ci aõ· cooj mic Lo' .. qe · 
idéas . capitaes que constituem os· '1-li :~ei:~.E\3-' .: 
dft H.cpulilicfl,; porque. é peeciso que iligàll1i.~~· · 
que é soul'e estas ttl:hs que assentam a: 
paz e esta,bilidnde futL1ra da FeJer,1çll,o •. • 

"E'nesta politica;que assenta nas l.eis que re- .qu'.1. I seremos 01J1·iga dos a fazei' aq.uillo que 
gem .os fü.ctoS de torJos .os dias, qtie llOS de- 11 ' lTniü.O i\!11P.l'ÍC<11El fe·z, isto é, ao lado de 
yemns ·ió s.p ie-ar :e a: v.erdntle é .que.quando. ção u:rm f!onstitni9ilo s11cciota orga.ni sada em um 
obedecemos 'eonscieutemeute (),esses dictnmes, p3íJll"'llO numel'o de artigos, outra cons' i
elle:> .nos rlominam mim g1•,11.lo nossa incon- tui~iio feita a c11~ta de gr;rnde somnn de in- E' assim, o é nmte grupo qu e tenho a pre~ 
sc: ienctn :. e, .si . se. tra tou 'f!n. '1rlopçtío de 11nia ·. t l'!)l'l:lÜJ.ÇÕ"S, dnudo togar a. esse ·volumo-:o teuçã.o ele classillcar-me ;e é em consequérici:t 
Qo1i.stitnição, qu.e.é o moslel0 de iodn3 (IS c.111- ·l1· •llnlllo que tanto honram os lf)gb tas ameri- des t'1 clussi!lcação qne hei de te1· a .co.ettg.em 
~titui1;:00$. t'efo1::.res; então po1'que rnotivo. fica- canos, r.s Keut e os Stnry. e mais, esb outra tle dizer como, qn;1wlo ó pol'que .di ~cor.cl:o der ·: 
r.am de,·pm·te tantos princi.pios, que npr;>znr ·rlc consti!uiçãn C[l~e · 1.·e mlt1t ela. praxe em virtude taes dbposiçõ~s consagTa.Lln.<; no pl'Qj<icto, ·e,:· 
provqcarem di vergcncias entre _ s cnmpeõ.,s . cln, qnal r111estõeSca1iit11es, que foram· omittidas eomo, quando e pot'que concordo com os uytos • 
mui 3 notaveh' .do t';ohgresso de Philadel.Ph.in. , nà ço,nstitni·ilo pi·iu1i ti va, são hoj e resa\ vielas do Gove1:no, ainda qnanrlo do Ltdo 'ile lá~·<;i.Jt'. 
aüln!)'l~S'.'l '. inscri1ito3 'ila .:consti.tuiçU.o ameri- .po1· doutrinas que os costumes s1 nccion;1ram. vejtt reunido to lo o Congress(l e .do !11,.lci" tié 
ci n:r ~ . . . . . . .. . . . . .. . ." Di :wm n.ntol'es r espeita veis que ·cle1;am-se cil. fique eu sp:;;inho. ( 1Yu merosos apoicu;los, . 

Dizem: nôs não queremo·; fazer ex.per iene.ia es;;As. nmis:::ões principalmente ou porque na muito úeni ecr1part. ~ s .) · 
· proprh1; ;.e, i'Gr i~so . b"ttscamos a lição 1íá his~ couveuçãn deP '> i!adelph iã não foi pos,ivel che- Esta é a. dispos'ção que ncredito estar no _, 
to~·ia 'd : · ~Estados · Uüjdos ; ... mn·s._ Q.ssim r.01no g»11·-se a um accnrdo. · Ern 1'.elnçiio a essas mo- co1'<1 ção patri,ot ·c0 rle todos os l'eJJresentq.nté::; 
transpoi•t:i:rah1 ·certos .prin,cipi1<H,, · e~blv:1m did>1s, ·nu porq .ue-~ore1l itav11, 11, convenção .que rio Congrf?SSO. (Muitr1 úetJi.) _ . . - ~ ·· · · 

. obd_g-.'lifos a ·: tmnsplri:ntar1oqt.fü:" cuj-1· onii>:siio. _os estar!r.s ·encont rn.rinm rli·fficulclades em l''1ti-
uiió: t~i·m rnzão de sei', ·um·1:.;r.1,z . qu-0, ·!).os au- fi enr a const ·tuição pol' I)lQtivo destes µnrítos. D'z no. capitulo 3º do al't. .29 : (la) . . ':.·' ., · 
lores'· il6 prój fic to não o~ guü~a theoria., ·mas _ P.. not,e-se._ os estwlos encont1·ariam difficiil- <<"o. Se'.rado cb:n·püe-se dos cidadãos elegi n:ls 
sim :e .. sômr,"j'1t0 a · pi•n, ti c1.~ . . . llacles em rntifl.car a c·on.•titiiiçllo; e a.q·ui entre· ·nos termos rio al't. 25 e nmiol'es ele 3{í a.iJn, .s, 

E.cito flx rn plos r]ff rl ispnsi\)ues de .to,lns . l'l,S nós trata .. s<J, · 0 ··111 de loa ,go, de es tados. que . ·0scolh•dos pel:ts legislntlll'JS dos e31ac.lo.; em 
c,1 1.1stiluiç<:~:is e principalm ..,nte ila constituiç.1i.o ratiftquem a Const'tuição [•'e ~l cra l ~ . · numero üe ~rc~ senarlores caun, tHn, ' .1nc,.:;r :> · 
amoricn ua,, q.ue forn.01 p •s to;:; a margem o UMA voz . ..:... Q11al ! · · ·dmn te plnralr;.\acle do votos:» · · · · /:·:~ . 
que,.entretnnto, rnnis cn.i•nc.tr>1•isnm n cl e-,cen- · O. S.R. : BARBO>A · LmA - AbsoluUvnente, Ainda acp1i,o prô.iecto de c0nstittiição ::iJ·f.~ .:. 
tral i '(l.çílo'· e· as excelleo ?ias do · Í'.egimen f 3- nem por sombr 1. fa. l lon-se niss'i . · tou-se da constituição a.mel'icana ; I ó., .coii10 'i 
dei'<iti vo . . ·- . ·· · · · ~:- ~ '" · - . · . · · Poi;; u:(l'iri; di zia eu que tal principio cansa- todo.s sa\lem, sãà dous senailores e não \tt'és:; .·· . 

· A,~si'!1'), · p.0 1'"exe111pfo, .,.~_.ç0n~~ i·n1jção am~ri· g'l'i\ a GXi::·; tencin; de úmà outrn· eonstit ni ç:!í.o· m •S üU:ó von110 f'.17.01,. cabedal diss~), veii.11,@:'-
cana no a·1·t. 1° § 4° diz (lê;: · super1)os tn, á'qu-fi lla qno ficar explicitamente pensando.qu,e mo ·e~tou batt::udo .por um do;, 

<t1\s CUllHH'rt 'i !e·g·isla.lÍ\;lÍS d·e càrla e<tallo f'o!'mnfnrla llO codi ~·o ]JO!' nqs votado. · · meios, SCg'UDLl.1 OS quaes Se rnaüifeSt1L COJII 

l - · · 1 , z 1 E, si· assim é, não ê muito c1 ue ·no col't'or ;la 111,,i'o·1· 11 it1"dez e v1·,i::o1' ·t1111 '' rl)· 1·1n· a·· de g·o·1'·'1·n·o · r0gu .:1rao . n.s epncas, o , ogar e o mor o r e 1. 1 " ., " ,, º 
elelçi;io dos .sennrloi·é.3 e rlüput•1Üo '.~ . O Con- e iscnssi'io ,r\os e ivers0s artig-03 deste projecto i'ea lt~rnutc ·descenli'alisadot·n, uma federiiÇfüJ··; 
gr;e,;:;o µorúrn, porlerá a todo tempo mudilr r/ueira alg11111 dos represént11nt<is dos cstadns compliit<t; Yenho apres ·ntar . uma. crnendll-; .ü , .. 
ou .n~orli-tlc~r º·· regnlnmento. salvo. no guo se fnrmu!ar irniis explicitanJen ° disposições que que · es ta; m.inha ·singela e clespretenciosa om-
1·cf1~re ·.ao Jogar daeleiçiío ·rl e SAna·!ol'<>S. . . podem rlar .Joga1'-a.inftiren~ias mnis on menos ção pl'ütende serv i1· elo jtr;l'ítlcaçã6, . emei1da . 

Jsto O. qu~ CfUQI" cli:zer '?° Quel' füzel' . q i.!e Se inCOU VE) IJ.ien tes, confol'me 8S rliwosiçõe.> dos cm que; S3 CO l1 SHg' l'U a diSJl'.lSiçào; que· ci tei . . !ta 
dei ~ot~ a C'ltnpetenci ,_ rl~:nifro d:i·.qnal se e,~e.rc.ei individ"uo.3 que ria occ:is ião fo1•em ·govet' no. ·. · pouco, da cons tituiçi}.o americana. Esta. emt:>li''
a sofic1·a.nh .dA cadf1 um- dos esla·lôs, 0 rlisf':d:.. Se i que ne;s to. .1i1odo de °<:)xprihiír-·:üe estoü d,1 diz, s li v.i 11 redação: « O ".8eiiad9 ~oinpl5e-
11? íiÚ1p,. .o niqr!Ot..q. l~g-ae .~ · t~·l[1.~ .'\s,cir:c~1 q1 s ta n~ e;n .desapc?rdo com 'L opi~ifü:i respeita ve l- eh ·· se dos . candidatos o lei tos pelÇt .· fó l'ílm e uas 
c111~ ~rns. .q .uf1e_s: , tossem . 0sco.Iliidos os seús fo · ' mtt'tos, cqHegns m_eus · · . : · . . · ··· ' : . coniliçoes rl et<3l'11 linada.s pslas· leg:isla turas Uus 
p1·es.ep.tan tes ao Copg'J'f!SSO Nacinn~ 1 ; G•usn._ E~a. e-s te . P!'.01Josit,o lemhro ·qu.? _J.<1 'Se . 'fal !(}u· -estados em Dllme.1·0 tb t1·0s se.nâdor.es por' .és
qti,e ó mµi_to: tl·ive1"8a",d0Jecre tfl 802 ·~A, qtie :dá nq~ui· rl~s_tu. :trioima.: no.s ·· OJ)postciout~tas · ·fJll6lnd · ta elo e .·p9lo. Distl'jctQ· F-ecjera L .: -. · · .·,. · · ·. ·· .. -. ; 
ur~J .~<:J"g'\1Jmnet~!9'tl,os~ .estadçs. · · - ~ - · · · · ' · 
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( 1 ~~1~~·n. c_9u~~1).cíd~ .:ú<?'" ciúe ó inconlple&~ ri. .: /~ ca :1a:nm_ d0s i:.1cu5 digno~ .. c·o1!.e.g-as -ó ~h~1~i ;F 
;. · lhú. 'éo.i ,....:: Êslá 'co.tejiÜ1clo consn,s difl'el'en- -classi!l c~çao feita lo rnrnamente .:. (;:nrnito.s vc1 q_u e . a mrnhn emenda s~~ , 1ta1 it . r~flexiL, . 

. :.~ tês · -· ' : · ·' · ·· · ·· ·. · · : • · · .· ·· . apniri.dos ;) ··· · . · · . em v~rtud,e das 9uae3 pod_eea ~e1' re~cll.~l,'.1'. ':~u :> 
: _' ;. ~· - · . . : ., .. ~ · · · · · ·· · · . UMA vo7.-.- E~ Eltlr t::irto ·0 .0·e' J)."t'.v:>, .. . ..... pode1,1. s~ t acceJta . A r~11m cahe a ~at~oi>!çao ·. ·. p Sa; 13A~DJSA LIMt\.-:N~o estou til. .(I'ro- " fJ ,, " ' l d t mrl' u 1 d 

:Pct,nFse. .riiiiilos apai·tes .) . , ' O Sa. B,~RB03A LDIA- .. . de opposicion istas e.e acre 1 at• -que . cd~ , 1 11 dever ap;esi;)n- · 
- · '· · · ·· · '· · . governistas. .. .. t~udo U!na emen «" qtie t ra ,nz? ape"? q~e ; 
.f~espondo 1 que Jú, trnt11 vn-se de es tados .. Não hf\. taJ.. A classificação po.!'a. abran.zer te~\10, qt~e qo~fe,~o. e que ~opero ri.ue, ev~

.G01J pujança, .carfa. um ha tenrlo-s"' pelos seus ·· t ndos. bS pi·ornmcinmer:tos .q,ue se derem nesta ll~~r.do, .n,~oº cle.'.:x ,,:e1 de ter ·pela fed.eraç.:o .. 
princi1~ ios com mfl.is força elo riue nós po:lemns assemliléà )ia ele. C?l'}'rs.pon.rler n tres grupos, dc~centrnhs,: dorn. . . . >: • , _ 
fa;r,er; cnda um ba.tia-se pela su:1 a1li.ono ~n i a All1 c_ine vA".JO opposii:romstas qwmd 1118111 e, go- . ~ao }ermrnar .1p e!'~111 lt1 qu~ m) ~ lll~pll ~ na 
e' nós vjrrios ela rnooarchin, da ·c3nt.l'a]is<Jcã.o e verm~tns a .outrqnce e· piira aura uger todos os pe1 or~ ç,''º do d ,_c~u~~- aq m 11 ofemlo_ p~lo , 
agom ost!lmosnós .batendopamquese .nos clê casos possiv,i c; verdn.deit·os amiow• cio 00 _ ora.do'. ,t que me refo1u1o~omarap~lav1.1. 
aqnêlla d~centralisayão . (Ainrtes.) . ·- Yorúo.. ê .. Ll • ,. · · ' 0 º · · O d1scur:;o, que todos rns conltece•s, t er~ 



miná com um appello elo Wasl1ington ao c6n-
s·1~ Amerkano (l iJ) : . 

((, D\'lsejaria . q 1,10 a con3ti tu iç:fo prop::>s ta 
foss'~ mais p3rfriit<t; mas é a melhor que pre
sen.tenwn te se podia alcança!', e deixa .cntrn-
da aberta, a. emenel<1S.» · 

E mais a·fomte ac::rescen ttwa o ora,lor 
(lG); . 

«'Eu q·uizerasenho'rcs, que estes conselhos ele 
uma actualillqdr; evideutissima soa!J5ern 11e3üt 
casa como um oraculo profeddo polasombr11 
rediviva do pai da União Americrna no mein 
elos r10sso:> debates, sobre o lJeeço eh nQ3!;:1. . » 

\Sim; é tlé um11 :1clmlidade ev iLlen li.>s im·1 
11.Xnn relnç:ío ao pt'oj ê";;to da Consti tu iç io q ne 
resultar da amplli c rranc.t dirnussão, ela .io
ter v.ençã.o diuturrw, dos con~e l hos patrioli ~o· 
de , todos 03 reprcszu tan Les do p:tii, e não ·d~~ 
!10'.nologaç[o pussilanime d9 qua lquer p·ro
.1e~to que venha do alto. (1lfi1i10 bem, muito 
bem ! 9 oradai· d felicitado jior gi·ande numel'o 
<l~ ,me~nlnos do Congr·esso .) 

DfSCURSO PRONUNOfADO NA SF.SSÂO DE 
24 DE .DEZ EM!.'llW DE 1890 

9 Si.·.Tostn.-Sr.pl'esirl nu tee ill11stl'o-
1.bs membros .tio Congresso N,lcional. Set•ia 

· cwtn.mentA a1»1n lo t 0 rneridade minh·1 vir oc
CL~parem llot'a tão adiantada esta tribuna, si 
n .to e::i t1 ve,,se cun vencido da .~·enero~ id a.1 le eh 
1Jh1~Jre < ~on gres;o, rp1e ha· le 'í e::eber to·tos o-; 
ora1.lor~s .com a mesma benevolencin., ·porq ue 
O pr!llClpJO que deve presid ir-as cliSCUSSÕ33 e a 
11boruade em turlo e para toclos, é a maior 
toJp,nnnria. possivrl. 

Séi que a mçã'J tem os olhos f.tos em 
1iós ; sei que os momentos do Con'"r·esso são 
lJ .•eciosissimos ; sei que nosso3 c~!~c i drtcl ão> 
espe~am ver vrtnda uo mais breve pras·1 
pos;;1vel a constituiçiio que vae lega lis:1!' com
riJe tament_e o reg ímen republ icano innugu
g urado pela inr.n1entn revol nçilo lla 15 -tle nc
VAmbro de 1889. Por-tanto, eu não e:;twi:i 
n, "''T''' ll P<: tn. 1-rih'"' ª si ui'í0 v ir-ssc impe li ido 
pJl' um elevei' e dever imperiàso . 
. ''ª cír·culu.r que d irig1 ao eleitorado do 
est[Jdo .tla Dnhia. S'l!icitando seus su ffrng-ios 
v.t·I:a l'_f)presental-o neste Congro.sso, en tornei 
s:i ~mutes os dous seguin tes pontos : 

J.": Ql\e - ~1 a v iatle eu villar esf'o1·ços p:wa. que 
a n.ut-ouonmi dos e~tarl os, Cosse ~nma i·ea liLlaue 
s~m quelJm do principio da uni.Jade na~ 
e:ona l. 

2 1
• Cornprometti-me m'.lis a esrorç · r-nrn 

llrtrn que q, Repu. lica cios Estnclós Unidos elo 
Ilrazil !'õsse eminentemente reJigiosa, r.onw a 
R;··n11hlir.n. /\ rg.rntma, ou como a H.epublic~ 
Norte..,Americana. 

• ~ ' 1 vn7, - Seria uma calamLlatle . (Ha 
o un·o~ apa.i·tes.) 

O :31~ .. l'osTA - Sei que o espil'i to 'de inno .. 
v .. , ' ' Prn ma teria religiosa prtit•a sobre este 
Oongres3o. 

.U:.11A vor.- Republica raligios~' não quer 
•lizer· que haja uma religião elo Estado. (Ha 
o·itros apa1,1es). 

O Sn. TOSTA- Já preyi<L que logo no 
cJmeço do meu di.:;cur.;;o seria honrado com 
os apartes dos meus collegns li vre3- pens1.,. 
<lares que · hoja estremecem .quando ouvem 
faJlar em religião, ' tai como em Frnnça cer to 
plrtido estremece quando ouve fallai• em 
e' rricalismo. Mas republica relig iosa, como 
procurarei mostí'ar, ni'ío quer dizer r epu.
blica go~ernada pelo clero, não qner rlizer 
S!1bordinaçiio á ig\'ej11; significa que o g-over · 
no deve reconhecei· os principias fundamcn

·t acs do chri~iinuismo e não éx-pcll ir aD:> u_s da 
r:.1l' ta. coos lilucion::i.J, como um my tl1 0, como 
urna c1ümcm ! 

·l)MA . voz- Republic~1 se111 liberdade lle 
c;:irsciencia não ó RopuhlicJ. ~ . 
. ·ouTRA voz - O nobre · orador nao disse o 
cón trado. (Outros ·ap '1,rtes . ) · 
·.o qit .. To.>TA- Os 110nrarJo's cong1·essistas 

não me quvirnn1 dizer que en quel'ia uma 
Repuiii"ica r eligiosa como a Argentina_ ou a cl::t 
America do ·Norte~ Não s1bem <Jne n:1, Repu
bl)ca:-Argeqtipa ~xiste u1wi relig-i[o subven-; 
cionad:i-.a co.tholica, mas ha li!Jerrhde rle 
cultos,'; todas as ·religiões são t'espeitada1, ii 
o~ ciclag[o3 são , ndnJi1 tidos nos ca'rg·os~publi~ 

cos sem _outr.t -cin".Íic::ía a· 1iito ser a ele sua 
üloncid<tcl e 'I Como, po's, mo nccurnm de r1ne
re i' repub lica sem l·ibcruaLle çle co2scieBcia r 

U~L\ voz- E,;la subrnnção ~ contl'at ht uos 
priucipios rcpu1Jl ic1mos . ( Oull'os opai ·tes ·) .. 

O S1t. TosTA - Sr. 1) res1•l en lt', e:.i d1z111 
qnan·.lo os np:trt)s me desvLtram q110· o mo
t1.i-o que me lt\tZ 11 e~ te mél1wm to it tri1Jun1, 
é c1 .,mo11Et1\11' arjlnlles q:w ma llonmram co:n 
o nunclato d:J se·.1 l'<ip;·cs):1t11nto que toh a 
rni11 l1a acti 1·it.l tdo 0:1 l' id:u·c:i neotit tr·itmna, 
l i'i.o cheia tlo espi1'.103 é ns1p ns 1lJ iliJades, 
pum d;l'eu:Jel' as Cl'OJÇ<Vi j)OtJU l ~t'2S: r 

N:Lo sou 1ntole1·an t1;, S):1 p .tl't1d ~t1 ·10 no mo· 
monto aelu:d d.1 lib•mfa·_b ele con3c:encia o 
cultos. · 

O S.11. G,\ BL'W 08.:i 'Ju J~ ') - Com::> quct· m:n 
r'<. lig.ã.énel·igimn. '! • 

Vozm - Assim não ó po.osivel ouvil'-S'.l o 
ot\\dor . DJixem·LJO completar o rn ~1 poas:l-
mento. ' 

O Stl. To ~:TA - DeYo nntc3 cfo entnr no 
clesenvolvimenlo ct i rninll ·s Lléas S'.l ro este 
ponto, antes do cx;iminar qu te;; ~s pt' in ::ipaes 
system~s a J'C3p~1to Llas relaçoJJ ent1·c a 
igraj 1 e o estafo cl !ílnit' mini~' p::i ;içàQ em 
relação ao Governo Prnv:sJno. S.rnh::> t' JS, 
eu uii.o ,presto ap >io incon•licio:ml, a. t~do 
o tra.noe, a todo.:; 03 acto::; do al1a3 p::ltr1ot1co 
· ;ornrno P1·ovis::>rio, e rnstituido -<L \5 de 
novembro de 1889 em nonu 1lo exercito e th1 
armada , nem Cl'e'.n qae h ija cnt1'e os rneml.nw; 
elo Co11 ·<> re3s0 quem o pre.>te (apoia-ln) p;1r 
qn;õ is~o im pJrlari::t a renegaçâo da. liberdade 
de innsam:.rnto e .de liHe llXanrn; sem -o CJU -' 
niin ln repnhl !Ci1 cle rnocra tLcrt . 

Nós os mQmbros d .. c Cong't'e.;so devemos ter 
e tmlos tee m-m,coragc:li civic11 ba?L!1t'.te par.i 
dizer ao lwnrallo Governo Pcov1sJr10, sem 
r0serv11s mentao.5, sem receios, quaes as ra
formas sociles que convé:11 ou se co:Junam 
co:11 o e1p:rito gJ·al da nuçlo bm>ilcil'it. 

U~JA YOZ - !<:' isto o que VH.11103 fnZ<? l' . 
E é porque penso as,irn que eu venho en

trar n, apraci ção rle a!g:rn s actos do Govern · 
Provisorio, co:EubstaucLi.dos no prc j '~c to d'" 
Con~tituição submetli·lo it nossl1 nprcciaç:to, 
ac tos com·os quacs n<lo concordo. 

Os nobres memlJros do Cong-ress'l .sabem, 
melhor do que oraclor, quaes são os tros sys
tom;is principaes ralativos .ás reLtç:ões entre a 
G~r jn, e. o l~stado. . . ·-

o pl'i111ei1'0 sys tema o o ele uma rel1giao 
oficia l, sulivenc:onada pe!o govel'l1o ... 

'\'ozE.s_- Oll ! oll ~ · 
S11. To~rA- E' impnss i v~l, neste Congresso, 

falJar-se em religião! (Yao apoiados.) 
Dizia, eu, S1'. pl'cs iuenle, que ·o p1•im ei1·0 

srstema 6 o ele uma religião o!llci il, cerc-ula 
Lie toLlai as garantias , de to·los os privilegi.o;o , 
com .pretr>ri1;i'.'Lo dos tlbsi .l en to~, niio se a ·lrnit-
1indo nos c.1rgo~ quem niio a p1•ofe,s'.l. 

Este systema oxclue a liberdade de consci:m
cin a J·{ber-Jade de curtos, qivtlquer que seja 
a f;rma pela qual se manifeste. __ Adoptn~lo _ n ,\ 
l-n glaterra ele Henriqué Vlll, clo~HJe Selizmerrte. 
já thsappllreceu com °: en:auc1pnç;10 dos C;t
tholicos da Tria nela, esta l10J e em voga na Rus
sh. E' in cCJncilinvel, incompativel com 03 

principias de um governo democmtico como o 
nosso. Portanto, é impo3si;·el que o répuh!i
cano no Brazi l tenha a pretençã.o de sustentar 
o reo-J men de uma ·Egreja pri vi le.!riáda, in t'.l-
l era~ te, l)erseg'nidom dos dissiden tes. · 

O segundo ~systéma consiste na união,_ na 
p::tz, na harmonia, na concor.Jia, entl'e o Es-: 
tarlo e a Egrej;1, subvencionando o Es tado um 
culto, porém nã.o exigindo corno condição sinc 
qn2 11011 do C:'\et·cici•J do r11.w lqner emprego pn
bli co. a qüalidalle lle crente e sec ta.rio da .r:el,i 
gicl,o olfic\al p1·o['es,;<'.Lb pela n:iaiori~t; a'dm_itto 
<L li be!'diHle de cJnsc1enci:1, a li berrladé de cu t
tos O)ll todas as . Suas manil'estnçõe~, COl11 todos 
os seus corollarios. · -

Tal ó o sy;;~emq, aclop lado pe l~_ con slituição 
tfa 11,cpub.lic' .<\1·geu tina e U.mbem-pela con
st ituiçfí.o belga, vot;1da pê-Jo pa;trioticJ e · g lo
rioso congresso de 1.831 .. . . . . 

A nnião da Egreja e elo Es ta.do no:; termos 
em ri11 e acabo do e.'i'.pol-n, e susceptivel de 
varias modalidades . - ·. 

Asói:n é qirn na Belgica não sómente a 
reli giilo catholica que é da maioria, da naçifo 
como todo;; os eullos existentes · no paiz em 

1831, qurnclo o c9.ngi;assJ votou a: c 0n3Jit~i f:
çii.o si\.o subvenr.10nados pelo E:ila~lo. l"()ri1 eh ~ttl:rv'enção ' nii,crJ ta 111D.ÍS rela)ãO 'alguma .de 
rlel'Jen'lencia en tre a · religião e o gov~rno 
belga : nií.'.) ha ex.eqw,1.!iir,_ ufo ha rec\fri><)_ do 
app3ll o como ele ahurQ, na.o ha _benei1.lac1to. 
A oge0,jt git•,1 con!pl ~ tameute livre na es
phel'a (~e :>u<:J.S attr1b.mçõ2s: 

OJ bl:lpos, o ,t rceb1spo, t odas as au~ori
dades ccclesiq,sticai;; são nomea11as e~el. ust va 
rn e!; te p:ilo chef<;1 supre1no a egreJa catl10-
I ic1., sem de,p311denc.ia alg uma do gov_emo rio . 
Estnid·J . . _ · 

NJo acon te.c0 assim 1111 Repuhlic.1. Argenti·n11. 
AI 1 i lia compensaçõ ·s; si o Es~·1do, por nm. 
hdo SL1h v.111c iom1. o culto cn thol1co. por outro 
nfio p··1~em as noinea:;ües r~as a,qtori,dade.3 ec
clc3i ·Sltl!aS ser feitas s::ina o de accol'do com o 
pe0 ;idente da 1\i1rnb1ic;a que propõ l , co;110 
ncontecia no ex tincto imperio,c o ·p1p"1 acc J1ta, 
on não. 

o Sa. RA:m1w B/1.n."cm:,L0s - Tem o p:i -
rlroarlo . - -

o ·sn. Tos1'.\- E:rn.damente ; tem. o lH- ·, 
lro1üo. O ·to'rc" iro sy~tema, o systean dtL 

ig-1·eja li vre no e3tado u:v·ee, conso:rnte a · for
·nt11õt ·Je C>WO llt', apr·esent ,t-3e sol; du1s fl):'-
nrns : n fó1'111 ·1 elo esi ndo lei'!!O, e n. Córma, 
.Ji.Q' illl10S r'0:11 r1•an·1ue7.U , rio e-t ido :1t ileu. 

O SR . BAD.\Itó - E é is to o que se quer 
fazer. . . 

O SR. TosTA..,.-E n rrao co nsi;:; te a tli0ol'ia .. 
do o~t<i. rl. o l ~ i g,1 '? Con·>' SL!3 .em f[ll 3 .º . es.tn.1!0; . 
r1ua niio é 1heologo , nãn.a~:l'óg,1i a s1 o rl11'.e1lo 
de es:olhor entre a~ reli •-1õe::, uma , cous1< le-
1'11 11do-n. ve rrl adeil'a, par::L irnpol-a i socied ·de, 
íleixnnrlo riu '.'l cJ.cb. it1·li virluq nc~eit(:) a reli 
gifo qne lhe pare.cer mai> co'.lvenionte e vel'-
chclei1\i, · 

o SR . ZA)L\.-D.· ix-ando que c::Lda um vá 
pa!'a 0 cóo pelo caminl:1. que qtüzet'. 

O Srr. TosrA - A la11mlarle do Estn.rlo., para. 
me servi 1' dn, cxp1»%,são rle um nnt=•vel es
criptor franr.ez,_ nüo lmplicp. a l F:Ht~rrlry rl_e, 
ne111 ii 1wllqueref].Ql. . nem me.:;mo ·. a Hr lt_ffe
i'ença ro:1t1·a. a m li ziiio; mu·c1. sóme1ü:~ -:i. in
· 1'~ pe : 1 tlencia . (ilfo itqs ripníados.J l\'.f1* ,de' rprn · 
d ias pesso:ts sã.o inde p r.m dent ~s urnn. c~a outra 
não r2s11lta que rlevcm se r arlv r.1•sw1ns, nem 
ine3lll0 (jllO tlrwem deixar da . ter .entre Si 
qu 1osqne1' relações., (.4poi'1.clos ; n!tlitn /Jem.) 

íJ Sn, . AME RICO LoBo dá um ~parte. . 
O Srr. Tos'l'A - Diz mais o erudito pu

blicista. o chamo a attenç:ão elo ho111·H1o se 
nnclor. 1):i_1·a rs te ponl? :_- un~n soc.i<i<hrle 0211, 
q 110, o Fs tndó e. a rel:.1g~;:w e:;; tn.0 em l u t '1. nao 
p()rle s1w si;1iin-~n~ ·~Oc 1 r>darl e profunrl ' !'Ilente 
r,ert ur.lJarJ',i,;. p_~_: "outrn, ln<lq, nmn. . soc1 ~1hde 
P.111 ([IFl a rel i •1.a;o é O f~sf:?1rlo prefondem _l!!' ílO
rn.r-S') nrntuamen te ó c1 uasi unrn, sociedade 
impCls · ivel. 

E's um>1 verchvle incon testnvel. O hom SP.n;;o, 
n. illnstrnção e a ex.oeriencia politicn, dns il
lustrrs .congressistas não me opporão contm
clicti :.ilgunfa. . 

o !'n. .'"RAMIRO .BARCBLLO;; -Perfei tnmente, 
ni'í.o deve h::tver llóstilir1ade , deve haver gn-
rnntias. · 

o· S11. TOSTA - .Eu S~i que a lg uns positi-
vistas. . . , 

Ui\I SR. REPRESENTANTE - Nito se rnettl. 
com esta gente. 

O SR. TnsrA - . .. pretendem Ol'tg·ir em 
principio socin 1 e poli ti co· . o i;1cl efer~ntismo , 
q1.rnnrlo se tl'.1ta .das rnlnçõss da, EgreJa e do 
Est.;~do.. .· 

Do me.3mo mo1lu ~U iiJ o· pos i~i vistn. não co
gi h da sol ucilo · c}o p1;nbfi:lm11 ...:. ex iste Deus ? 
p1wqw1 a n pplic<rçflo rlô ii1o_tl10~0 "XPEir imen
ta l, ó imri1i3sivel ; hssim lafühen't o Iegjsla1lo1', 
nn co nreccão rias fois , t't

1

ãrí rl1we co nsi.Júnt' 
_rAligiilo alg-üma, ·ri , coi1seg·ui-tüeineute, eleve 
pr0cerlet' como si neuh11111R existisse .- -

,-

E' pra~ht,mente impo3sivel o simila . ffa 
gmnr,l.R ü.tJ-f•weuç:t. entre uma ~. ou tri)._ - cou~a. 

O philosnpho, em 811 as lucubrn.çriss; póle 
deixar 1le cnait<il'rla existencin de 0 ) nS; dnhi 
úen !rnin:i. pÚ tnrbaç[o ncl vi rft. para, a scicie-rl'' de. 
M::ts o l e~is l nrlor on o govemo TJÓcl<", porven,.. ., 
tu ra •. rl eix-;tr de . r-nfrrn tnr com ns ditfereiltGs 
ngrerniações, qne exiqt~1:n nó seio.ela socied;ade, 
(apoiados) sem ha.rmomsar-se com ellas, ou 
combatGl-as e submet tel-ns ? Poi.s o governo 
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de~o te :dõ fac[~· i11~H:iriaLda,_cilit8rfoi[Lcle:mrni. 
on mais conll~sões religiõsas, Mt,11 c;eus tem
µlos, ·;;uas praticas, s.m cnlto exte.rno, lrn, elo 
fü9hai' os olltos à, luz d11 evidencia e proceder 
como si a, religião não existisse. (Muito bem) 

Nilo, nieus senhores, nilo é possi vel. O i n -
dHt'erentisrho elo E~tado paea com tt religii~o . 
na S<jciedade, me p trece uma cousa humarnt
·mente impo>sivel. 

A!l·ora, ~r. presi'lente, vou dizel' em q'Lie ó 
qu,e ,consiste a, tluoria do Esta.do atlt$U ; con-· 
si.ste, i:~?_ ~:n deixar de cogitai' eh cxiste1~cia 

, d:u -l'OIIgmo .. . ·, 

/ 

UMA voz-Não se está. tl'atando disto. (Ha 
owros apartes) , 

' O S!l;. TosTA-:\'ão estou tl'ütanclo . ele unn 
questão philÜsciphicct, mas do uma qm3lii '.l 
pol rlic:l. o social (muit1J ó.J m ; apoiéi.:los .) 
· A thood(l, elo Estado a thou cons'sh nbto : 
uão, desconlt '.lc3r a cxistencia d:t rolighi.o, 
n1as cm querer cscravisal-a. 

O Estado atheu hosti li s1 , persogn.3 os cr·en
te3, emprega tod.os.., os meios no seu ::tlcauce, 

j - a força mo1·al e a materLal, lt!'io de que dis
põe para supplanhw, para fazet' desappare
cer a religifio ela sociedade. 

UM SR. REPRrrnmrANTE-Nunca houve es
tndó , atheu ; dê nm exeqJplo. ; Tia 11mi!os 
apartes,) 

O Sn,. TosrA-Os Srs. repre3entm1les 'pe
dem-me um exenniJo de um E"tado ntheu, se
gundo a lheoria que estou experndel}rlo. 

Felizme11te não ha paiz a lgum onde essa 
theol'ia esteja constitn ionalmento consuge,t~ 
1h ; e ser:\ isto um nrgumen to de qnc me ltei 
do servir opporlunamente e:n fav01; das 
emen'l;1s, que pretendo ::iprese:1tar ao artigo 
27 do projecto de fConstituiçtlo. 

Niio exista no munrlo um Est:1do vorJaelei
i'amen te atheu; entrefanto o pro}lcto de 

. Coustituiçiio subme,tticlo á illustraç\o e ao 
criterio elo Congresso Br,izi lei1•0 consagra [1, 
theor.ia do atheismo social ! ( Apaiwl?S e n<io 
apo iad·1s .. ) . - . 

0 SR SERZEDELLO - Neste pQnto acho que 
V. Ex; Jeri1 razão. ' 

UMA Voz-Esta creanc:lo a,Lleptos. (Ela outros 
apa?"tes) 

O SR. TOSTA - Tenho. q-mmto mr. permit
tiram as circumst<1ncias;feito a exposjçi1o e o 
exame dos trns princi p(l,eS systemas das refa
çü"s da igreja e do e'tado : - o de urna reli
gião olflci(l,I, subveocionn.cla, privilegiada, 
intolernnte ; o cl't união e llarmonia elos rlous 
podel'cJS-e3]liritual e temporal, respeitad11 a 
liberdade de consciencia ; e o ela separação 
sob a fóm1tt rlnpla do -Estado leigo e atlieii. 

Agora cumpre-me esturlnr ~nn l çí sy::;tema 
'que mais-S"l coadunri com o espírito geral ela 
na ção brazi!Aira .. com os seus h·i bito;, os seus 
costumes -e ns suas tl':vlicções chrisfans. 

Q1ml seril.? o primeiro, o seg- un rlo ou o ter· · 
ceiro sob ;t rôemft leirn? Sei que é p1:e~ i so 
coragem p_ar11: susto::itar a união o liarniooi t 
entre ... 

(Trocain-.~e mitilos apatias). 
VozEs--,-Deixem o omclor prosegnir. 
O Stt. TosTA-Os nobres deputados me hão

.de permittir n:io ref:'po11da mais aos apa.rtes. 
se;.ruindo o meu caminho e deixando que · os 
men5 ill ustrns colle~as formulem depois ::is 
suas objecç·ue·s nesta tribuna; p01'riue de 
.outro modo ntlJ consoguil'oi cxpcndee us 
'minhns idéas. . 

Eu trato de -oxruninaP r1ual o syslumn. qu.e 
mais convem ao Brazil. Sem receio rle affaJ
tar,.me dn, vercbeb, pos .;o aflfrimi t' q 110 é o 
syst13ma dn. uniiio d(l, Egrejn, com o .Es tado, re
speitada a, liber:larle <le consciencia, (r111o apoia
dos), a liberdade de onlt·~ s. . · 

UM SR. REPRESENTANTE-Isso para os r1ue 
si1o catllo licos. · . , . 

O SR '. ·'.S'Et{ZEciELLo--A· for1i1t1la .v Jr,fo do't' i), 
é a B.irej;( liv1·e 110 EstauJ li\'re. Est1 e quo é 
a dotiti•iuâ ri:lpllblicana. · · · ., 
· ' O s:i . . TosrA-Parà r~solver·Sfl" este ·pro-·" 
lilei11::1; ·no seio de um povo, é imlispe111avel 
inda g:n qnaes silo os seus antecedentes his· 
toricos, ê si ha uma ou a, lg-1ima.s re ligiões 
lll'éponclernnte,> ou,_ao contrario, si ·1, popu
laçiio està dividicl 1 entre varias sei.tas sem que 
qmi.lrtlter ltcllas prepondoro. Ora, porçunto: 

_No .Brnzil c:dstc.;-ou nfo , lUl1[1, gt'n.ndo_ rnniorh 
ca thclic:i? Exist·3. 
Vo:ms-~.Jã.o apoiallo . 
O Su. A1usrrnEs' :\L\L\-!Lt c'.lnÍplet.t inclif-

fer;inç:i, religiosa, · 
O Stt . Tos1•A - o- o pi s~ J pado lirazil.:Jiro 1.n 

P•lstnral q11e dirigiú :io p:ti:1. calculamlo cm 
12.0QO .OJO [1, po[mlaçlo t[o Br<tzi l declarou 
tormi1untemeu to, e 11 lo fui conte.> tado, que 
o numero do3 ac[tlholicos, isto é, tlo3 intliffo
rentes e· do3 se~t>tri os tle out-ras religiõ •s é 
SJmputldO em 5JO.OJO, segull' lo os mais ox
ager!l·ios calcnlos. 

01\1, di 1nte dL;to po1•g-tmto : Qu rtl o systorna 
qne melhoe convc:u il.1 lD VO brnzi leiro '!Sem 
dnvi tb nlgunn o (là n!liilo eh Egt\Jj[L o do 
f': ;ta.l·l. , 

O S 1~ . l\. A~111 w D.uw:·: Lws - Em malori .i. 
de relig"ão 11i1:J lu 1111m,:ro cfo co11 3ciencin.3, htt 
conscienci.ts. , 

O SR. To3TA - Vou citnr opiniüJs tlo li V!'e:; 
pensacltoi•e3 p <r.t fnmbmentar p:isitiYa e tet'
mil1'1nternento [t do:1trin[t que acalio tle exp::>r. 
Urrm dellas ó a de Litti·ó, que, ninguem cun
te.:;ta1·á - e1',1. nm positi vista , U!11 livre 
pem , tlor. 

Di'zia Litlt'ó 11[1, sua olJra ,1 Terce ira Rep !! 
biica (l [) ': 

« A separação tb Eg'l'E',j a o do E:; t:i.do nifo ó 
um pri11cipio, mas unn rncdiL!a p:il.itica, s ·~m
prc wbord inada.ús cie0un:str111c'ns lln tempo e 
l_ogar ... As ner.ess!tl(l, 1es his tol'icas e soei 1cs 
f·irÇ>l!'am os homens de Estado e as assom 
bl6-1s aso accommccla1' 'm C)ll1 tr,rnsac.;"õ2s; r , 
neste dorninio o mais e o menos é hrg~11DP.nte 
tmüicaclo na Europa ... » . 

Referindo-se aos Esta los l)ni.los diz ellB 
[1,iJ1d[t ( Jj : ' 

« lglnl typo não é tmnsportaYcl lHl'fl a 
F1·an ç L ilS ti•aclições o os h::ti:Jitos se oppõem; 
e certamente nenhum'.\ assemblóa .as>urniria a, 
responsahillcla'de \! e unmirinovação muito cliC
licil no meio de tantas outras dilficulclades in
tcrnas e qxter nas que nos cercam.» 

ÚMA voz - Mas · Litt1·é C.1llav[1, p~m a 
Franç1t.. • 

O SR.
1 

To31'A - Outl'o trecho do mcsri10 
Littré citado por .Tulio Fe1·r; em um banquete 
politico r aspouclendo úquel les que exigiam a 
se,p ~uaçlio ela E:grej<t elo Estado em Franç<t. 

~:st~ trn::ho q'ue vou citar applica·Se 11wtatis 
11w1and is ao Bt•azil. ( Nüo a11oiados.) 

Os nobres reprPsentantes aimfa niio ouv'. 
rarn, c9rno jit dizem nao npoiado? ! 

UM:A voz - Não se S(l,Ue o que e . . 
O SR. T03TA\ (tJ) .;;.. « O cit tholicismo <! sem 

duvicl<.t i1enht1ma n,. ·religião d:t nmiol'ia tlos 
fr.•ncezes. Deduzidos d3 unm parte os proles· 
tantes e os ju·leus, e de out1•a, os indifferentes 
e os livres pensacloyes, resta uma conside
ravel massa, que enche as egrnjas, r ecebe os 
sacramentos desde o bap.tismo ató à extrenm 
unc~:ão e. oITender-se-hia, si fosse mole.;tado 
em ,8ell culto. 
·Nilo reconhecer esta consider<1ção fund•i.

mental é expor-se a gr<tvcs enganos theo
ricos qu;rndo si é pllilosopho e se cstnda cspc
culativ;unento i -. mar0ha elos cidadãos ; o [1, 
nlo menos graves llosacert .. s, si· se ó homem 
cle Estado investido tio govcm0.» 

Vejamos o que cliz Lo [~oy-Beaulien, mais 
claro r~illlb, si ó [> J3sivcl, do r1no L!tlré (Lê) : 

« A questiio da sep1raçiio da~ egrejas e do 
Estado rnio póJo-ser dccitlida, siniio polo n.nle
cecleüles cb c.td11 povo o pelo numero elas con 
llssões ex is too tcs no soio d11 pop:ilar;.iio. Swü 
abstll'do ren1rncial' a, separaç::í, ) das 0;;1•,1ja1 e 
do Est.idc)' ll lL g't\tntle Cotleraçiio ::tmeric.rna, nã.Q. 
o soria .m;mos .querer trn.nspol'lal' o::; te l'ec 
::dmei1 pat\t a · F1".tlnç,::1; .seria um novo ele
men~ri da desorg-anis •ção ,e ele di~cordia ajun~ 
tudo a tanto- outros ! ... 
.. . A separaçiio dns egrejas e do E ;tado, ac
cre3ce11b o escriptor · citado, tio justificada, 
pou ofrcums ta,ncias lti ;tol'icas e pela multipli
oid(l,'.le cbs seitas no3 EsLHhs \1 n~Jos ll::i Amo-

f~1 

. ' 

_rica_ doyc_ser c'on s i~ óra,tJ.a., eni p_o3so·_contiócn te 
europeu, como um elos' projectos os m ais s1.t'J
vei ·sivos da l)aZ C da coheS<70 S9Ciae:v>, 

Ainch tenho uma citaçito de Ferniuil, so
cl'ologi3l<t ·mod .. ri10, onf sua, rece1Jt 3 obra,_, Os 
prinçi1Jios cfo 1180 (lê) : . 

« A qne~lüo clüs relações da.s egrojns do Es
tallo é C.\C lu~i vamenle um prollleuu de in·tc 
p;:iliti r:n,c.; uscepti vel de so luções variaveb, se
gtillclo" str·uctu r(l, e as l'uncçües do ,organismo 
soe: ia l 0:11 que oe poisa.. Assim os Estados U nitlos 
po1lernm se a~co.mmodar com o regin1en da sc
par,1çlio o tia awent: ia de 01·çamento elos 
cultos sem rpte a, sau .. le llo C)rpo social, n, 
liberdade das con~cie n :ia; e a, segni•,rnç:i, dÇ> 
Estntlo oxp::i r·iment(l,ssem um dnnmo· ôério: 
mas n:inliuma naçilo c[(l, Europa ousou até hojo 
s3guir o exemplo dos l~s~atlo> UniJ03, ponpw 
cl las recon liecoram que suas cond1<,'Gos par
lic11l r• rcs de cxistoncia nlo fuvuéeciam a: ao
climataçlo. » 

illutotis mutccmlis on applico tmlo isto no 
Br_i zil. 

Tenho demonstrado que oo Drazil, on:le a 
mai1_11'ia cb popuh1çii,o adapta a religião ·ca
t ho l 1 ~ a, o sy;;lema qne .meU1or cousnlta os 
legitimas enteresses populares é o da u11ião, 
o d,L harm01ült elos dous pocle1;es espiritual 
e lcmpuraJ, rln E~Teja e tio !1; r, ~arl o , g.iran-tida 
alil:crcla1le de cnll o.3 . 

L'M SR . Ri;:rrrF.sRN~' ,\ N rr.: -E como 1.\ qti .. ~ o 
nrazi l ma n1h lrnsc,w paLll'o.; . no rs! 1•;m-
g-ciro '~ -

' 
O S1::. TosT1\ - I ~ so ó outi·a r{ uc$t'lo · que 

não mm nproposito . (.-lpm·tc~) 

Vejarno3 como pro~ iclon · o Gove1·0 0 Pr0 vi
sorio 1u nrnli:1dl·osa q 1nstii,o rel igiós:.1 . 
O Govemo sep_irou a Eg·t·ejn. cio gsta1lo 
pelo decreto LI i 7 eleja neiro de 1890 pouco 
tempo d13puis ela reYol uçiio, ~cm a ttenrle1· a. 

.con.sider,1çõ_es vali.osas;impellido pelo éspir:t<> 
de umovuçao .(Aparles, contestaç1Jes .) 

UM SR . REPRE3ENTANTE - Os bispos acei
tarnm·na. em uma pastoml collectivi1 . 

O S11. Tosl'A - Examiuemm o decreto. 
No [1,t't. 1.0

; a- dpptando a tlteoria do Estado 
le igo, prohibin que a Unhio e os esta•los 
sob qu<lquor pretext~ 9ue seja, esta!Jeleçan; 
ou Yerlom alguma rel1g1áo, oreando dift'eren
ças entre os habilan tes por causJ de erenças 
r•2ligio3as ., (Az:arl es) • 

No art. 4° ex tinguiu o pildroado com as-in
st itu·içõe3 e recursos que lhe são · inherentes 
islo é, ao~bou com o t'Ggalism:o, com a :ouJor: 
din(l,çá? daE_:.noja .ªº EsLldo,sul:ordinaç--Jo que . 
no ex tmdo 1111per10... ' 

O 8R. BADARó- ~ó pro.luz:u ma le.> . ; 
O SR. Tos'J'A-.. ~ó pr.1dnziu nrn.lct>. 
Final~12011te no arL GO, garanllnclo por ll'1l'to 

da Urnao a, co1wrua ou sustentac;ã,o . ·dos 
act1mes serven tmt1•io.:; do culto c:tlholioo, uei. 
X• u aos est:idos ferlerl1llos a facu ldade de snr
vencion~rem o culto C(l,tllolico ou outro q1rnl·
que1', como cntencle1'e111. 

Particqlarmen t 3, co~1 0 caU1rilico, penso qno 
melhor systema, o mn1s adaptaYel ús no:>sns 
tr,1diçõs é o c!(l, uníiíõ. E' o que se oncaminh:,1, 
pnr:i .9-- roa l1 sacito _do ideal tla orgmiisaçãc1 
clm s li1 dos estados, 1doal lt'[1,ç1do ')rimoroS:'l " 
111'• g·istmlmento pelo nclnal Snmmo Po;itift ~t; 
na s:1a n1emoravel encylili r.a-ImmOJ'lillo lJei. 

Como coug1•,3ssisla, po;•ém, uns actnaes cir~ 
c~mstancia s polilicas do paiz, p ;·o bono pµct ,,,, 
nao tenho [1, pretençilo de pi•opor a rostaum
çilo do (l\le [1, !'ovolnçifo cx.tingu,iu; net:eilo [1, 
se i; ·1·nçw, mus quoi·o fl. S3pal'açlo fmnca,; son1 
pe1as, sem rcstl'icçJe,:; coo t1\t [1, eonscienc,kn 
ca Uto.l ica.,. sem pel'ssgniç:1o_ cou fr:1 a , Eg'i'Qln,,· 
resp~ 1ta.do; 9 ;; rli t•e1tos o as ·l1ln rdade tl-1. Eg:raja,_, 
g·yrq,nrl? o.; . dons poderes in.li;1pend0nte[! nas 
re :s pP.cltvas espheras de suas attl'ibuiçõc3 ·SCJH 
llostilidalles eecirrocas. ' 

O Sn. dEYJi,,\,~UA eh\ nm longo :.ipar1i}, 
O SR. TOSTA - E.' Jl1[1,is um rlisourso do 17110 

Ulll aparte j V. Ex. l' Se!'Ve· se t'íil'U. ·. f:!ll3 llciO 
orccipnr a trilinna (•1rni10 li~m.) 



.h 

,,_d ã~~tle""'f(1tj~ro;7iiJdêi:~.fme j)eí»':"'~"\r ozÉ3.;.:.P~i;·r~in,n~cn t3':~ ---·-------=~,...Õs'f-jfofJ ·_?YIA:ilr~~ ) _:::· ·oS"-~a:dr~i''~ó~~Pà~~· -
fn_nr:tp1:íi1m,on_te . ac.~bei de f··~e r , !:vantà~ ~ q _S"R. BEVlLAC.JUA-Ah ! Eu respeito mu ilo . do estão lig idos á historia. da,- liberâa_d!il. ·· 
~-1 .1n c1_p.10 rE.cL1rn,t?,õ.,s. _al 1_ r~n~ ~ me;':n~. ::i.? rn a~ 1 iéas do.il_l u~tl'C_ nr;JUOI ', que as t.~ i n _defen- ( Ha v:ir ios apai-te·s .) 
sc1_e uci ,t de niu_td; fannl 1"8 ' m. s le prns_ 0 dtdo com mmto bnlhant ~mo . ( lJ1.ornclus .) o· SR. PRmIDE~HE- Attençâo [. : [)este 
ep1 :lcopaclo.)1 1·n ~ 1 J e 1ro , () IJ I u ''ª pastol'it l . co.!-, · · · · , .· . , mo;! o.,o 01·'.'"d(/l'. l.l i __ u._ póle-_c_ '.ln_. tin_u_ar.·.··.·, _. • 
1octi'n 1 -mon1rn ieillo r!c s .lnilornt e fe n ot' O S11 .. TrsTA- J\ o p ·sso qu c:i 1n· as as co11.- . 

·reli gioso, s d vancto o 1•ri11cipio c~üholico d•.1 s litniçõ.,s <1 :1 Em·opn· e dn, '1\rncric:t ."drnitt.P.rn o Sii. t'ósi'A- . C0tiÜ1n'tn'; a (;xam\iiar 08 
i1aião do;:; dous poderes, <!Ceitou a sepu·a- . nu .cons g-ram <'Xprc:;s· men te . o ,i11rnmcJ1tn artigos do projedo de ' Cpns-titüii,~ãO e liêi de 
çfo ... : · · 1,.oligk1s11, ostabcleccn lo a:lgüm::i:s eminente- de:nonsJrar á m nlra · [:J t'<>po :; í~ão: que · os 

· . . . / mente rnpu!ilic·nns, com0 a dos gsJa:dos ·autores -do llfoTecto [J t'o,108.m ao-Cqn g·resso o 
·. O Srt. BADARÓ - Como modus vi~em i · Unir.l o~ rl." Ame1'1c:i, a f;,·1ct1l rlP rJ0 ria al'01r111·1çi"o J ~ ~ ' . . ' º 1 " atlteism.o sq~ial'. ( Ap"r~es .) . · · 

O Sn. TosTA .•. com um f 1clo ineYit 1vel, p·1i·a os in c) ivid11os quo pert en •~om a se.itas 
6onflado .Qrn íJUe. o ü oYerno Provisorio 1:n~.n- qur. nilo ml.mitt0111 o jur'.t111P.11to, como 01· U1r.SR . REPR BSENl'A?ll'E- Q. rliscurno do 
tei'ia o decmto110 que de liberal e democmt1co qunh.eFs ; no pa sso fJll C1 isto s·~ rlú nos p:1izes nohre r.erireient.trite estt1 produz~flÚ'-''grande 
continha par.1 a Eµ-reja. c;1Jtos e li vres. o rJove!'no Provisb l'i11 110 pro- o!foito. . . ., , · \' 

. ·:s' 1 •• prn"'"irlente, na- 0 seI'et· eti ciuoin, como je0to que snbmrll.e :i. no<.sa .aprocinçito su n- · . 
"' . . t 1· · · - 0 SR. TOSTA -:- .Diz o art.i00·0.72 no§ 4°: A '. co11gres3i_sta, ve11l_H1 pedir mais <_lo ".ue ace_ 1- J)l'lll1-3 o.1u 1·a men º· ro 1 iroso~ como s1 nós na.o . . 'l ··1 r. , l' ·0 ~ · ·- t - e Repuulica só recon·hece .o · casamento civl ' tau· 0 erJ1,.c·opado lllSta_do pelas c1rc11m_lanc, •_ns 1os-;;emos .1 e 1 "I so,, como s1 e~ <J. ll ílçao 1osse · . . . 
- t d tl 1 ( l · ·' ) que precederá se_mpre .. ás _cer1m_onias. 1.rell- ( 

l"m11er·1"l1sas dP ·revol11ç,n.o, na emere-enr.ia cl1f- ,camposª 0 ·ª ieus · · po:.aQ,os. d t d 
' u g iosas f}e qualquer culto. H'.t· um . ecre o o · 

·ilcil em q11e nos achamos. .. UMA voz~Nu3 sorno3 nu.is a'.lic\Pt 1doJ . Governo .mam!(rnd.Q prend!JI' 0 saoetdPte que 
· lt A ceei to. o~ decr(}to de 1 de janeiro ele 189.0. .. . O ~Il . T1Js i·A ..:_ Port ri n lo, Sr. prcside;1te, casar sem que os nubentes provem ter , real.L

O DR. BAD,\.RÚ _ Com as coi-re2çoes iwli- -vou 111 ~ mh1r á ll13S t um .t e:1ienth ao art. 22. sa-:io o casamento civil. 
c~dª'· · · p ~ r.1 que o compromi~so s,-j1 s :tlistituido p1P _- Ora, perg-u:it-o: E', ou: não, isso ~núti'a.ndo 

.o .~ ta f6r.na- pl'JRt·•1'.1.o :iH r11me1ito 011 tornnrifo attentado contra a co nscienci:11r:rt11011ca. e,'-
L'M;\. Voz - Pelo cle!'O ~ o co1111n·omis~11 . etc. Com cet't"·,, ., ·,• P1 nio1• in,, - · 1 b · · - ·1 ., -"u. ' ' ·contm a rrnthol'!l H.rle, contra ft so erani:t e :l 

'Ü Srt. J3-AnARÓ - Sim, s0nlrn'. si não a tohl id :1 rlq dos cõng-1·e;;s'istas q110 vierem igr-ej a . . · .. · · 
..... Q SR; 'f o;;l'A ..:_'·, ". ,' ctínt"·ns' COl'l'G CÇ:ÕC3 que e lei tos claq11i a t1:cs an110s, h >i do pro.ferir pre-

.. pretendo Jlropor opportunamente . . . slar o j·1p:-im:~nlo. ( lpoiaios_·e nr1o ,ipoiadas.) . . ü :li Sn.. nt:PREf!gNr;\.NTE . . Ri. nm mei.o 
' o Sn Br.\'JI 'Qü \. e 1d0 ll111"[l~est 11'' n di!Ticil de n.'b se verifk.w o attenta!.lO ó não . :· Ant es de publicnl'-sc .o .. l!cr,rc lo t'.a _sep.1 - " · "" . , ,,, • - ' · " · ' · ' ' •" incoreet' no delicto . .. 

· rtic,i'io, houve., en·tre o virtuoso e 1Uus- promossi e rlr>·p,li ,;; si q:iiwl' prestará ojun-
1 1 · d rnen to ela r 0l i.Q·iilçi q 110 n_dop tai' . trado . bi>po do P[l1'(1., actua ares :nspo a O SR. Jo21'.; l\1 ATIL\.No - . Devemos combalür 

' Bahia, e o erudito Sr. ministro d is finanças O SR · Ar,;1rnm.\ Nommrn.\..,... lsso é que es5a di spqsição por uutro principio o nilu pelo 
·nma larg:i · conferencia da q1rnl · rosult"u serin. t1ers0,r.rn 1ç<i.o Peli~'im:p: o'rJue não fosse da sobemnb da Egr'ej'.t . .. , , ... 
nlllrma-r .o· S1'. ministro que ' pura os !J ,, rnens ca th0Fcfl, 1 co:110 pod~ria jurnr ~ · 

.. eh reyoluç1io a sepaeaçi'io era r·ou~n ass·' n!q(ln , o Sii · FREDERICO BoRGRs~. o il·J n'stre 0 ,_.,_ O SR.. PRESIDENTE - A t~ençi'í.o ! P0ço _ao 
/lecidida, inevilavel, nrn s qne sena rn :1 nt1da n rloi' attcnda a que 0 tenipo 0 lim itado· EHlÔ.> Sr .- r eprrisentante que $e dirij tt ú 'Ínesn, p:i ra 

· liberdade •ia Egre.,j<t ca tholic:t e ga ranti los ?S tl ~sej n m os ou vil-o. ·não provo~ai· apartes. 
,-seus dir;;ifos uo pn.iz, como no3 Estados Um- O SR . Jo-1'-; l'l'fARIA:XO -:-. .E lle, é ciue · lcm 
'dos. (Apoiados.) Liberdade como nos _E,;tndos O Sr:.. T' STA - Ja -rl om()n;:t l'ei qne fni e,~ sido provo~ado ; em ci na de qué.la; conc3 !. 

- Unidos da Arnerida do Norte, tal foi •.1 pro- .cluiclo cla, Constitui ção o ju1·Amento, af stnn-
'· ,messa do Governo Provisorio, feita poe nm rlo so .assim ·o.sr. 11 antor dê !orlas ns constitui- O SR. Tos,TA-_So 11 docil ·ás. aclveNeucins 
· tlos-s,:us rep1;as·mtantes nrnis conspicuo3. ções exce rto a f•'rleral <l_a·sni ssa. ; sendo cP.rto_ de \. Ex. ; mas, V. Ex ;," advertindo-me, 

VozEs _ E tem sido cumprida. "!iàs quo ris co11>tituçõe3 . fie al!l'uns Cíl·nlõ:;is concorre para· augment-ar a. dor ao aftlicto, 
sni:E0.3 est11belecem um culto official. porque eu é que tenho sido,. a c.il.üa p:-isso, ii1-

0 S.rt. BADARÓ - !\-las não está consignar.la terrom1Jido e contestado s·sm outro motivo .. a ·1 l' b l l e t' • · ~ 0 ( 1' e Em ou l1'<_1 ar_tj 2·0 o clero ... cs a 1 er, ar e na ons· n u1ca · ro am-se , · n:io soe o r.m lor com que d'lfenc!o min hq,s con -
calm·osos r' partes rp.ie impedem o ora':lor de O Sr. . FREDliR!CJ BoRGE'i-:-No art. 2ô. . vieções i'e ligfosns . 

, .co·i.itinttw· ;iwr algwis instan!es . ) o S T r ). J ·a i· r , n . os· A- ... e .cxc u1 o ( () ongres.30. Os mens co!lP.gas . h.onram-me c.om seus 
-- .. o: sú .PRE.-:>IDEC«TE ~AltBnção. O'' -. ' ~ ·r .. E' t ' apal'tes·,mas ·otempo dequo cfü1Jonl10· ó ·l'1-c.'.1 . nJU ; TJD"ES IV ATA..,,.. ~ .a e L1111a me-º Sn. Fr.EnErtICo BortGES - Ouçn.mos , o rl irla sal utal' pftra ::i. liberdllcle. mitado, e ni'í.o poclerei concluiI;' as minhas con-
. M:ldor, meus sen 1-.or es ! Assim el le ·não pófo. sidHrn çães , si nii.o. fore.m cJntleocen .lcn tes e 

Vr. z Es -~:'io rlia·a isso". -- o·xpender as suas ict6as . generosos p3ra com migo. , 
·. (i SR. To5TA. - Entret anto CSS!t p1·omess 1 , O SR'. ToÚ_\..:....O ar ti irn· Axcl ue os t• r. li .Q·io<os . O honracfo r eprésent ,:nte jlelo estado ele 

' • ' - p • " 1 t rCQ'll' ial'eS e 'ecn]Ur('S A . OS . 8(1.Cº!'ílOtPS ntJQ i d' ,. l -ou o di/)'o com pezar," nao to1 iie men r. curn- ., Pernamirncb _1z que no~.º nac_a temos nne ver 'd " F · · · ,. · z - - exe 1 •r;p, p.~ 111 autoeidado em · suas resrJectivas b d L' ·1 pr1 a pelo GQvArno "rov1so1·10 ,aporn:.os, nao com a so er~m a L>greJa .' 
apoiaifos, contestações), porque no proJecto ele confissões. .. 
constituição, decre1ado por elle e ora sul!- UM SR. REPRESENTANTE- E' um'.t medid::i. . O SR. JosE MARIA.No ..:.. Não e\ isto . · Temos 

___ rncttido á apreciação do Congresso, vem cons1- gemi. · de reso lver esta_ que.,tiio, não tendo é·m \'ÍSt'.\. 

' g·nado o athnismo social, a tl!eoria do Es~ado O Sr: .. TosT~~-:-Mas quem não vê que per- a f;oberani<t da.Egrõja. , 
a.then; procul'il-Se a· todo transo extermmar tencenrlo ao cntholir.~_smo a_. qnnsi to t ·· lir!ade " T o· 1· 1 '11 · 
I'\el;t hostilidade secular a r eli g·i·\.o _da g-ranrle O SR. oSTA. - isco1't o· e J ' n.>tre repre-

rlos mi11istrns llo etil to. a ' m di ln Jl l;o po~ta seilt"nto Niu·, le·a-1·s11111os ll º J'" u n p · · !maioria da nação b. razileirn. ! (Apoi idos, niio ' · " · - ~ ·o ' . " u 1 ovo enu. 
a,:Joiados .) . na co·n~l.itniç~ci, com v:sos d,e impnrci·1 licln.rle. nentemente catholico, qúe tem suas crenças 

v 11·e ferir ri iütsi i:>xclusi v:i n1én!e o clel'O ca- hem definidas ;-- que obe<i ·'ce , no c.-;pÜ'i tual, ·ás 
O Srt. MAIA - A prohibição se . ref'cl re a thàlico? Além rli stó · porr{ue su empreQ·a. o leis da Egrej ·1, ; conseguintemente, devemos 

Lofos as religiõas . (Ha out1·os apartes. ) termo s:1cordote, íJnanrlo é._eerto que os tind res l gi,.lar, attendendo sempre a quo as · nossas 
' O Sn.. TOSTA - Os honrados con.Q'ressistas tlns outras C()nfls~ü iis de1iominam-se ministros l_eis_· não vão. pe1.'ant_e a consiencia do povo, no 

l ., e não sacei'clote• '1 • · 1 d J · contestam-me, · mas eu espero comonstrar _a 0 111 t1mo ra. consc10ncia ec;tta crente, crear n 
s3guinte proposi r;Ií,o: o proj ecto ele con;:;ti- O SR. ZAMA..:... Sncm:·lote ~- só d8, religião ·'conflicto estabelecer a alternativa ·de obede-
t nição que discntimos é :ühen. catholic[I, ou de alg·nma seita _scismatica. ·· C?i' antes ao Estado elo que á ~groja ; ou 

' .. · Começo _pelo principio, isto 8, pela sup- O SR. ToS'l'A - Que Clll.?.C .dizer - r eligiosos vice-versa. , · 
pressão _do juramento religioso. NU.o conheço seculares? . Voltl·mos no.casamento éiviL O casamento 
constituiç.ão alguma, exceptuada a federal da civi l precerlendo obrigatoriamente à cerimonia 
8ulssa, assim na Europa, cJmo na Ameeica, O SH.. ZAMA-Todns nós somos. I'Alig-iosa, dizia P.U, é um a.tt0ntado contra a 

.. da. qual se tenh a exCi uido o Jueannntà rn- O l'1t. JosB' M.ARIANO"":'.' . O prt rl re sej(I, r1 e- consciencia cntholic.1. o contra a soberania da 
Ji giuso, puta.rlo, sejli _senndnr, mas seja tambe 1i1 sol- igre.ia. -,.. • contn1 u. conscienoin, porque n CJ." 

rindo, pegnq em um i espingarda. ·quando isto th ,, lico não cousidern legitimo ·o cnsamento 
·O SR. Bt;>'tLAQTJA""" Mas isto é um absurdo', fc1• 11ec:issar10. civil, que para el le é um· concn binatu con-

que nós não consignamos . - · · <l ernunvel; o ca.tholico só reconhece ·0 ea.-
. · · · · O Srt. Tos-rA- E111ni'eg,111rio-se o tem10 · · 

(Trocam-.se calorosos apaflês e; 1 t~·c à oi'adot sr.cerdofos, e fCJ havendo sa.cerrlotes nn. sanwnto sa.cramento rn~t1tnido por Ghristo 
e vai·ios dóngressistas.) ·- ConsE>gnintemeDte.1 quando se estabelece ~ 

Eg'l'Pja cathqli,01 ,porquA nas ouh'ns os parfres obrigoção do casamento civil antes ·do re· 
. O Sn.. TosTA-Eu tl'ato do jul'amento sim

., 1iles, cfile póde ser pl'e:;tado pol' qualque!' 
qr~,nte, ·sem c1·1stincção de contis;.;ões religio

. s.1s, e nfío <lo juramento consoante os rito3 
ile unm religi 'io positi vft . Todo inrlivicluo fJUe 

~ érê cm Dens p6Lle prestnl-o. (Apartes.) 
, (J Sú. F1umER1co BoRGE3-0 nobre 01'i1r.loe 
peosiga nas Sll'lS ccn1sid0rações, rprn mi mu ito 
lJ13J11 o • • 

dr.nomin~m-se rninistrfls; ·é clnro, ó n1ani· !igio3o, -impondo-se [lo catholico a fórmula:
festo o ew1irito · de · 11ostilUade contri1 o llecebo a vós F.; . pm' .. minha- legitima 

111
u-

clero catholico. , 
1 bel', ~ tten ta· S? contra o ·principio slemo • o SR .. TOSE MARIAKO- Tem torhi, [l. ra ~ão 

11es;:e. ponto ;' mas acceita o principio estal.Je .:: 
lec1do'par mim '! . · 

O SR. z,uui.- Queremos a Eo·r eja no di1·ei
tp commum; quando .. ó lb i~

0 

pror,isae de 
8o) •lni.lo3, o pn.cl!;e lm tl'e assen l'm' prnr;in. 

mocr n.t1 co da liberdade de consciencia (>no 
apoiaclos) , l?º.rque o cr1 tholico não pôde con
s1d rrnr leg1_ti111a a mui hei' que sua conscienci:1 
ele crent~ cl1z ser urna couculJina . 

fürA voz - Mns porqne c.on~ir.lera <Yon-
cubirmto '! · 



: .1 '•' 

' . 
' o· SR_. TOSTA-E' outra questão,(Aparies.)" Com que fim pi;oscreve-_se das escolàs pu-

- ]\'ó~,~ legisladores, devemos gara,ntlr a liber- bl icas , primRrias ·o ensino · ,-religioso cm um 
dade rle consciencia sem entrar na apreciação paiz eminentemente catbo)ic9 como o Brazil 1 
dos ·inotivos das diver3as cr_enças, a menos - UM SR. ·REPRESENTANTE :.:._ !!.' essenc:al á 
qu~_ esfas sejam contrarias à ordem publica fórma republicana. 
e a-os bons costume3. 

O SR. TosTA~Ntto ó e>sencial. A fórm'.1 do 
()3 legistas que escreveram sobre esta ma- governo argentino é republicana fedel'ativa, 

teria.; inelusive os mais livres pen-adores, re· e todavia stBtenta 0 culto catholico e não 
oonhecem a insustentnbili lacte da doutrina do exclue ueus das .escolas. 
Código Oi vil francez á luz do principio da li·· 
])eI'dade lle coosciencia. Glassou con!'etiSa, em O MESMO Sa. irnPRE3ENTANTE-Ma3 V. Ex:. 
t:>\'i '~ obra de legislação comparada, que 0 sys- deve sabCJr qn(3 " !). republ(c;:t argentina lucta 
temtt elo codigo francez é attentatorio tla li- com diffl.culdades. para realisar muitas re
berdade de cousciencia e da independencia da fcirmas como sejam o casamento civil e se
lg1;tJja ; aaha, por este lado, preferível o do culat·i;;ação 'de cemilerios. 
CocligQ i,taliano. O SR. TosTA-Proseguindo na minln <le-

Temos outro ponto : a secnl'lris9.ção dos monstração noto o § 7,, do l\rt. 72 que prohibe 
cernitel'io3. a subvenção :ollicial de .quallquer culto ou 

egreja, quer por parte. do governo da Uulão, 
, .. O_§ 5° do art. 72 di z- assim-:-03 cemiterios quer por parte ,dos estados •... 

terão caracter secnlar e serão administrados Este- pa,i·agi;a[1li9 coutérl1 idé::i. contraria à 
peta. autoridade municipal· . do art. 6° do decr.ito de 7-de janeiro. O Go-

Ora, não s::i fazendo distincçü.o entre cerni- verno Proviso.rió ,propondo.:.o ao Cong1•es~q 
torios publicas o particulares, segue-se· que ' faltou ' a prorriessa foi tá ao illustra.Jo e vir
não J1;.1.veró. mais cerniterios catholicos, pro- .tuoso prelado diocesano D. Antonio Nfacedo 
testantes, em uma palavra., conressionàes, Costa-. ' · " · · 
si0 .paragrapl10 for apµrovado. Todos os mor- ·separe-se a Uüião ua E.'greja, mas dó-se aos 
tos ssrão enterrados ·nos cemiterios munici- e8tados o direilló ·d~ f:)tibv~ucio1rnrem um ou 
paes,promiscuamcnte, quaesquer que sej:i.m as mais cultos, co:no · nbs . cantões dtt Suiss t. 
~mas crençíls. ( A,pai·tes.) · ' 

UMA voz; - Isto não é lib ~rdade. 0 § 8°. do citado . a)'.tigo é mais qma prova 
irrecusavel dl\ hostilidacle contr,1 a religião 

O SR. TOSTA - Ora, desde que o catholico catholica. Nelle de~errniua-se que a conipq,.:. 
não aceittt a promis juidaqe de enterramento, nhia dos jesuitas (companhia de Jesu~) con
não quer 1m sepultur,t descanç.;tr ao lado do tinúa expulsa e. p'rohiha-se a funcla_c;ão de 
atheu ou do blasphemadol', é evidente q11e novos -conventos 0~ Ol'dens mouasticas ..• 
semel.h;i.nte medida offende ás suas cl'enças. 

O Sn. ZAi\IA.-E' o que falta. ~ó a Repu
O SR. MEmA DE VXscoNCELLOS - E' uma blica Brazileira em 1890 estava conrlemnada a 

questilo de hygiene. continuar a legislação do Marquez de Pombal! 
O Sa. TOSTA - A hygfone concilia-se per- 1 SR. Tos1'A.-B' n.a verJade uma vergo-. 

füitamente 'com a liberdade de crenças, ne~te nha para a uaseente Republica do Brazil fazer 
ussumpto. Concedtt· se aos cr<mtes o clireitO referancia na lei fnnMmental de Sll\\ orga~i
cle t -rem seus cemiterios particulares, ticaudn sação politica. ás leis dracm\hflaS dó l\farquez 
porám estes sujeitos ao regulamento hygie- de Pombn.J. 11 essM leis tjarbaras que canelem~ 
nico, á inspecção ou fisc::llisação das antof'i • uavam á fyrca os ,jesuítas e:j:pqlsos que vol· 
dades civis competentes 110 que se re-füre á t assern a Portugal e os ·que ·os acoitassem om 
11 y~iene • · · ' suas casas ! : " .. · · 

Em outró ar ti g·o, creio que é o 62, proh ibe.; Que razão pode1•osa terà motivado a pro~ 
se is,assemblé<1 s dos E>tudos legi;l,~r sobro a po.>ta. da expulsão dos jesuítas do füazil. '? 

- instrucção publica, çom pret')rição da seguinte Sinto não estar presente o honrtiido S!'. mi
rel{ra : O ensino será leigo e livre em t 0xlos os uistl'O do intei'ior. s. fü~. qile tem filhos se 
gra us e gratuito no primeiro. educ<tndo e1n um collegio de jesuítas, em Mi-

J r neir o- Im 1 l'ensa N acioilal-189 l 

u1s Geraes ou Nova Friburgo, poderiã, eficla-
, -

recer~nos. 

Não sei como conciliai' a asslguatura .de 
S. Ex., no projecto que expuls·t os jesn\t:ís, 
com a pl'eferencia qne S. Ex_. lhes dii. para .a 
educação de seus filhos ! 

O illu:;tre ministro do iuterlor nã-0 podb. 
reconhecer de mq,do Pl•iÍs eviden~e a superio
ridade desses homen3, tão injustamentcJ per
~guidos, para formar0p1 o espirita e o cora-
ção da nossa rnocirla1l0. '. 
. Acaso a Repul1lica tem me.lo desses pobrês 
homens inoffe[J.sivo:;, que, aqui como em ou
tras partes do mundo, passün a vidit a mais 
austera e sol.iria, impuMouando a \·ei~dadeira 
e.Jucação da mo~idade ~ Si tom mêJo, ê fr,i.
gi! issima, assenta sobre bases fal:n, não. i"ê
sisprá ao menor uiovimento popular; si não 
tem receio, si assel\ta em base:> solidos, cómo 
c1·eio, p01•que os persegue '? (Apartes.) 

Já fui muito além da !tora, preciso con
cluir. 

Quar1to permittiam as minhas forças pro
curei defendcir a liberdade dos catholicos e 03 
dit•eitos da Egrej~; procurei tlamonstràr que 
no pt'c-jecto d·J Constitulçã-0 as medidas r&.i
tl'icti vas o perseguidoras do catholicis1no são 
a consagração du, theoti& tlo Estado alheu. 
(1lpct'rlt;S.) 

Nelle-no projqcto de Qooslituição oi>tá en
thronisado q atl1eismo soCial. A nó;; cumpre 
derribai-o inspirando-nos no sentimento chris-
tão do pov11rbrazileiro. · · 

Li algu1·es que Tacito, o princJpe dos hi'1-
tori(ldores romanos, ~qu~cia a p!lDllit ao fogo 
da 1iberdade parn cravai-a no qoração dos 
tyranuos. 

Pois bem, Srs. congressistas, n~)5 chri:;. 
tifo:; deve1nos ret~mperur a ·nOôS<t palavra. 
no fogo s tgra<lo do seµtimento religiotSQ p:11·a 
fulmioiu• o athei~mo socid qu::i so lev1u1tü. 
(.4p ai•tes .)_ · - ·- ./" 

W nosso dever; poi:qua, si a Constituü,;ãq não 
for moditlC<\da, si a lib~rq~de religiosa: con
tinuar oonw1·itnila, surgirà o purtilh:i das 
traqi~oes nac;ionaes, no dia. immediata ~o da 
sua promulg~~!lo, para pe1ir a revisão iwnl>
titucio11al en1 nome do Deus, da Patrla · ~ da 
Liberducla. · . · 

YozEs - l\luit-o be1n, muito l:tam. ' 
(0 orador ao descqr çla tribima é felicitado 

e abmçado por var'ios coUegas .) 



' 
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Ao meio.-·dLt fat:-s~ a cll,i,maLla, :i qual 
respont\em o::; Sn. Pcuclente ele Moraes, p ,i,e:;; 

-de Carvaho, João Neiva, Eduarlio Gonç:tlves, 
Co.Ha Rod1' igues, Fra.ncis'}O Machado, LeJ
yigilt..lo Coelho, Joaquim Saemento, João 
Eettro, José Sscundino, l\hnoel Baratlt, A,n-

- tooio B.tetrn,Joat1uim Cruz, Theodoro Paclle ~ó. 
füysou ·M •rtins, .1 oaquim Catunda, Beierra 
tle Albuquerque Junior, TlrnOLbl'eto Souto, 
José B3l'narclo; Oliveiea Gal vão, Amaro Ca
v::tlcanti, Almeida Baneto, Firmino da Sil
veira, José I-Iygino, Jooé Simeão , Frederi co 
Serrn,uo , Tavares Basto>, R0sJ. Junior, 
Thonrn9 Cruz, Virgílio D:lmnsio, Domingos Vi' -

~ cento, Gil Goul::t1·t,Mon teit'O ele B.H't'O:', La par, 
Braz Carnei ro, Quintino Bocayuva, Cttll1 !)03 
Salle3,Ub::tlilino do Amaral, S.\ll tos And_ralle, 
Generoso l\forques, R_auiino Fbrn, E; teve3 
unior, Luiz Delphino, Ramiro B.1 rce llos; 
P inhei ro i\lachado,Julio Frota, Jmtquim · Fe
licio , Ces'.trio Alvim, João Swe1'iano, 
E luardo \Vandeukolk, Saldanha Ma1'ii1ll 'l, 
Joartuim ds Souza,, Si! rn Canedo, _Si! va 
Paranl1os, Joaqui'o Murtinho, B3lfort "Viéi
rn, Ucltó~i, Rodrigues, ID ·.lio do Bl'<1zi l, 
Lauro S:idré, lunccencio · S3rzedollo, Ninti. 

· H.il,eiro, Cantã,_o, Ped1'0 Chermont, · l\fatla 
l'hcellti.t', Casemiro Junior, Rodl' igues Fer
nandes, Anfri;;io Fialho, Nogueit'.1 · P:tra-
1úguá, Pi l'eS Feneirn, BJr·bos'.L L'ma , 
Fle1,e1:ril, Justiniano Serp::i , Frederico Borges, 
,José Avelino, José BevilaquJ , Gouou lo de 
L1.gos, Nascimen to,Pecl eo Velho,l\Iiguel C<'1s tt'O, 
.Amorim Garcia, Epil[l,c io, Pedrn Americo, 
Sit Anilracle, Retumba, To!ontino de Cn,rva
Jllo, Rosa e Si_lvt1, João Barb:ilho, Gonç,1 l1res 

- Ferreim,J osé i\Tal'iano, Almeida, Pemambueo. 
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lhõJ.>, G:iimarã.e3 Kttal, Antonio Azeredo, 
C<wtano de Albuquerqus, Bellarmino de l\Ien·
douç.1, l\Jat>ciano elo i\fag,llhie:,; , Fernando 
Sinus, L'1uro i\lullet'" Ctn·Ios Ctt!ll[JOS , Sclti
mid, Lacenht Coutin ho, '\' ictoriao Mon teiro; 
Per eit'a da Co3Lt, 1\ntão de Farifl, Julio ele 
Ca;tilhos, Borges ele Medeiros, Alcides Lim::t , 
As3is Brazil, Tllomaz Flores, AIJ!'eu, Homero 
Bapt.ista, Roch1 Ozol'io, Cassiano 11 0 Nasci
meúlo, l~ernando Abbott e De_netrio Ribe'ro. 

AlJl'e-:;e a se3são . 
Deixam de comparecBt' com c'.tusa os Srs . 

Fl'oPiauo Peixoto, Ruy Bctrbosa, Saraiva , 
AqLtil ino elo Am 'lral, Henrique lle Carvalho, 
l\farlinho Rodl'igues, .Torto Lopes , Oi ticic1-, 
Leandro Maciel, l\Ieelrnclo, Fonseca Herme2, 
Conde ele Figueieedo, Matla l\fachado , FeI"· 
reira Brandão, 4-lvaro Bote ll10, Costa Sen na, 
Cenrio Motta Junior, Carlos Garcia e Bueno 
de P::tin; e sem canoa os Sr$. Cunha JL~
nio1', Pe:-lro Pauli no, Coelho e Campos, Ran
gel Pestana, Americn Lobo, Piuheiro Gu ~des , 
Nel>on, Felisbello Freire, A! l11ino Aíionso, 
C0uto Cartaxo, Bernardo lle l\lendonça,, Meim 
de Vasconcel!o.3 , Santos VieiPJ, PerAira ele 
Lyra, Cyfr lo de Lemos, Gar·cin. P iPes, A 1-
ber to Brauelào, J_oaquim Bre'.'e3, Sampaio 
Ferr.t.z, João Ptnhe1ro, Leonel F'1llto, Jacob da 
P<tixão, Lmnonn ier, Americo Luz, Folici ·1,no 
Penna, Feancisco J'unara l, JoiLo Luiz. Domin
g-0 3 Ro ,lm, Barão ele Sa,u ta Helena, , l\farlinllo 
Prado Junio1', Luiz Ba,rreto, Angelo l'inheil'o, 
fü•neoto de Oliveirn e Menna Bti,1'1'.eto. 

E' li.la, posla em disc ussão e sem deba te ap
provacla g. ::tct::t ela s33sfo autecedente. 

PRn!ElRA P1~RTE D.-1. ORDEJ1 DJ DL~ . 

Em vii·tud3 cla urg-encia conce füln na sess~io 
d8 ll ontern, contilllm a discussão chi, moç::to 
apresent::tcht pelo St'. El'ico Coelho e outros . 

Veem :'t, nrnsn , sfo lillo:; e en t rilm conj un
e lamente cm d isc uss~o os segnint :s 

S !IÚS! it!!l i v JS 

.-\. org-aui 3aç1o llos es til:J os ~ú se fa1·ú, 
thlp1is de vol:1 la a Constituiç:Io Fo lcral, scl'
vi11tl o ele LlaS9 [).O pro ~ "s;o ol e1tol'a l 11 <1 pa1·to 
J't>('tJ!'Cl1tC à Ol'Q';U1ÍSnc:ão de lllO. i<lS o ao l'C CO· 
bimonto e apu r<:içií o 1ie ccllnl n$, Ji,3111 como ;, 
respscliva {i ::;ca li .-;ação, as dis poSil;õc;; 1fa lei 
el e 9 de j:111ei1'0 1lc 188 1 o . o l'•?s p:;c ti vo r e3"Lt
lnmento .- "V ito P~çr1, ;1 1w .- G. P a!ctta .
Z ama . 

SulJstitua-sJ a moçJo elo SI' . Et·ico pelo se
guinte : 

O ConQ' t'e.>S:) Constituinte julga in compa
tível ·co:n o pt'incipio t'e:lorn.t ivo, 'o peoelamado 
pelo Goveruo P rnv isorio e que SJ trnta ele 
cons•gt'l1.1', o systenn eleitot'al pt'escTi pto no 
cl ejreto de 'lo ele outu bro de; te anno pa1•,1, a 
!Jleiçifo elas as3e n+l> leas e elos go\'el'nadot'es do3 
estados ; e, füzenLlo ,-oto.> jlJJ'a, q ne ::i.os 
.ll13Sll103 esti1do3 seja dei \'.rt.th ampla faculdade 
j1ai' '1 se organiswern , meclian te o processo 
eleito1'lll que e1temlere:11 preferível, p:tssa t\ 
ordem elo cfot . 

Em 31 ele llezernbeo de 1890. - Taão Meirn 
de Vas concelliJJ.-_'lnnib:tl Fal c11o ,-Joao Bar
bci!lw . 

Juvencio ele Aguiat', André C:walcan1i, Ray.'. 
mumlo Bandeira , Aunib:d Faleão-, João de Si
queit'a, João Vieiea, Lui z de Andt'ade, Espi
rita S:\l1to, Belarmino Carneit'o, Theopll ilocl o3 
Sanlo3 , Pontes ele I\lirnnda, Ga \Jioo - l:lesou "o, 
Ivo elo Peaüo, Ol ivcit\L Vall aclilo, Augusto 
F1·0itas,. P<tula Ar.~·ollo, '1\J3 t 1, Scu,bt\l, . An
toaio ELtS311io, Z rnu, Ar-tl1ur Rios, i\farcol iÓ "J 
l\fout·a, S,rntos P~ r· oir.l, Custodio el e i\b'tlo, 
l'aula Guimarães, Milton, Arn p hilophi o,-l~l· .ú1 -
c: isco SoJr·ó , Dyonisio Cel',JLDit\1, L'3ov ig-jlrJo 
Filgueil'as, füwl o de S. l\hwcos , Bal',lo de 
villa 'Vil}OSa, Prisco l-\ll'ai 3<\ - Moniz Froii"e, 
1\Ll:tayde Junio1', Fons'.lc:t. o Silva, Ni lo PcÇ't\~ 
nlia, Urb.1uo l\farconcle3, i\fanhã3s Ra.l'i'eto, 
'o liveirn Pinto, Vil'iato d3 l\lodeit·os, Virg'ilio 
Pessoa, Feanç'.t Carval lt ', Luiz l\i ul'at, LB.t
ptista d:t Mott::t, Fró3s ela Cru z, Alcinclo Gaa
'nabam, Erico Coelho, Lopes Trnvão, Jac<pies 
Ourique, A1'islides Lob:i, i\-fayr ink , Vinlncs, 
Thomn Delphino,Domingos Jesu íno, Fuequim 
'We~·uec:k, An tonio Olfntho, Badaró, P;tcil1co 
l\Ia<;carcnlrns, Gabl'iel i\Iag'tlllli'í~3, Cllag11s Lo
lJJ.to, Alexandee Stocl~ler, Fl'ilncisco Veig,1, 
Gonçalves Chaves, Viotti, Dntrn Ni0acio, 
CorréJ. Ri1bello, l\fauoel Fu lgencio, Astol
pho Pio, Aristides Maia,_ Gonç::i,!ves Ramos, 
Cãrl os Chagas, Costa Machado, Domin g·os 
Porto, Palleta, João ele A vellal', Fe rreira 
Pires, fürnardino de Campos, lVIorMS Bw
ros, Lopes Chaves, Domingos de M11rn,e3, 
Arlolpho Cfordo, Can·al!ml, Mn1'.;;a, !to lol
plto l\1irnurla, P<rnlino Car'lo3, Co<ii1 Ju nioI'. A 01·ganis.t:;-,i.o dos e:obt<los ~ó ;;e forú depois 
Ro~lri o·nes Alves, F1'<1ncisco Glicerio . Alfredo de votada a Constituiçiio Fedet·a l, ser vindo 
Ellis, 

0
Moreirn ela 8i l va, Almeida Noo·ueira de base ao p1•oces~o eieitoPal a lei elo \) ele ja 

Ru\Jil\.o·Junior, Floury Curado, Leopofüo Bn-~ _ rieiro de 1881.-Nifo Pei:@ha, 

N . 3 

O Eh· . A.._r.i s ti<.le s Lobo~ emlJor ;t 
tei111:tm e3cl'1 recido o debato t•ula tivo ú mur;:lo 
o:;; illust1'cs d lp utados do Rio d3 Janeiro, ll .i. ~ 
lti;1 e 1-'clf•it que SO IJ ;'e CSLL fa lht' ,l,lll, totll<L ;t. 
1nlavra ~"u•a var si cJnseg- Lte illll;cu · ao Cu:1 -
gl'esso a soluç:ü.o do pro!J leum ([ll il ,Ol'c'\, u pt•o -
occ:.ipa . . . 

Tolla ~ as escolas domoc1'<ü1 .:as do l.:l :·az1 l -
bem preg.1do qne a m~ io1· necossiLh tle P<ll'lt o -

. n~i,i z é :1, g·aran tia tlo vo to, base de t Jas as 
institui ções . O rp.IC pt• incipa.lmeuto il'ou ?\e a. 
cperla ria mon a1•r.Jli:i, fo i o fa ls ~a.m en to tles lo 
priucipin, aincolter enci;i, e a mit re tlos 1tome1 s . 
PO!'t~1nto, no momeuto em que se t l'llt<L Llc 
o!'l('1ll isn r o plüz, é tle »ct' reslr icto <los fJUtl 
estabP. !eceram o novo regirnem , t1 ão sa a1' L' <:)
rl a.rem dos pr i1P i pio.> sustentll.dos ; llo con 
trnrio teril) fu ncbtl '. niio a Republic1 . FullOl'i.t· 
1iva, mas urna, cousa plrnn tasnwgol'lca, s1;m 
hase e nem firm "zfi, . 

A refol'ma eleitora,! que se rle.'iej wn; não é, 
como di zem alg-l\ns , rn11 a ttenta-io co•1 tr.t o 
nmndato qne o 01'atlo1· e sons coll eg,1,s t'c
ceberam . Ni'lo honve niu~u orn q1w Llosco:1l10 -
r,esse· os cl efei to'; cl::t l8i. -Gm todos os pJ.ims a 
reformn. ela le !· i~ l aç "i o oleitornl ó f'cih p::ilo.; 
pronrios inves ti dÓs el o m:wllato . Ntd a m'1 i;,; 
.insto do que 1l! ze1',)!ll 03 memb1·os Llo Co u
gn';so .: preci::mmos do um pt'oce;;so mell101·. 
Is to nilo invalida o mandato. 

Ou <nto à necessi1lade eh consti tu iç<fo rnpiÜi\ 
elos estados, o omclor ütmbcm '' deseja, j)Ol'(j ll J 
Ó g;·ll'il l1lia rla ri.epublica; 111 :~5 decret ·1 1· _n, m·
g-;rnisaçüo ll os es ta·"lo.> , rasp3ita,11 Llo o d1rn1ln 
do voto, elemento l)l' i111 01'clial de sua ol'ga 11 i-

. yaçüo, é um a consa ; o clcct•e t::t l-:'.L _ sob o _in1-
perio tl e .11>J1a lei, rtne t ra z cm s1 pPOtWt:L o 
elc1rn en to da f!'aucLl, n;:Lo d0 't' ; trn' aq ue ll:.L Ot'·· 
Q\rnis·1cilo, é nn ntJl' o ant i,:.;·o rú ·~- i tno n, cm 
qu" as ·r ,=qH'esentaçõ3s das prnvi nch s se L12it1m 
pelo; in flue ncias ce1Jtl'ües . 

Nenh u rnu, iwção ]Jüe iL m01'cÔ de um ~-o
verno, bom 0 11 múo , :t gat'«nl ia tb libenlallc 
do Yoto. E' prnciso qua ::t. lei sej :1 chn(l. e que 
::iq n e ll e~ quo pleiteiam as _e l ~ i çõJS t·3nhruu 
meios d<:i . png-nar por seus d11·cllo'l . 

Rel1ir inelo-se i1 lai do Sr . S1e;i, i 1•:1, cercacb 
1l e todas as g·annli ns, o quo dep:1 i:J l'oi fnrn
ilnc!a. perg'lrn t.1. : ::;i nrn l1.1':i l1m nüo po Je 
t' Js ist il' · :'1, i'l'iln:.lo g-.worn:t:n :J n t.1 1, o qn i se 
rli1·:i. 1l:lqnoll :t q·10 j \ t r.1z cm s i os clenn1! 05 
ela folsi tl ::id0 '!Os rpu c t' J11'.1 lll o norn 1·0_,.; i-
111 0 111 üevo:n quero:' lci5 qne co:1 lo11lt ,l111 olo
men tos de cn::tce;fo co n tra i1 fl "1:.1dc, rio 1110 !<1 
qno n:L·) oJTe reÇ1 m n:t Rop:1ld ic:c o C':;;;1,;0 L1-
cnlo q11e of't'ercceu a momu·clih e de que o::; 
proprios monal'cl1i ~ t-.1 s Coram vid ima-; . 

Q.Llltnto n, dizcr-so q:.ie a su ~ p cnsüo d,1, or
g·:1nisação do3 oslaclos em ill og-a.1 , poi3 1·io lav ;c 
!1111 decreto elo gove rno, co111prel teudo !Ji_[.C L 
clic t,i tlura , p ;la Co t'ça, ieresisli vcl d ll3 l"1du:' , 
po11ia leq·isbr Crttn ~J.m en le , o co·110 lhe dict,1 s
som as 'cit'cunB LanciJ.:> ; mas cntii.o era urn ti, 
quatlt'[l, excepciona l, e querer ::q:qi l i~ l'.' à vida 
normal do p:iiz os mesmo::; p1'mc1pw:; q110 
en Uio vigot·nvnm , é ll l11 cl'l'O g-r:wissi:no o de 
Ca tae3 c:i nseqneucias . • 
· Entende qt].P o c!oct'G to llo go..- erno é , si 
não il Iog::t l, ao menos i11co1Tec to, porq nr, 
convocad•t a. Na ç:io pJrJ. lo 11 ;i 1' co1:it't dos 
seus de~tinos , o pot!Ol' clicla tol'iul devia espe
rar que o Co ngresso se 1won un··i·lsse a re 
s1n ito tias mcclid:1s qne Llcvi •rll sog·uit'-Se :1 
e:>S9 . ui ti '110 neto do saa. oxis t<mcia . I.:: cmLrn · ~, 
o Co11 0-res30 tivesse ]J03 le l'io rmen te investirlo 
o po ~l% l' dict::ttol'ial Llc f1 cul:Jnrl'3s exec,1tivas 
e legisla tivas, rcliwa vé1· qu e :L nrn lel'ia de 
que 'se ti'ab é me1«<111eute consti tuin te, ]JOt'

que a org-:i,nisaç'io elos c&tailos uão se destaca 
nem se distingue da org-anisa~ão f13der-1d . Orn_, 
Lle.sJe rgrn o Con gTes~o t em do ol'g<Hl l>iclr o 



1i:üz, não pô:le deixar ele parle a -01'g·a,nisação 
uos _e·;taclo3, principalmente no seu elemento 
pr:imordial, o processo eleitoral. 

Por que, pois, ha do o Congresso abrir mão 
cfa organisação dos estacJos, dcixanclo esta 
co1·re1' por· couta elos actuaes goverriarlores, 
quamlo apenas nm õu outro está prepam:lo 
para rlc3em penllal' SH lisri1.cto1-hl mente essa 
fnn cç,~í.o, e cs outeo:;, n lóm de lh2s ült-'l r habi· 
litaçtio, c1tão pêla mor pal'te compr omettidos 
com a ultima eleição 1 

Depois- por qL1ees te,ii.çochmento ua. Ot'g ü1i
s~ç:1o d.es ,,,tarlos? Pois ns constitu ições elo; 
e;;t_vfos nfí:o e:; tã.o dependentes da Constituição 
FeLl :ral ~ Nií.o está isto e3cripto nas suas 
pagi n::i s ~ E p:lra que ap res;nr aquellas con
stitu ições, .'qn:indo o pr ojecto da Constituição 
FedorJ.I n.inda não está votado ~ 

Presum0 o or_aclor que clentt'O de. 20 dias 
iiodera estar votada a Constituiçilo. fü1s dis
poskü:is tt·ansi to rias reprocluzieá umn. meditla 
qtu foi apresentada p3lo sr. S:mü va, refor
mando a lei eleitoral na p'.lrte r1ue regula o 

' dil'ei to elo voto, e assim se conse.;'uil'á o llese
jado rosultallo sem pre.}uizo do tempo. 

A part9 p f'inc i p ~tl ela ConstituiÇão já foi 
mn. is ou men'os disr.utida; na 2ª discussão s0 
tcl'i~ do fazer o que o orador chamarti. uun 
lavagem; portanto, não é preci,:;o qne o Co~1-
gre~so se precipite agora; retoque-se a lei ele 
m od ; q:ie os eBtaclos se constituam desassom
IJL'ü.clamen to . 

,.ru1ga , por tanto, que a lª parte da moção 
}JOll<;l e il eve ser votada, mas que nifo lia ne~ 
cessi il ::ide da 2• p:u te. 
' Ao tes ele conclni1', o Ol'J.r!or faz breves ob
set·vações solire Llnas emendas apresentadas, 
as quaes não 1 he pnrecem' ar.c&itaveis. Como 
se d,:prehemle do _ que disse, vo ta pela l' 
pnrte d t moçfí,o do Sr. Erico, e compro:ne
t e-:;e a apresen tnr nas disposições trnnsitorias 
tla Con s tilni ç~lo umn ernemla relativa no pro-

...____ C'3SSo eloito1\i.I. Por isso pede q11e, na votaçfí.o, 
a l " parte da moção se sep:i.re da 2". 

O SR. Z.LHA, peta orderi1 , requ or o encer
rn men to cl (t discussão . 

.Gon3ultado, o CongTassJ r ejeita o re:iue
r_1mento. 

O SR PRE3IDEXTE - Tem a p1lavra o 
SI' . Oli veira Pinto. 

o SR . CAETANO m;; ALBUQUERQUE- Peço 
a pnlavra pela, orrlern. 

O Sn,. Ptu:srnK'fl'E- Tem a p:i.lavra. 

O Sr. C aetano d o A,.lbuc1uer
q ue (z> eia onlcm)-Aincla não contra hi o 
lmbit:o lle peJir lJenevolencia a quem tenha 
ern si uma pwcella fJtrnl que1· elo poJer; mos 
t enho o lmbito 111 veterndo rl e exig i1' de to·.lo 
:.tq ucll ~ q11e te.rn u ~11 . pm!ér qua! cp~e1·, 0 
eump1·1111eu to da. J ust1ça, is to e, eqnanmrnlade. 
O que que1·0 do V. Ex, é sómente eq uan imi-
dade para comm igo . -

Com o rn n. i01' constl'ai1 0- imento vou votar 
con t.m r-1 inclic;1ç1ío elo S1'. ~ri co Coelho. 

' Por fe liciclmle ou por cai porismo meu ve
nho aqu~ pnra o Coog resso 1'epresentar os 
enormes mteyesses de um es tado q11e durante 
º. aut1g·o reg-1rneu estava bnçaclo no ostra
CLSllto, l8lll l.1raclo tão SÔlllente pelo o·overno 
(,fa mouar·cliia p::tra transt'ormal-o e1~1 bU l'fJO 
zJoclre . 

1:-Ioi de aqui, tanto quanto lllldee a mioha 
vgz , fa zer valei· os in te1·esses mattogrossenses 
que, por in !'e ltcidadc, n5o sfí.o co rnmtms ao 
l'ns to ela União J3t\tzil eiL'fl. 

Jl.leu est•tdo, longiq uo como e, Y0- s.; em 
1;irc.nms~1 u ci :1s apertaclisslmn s, po1•q u~nto , a 
Jeg1slnçao do cen tro nito pode lá cl10ga.r a 
t empo de pro rl m.i r os rl ese.iarlos e/Teitos. Acabei 
do di zer aq ui r1ue val ia, mais a p<i m1 si não 
fosse o regim en fo rlerati vo, uma r~alidar:l e , 
que nos des1110mhr.1ssemos ela Uni iio , e nos 
renn issemos à Boli v i ~ , pol'que: assim tal vez 
ti vessemas urna legislnçiio rnais cons3ntan 3:i. 
IHÜS CX por]i [:1 , e (jU C JllUi S altendesse aos 
io to r1:1~s9s elo estnd:) . 

\'oto , ]Jois, senhor es , contr;l. <L indic!tção. 
Ainda hoj <3, uo Diario O/Jicio.t, sni' l1l'e -

l1cndou-mc . . . ' 
O S1t, Pr..G m.JZ::-i T'; - O nvbt•,, rep l'o~en

t;wte nr>') p6Je conliunar se u dhc.ur;;o nes:oe 
terreno. 

O Sa. -CAEl'ANO ALBUQU I'l-RQUE - Pedi a 
palavra e V. Ex. consedeu-m'a.. -

O SR. -PRESIDENTE ·- Quem tem a palavra 
sobre a moção é o Sr. Oliveira Pinto, V. Ex. 
p~l_a ordem, não póde discutil-11-, -mas tã.o 
:::ómente füllar s1bre a d·irect;iio ela moçilô. 

O, Srt. C..\.ETAN'O ALBUQURRQUE - Então 
e3tou com o apparelho auditivo completa· 
men to estragado, porque ou vi q ne se me deu 
a 1 .• al avra. _ 

o Srt. PRESIDE:'ITE - Nã'.l sei si esta, mas 
quem tem a palavra qara discutir a moção é 
o SI'. Oliveiea Pinto. 

o SR. CAETANÓ ALBUQUERQUE ...._ ,Já, que se 
·me tollie a pafavra, ·sento-me e aguarelarei 
opportunida·le ele me fazer ouvir. 

o · Sr. Oliveira Pinto sente-se 
profundamente achar-se em discordancia com 
o i!lustro dem)crata cuja.palavra foi llapouco 
ouvida pelo Congresso, _'ç tanto mais qnrnto 
ninguem mais o admira e venera como um 
dos mais âistioctos prnpaganclistas da ideia 
repnblican1. -

· Ant9s de tuclo, eleve fa ?,et' sentir ao Sr. pre
sidente que a moção elo Sr. Ericó Coelho não 
devi~ ~91' r~cebiàa por S ._Ex. o rnen~s posta 
em ch.scusrno_, Esta moçao ú pul'ct e s1mples-
1m~nte , a revoga ção de uma lei, pira o que 
não tem competencia o Congress'.l, porque o 
Governo Provisorio encerra em si o poder 
leg islativo e execuli vo; o Jongresso só está 
ioc11111bido d't Constituição, nada mais. 

Si na occasiiio em que se procedeu á eleição 
para este Con gresso, de cujo resultado tives
se duvitla, si acreclitasss que este r·esultaclo 
não ora a manifestnç_ã.o d'.l Nação, .mas a 
d esi gn~. ção de ínembros que compoem este 
Congresso, si -posteriormente mesmo tivesse 
a couvícç.ã.o em qne està o seu colle"'a o 
Sr. Eri~o Coelho de que f\ el~ição não foi "umn. 
coU3a. seria, não representa legitimamente os 
e.stados, o o:·ador declara q_Qe não sentaria 
111. cadeira que occupa; ser-lhe-hi:t um leito 
de Prncnsto, não a desej aria um sü mo
mento .. 

A fei ção moral e intellectual deste Con
g'.eesso é a prova m~ is evidente de que 11 s 
eleiçõe3 foram inteil'a1nepte livres e que se 
comp5e ele 11111 pessoftl tão lrnbilõtado como elos 
pwlamentos elo exHncto imp; rio. Si as abst
ençõ 3s tiveram Jogar, devem ser íncrep'.ldos 
das faltas os cidadãos que não cumnriram o 
sm dever, po's o voto não é só um direito, é 
tnmbem um dever. , -

Aqui se disse lla dhs- uma grande VCJ' .. 
dade que é :-ua execução ela lei e que _tle
penrl em os seus r esultados legítimos ou não, e 
não ha nenhum dos me111bros clesh Congresso 
qne lgnore os resultados que deu a lei de 9 
de janeiro, executa.da pBla seu autor, o ho· 
nestt~simo St'. S1!'a iH1 ; e qne ig nore que a 
mesm:L lei deu post el'iol'men te cõuln.ras un

·ani mes. 
. Os govenrndores dos esta~los ufio le3m feito 

nrnis do que cu111p:•i1· ' ºseu devel',exec11lando 
alei de 4 de outubro deste anno. 

Disse o Sr. Aristides Lobo que as coo >li
ções elos estados dependem des t ~t que estamos 
discuti11do, e perto, mas os govem adores,pro· 
mulganclo as respectivas con,stituições, ofl'ere
cemm a bas':l para esse estu do comparativo. 

Con cluindo, r epete que o Congresso não tem 
compr tencia para r evogar leis do Governo 
rro vi.~orio . -

B, d;rnrlo cnmprimen to :io lLcYel' que llle 
coube de tomar p:i.rte nes la cfücussã.0, sent ':l· 
se tranquilio em sua consciencü , -

Con"'resso? E;;tas emendas, tratam de reg'u
lam~ntos eleit0r1uis, e na Constituição não ha 
hl regulamento, como deve p9is vot_ar 1. per-
gunta novamente. - . _ 

O qúe desejam os nobres representn,nte_s? 
Que· o co1wresso consulte o poder re.vol ucw
nario, o poder di ct orial que a~i -está 1 D.ig<l- """ 
se a verdade o unico poder existente e arnda 
revol11cionario. 
. A moção que a1Jresent0u determinava que 
o º'Overno provisorio continuasse á testa elos 
nebgoci?s P'.1blicos, rçserva~do. o C~ngl'~sso 
para s1 aqmllo que t1ulm d11•e1to. E log1co, 
é collerente, rep3te, impugnando estas mo-
çõ3s. • _ . -

A prova de que está dizen~o a verd~de e '\, 
que o proprio autor da · moçao que se discute 
disse que pretendia ~ratar dali~• q_u;rndo .s~ 
discutissem as clispos1_ções tl'ans1torus ; _aJn e 
que é o lugar competente para estas emen-
das. , 

O Cono·resso não l)ócle tratar absoluta-
mente d~ regulamentos eleitoraes, e isto 
que se discute não é outra cousa. 

A democracia não póde ser um systema 
se n11o for um sy5tema de ordem e este 
syetema tem exigencias. . 

Oesrle que o C0Ilgresso abandon~- .e§t.e 
t-1rreno cm que' està de votar a Const\tlll~tw, 

·de organis'1l' a lei fun cJarnent~l do p 11.z p::i,m 
meter-se a fazer regulamentos eleltoI;'tteS 
n demo~racia está fet:ida profundamente·. , 
- O or>tdor é cLt quefles que tendo feito da. 

frihuna opposiç1o ao gover_no, neste momento: 
não lhe faz opposição, pois não quer oppor 
embaraços a pasagem ela Constitu!çãç. 

Concluindo declara que votara contra a 
-primitiva, bem como pela~ ~espectivas eme11-
das. p'Jis entre ellas militam as mesmas 
razões. -

o SR. Pn,ESIDEN,'.l'E-A discussão fica atliada 
pela hora . o Slt.- BARBOSA LrnIA (pela oi·dem)- Rc

' qneiro a V. I~x. que ,consulte o 9ongresso si 
consente na prorogaç[o por me1a hora Pª''ª 
que se liquide uma vez por todas um assum
pto tão capital e que jit tem sido por demais 
protelado. -

Consultado, o Congresso approva este r~- · 
querimento. - _ . 

O SR. Sr:AnR,\ (vefo o relem) - Sr. pres1· -
dent?, peji a palavra par~ manife3t~r mintin, 
opioiã.o a respeito da mo:;ao que se dtscute-. 

o SR. PRESIDENrE-· Pela or·Lleni' não -póle 
diEcutir a moção. 

o SR. SEAllRA-Mas quero justificar apenas 
meuvo~. · 

o SR. PRESLDENT8- Não pD.)50 concedeL' <-1 
p1hw ra ao nobre represantaute para jno;ti
fi cw seu voto em relação a moção. 

o SR . S EABR ,I_ ~ Então re i;;o a p a ll).Yl'11. 
so brn o assumpto . 

o SR. N!Lo P E<~ANHA reqnel' ,o eucerrJ.· 
msn lo da -discussão . 

Consultado, o C0ngrosso appl'O\"'a este l'O ~ 
qL1eeimento. · 

O S R . \'IRGI LlO P 1"SSOA (zJ eltt ordeni) r~q ue1• 
que a vobção ela moção S9ja nominal. 

Consultado, o Congressq rejeita este nque
ri:11ento. 

O SR. JU31'11\IAXO StmPA (pelaol'dem) µ31,a 
que se consigne nn. neta que votou a favot' do 
reqneritmpto pMra. votaçã.o nominal. 

ü Srt. Josi:: .i\L\ HJA N'O (prla 01·clem) - S1'. 
presidente, venho fazer um requeriirnmh1 
para, que sejam desfocados os lel'mos da mo
ção, se bem qne e3tPj a convenci·lo de qn0 
neste momento na(l(t de util nem de provei-

o §r. Ram.iro Barc ellos colw- toso vamos auferir, porque qualquer. qne Sl:ja 
re1~te com o pensamento que ex.hibin a pri- o acto do Congresso não tem _a sancção pam 
me1,ra vez qne o~cupon a tribuna no Con- se poder impôr, (Apoiwlos, não apo iados. P ro
g-rPssn, vem analys:u· a moção e os S3US subsli- testog .) 
tutivos. Não e3tou discutindo cousa nenhuma, 'Iil;i's 

Ao Congresso constituinte e-11 nnteri;1 elei- unn ve;;: que assim o 1lz tenllo o direito de 
toral o qúe é que compete ?- Compete detaJ'~ dize!' que não deverml3 produzir cousas inuteis, 
min~rern;i. fül'_mul'.1' ger;1l peJa·cpin.l se tem ele e·quando :\ssím d1go quero prevenfr a opini-füi 
re ' !1sar o suffrag10 para a Cor,stituiçãó de do Congres~o para , que -não nos.deixemó3 àr-
cl~verJo~ pod<lres publico.s. Ao Congre3so po- ra~ tar pnr enthusiasmo çle moml)nto. -
r em, 11'.1'0 compete,,º. r~ao constn. ao ornclor (Grande vozel"ia eiicobre a voz elo orado r .) 
que ilfl.Ja em c:rns t1t111çao alg uma tio mundo Devo cli zel' a V. E\'., e aos nobres membrüs 
um m gulamen to clei~o1~n l. rio Congresso: quando o estado que tenho a 

De que m?d~ 1;oclel'a o ornclo1' vo ti1l' a favor honra de representar soft'resse ao ponto (le 
de:ose.3 snb;:titmtrros que pedem n vo tação elo_ j ulgar ig-nominosa tuna. ad,m!nistn1 çi'í.0 eu teria 



sp 1,1in conselho -a _djw - q.ue rep~llissem essa 
mlministt'ação pórqu@ os po-vos são cligno:s dos 
governos riue tem. . 
· (<1poi,.idos,. n'io apoicdos . Fi·otes/os.) 

Si·. presitleu-tJ, nJo estou cli;cutirnh ' il 
mo~ão. ,, 

O S:L Prtu:.,;wE':'\ ~l'l•} - f'0ço ao nobeo 11ep11-
ü1tlo'quo se restrinja ao seu-requerimento-do 
QL',follJ.. - ' 

\'ums - Votos! 11otos ! 
O SR. JosÉ - l\fAIUAC\u - I' r ;eis') funda·· 

menfar n1ou rcqnerimen Lo. 
Ni1o e3tou aqui par.1 p3clit• favores ao go

veq10, não de.vo nada, ao govel'no e hei ele 
aqui pronnncia.r-me com ,toclil il franquez'<. 

O rpeu illustre collega ele deputaçlío nc1ba 
tio referir que eu convivo com o govono. 

· Semp .e fui eleito pam reQresentar no ex
tincto irnperio x-proviuchi. ele Pernarnbqco; a 
-ca:r!eimque occupo n'es te recinto ó uma nm
nifestDçl.o do eleitorado do Estado ele Per
nambuco que 'como os nobPs c,1lleg ts rep're
sep to, nus sem prtdsm· cios füvorü3 elo go
verno. 

-QUESTKO DE ORDE~I 

ao ol'atlor fJUO úc rn .; 1Gceder '? E' iS to que 
ac~ntecau agorn; e:\ lnesa esperava ,apenas 
q.ne o OongTesso ~e ::.antivesse em silencio 
prira que o noj)t'C çlcpu tt1clo tivesse a p üa vra 
e viesse expendor DS sa:1s 01)iuiões, porque 
ucsti cDclcil'a o meu unico intcross0 é maute1' 
a dignidade do Cougre;;so (opa.indas f.!Cm.es) , 
para riue elle possa solfrer coni'l'ont0 coq1 as 
camar'!S da m0narchb,. par.1 que córn calma 
e com di gnidade ouçn tofas as opiniões dos 
diversos ontclorc~ o delibere com el'ilerio e 
ilCel'lO CJlUO espera O p::tiz. ( Apo iados Ç}'Jrnes, 
muito ú.em .. ) 

O Sr. Denl.etrio Ribeiro (Para 
uma e'xpticaçilo pessoa!) - Srs. do Con
gresso, as pahvras que Dc:1ba111 ele ser pro
f'·JriJ:1s pelo SI'. presidénte me obrigam l\. 
tomar por alguns ·momentos l\. vossa, at-
tenç'.io . . 

D .. 'S minlrns palavras niio se po:let•ia infer r 
cemm'a algunu a S. Ex. -

O SR. PREsrn:m1'E - Houve insinuação . 
O SR. OEoI·ETH.ro RrnErno - Nilo houve 

insimnçã.o e de3cle que no pri .meieo instante ' 
eu fiz declaraç1o peremptoril\. ele que não 
lm via censumdo n. V. Ex. , .. -

.O Srt. nmrilTRIO Rrni;mo (pela ordem) - UH SR . REPRESENTANTE - Bastava isso. 
Sr. presLfonte ,_ V. Ex. ln pouco, ao annun- . O SR-. DE~HJTruo RIBEIRO - .. . bastava 
cian1 continuação ela discussão ela moç\o do isso 1Y1ra que V. Ex:. não ti ve3se o direito de 
Si•. E. Coell10, d~moron-se suffi :ientemente. duvijar da. miolt!l.sincerielade. 
Declaro que me piir.icia, c!evb imnv~rlhta- Entr2t4nto, V. §x:. proseguiu, defemlen
meute cóneeller~111e a palavra, visto que eu do -sJ ele i1CJusaçuJS que- nlo lhe foram 
a tinha pe11iclo. Por esta cit·cmnst::tncia não feitas-. -

' li-vo occn .. ;üfo de declar::Lr dil tl'ibn1rn flo 'co1i- O .-SR . PnEsrDE:-i'TE-D_:ndo umil explica-
gresso, que eu tinha o clevey -~:!e protest~l' com c::Lção. 
todas DS fo 'ça.s · pela rev1sao do re.g1mento O Src. DEMETnro ílrnE11w -V. Ex. usou 
-eleitoral, em 11011111 do eleitorado do Rio de um direito; e lia ele - J~ ermit til'-me que eü 
Grande do Snl, que clignarneilte repl'esento. tambem clô esta explicação, l)Ue é tã.o ncces- _ 

Ü -SR. · JULIO DE CASTILIIOS - Não npoi:ido. saria como a de V. E:c 
O Sn. DEi\IETiUO LüBE!Ro (com eaérgia) - Si V. Ex. tem interesse cm q113 SJ voto 

Este dil'eito ninguem me pó:lc tirar .. . rine rnm. constitniçií.o qno f0li cit.e o pai~, eu 
nirrgLiém _me _póje fü~<tl'· tambe:n tenbo; Ei V. Ex. tom intornssJ em 

o Sr .. PRE\JI]?ENTF. - Attpnçlo. que este · trabalho s~ja feito no mais breve 

O pcojecto cio regimento não aLlmitLia. adi.:::.,, 
cussão ' de as~umptos de ordem estmnha à 
Constítuiçti'.o e á, materia dn, ordem elo din, llo 
mes mo Contresso, como a organisação-\ht 
oleição clil mesa e a nomo'.tção el e comrnissües 
para o serviço iútcl'uo. 

Só disto cogitou o projeclu de regi-me.nlu; 
tm.s o Congrnsso, discutindo esse pro.Jedo do 
regi111e~1to assim rostt•icto, linüta·io ao fi11t 
u11icame11te cl<t cliscu3sCto o votaçãG ela dis
cussão e oleiç~o do p1· .~sitleute o vice-presi· 
(lente da Republica, aclopton emendas no sen
tido de poderem ser discutiLlos r eqnerimen Lo::; 
e propostas de ilSSu 1lí ptos do i:Jt'Llem e in to.L
esse p:ib! ico. · 

c ,rnseguiutemen te, desde que vem à mesa 
uma proposta em nome do interesse ]lnblico, 
pelo r2gimenlo a mesa nfio pocli tt - clejxar ele 
o ceei tal-a e pol-a em discussão; mas quaos 03 
transmites clessil discussão? 
· Fsta i ndicil çfio tem unm. duas ou tres Lib

cassõ3S? O regimento e silenci030 il este re
speito, porque o regimento, Dla.rgamlo il es
pherq. do Congres3o Constituin_te, esq~eceu-~c 
de regulDr, como lhe cumpl'1a, a cl1scuss".10_ 
desses as-mmptos, _1103 quaes eri1 interessfldo. 

Por conse1uern~i11, o Congresso resolverá, 
em falta do ·regimento, quaes os termos por 
que tem de p:issar osta indicàção. 

\ oim-0 discussão eslit encerrncht. 
E' posta. a- vot?s, por partes, tt seguinte 

moção elo Sr. Er1cJ Coelho ·e outros : -
O Congre330 Constituinte declara inconve· 

nientes os em;aios ele ot'ganisilção dos estados, 
flrnnclo adiarlil até ser votada i1 Constituição 
I:?eder.tl o adoptatLt pelo porler leg-is 'atlvo 
nova lei eleitorill, que ::Lssegm·o il comp,utici
pação de todos os ciclael~os na obl'il chi. fund\t
r.ão elos est::Ldos respectivos. 
' · E' rnjeitada ::i. primeira pilrte 'n.ié a i1alavL'J. 
- focleral -, fl canclo prejudicados, não só Li. 
seg-uncb. pal'te da moQ-ii:o, como o::; subslilli-
ti vos otl'erecidos. -

SEGUNDA PARTE DA ORDEJ\1 DO DIA 

VOTAÇÃO DA SECÇÃO 2tt DO PROJECTJ DE 
C'.J:\'S1'ITU!ÇÃO 

O SiL DEnJP.Tnro Rm rmw - Apenas quem tempo possivol, eu t::Lmbern tonho; si V. Ex. 
qu() V--. -Ex: . m:e: oon.rocla o tempo neces3ario tem intoresse om que o Con·gresso se torno 
para concl[lir esh-cleclarnçã.o, Yt qtrn rne nrí.o digno do respeito ele to ·\03 p3lil cà'.nm 0 polo 
foi po:>sivol addnzi-t•argun1ent.os para levantar criteeio cfas su1s clelib3raçõ 13, eu tambBm 
bem alto a bnndeir1 da Republica e a respon- tenho; : i V. Ex:. am i. ;']. li berdade e -a R.cp·.1-
s:1bilidade ele to;)ps os a.cios cio g·overno. !ili ~i, e.u l::Lmbem nmo; si v. Ex. tem qua- O SR. PRESIDENTE declara que vae p1·oco· 

O Srt. PRE.'iIDE.N'TE-0 Sr. cl3putaclo Deme- li'l<1cles de patriotismo e de cal'a}!te1' que cler~se it votação do art. 39 cio projecto. t"" 
trio llibeiro, peclinclo a p:tlavn p3la 01'.:lem, podem soffrer cotejo com o de qu-i.lquer o s 1~. Ar.MBIDA NoGuElRA (pelei 01-dem.)
começou pôr dirigir uma censura ao presi- cidaclib, eu tambem ass3gnro a V. Ex . que Tive il honrn, Sr. presidente. de apresen
dento üa-Congresso. - . no din. cm .qtn for nec3ssal'io submetter-me il tar uma emenrla no art. 00 .• Entl'etanto 

O Srt. DfilMEl'RIO RrnEmo-Não nz censura e3S'l. prova .. nií.•} r2cu irei cleanle de quahuer nas emendas impressas eu vejo essa emendrt 
a v. Ex .. Si est:t clocbração não 8 sulllcionte, cotejo; o si\. Ex. preci3'.H' cio meu te3te- encabeçada com o art. 4.J. do pt•ojecto'. · 
p('do pro:::eguie. munl!o, tel-o-'m l'rJnco o lo ll, assegurantlo corno o Congresso ó t e3temunlw, o objecto 

o :::Íl\,. 1-'RE ::l ll>E~ 'l'l~ - V. K1:. r:li 3':lO que, r,U:o V 1 E'í. tem "Vil·tutlo3 politicas · e qualitla-: do minlm .impugnação J'oi oxactamento o 
c11.n11do rolou-se a p1·01·oga(;.:to Lia l1o r·J. para cleti mnerit1s ; mas lnmlJe111110 clüt que V. Ex 11 . l, s 3'' elo art.-2'J. qu3 ó rcfcl'cnte·ú iuca
co11ti11uac;i10 da çli::cussivJ dei llJ')•.Jtv do ::;r. li ver u ece~:;illa cle l_le L1·az el' u 8911 dep·)i111011t (1 incidacle alJSolutlt do esLrnugeiro pal'a. ~c1: 
Et·icoCoellto.,, - _ qtnulo à rniulm Yi!a p0Uic1 o pl'i v::i.rla., e lülopl'es1dentet\<o ' l~epublwa. .• 

-U Sn. bEilrnl'Ltto füHErn.o-- A rnesa... V . Ex., ~ i n;:i.o l]\ll'-81' fül t:i1· iL ~ua co:1scien· Por b su pcç·.J a V . Ex. que JlOl' occ.ts1ao Lla, 
CJ SR. 1-'RT·jsmENTE-""'. . .. o preside11tc. .. Gi J, L1riL d'" poirneulo igLu\ ao m011. (11.lui!a voLan:lo du art. o\.J redifirJue esse eug-ai.;_c:> 
u SR. DE)rn'l;RIO R1riEHW-.,. demot\)Ll s t1l'- bem; 11w i lo i1 ~ 111.) qu} g) aclrn iiJ. publieci.1:,fo Ü<t e11tencla e im 

'icien temente a cleclaraç.ão qLío dovol'J. se1· im- Acceite, pJ1'lantu, \' - Ex.; a decl~l'Jr;5,o inseri pç'.1.o do a.u tog t·a pilo. 
inodiaL<t . rr·anc<t o lca,1, qne repilo, do c1 ue não liz CJ ll- - l t g .. 1 

Ú ) 
E' !)OSLO ro vulu'i o "f'lll'ov-,t,_o u éll'. o l!O 

O-SR. l'll.E~i-DJ~:'\TE- ..... Liomorou em 0011- sura a Y. EL (Jluito úeil1- ; muito t' 111. 
- 'Jl'OJ- cc.Lo : c0Jer-llic a rnlal'l'<l, cole que so rc trueresse o u ::ll\., Prrn >l>JE:-!Tffi-'\' w .. ~0 vota r. r 

el1ce1·1·a111ento . u ::llL Ounmu P 1N l''1 diz que a. rnez<t nãa <<i;; xe1·0e o l'o:toL' ~:rnyt!li \'O o presiclell le ~lc s 
O Srr. bmreT10 RIDEIRO- Foi rnmi. questão devem ter acce itct•lo o;;la moçio pJrque, di z Esttvlos Untdos du l:l1·azil, cumo diefe elecl!ro 

de tempo... - S. Ex., ol la on volvo nnrn cli3cussão do c1- d,t nação . 
O·_S1t. Pal!:srnExTE- Peço que cJnsintt-1113 - racler legislativJ ordi1rn.rio,- e conseguinte- § J .º Substilue o p1•esi1lente, no CilSO de 

. rnntinunr. men te ox·ced.e cLi. cJ111poten e: i:1 l'lct twl tleste i,11 peclimepto e succecle~]he, no de füHa, o 
1 

o Srr. D1rni;:n1 RrnRmo ~ V. I~:c 11.1. ([,3 Cong-Passo, qu :· é ono!11 3irn.nHnl11 Congresso i· i ;o~p 1.,3E i clo nl 0, eJ,,do s111rnltnn r;a. mcnlo c.om 
i1e1i1i l liMü? . ._, - - . - _ , _ Constituinte. eile , 

O Sr.. Pm~srnE:HE ~ Eup.r0c1SJ clsrender _a A mesa, nt'io pj ·Je clei;;; nr cfo sut mett 131' es ta, 1- " -t l 
l ~ s 2. 0 No irnpe: irn ;into on rnl ·1. co vice· 

rnes't da. accus<ição que y, Ex , f.21,; indicw\1.o com o nome ce moç<w .. , 1 - . t 1 1 . " ' n,' rnesn. não deixou ele dar o. p1lana a o SR. P1U::3IDE:-.CTl3 cl lz; qu e n. me3 :t clul'i- prnsicenle, .serao .sucr.ess:vamen e e nmacos 
-' \ i · · l - · · á, \Jt' esiLlencw. o '\'J C.!-pre;;1dente el o f euildo; o s Ex: . prono3italmente . · uav.i, e no caso cc e 11Vl!. :J. 1rno qmz as.snmH' l . o SR. DÓrnTRIO RIBErno - Nem se disse il i•e3pon s·1bilirlit~le de n. l\.ffastar d::t discu:;;•[o. presir.lente ·da Camarn e Q e o Snpl'é\l11'.l Tn-

k;o. _ Tr 1zolituloclemoção,mns,como0Congl'esso bunalFeclcrn!. ' · _ J 
o SR. PRESIDE:-i'TE- Teern so dado· muitas rrcaln ele ouvi1\ contArn umà rne<licla de revo- - f;\ 3.º São comliçõ3S o3sonchcs pa.r::1 SC l' 

Tezes 'clestés factos, e ainda ::i,gom Q Congres~o g-nçlo de luis ~ (\e adl;1.rnento ele. actos Lie eleito presitlente ou vice -pr·csiLlentc ela, [\e
é testemunhn. disso: t.endo-s3 cio votitr esta outro [JJdcr', alo quo o po'.lcr leg1sln.t1 vo ur- public;c: 

· 1nóÇão, cuja discus,[i.o jit foi enc~ rrJ.cla lrn tem- cliuario f,Jça 11ma lei eleitorn.I. 1. 0 Se1' bra.silei1·0 n:.tto; 
po, entL'..etauto até ngora nilo foi annuncinrla A mes:t tinl1'1 duvi•l :s p 3la.1' 1z5:0 seguinte, 2. 0 Estil1' no exercicio dós dil'eitoJ p:iliti . __ o~;i 
a.votação, t,al ó o e2k:tclotledm;::irdem e .vozeria nem mesrno sabei qu rtrs silo os tr.1mites que 3 . 0 -Sor mu,101' ele 35 anuo3.» 
que se nota na f:nla. . , . eleve segn it' a tli sc u ;:. , ~lo desta moção. . E' t 0 mbem app1'0vado o se8"ui11tc nfülil iYo 

o rngimenlo nito \nwca. Q pn:izo q1~e cle:::e Deve obsGrvar :::u, Congre_sso qne o re,:::1- d,L coi;~missão ilO art. 3\J : . 
mediar entre a doebraç[lo do urn8' rl1 scussao mento cl e:; te 111 031110 Cung 1'eSJO, como cons ll- _ 'j· 

0 ::i, concessão da palaYI'ft a -um ol'~vlo~'. Quau- tni:!le, s~ cogitoµ ?xcl1ish·a1;1r.nte .de. i~egu l a r _ "; ~1,uo c~.:,;o Lle v•:~·ft .l~~r ;1 u_alque;', c_~ u 3~ 
tas vez ºS um 01'.tdOl' termioa o ·seu d1scm'so e f\. d1sútEsao tlo pl'OJecto ela. Comtit1trnça.o e el a 1_l<t [J1~ ., lLl Gnu 1 a. L'L'. '·.1cc. -p1 e~ tcl euc ia , iuJ ·!uu·,. 
os aplan;;os e ovaçõ2s que rec.ebs de soll3 ool- eleição d o prnsiel.oute e ~o vic~·p_residonte da ::'.~~};i; ~1~' º<lec_~;~r_::1,? __ ~1;;1 ~,~t3~·~:: ~o ~~1;ocl ~ 
le_g-ns . impedem o i' rBf:idonte de dar o. pl\ \avrn. R?p,ulJl+;(L (A)JOV!clas, w,o (lpw:das e a.pc:u·tes .) - ,:~":;;\~i1.~ :::J_'_ _1' ~ ".~:''-::':':_:~~~~, ·• -.,v i[\, eLiç,ao · ·1 

- ,, 



I . - _ ;{.':(~:.· ·' j • (._ ... .. / ;.. • r · 

::llj:o succecisivameuLe submetlidas iL votação ·O Sn .. Josf: MAHIA:'\O (pela ordem) g;f~''qi,{ê O S11:Z.\.·MA._i~ con·viuo· os nd]Jros l 'C[H'e" 
<J ragei-tadas as emendas offerecidas pelo Si; . trata-se de um~ ma teria muito impor:t.a11,[e· e sentantes ,qJÍ-GJ vetaram a 1'1wor a eetii·ar-so. 
Ferreira Pires e outros, pe~o Sr. Justii:iano que i101~ isso r equer que a vot~ão llo :subst i:- (llfoaos apc,iaclos.) .· . 
Sel'l.Ja, pelo Srs . Belarmino-carneit'O e ~'leira tulivo dá com missão sejtt feita nominalmente. ' ',Íozes-Hci. a ·2• di scussão em que se pod~ 
<lo \'asconcellos, e pelo Sr. Almeida Nogueira. Consuffado, o Congro ;so reje ita es te reque:.. 1r ,;iqnerer ~· votaç '.lo .no1ninnl ·. · . _ 

W pos to a votos o approvado o ar t. 40 do rimento . " •· " _ OUTRAS voms-. J\.."'ora sera uma sut'tw~sa J 
projecto: Siío fados oi/.(H versos subs li tu ti vos o trél'e- . ô Sn,. p RESIDÉNTE - Sempre q ne so tcorn 

«O presidente exercer<\ o c~rgo por seis cidos aos arts'. · 1~; 4.5 G 4G .· · levantaLlo co11testaçU.o sobra o · re ;ul tallo c.h1s 
auuos, não podendo ser reeleito para o pe- O SR. ZA.~L.\. (J.Íelc\ ordcm)-Plltli a pal<tvea yotaçi':í3s, teenJ.-SC veriflc<ulo unrn , duas e .l.r os 
riodo pre:ádencia l immediato. paea uma e~pli_Mc:ão:.: . .vezes . , · · 
. § 1. 0 O vice-pl'esiden te, qne exercer apre- Si este artigõ for ::í!']li;j1 rovado, V. Ex, julga . Vou submetlet' à decí s(.io do Cong:t·esso. · é 
s:dencia pdos tl'es ultimas annos do perioclo as outras emendus ppejt~catbs '! · este resolverá. . . ; , r 
ipresidench1l, não poLlerá ser eleitp presidente O SR .. ~RESIDENTB-Si~!f>,, diversos processos - VozEs-E' uma. sur1w_es1, p(o:tes latpos . . · 
.para o periodo seguinte . · para ele1çao e cad(t um d·1fl}es tem o seu me- · O( Sn.,, SERZSDELLO · (peta · oi,;2{~m) -?t' .. rre~ .... -

§ 2. 0 O presidente cleixaró- o exerc1ct0 de canismo proprio. O proce;;so.llh.~ConsLituição e sicle1.üe, p2ço a V. Ex: , ~o;n \ tq.da a, uefe1·~ 1~; 
suas funcr:ões, improrogavelmen.te, no mesmo este que aca.b_(l, de ser lido:. El? ic:Jí.o di recta eia, que .merece, que refh ; ta n·11 pouco SOJlO 
d ia eni que terminar' o seu. per iodo p1•e3i- consig1m que cada es ta110 -sà ·-t el·á; -um voto. o facto. . , 
dencia.l, SLtecedeuclu-lhe logo o recem-eteito. Si fol' adaptado este, fl c.1 111 a.:; . oii,t'.fos· prej u - o SR. : JosÉ ~L\ ~UAYu-Pe.ç) a p.tl.l vra pelq 

§ 3. 0 Si este se achar imped ido, ou fa,ltar, üicado3. ' · ordem. · . · . , 
n, substituição far-se-ha tios termos elo artigo O SR. ZA~rA- Si m, senhor ~ ·. °Q::; \o1i. s:llis- o Sn. Pn.ss10E:><Tr;- Reflecli . Muiltts Y~~e,s 
a.nteceden te, §§ 1° e 2° . . feito. a mes:ttem annnnciaLlo v0tâ°qõis com difl.'e.:-
. § 4.'0 0 · primefro período presidencial te1'- S~o submetLidos à vo tação na orlie.'1i-{,Q.p- ren çR~ etormes e cles·te riue lÚ{Sf uvitla'. te:Í1 
min11rá aos 15 de novembro ele 189ô. >) provada pglo Congresso os subs titúlivos offo- \)l!OcediLlo ú verHicaçii.o. . ~. '. . 
. O Sn. .. EsTEVES J UNIOR pede verificação da. reciclos Ms.ar_ts .. ·H, 45 e 46, sendo r0g-eiÚtlos : Yozss -!>.Ias não foi ac to conltnuo e prt nc:

,1.votação. o da comm1ssao e o tlo S!'. Adolpho 3or clo-e p1, ~mente ugor::t quo a difi' ·rençi1 ó npcnus de 
O :::n . PRESIDEX'l'E diz que não tem a me- outros . cínco votos . 

nor duvida em attenclerao que requer 6 nobre E' a.pprovadci o seguinte suh3titutivo 0·118~ ' o SR. SERZED2LLo-Exact,tma::ito. Houve 
representánte. rec.ido pelo Sr. l\Ioniz D'rei1'e· o ou tro3 : ped1\rbação, muitos memtr~s retirarl\ rn~se , 

Pl'ocede-se á verificação e r econhece-se _ <~Substituam-se ·os arts . 44 45 e 4G pelo de mciJo •1ue um[l, nova votnçao nada ex pr111n 
hner sido approvado o ar t. 40 do projecto. seguinte : . . ' ' • ' · cm reil:çfo ao r esultado anfer'o'. · . · 

São io· ual mente postas a votos e approva- Art. o \ff0S°lden te ºe o vice-presidente lh o s~ . l\IORAES ' BARROS (peia or~Úm) :._ A' 
'das . as seguintes t RepubUca s~rão_ e l ~ i tos . por su tl'l'agio clil'2cto vista ela _con tes ttção q ne lcvan toll m'eu re,- . e· 

- · da. unQaél e m810!'t[l, a lEoluta ele votos. . qnerimento, retiro-o. 
. Emendas .§ J •. º A eleição terú Jogar no dia l de nrnrço . 0 SR. 

3 081
;; MARIANO (pela otde m ) _ Sl'': 

· . · , , . , . , , do ultuno anno elo. per~oclo pl'e3idcmcinl, pro- . 
1 1 

e t ' l · 
D.0. S'.. AJ,:1co~1~0 Mourn, para c1u.e, em vez· cecleni.lo-se 1!ª Cap ttl~ Ji'eLleral e uas cupibes pre.> iLlente cesc e· que .10! re ll'W o o requ;,q,., 

<leseis anno~, diga-se quatro annos. . a03 estados 11 apuraçao final ató 0 dia 20 de meLi to elo nobl'e '· •represe~1ta11te de S. Paulo 
Do Sr. X°dolpl.lo Gordo e outros, ao§ lº : ma.ia do mesmo anu o, com qualquer m11r1ero nada tenho a. ·dizer. Jn, · fazer um appello á 

Substituam-se as palavns -pelos tres ultimas de pt•esen~e' . grande s:nccri1Jade cJm que-V. Ex. cout 
annos elo per iodo pI'esidencia l, pelas se0'1lin- § 2 . º .s1 !'.lenlmm el os vota dos houver alcan~ nu::t proceder Ji ;.s te. ·Congresso "e .como ai n ;\\L 
tos: - no ultimo anno el o per íodo Jl~'esi- çado rnn10n[l, absa luta, o Congresso 111'1.nchrá 1111 poucos diJS se deu on1 re!aç:I0.; r1dnim; . :. 
(jencitil. proceLler á uovt~ eleiçJo entre os dous m11is - O Sn . PrtESWENTB:_ llepífo itiú d&: núis 'ü til i ~ 

Yot·ulos 1' 111'1 ca1Jn 1t1·11 l 1" \ . l vez·n'u~~ Lt c:1déira nã(dén lt0 oüfro' iil fofos se E' i·eJ·eilada D. emeULht correctiva dos Sr.:; . '. < " ' '· -'~ _ . L 03 01 ,:sos, L es1gnanco u • • . 

cita parn, es~i1 ele1çao den tro do3 tre3 mezes [], n:Io SCl' fazer com que o ·t.óú'§r;3SJ:)~ cfolibe~e 
Moim tle Vasconce llos e BJ.larmino Cimieiro, s~guintes . A no v;a, apmaçã.o se reali.:;1rá e:n convenientemebte. Entretahfo.;::fií tffs· ele urna. 
e :;ão cousiLleraLlas prejudicadas as emendas cl l 1 ·u 1- v·cz teiili·o anJ uncfat.h rcsuJbdó'3.-(le vu lai:õe;; do8 Sr:;. Ga1Ji 1rn Besouf'o e O!ltros , llo s r. m marcaL. o l~e o. mesnn c1 acao fJcD houver v • 

1H'es1cllclo <' 11r1 111e1r·1 S3t1Llo Ll e·· l0 1 .. ·,,•os 0 181· tos c1t1e S'.! 1' ·'0 li;:~111 co111 g·1'011de ní.:aiori:.t. Alln~y<le Juniol' e do::J Srs. I'Ccll'O Americo e " . ''. V" <0 .l ~ . - vH '"'' " 

Sautos Pere irn. ' os dous cidacl:Ios que h0uyerem ob tido a Tem se r ecla:m.do comtabtQ.J.üen te vc 1 · i 1 i c~t

E' voslo a voto> e a1111ro vmlo o al' t. 41 Llo 
proJec lo: . . 

" Ao empossar-se uo cargo, o prc:;iLlente 
pt·ounuciat'il,, cm sessilo pub!icJ, ante o Sup re-
111 0 'fl'ibrnutl 1"eLlera l, esta afürmaçifo: · 

.:_ 1'1·omelto 111anter e cump1·ii· com iior
l'eittt lealdade a Constituiç:[o Federal, pPomo
Yer o !Jem geral cb E e1rnblica, obset'\·ar as 
8uas..Ieis, sustedar-llie a, união , a, integri• 
ct a.cte ·e ti indepemlencia. » 
· E' regeitad'" a ememlct alhlili va àos Srs. 
Meil',t de Vnsconcellos e Belarm ino Cn.1·neiro, 
semlo considerada pl'ej ucliomb ct Llo Sr. Ba-
daró. · 

l~' jJOS lo a. votos o a pprovado o ai·t. 42 Lia 
projeclu; 

« ú p1·esi•leu lo e o vii.; s-p1·es iden te não pc-
1 lem :nl1 11· do tern tor10 uacional ::;0111 per-
1nis3úo do Cougl'esso, ['OIJa de perderem . 0 
cargo.» 

E' regei blltt a ouuntht additi va Llo Sr. J3J. 
<laró . 

B' ig ualmente approvatlo o art. 43 do pro
j eclo : 

«_O pr·e~i ~l en te o o v ice-pre5ide11te perce· 
bento subs1c110, fixaclo pelo Congre.;;so no pe
ríodo pre, itlenoia.l (1,11 teceden te.» 
. o SR. PRESIDENTE an :rnucia.-a Yotagilo Llo 
do art. 41! . 

O Su .. SERZEDELTJO (pela ol'clem) - Peço a 
V. Ex. que submetta a approvação do Con
g·l'e~So os ditl'ercntes meios para a eleiç;fo do 
pre~iden tc , na segu!,1t9 ordem: 1°, o procrsso 
rn~wa~o pela comm1ssao elos 21; 20, a. emenda 
;.i~erec1da pela_ bancada ele S. Paulo; 3º, a. 
Jt.l0a ~le su ffl'ag10 a presen t11do pela bancada 
~o .R10 Urand·e e.em ultimo lagar o processo 
rnJtca.clo pelo proJecto constitu(!ionil.l. 

n~a i ori<L relativa . PLU·a e.ssc fim poderit rcu- r-([p 
ntr-se o Congresso cm q; 1,tlque1· temp0 0 com ' i-i ,1 po uco ü0u-se uma. .volaçi.to , · ~egu io-se 
c1 u.:ilquer irnmero . a vorificaçii'l e a mesJ, at tcnclendo coi110 de 

§ 3. º O processo tia elJlr;,'10 e lla ::ipuranio outras vezc3 fa ei· com que o Co:.ig-rns~o de-
serit dado em lei Ol'clin::irb . ' cid isse , sej eiton a quo.3 t<i:i ú stu delibernçfo . 

O .Stt. llfoRArss DA1uw.> (pda orde11i) _ Sl' . l\fas, c:.imo o autltor rnti r ou o se u requ ~l'i
pres1clente, loi tão pquena. a ,dilTerenç'.1. Lle menta, a quG stãoestú Ornln:. (Jiuito /Jem J
votus, qne 6 po:;s ivel tee itavido ei1o·ano da. E' em seo·uida posto o. võtos e approvad11 

· 1),~r tc dos .s rs. seJrelar-\os na c0nlagem rrue 0 seguin te a~LliLiV1l 11.0 m·t. 4,f, oifül'ecido pelo 
fizeram; e força mes mo recolihoce l' n clilf!Gul- s r. Belhrruino elo ~iendonç:t e ot1 t ro~ : 
clade dess'.1 cuntagem ; e por outro 111lfo é de 
tant.~ impor tancia. a omendrr, cC!mpromette de Accrcscsnte-:;e: 
ta l forma a sor.te futurn do patz (n:to apo ia- . § Sio. inelegi yeis para os .ca rgos do pro-
clos) , que requea'O vob~'íln no :11 in al. s1den te o v1ce-pres1de11te os parcmtes t.:01Hrnil-

Vo ~i.,:s-Isso a,Q·om é Slll' JJreza.. · l" 1 <" · " g u1neos e n.! .ms, nris. 0 e 2.' graos , do p1•e,;i-
. O SR . ZA,1:\-N:lo p"ó.le sor acc ::iito csso l'C- Lleute ou v1co-;)l'es1cleute que se acln · c· 1n 
q ll'3l'Ílllen to. oxercii.;iono momcnt~ da e l ei~·ão, ou q1D ü 

O StL ·vrncar,ro 1'1.; 3,;o.\ - ·E' co:it1·a, o ve u- t ~. nha deu:ndo a t é .sei~ mezes antes . 
ci:Jo . 

\'m i,;~ - ~j,o púclJ nni ~ . ( IJwicd:is e n:iu O S:: .. rn1::.:no i:::'l;r1:: Llodat\L pt•c:juclio .tdu~ 0 ; 
apoiados.) al' ts. 'H, 45 o -ll:i Llo pt•ojcclo e totl .1s as cmen· 

Lias que fot\1 111 offorecitlati aos mesta o.;i <1r ti go~;, 
O ô1~ . Z:\ ?LI. - V . . !•:>. ulo pü.lo accei Lu• não só pela coa11nbsão 1:umo pur· rnrlo ::; 

este reque1·1men to ; o 1wtt3rm von jcht, ~v ... ot'it senl101·os ra jJl'JSén tan te~. 
g·uarilem pat\t <I 2ª Lli.scu:;.3:fo, 0 ma.isº Llc- · 
cento. , 

1 
O Su .. P1rn:>IDE.VTE - Vne · f>l\JC0 l e .\"~ ~ (\ 

(Cm.:;mn-se iwnie; ·osos apartes . ) . vot:içã.o do ar t. 47: 
O Sn.. PRE>IDEXTE - füt con tan·em dos «Compete privaliva.nrnu to ao pt'esillente Llu. 

votos veriílcou-se qne 88 Srs . me~1bro3 ti- Heeublic,1, : · 
nlmm votado a favor du sub~titutivo e 83 1 s · 

t O S ]\,, ·º. ·~wcc 1 • mi1r, promulgar e fazer 1mblíc111.' ~on. 1:a . r. ·10:-aes Ba1'ro3 requer quo s0 as 1 1 - l 
3' enflque a votaçao norninalmen te. · eis e i:eso ll')oJs e o CongressQ ; e;q1edi11 

decret03, ·1nst1~<.1cções e reg u lameu tos p:im <t 
, VozEs . - E' ma.teria vencida. Tumulto· ; 0 sua. fi el execuç:10; · 

Sr. presidente toca a ca ·npainha.) 2.0 Nomear e clemittii• li l't'Jmente 03 Mini;;. 
o. Stt . P1m~IDEXl'E _o ConºTesso l'esol~ tros d3 Estado; ·· . · 

vera. . . 0 
• 3.'' Exerc2r o command.o $ui1remo Lbs foi·-

ças d.e term. e mar cios · Esta.dos Unidos do 
·O SR. S~ttzEDELLO (1Jelc! ol'lem)-St". lll'esi- Bi:az1l, assun co:nJ elas de policia Jo ~al, 

dente, pedi a palavra para pondemr a V Fx quando cltamada as armas em defes], iuterna 
que niio' cl r-Jvc sujeita.r á opiniã.::i do Con,,.;,e;;,; ou cx tema da União: 
semelhante a l vi tl'e. 0 

, 
4.0 Aclminbtr::ir e disteibuii', sob t~s ]ei5 

. V. Ex. acaln <le conf'ess:i1· que · o Sl!b:;ti tu- elo Cong!'eS<o, eonfo i·m3 as necessiLlad es elo 
tiva passou por pec11wna, maiori <t . Muito" clo's Gov·er11o 11 ·1c1·on il 'S t' 1 s V · ' , h orças e e tnar e ten a; 

· . Consultado , o Congresso approva o reqne-
r1mento do .Sr. S01'zecl•}l10, 

rs. membro.s q 1~e votamm 12etiraram-se, tl •3 5.º Prover os cargos civis e milita.res de 
mod? q~ie a votaç to tlo CongTe3so pede não c·i t ~ \ J 1 
exr)rumr a real icl rv:le, 'rac er. e: .ei_:.a 'sa va as re,3tricç03s expre.õsas 

na Consl1tl\1çao. 



C(. 0 , I \iLln\ f,il' i cJmmtiUú' as pcn:ts llOS cl'i
mes sL1jeitoo· á j11ricç:5.o -' bderal, s::i h 'o no'; 
c::;so3 a qua se re!'cre:n V3 arls. 33, n . 30 o 
_;:íl, § ?." ; 

· ) -,. 0 Declarar a guerra e fo7:el' a ]lJZ nos 
Inrmos _do ·nrt. 3!3 , n _ 12; 

8, 0 De .!la1\1 r irnmedLlt:unonte a gnet"l''1, nos 
caso> do in vasüo ou aggrossilo ostPangeit'a ; 

9.0 Dar conta aumrn.lrnente da. situanio do 
paiz 'rto Congl'osso N1clo:rn l, re?omrnew.hnrl'.l 
J ho '1S pt'ovirlencias e reformas ut'ge1~tes , em 
11m.r1. mensGgem, rJ119 remettera ao sec1'ctaric1 
do S:rnaclo no dia tla <1iie1·tm·n. da. ~essilo l e.-
gis!atfva; , 

10 . Co11vo0_;1 r o Co ngt'<l33ó e:draordin:wüt
me nte, e pt'O-l'Ogcu'-llteas sessõ 1s 01.,liu :ni 1.s; 

l l : N i:ne1l' os rnag·1strn.loi f ·det'.103, . 
1:2. Nomea-r os -memb1'os do Supt'orno Tri

b1íriil Federal e os ministros diplomat'co3, 
111od iun le approvnção do Senado; poclentlo, na 

. nns_ei1ci n. t1o Congrcs;ó, desíg1rnl-0J em ~·om-
rni:os'ío n te qne o Sen:ulo se prnn unci () ; 

13 . No:iiew' os dem~is membro:; elo corpo 
rlipl onml ic o e o.s agentes consula1·os; 

l~. 1\la-nter G> rclnçõe.·; com os osbc10.1 os-
I1·1l'!í .~eiros; · 

_JS: Decl \l'.11', por 5;_, ou Sill13 :'lJl'<'!!l).) ees
ponsrrrn is, o estado de sitio em qu 1lqne1' ponto 
do terri tor io nacional, nos caso:;; elo aQ·g·ressão 
csl·rangeii'n, ou grave commoç:i.'.:l intest infl. ; 
(.Vts. i7 e 33 n. 22.) 

16. J?nl'.'bolar negociações in tern::icio:mes, 
Ct!lebr<H' n.vstes. coavonçõ3S e tra taclo3, sem
pre acl "'eferenrlum do r:mHn'osso, e npp ~ovar 
o.> que os estados celelmu<Jm na c .. m formidnde 
do·art. GJ, subrnettcn·lo-cl3,- qnmJo cumprir, 
ú aütorídatle elo Congt·esso. · 

O SR. A~lP.HIWPHIO (pela q_rde-m) - Sr. 
presideute, reqneiro qns fique r.d-ia.dn. a vot -
c:ilocl:ismateriascontid:"s D03 ns. 11e12 dO 
art . 47, · porque, entendendo rss,:;ncialrneÍi te 
com o systerna daorg,rn izfl.çãoj uclici;iri a, que 
houver ele ser adl1ptarln. pelo C0Jg :·es30, a. 
:votaç-.'io daqnell8s disposições flgorn. irnportfl
ri:irn prejn lgamrrnto . 

Consn!tailo, o Congresso -app1·ova o rerpie,
riinen to / lo adiamento da votaçfo cj-03 ns. l l e 
l 2 do :nt . 47 do pl'ojecto. _ 

- Posto~ a vo1os, é n.pprovflc!o o referi elo ar-. 
ti go , menos quanto aos m. J.l o 12, clij1 -vo-
tnç5o ficou adiada . - _ 

O SR> . PRF.SIDZNTE annnnci;c qu; vil.o 581' 
sn-hmetti rfas á votaçãn flS clifleronles ' menclas-
offerecidas ao art. 47. · · 

R' ap;:irornd;i :e segu inte omemh ncUitivG. 
çla ,commiss[o ao n. 1 :« De1:iois da paln.vm
Congresso -diga-30: sn l vas ns restr i ~çõ;s e3-
lalleleciclns na Constituição.)) 
. O-Sn. PRESLD8NTE diz que lrn, chn3 emen- 

clns aó n. 3. 
Ó- SR. ÜAB!NO BESOURO (pela oi·dem) 

pe'cle qne soja vo t11cln. de preferencia n. s:i'.1 
emenda snbsLitnti va: 

E' nos t 1. :'t votos a ,emon tl~c ' su bsli t11 tiva elo 
Sr. Bernut·o. -
- <'1 SR . PREsrnF.'1TE declat.;t qn e votarnm n. 
f'avor ela omemb 5:í Srs. i'ep:'e3'.l tltf1.nles o 37 
ccin ll'.1 .. 

Não hu.ve ntlo pol' 1•onseq11oucit1, nnmorn, v:10 
nrnnda1' proceder :'1. cln1ipd1. · 

O SR. PmmDE:\"'PD;-Respondc 1'JJ11 {1, chama· 
l~:c l GO o tGntos Srs. ' ropre-;eiltn.nt es. En os 
rouviclo a o~cupal'em as suas o 1cbir:i.s pn.m so 
co!Jtinua1· a votc1ção; elo co ntrn rio , si nü.o 

_ li otiver: cas .1, tcrit Lle pr03og11it' a di.scnss;Io 
tlo .pl'OJCCto. 

f!' posta. a votos o t'égoi tacLt a ém mela do 
S1'. , Gabino Besouro. 

Sii:o snccessivat11onte po3hs a vo to3 o ap· 
i1roYaclas as soguint'.is 

Emenêlas d0 co;;1mi~s11o 

Ao n . 3 
Em vez de -commJ.ello- clL~a-se-mnmlo. 

AO 11. 9 

Em vez ele - -reCJnnnndando- tliga-s::i
i 11Jic1nclo . 

Ao 11" 15 
. Gomprnltonda-30 t;1inbçrn iw p:1t'o!llh "~ is 
o :itt. G0 t1. _3. 

Sfo r eg·,_, ita.1.tos os acl.liLivo3 ttos 113. 17 o 18 
elo 8Tt. 47 a.p re sci ntnllos pelo Sr. Nin;i, RilDil·o. 

Em vir> lt1d3 do n clia 1 11 ~ n to a ppí'ova,1!0 elos 
JB . LI e 12 tleste artigo, ílc,, t ambem a1lhda
n. vot,1 çiio rh erneud::i.' correcti>"a da co:nrnis
siio ::w n . .12 c clo snbsfltnl.irndo 81'. Rocha 
03Jrio o outo3 ii.o mesm:-i numero . 

E' p03lo [\, Y0Lt)3 e GjlJll'OYêl'lO o Grt. 48 do 
pr:oj ecto : 

: " « O presidollto da Republ icn é [\UXiliádo p~los 
1)1ini ;~t·os do E:>.bclo, CTgAnto3 de sua conthnÇ1 , 
rjue lhe refcJl'Ctllla m o3 [l.ctos, e pre3idem cada 

'. lfill'·a mn.:1 ela> secretarias , em rpe se divide a 
_a-lnúlistraçãe fotleraL » 

E' .ig-ualmentJ postfl. [\ votos e ::ippro yach. a 
S3g'lllUle 

E :nen.la da c9mmis:Jcto 

Em. vez th - rdGrend.1111, diga-se - sub· 
SCl'81'e:ll. 

E' rcjeilacLt ··a omench cb co:nmis:;fí.o pGl'fl 
qne na capitulo IV e SBUS artigos, bem como 
0;11 todas as disposições da Constit ni ção em qne 
Se C ll ~OD tt;fll' il pab\'l'a.-mini.stro-, r eferindo · 
SG aos nrnmhros tlo Poder E rncnth·o, seja sub
slitu i.la pJlo vo~abulo-3ecei3LH'io3. 

E' snh:1ntti •lo ii, votaçfo e appeovado o 
::irt. 49 do pt'oj }Cto : -

«Os ministros üe Est::vlo ni'ío p'.lderão accu
mulat' oult'O ompt'ego 011 fun 'Q'lo p11 l1l ica, nGm 
se!' eleito3 pt\isicle'nto 011 vice-presidente da 
Un iilo. >) 

«P11,t'agT«pho uuico. O deputMlo ou senarlor, 
que acei tar ó cJ.1'go do ministro de f%tado , 
poedorà o mmrJa\o, p ro~o cb1clo-se immeclia.
níen te fl nov<L eleição, na. qtul 11 "t0 pocler·à 
ser votarlo . » 

E' ig11al1110:1te p)sta. n. votos o appronch a 
sogt!iutc 

Emen:la acld i1i o.-i da commíss:Yo 

Accro3cenlo-3e - deputado on senador 
depois cb pala.vl'n. - ·Uuil'í.o . -

E' Lam hem submelfük1 á'v.otaçfl o por pn·Le.s · 
o substitutivo' do Sr. Ft•aucisoo Veiga, e 
oütros, sendo rejeitaclus ambas <is partes . 

E' posto a vot'os e approvaclo o ..ar t , 51, do 
projecto: · ' 

« Os Mi 1~isl ros ele' E,;laLlo n:lo são rcsp;ms;1-
veis ao Cong res~o, ou n.os Trilmn::i.es, pelos 
conselhos do.dos ao presidente da Republ1c'.t . 

§ 1 .0 Resi:ondem, poeém, quo.nto aos S_--' t:s 
actos, pelos crime3 rllmli[icados na lei ci't
mina l. 
- § 2 .0 Nôs crimes do re3ponsabilkla.11e srm1::i 

prncessados e jul gados pelo Supremo Tri,bunat 
Feueral, e, nos connexos com 03 elo presiJenfo 
eh Republica., p.1ln. autori thcle co:11petente 
par,i. o j ulgamento desl3. » 
. E' em seguida. :tpprovacl-i. a. seguinte emen-fa 
ela ' com missão ao §1 2°: 

« Acci'escents-·Se dep)iS clci. plhw1~a-cr i m és 
-:-ª pah vra.- com'nrnns . )) 

E' s:.ihrnettiJa il. votaç'.io a seguinte omen'< la · 
ela comrn isst.1 ::w mesmo § 2": 

«Depois de-responsabi li 1btle-a ~::e,1sc -~ n te• 
se: -deílnicla em lei. especifl.l. )) · 

Tendo havido empato, fic1 a·lia~a a votação 
desta. emenda . -

E' posto a vütos o -appl'ovüllo o seg uinte 
arti go adtlitivo da -commissão pnrJ.' ser ool-
looaclo onde conviei' : -

« Al' tig·o :J.L1di tivo p'.lt'J. sei' collocaclo onde 
co nv:icr : 

E' instituido um tl'ibunal de con tas p1ra, 
liquidar as couta.s da t'eci3ilit e despeza e veri• 
ficar a. sun, legnlidaclo, ::rnle.o de serem pre-
flladas ao Congeesso. -

Os membro3 deste frilni'nal serão nomeado;;· 
pelo presicleuto cb Repulil ica, com approvnç[i;o 
elo Son·1rlo, e sónrnnte perderão os seL\S log;:U'OS 
por s_en t ;nça . )) 

Posto a voto3, é re.i eilado o ac1d.ili vo do 
Sr. Moniz Freiee ao capi tulo 1° ela secçü.o 2", 
titulo 1°. E' tam bem a pprova(h ·a S9g'L1ÍL1lc em eu la 

do Sr. Afrnoiü.t Nog·lleit'.c : · 
«Em yez ·de - rtcêumuhr oatr·o_ · eQ1pre,"'o 

ou fnn~c~o pnb\ic.t - digrL-S3 - accrnnu~u· 
o ?xerctcto ele ontro cmpcego. 0L1 runcç[o pu· 
bltC[I., )) 

. s/i~~~~1ei:{~~t~l~~~-~~3e cl;s s;~~s~;~~~~vil,e i1~~ i 
e Mon toit·o do Bn.n;o.>. 

FicJ. p1· ejudi~ .. i. lo o suhi-litutLvo elo St'., Fre
derlco Borg."·' ró º''t. 49 õ 1mragrapll? unico. 

O Sr{, . PirnsrnE'iT fü tlí-z que vae votar-se o 
nr t. 50: 

« O:;; ministfm ele Estado não po lerão com
p.11-ccet' às sn ~sõ ss do Oongee.oso, e só ·se co:n
mnn!mt'ií.o com elle por e3cr.ipto, ou pe.)'iOfl.l· 
mente em éonferemias com as commi;;3õ 3s 
das co.m 1 r as. 

03 rGlatorio3 a.nnafl.03 elos mi ní;t t'03 serflo 
dirigiLlos a.o p:·osiJent.1 da R'lp ~1blica o cJm
municac1os po1· , e.> te ao Congresso .)) 

O SR, .J o ,1'.: M.\RLl.NO (11 ela onlem) - Poclo 
ao St' . presid ente q1 i:; fc1ça. vot11r tlc:;;tacf\lln
mente o at' ligo vbto ter clo1n trücltos. 

O SR. Or..1-v1<: mA P1 :--; rü (peta Ol'r.le m) pede 
q wi a vot;.1ç.fí.o rn:)l'C a emend't substi t11 ti vf1., 
:-tpr o3Ct1ta'.hi. p0llos St'3, r . Veiga, CmtJ, _ i\fa
cliaclo e ont1·os S3j '1. lli vi li.la cm duas . po.rtc>, 
porquanto_ esse s~ibo t ilutir o é de ::ilt:rt signifl
cr1ç ' o, pois nito p:irece acc2itf1.vol qno os 
min'slro.<, qn;:irnlo co:1 vilüdos 1 1leix_om d0 
comparecer ao Cong1'2so;o . 

O Sn. . PREsrnr.:1'in: obs9rva ao omdor qne 
não pó.le disclltit' n. nnto1·ia. 

O SR . 0L1VEmA Ptxv d iz que rn'lo queria. 
-nem CJU 'l l' cli3:;atir a i:rtl e1·L1, queria. apenas 
clmnni· a attençii.o do SI' . presiclen te elo Oon
g- t·e3so p11\t n. im[io:-t rn~ia da omew.la sub3ti
tntivn. 

O Sn. . Pn.R3rn:<:'1-r ,.; _di z qu3 o Sr. José Ma
!'iM10 j!t p3d'u a divillo, nns anta3 v:-te pô r 
à vot?.çii.o a e111oncl'.t supprcssiv;t elo Sr. Fre
derico íl_:irges. 

Submotti rLi. á vot 1ç1io [l e.nencb snp pres>i
va. elo art. 50, oITerecid ~t p; lo St'. Fceder·ico 
Borges, é r.ejeitacla. , 

Sendo successivamento posb s ª' .-oto3 as 
rlLrns pwtes cln :J..1'' . 50, slü ~'\.mb:J.s 1:1pp1·0- · 
v:t :Li.s. _ j 

E' po3to a votos e D.pprovaclo o [l.rt. !í2 rJ ,1 
pl'Ojccto . : / - . 

«·O prosiclonte do3 Estaclo3 llniclos do-Brn.zi l. 
s ·~ rá submettitlo a processo e j 11l go.menlo de·· 
pois que a, Camat':1 tlocl::tmr pl'Ocerlonte ::t nc
cusaçtio, perante o Snprer:-:o Tl'ibnüal Fo.lG· 
ral, nos crimGs commnns, e nos de re:po:1-
sabilidacle perante o Senaclo. )) -
, E' igno.lmente pos to a votós e approvado o 

seguinte a deli ti vo eh comrn issii.o : 
« Accrescente·-se: Paràgrnpho unico- De

cretada. n. p1•oc3çlencia cln. accus:i:çü.o fi cn.r<'1. o 
presiden te suspenso ele su1s flrncçõ3S. )) 

E' s11l1metlitlo ú votn.ç:.Lo o :11\ l'OVfl1lo e, 
nl't. 5~3 do projecto : 

Sii.0 cl'imi s d? r.33po1K1.bil i 1 ~1.l e no í1i•osi"-_
Llente· da Repnbltc;1, o.> q1vi fll.l entam cotil1•a : 

1. 0 A existenci:i. politicnaiJa Uni:i.o; . 
2 .0 A Oons titni ç.Jo / e a f<\ l'mn. cio governn 

f0deral ; ' _ 
::i. 11 O livl'e exot'ci i; io el os pod erJs p:>lili c::J.'l ; 
4 -~ O go:i ~ e_ oxercic'o leg::tl elos · tl!reilM! . 

pol1L1co3 ou rndtv1.cluaes; / 
5 :0 A seg1ll\1!1 0f1. ü1Lei' 11 a do paiz ; 
G. 0 A probid;ule 1_b aclminisl;raçiio ; 
7. 0 

/\ gc1arda e empl'ego constitucion::tl do3 
dinhe irns publicas . , 

§ 1.° K;se.J delicto.3 srm:i.o clel1nido3 em loi 
especial. 

§ 2 . 0 01.itra lei lhos regulará a uccu.:;n.ção, 
o iwocesso e o j Ll lgn. men to. 

§ 3 . 0 Amb:v; essas leis ser·ão feitas na pi i~ 
meira sessão do primeieo Congl'e~so. -

E' /in:'\lmeuto p03to3 a votos o aprovado o 
se3·11rnte. ;;.1 

Aditivo da-CJ;1imissa9 

A~cre;: c :n te-30: 
81 Ai lei:; Ol' ;[l.me"farhs votn.fa1 palo 

Congres io . L _ _ 
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Voem it mes1 as seguinlcs 

Declaraç ões ele voto · 

OecLlro que assignei mm restricções n, 
emenda ao art. 33 § 24 elo cap. I v· cLL l ª 
secçü.o apres13ntnclos .pel9 Sr. represen tante 
Leopoldo ele BuJ hões e 9u tros. 

Sa.la das secções, 3 de janeiro ele 1891.
Uchôa Rodriyues. 

DJçlar11 111os que votamos pelo substitutivo 
ela commiss..'i.o aos arts. 44, 45 e 46 do pro
Jec to ele Co113ti tt1ição por ser n1 ais conseu · 
taneo com os priucipios retler at ivos, dest.le f]\J e 
cg uala os estados no pleito reb .tLvo it eleição 

, d0 presidentP- e vice-presidente ela Republica, 
sem deixar de réspei tar o principio ele moera· 
tico do su ffrag io clit'ecta. 
, i:lala elas ·sessõ.as, :~ de janeiI'o ele 1891.-
1lfanoal Francisco Jlfachado . - .Joaquim Sal'
ment o . - M anoel Ignacio B e!(vl't Vieirn. 

DJclaro qu e votei parn. a eleiçifo do preoi· 
denLe e vicro-presidente d[l. H.ep'ublica pelo 
artigo substituti vo do deputado Moniz Freire 
e outros, r1ue consagrum o suffriigio di
reito. 
. SJln. d11s sessões, 3 ele janeiro de 189(.-
Jlfigu el Castro. · 

- O SR. PRE~IDENTE dá par.r ordem -elo dia de 
5 do corrente : 

1° ilirte ate 1 112 hora : 
Discússão cl n,. inclicaç,iio cló Sr. Alm ei d,1 nar-

1•0 1.0 . 

:t' Jlnl'te a 1 / '2 li ora ou :i.ntes 
\Ío l.açi\,o da emenda qu 3 fi cou empat:i.d~t; 
Co ntinu 19ii.o d11, la discussito ü.t secçiio 3ª 

do pl'OjeJto el e Constitni ç'io-Do 1nrle1· .i"cli
ciario. 

·Lev11utn- se 11 S3SSiio ás ·1 hot'as o 25 min u
t,J.> da tarde . 

RECTIFICAÇÕfolS 

Ent re os que compareceram i1 sessilo de 2 
elo corrente el eve ser iucluido na respec ti va 
ac.ta o ncme do Sr. Joaquim Sarmento. 

Bem assim, deixou de ser meucionaclo o no
me elo Sr. Viriato ele Medeiros entre os que 
se achavn m presefJ tes na mesma ses3ão, por 
occasião ele ser verificada a existen~ i a ele nu
mero legal ele Srs. repre3entantes, para a vo
tação elo, secção 2ª elo projecto ele Constitui
ção. 

DISCURSO P R001UNCIADO NA SESS}\.O IJE 
29 D-E DEZEMBRO DE 1890 

O S1·_. André C a valc anti
Sr. pres idente, pedi a prd a vra p.m1 explicar 
o meu pensamento en1 reLLção as iocompati-
1Jilidade3 coqtida1 no art. 26 do projecto 
con8títuciona.I, qu 3 ora se discute . · 

Entendi que ess::t mat_eria devia ser tratada 
cm lei ordinaria, ele accorclo com o parecer 
da commissão dos 21, e assim votei symbolica
mente. 

Retirando-me logo depois deste recinto na 
pissada sessão, o voltando de novo ao mesmo, 
soube que ia se votar unn emenda do Sr. se
nador Am ::tro Cavalcanti otl'er<'!c icl<t ao allu
clido art. 20, e coocebid <Í nos seguintes termos: 
- « Nin gueti1 será declarado incompnti vel pelo 
:;imples' facto ele ser crente ou ministro de 
urna reli gião.· >) 

Qr,1, estanc[o implicitamente comprehen-· 
d ida nest11 emench o clero brazileiro, eu, que 
ntfo '' ifl, ·raziio para sua. exclusão, tanto mais 
quanto f9raa unica ele que cogitou o projecto, 
como se vê tias di sposições tt·ansit orias,art. 1°, 
§ Gº, não podia deixar dejustific ir o meu voto 
contrn semelhant '3 exclusã.o, visto qt;te, tra
tn-se de urna classe respeitavel, qne em tod os 

' os tempos, clefenrlendo · os seus propri o3 di
reitos, não deixam nunc 1 de concorrer com o 
exerc:cio elos seu.; direitos pofüicos para a 
manutenção-da org-anisaçiio elo paiz . 

' . 

Sondo, assim, Sr. presiclenle, p::tyece -1!10 
1J11uito mlios[l, essa cxc l ns:io, e, podendo succe
der que se proce J,w1 n::; eleiçõss cloJ crn
gresso:; dtJJestacl os an1cs elo vota• la a Consii
tuição Feclel'al, pens·J que é ele todo ponto 
con venient j ser appro ·:nda a referida emenda, 
a qu1ll, por assim dize ·, tem, além ele outr.os 
:ins, o tle Jevn, utar esse interdido nolitico, 
qne a mou vei· foi clecrchtlo C·Jntrn' aquel,la. 
clas3e. . 

Não existe, po's, nc:1hum'1 incolierencla no 
meu mo.lo ele procedel'; o meu voto apenas 
sigllific:i. umã medida .ie-.equid·t cle, . que pro
cu r,i. favorecer imrn ccl httamente o direito 
claquel! es [I, quem r l'.L negado o ingresso 
ucstn, casa . E porq ·1c consitler 0 de gr!_lnrl.e 
alcance as ref1Jr111113 d<lS clec\sõJ3, qtHnrlo pJr

. rn ntur::i en\'Olvem clbs uma inj t1stiç11 ao 
direito de quem riu ~ 1· que seja, não tenho 
cln vitla em acreJit 1r qn e ln l' « css9 meu pro
cedimento tenhn, infl uio.lo a opinião que acn.bo 
tle e·xpor. 

Silo, pot·tanto, esL13 a.s ccm3iJerit ções q~ie 
linlm a faz 31' s:ibre a allmli d'l. e:neqda. (ilbtito 
bem.) 

DISCUÍ~SO P RONU \! ClADO NA SESSÃO DE 
30 DE DEZ E~1BRO DE 1890 

O Sr. An:iaro Cava l c a li f i ( At · 
tençilo) - Sr. preJidente, venho tli zi:i r poucas 
pahvras sobre 11 impor t1wt9 qnestão cl1i. el ci
ç,'io presidencial, ponto qi.rn , a meu ver, se 
nvan tnj ~• a todos 

1 

03 dem::tis c{ue se ncllaí11 
comprehendidos na sccç~o ~~" elo pl'Oj ecto de 
consti tu iç1o. -

-Ni:í.ci ô a pri111ei r.1. voz , S1'. pees itlente, qne 
110 systema J'tJ.:l ora.tivo fD nota. a desvanta
gem fünclitrnontal r.lc havei' g randes e p8que
úos e3tnrlo3 fod e1'.Hlos . E' licçii.o d,i. J1istoritt 
e ô facto da expcrionci:i, qno, tl o3cle que se 
trata de tom:11' rnedicLls qn l n. ffectam ao in
te re3se g·e t•al, os grande3 e3tàdos procul'llm 
semp :·o 011 que taes mocllclas se.iam ao seu 
S'tber e i11 teresse pecul h r ou , então, que elias 
de 1110:-Jo algam cl~v,w1 ou possam ser aél
optadas ... 

Assim- é que, Sr. pt'Jsident J, tl'atallllo-w 
ela imortante que:;tão da eleição dJ primeiro 
rnag-istrado da R'lpublica, qu11mlo na cli3cus
são thi c01ntitui ção americana procuravam 
os seus áutóees ·:.doj)LÚ' um syst Jma em qne _ 
os peqn3no3 ' não fo3sem, po1' assim dizer, 
absorvidos p:;la pre pJ tencia elos g randes ... 

O Srr . ZAMA::.... Isso é lei natu1·a 1. 
- o SR. AMARO CAVALCANTI-... surgiu desde 
logo a mesma clit'ficulclacle que · ora app.1rece 
entre uó3 ! E' preciso notai': naquella g-rán
clo republica, então composlit de 13 estados, 
sómente tl'-"S des tes poderiam reclamar para 
sí o tit trl () de gr.rndcs estado;;- Virginia., 
Mass11cbus3e ts e l-'enn3y lYania. ,e ainda, ô pre
ciso dizei-o - grandes relati vamente á ôpocn., 
porque. só um çlelles- Virg inia- tinha 
l.000:000 de habitnntes ; quanto aos mais 
tinham- Massachnssets 450.000; Pemísylva
nia 400 .000, N'lVH-York 300.0JO, e nos re
stantes a populaçlto em inforior a 200.QOO ha
bitantes. 

E', po'is> verdade, como lmm· disse o meu 
nobre colleg11 que ac11 ln de preceder-me na 
trilmna, qne clepo.is de esgotados to~los os 
meios -da discussão, todos os expcl ientes pra
ticos para che!?;ar a nma -concifrlç:<'io s1 tis· 
factoria, verifi cou-se qu e, iu hypothe3e, não 
se .podia. chegar a um systema, capaz ele ha·r
monis~ r clefinitivMnente o direi to cLis entida
des-estados- cJm a pretenÇão sustentada 
dtt maioria, da popul ação. 

Mas, então, Sr. presidente, tódos tiuhnm os 
<»lhos fito~ em _ um homem, em um mesmo 
vulto, que pnra elles representav,1 o pattio
t.ismo, - a naç[ o, os es tados ; e, por: conse
guinte, ronfütvam em que o defeito do sys
tenia atloptario p:Hct a eleii;,ão pn sidencial 
seria corrig·iclo, )Jela elevaçã.o do c,1r11cter., 
pelo p·1h'iótismo provndo rio cid :1 dão eleito . 

Era o nome de ·w ashin gton que torlos H
nlrnm nos labios, era a. ti gura. ele Washingtou 
que todos visavam na presidencia ela Re
publica. , _ · 
~., Assim é qne, na primeira, eleição do 1789 e 
1111 segunda el e i ~.<'\o de 1792 , não fôra logo na 

pra ti~a, not~<'.lº. o p ~'~ru n clo cle.f,)ito, que-:i.s tli:; ~ 
posições co nst1tu.c10:iaes haviam co:1sngrn.do, 
mas, j á ni 3" el~içao de 1796, qunn.d? \Va
shin n- ton recu;ou, em nome dos pr1uc1p10s re
pu lili'cano;:; , a -urna terceira reeleição, .e ~oi 
a!.Jerta a carnp :tuli<L entre dous cuni:l1d:.lt?S 
ditrerente3 . api·esentados v,e los darttdos polj
.ticos: des'le Jogo se ver1tl cou qu.e a hypo~ 
these da c'.Jnstit11ição cte,por· um elellorndo es- _ 
pecial, obter OLl chegar'. a um'1 melhor escollm 
do c.tnclicL\to pres:dencn l era, na pratwa, um 
meio improfi cu_o , um · processo candemnavel 
pelos resttltaclos . . 

Os eleitores são eleitos com o comprom1sso 
form:1! de vo tar em '.andit.la to tleterminado,e, 
por conseguint2, falseado 1ic~t totat111ente o 
titp que ti veram em v1;;ta os .autores da C?n
stituição ,eEt.[l.ue leceuclo um ele1toraclo e;;1lec1al, 

-como tendo maior cr iteriü, inaior capac1clade.,. 
parti escolher urn dclacl ~ o, .l~em qua!Hi caclo, 
:i.c.ima das f,1cçõe3 p:.irt1claria~, p::tm o alto 
cal' "'º cle ,chet'e elo executivo e ela ll ttÇão , 

Com etreito, o qtw se pas5a pres8 ntemente 
11 [1, Norte America ·é o ·seghinte: A convepção 
nacional dos partidos, republicano e d~ulQ
CJ'ata , (outr'ora fe 'leralfala e r ti publicano) re
u11icla no mez de junho ou julho elo únno em 
q_ie se t êm de proceder ú. el~! ção. pre$idencial, 
clesi i:pia, p:n· vo tação, q uaes · §eJai n ~s seus 
c:rndicla.tos para os logares .Lle presidente e 
vice-presidente. · · . 

UM SR. RRPRE>ENTAN_TE-Em pie.ta-forma. 
ó SR . A. CAVALCANTl-E desde eu tão, 1Íi1 

pl11ta- f'ór;-iw , na imprens:i, .pur to:.los O::i mt;do?, 
-~fí.o tacs nomes impostos, s'.lm outra 11ber
clade pii.ra cMln. nm .elo~ liv.lus políticos,- siniio 11 
d e vot.a.r em rnn desse~ nome2. . . . 
· Si querei>. saber q n::w to- naquelle pai~, ~em 

i>-eeiLI, e na opinião de foclo'.; os escriptore.:; , so 
tm11 clooacrecliU1do ·semelhante systeq1~t, lêdc 
in.J [sti \1ctame:1te quanto a respeito se tem pn· 
bl icado. _ 

Ainda Jnponco3 cli.i.s ,\ia eu, nas pãginas lJl!e 
Bryc<~s, esctJptur ing lcz, escreveu ácer ~a cl,t 
eleiçii.o presidencial, en} dbs elo anno pussatlo, 
este con ~e ito : 

(< Ne utwn1 plano,. dizü elle, da constitui <;i'iQ 
a11101'icalllt -desmeu.tiu tiitJ arnargamente aos 
seus antoreS, como à tórma CO '.JS:t gr..t tla para 
a eleição presi.le .icbl; o.; eleitores ~ ito meuqs 
portaclo1·as de chapa;, não .se cogita elo saber 
ou criterio ela personalifade do eleitor, ~ m 1s -
pura e sirnplesmen.te do candidato que a con
veuçilo nacional in Jicou. » 

UM SR. REPRESENTANTE-Em toda a prt rte 
é assim. 
o ~ ~ R. AMA RO CAVALCANTI-Orn, senhores, 

si esse systema tem provado t_ão m'.1 1, eJn urna. 
nação livre, como a Un ião Arn e ric ~tu :t . em um 
pOYO onde O que rege SO ~l€ l'<\11 ll ll1.C ntÔ· em to-

. elas as re laçõ .;s puu licas é <t ol'in [ão public1 ; 
si lá, duP.1 nte um sec ulo tle experi encias, ello 
tém servido a penas p:1rn. clemoustr,u' a sna 
imprcs tabi!Uncle, não é ele admirt1 r qns nós 
ou tro3 , que nos comtitui'ino3 no rnotTi onto 
actual, sem terml•S uincla eclu~açito poJitiC<~ 
fe ita. . . _ 

Ui\1 SR. REPRESENTANTE - Temos mais 
cri ter ia para esco.Il!er. 

o SR .. Ai\IA RO CA VALCANTI - R esiat pi-o
ban:lw n. Ntlo é de admirar qu0 nós, que . não 
temos essa opiuião publica 1irme e conscien
ciosa, nem educação 1npl~lar tastante, não o 
querramos estabelecér, para não cllegar1l)os 
aos mesmós ou a peiorfü resultados . 
. Nãp prccis[l. t·ia repet il-o, pol'que cada um 

de vós o sabe. Na pratba, nem ao menos este 
systema t em dado como resnl ta do, que os 
pre~ icle ntes dtt RepublicD:rep_resentam a maio
ria dó eleitorado popular. Varios presidentes 
eleitos, que t eem ª ' seu favor, IJem ·se vê, a 
maiorfa cio eleitorado es[Jecüi.l, quaüdo se des
dob1·a este em eleitor11clo popular, verifica: se 
que representam a,pénas grande minorms, as 
ve zes menos el a metade do voto popular. 

Ci ta r-vo~-hei Lincoln, por exemplo, que 
teve 180 votos con tra 123, rio eleitoracla espe
cial; eutretanto aque!Je3 180 votos represen
tavam menos ela metade do eleitorado po1)u-
lar. . _ 

Antes de Lincoin, outros haviam si,lo t1lei
tos rom minoria; e rnuis recentemente ti.ve,, 
mos :- Haye.s, eleito em 1870 com notavel 
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minoria contra seu competidor Fildea·; füw- qonstituem~, não só indepemlentes nas esphe
riss0n, que Mtualmente occuptt,a presideucht ras da acção propria., como ainda para. s Jrvi 
da R~pnblica, foi eleito em 1888 com.95,000 1·em ele con~ra-pesos e.stttveis, re~íprocos na 
votos de minoria coutra ;;eu competidor Cle- ornnuteuç\.o e sa[v,1guarlla das liberdades pu-
veland. . . blic::i.s e privadas do cidadão. · . 

Senhores, a adaptar -se, como systema í) ~ rit Assim, pois, a hypothese de continuar · a 
nossa Constituição, esse que sabidamente é eleição a ser feitn pelo Congresso l1eve S<3r 
incapaz. de assegurar ao pr·~meiro magistrado repe llida, porque tornaria o firesidente da 
d t Republica uma eleição que seja a expressão Republica um agen te, um instrumento, bl
tla vontade nacional, ,., a meu 'ver, commetter vez, da facção do Con gresso que o elege3se. 
um 0 ·rave erro. . . VozEs- Não ap.iiado . 
: --T~:nos . ;.i, experiencia -feih, e feita no. pov~ o SR . AMAIW , CAVALCANTr-Compr'ehen-
mal:i livre que conhecemos . dei-me be m. O qne aéabo de dizer nfo exclue 

· A' vi;tn. disto, senl1ores do 8011gl'esso, quan- a hypothe-;e ele um .momento extraord_ina,rio 
do, na comrnissão especial dos 2 1, se tratou de como o presenttJ , em que este é e devia. ser 
procurar um outro systenrn que fosse ele maior o meio legi timo; não exclue a hypothese, ele, 
acéerto, fui um dos que votaram pela emenfa quan.lo entee os candidatos apresentados á. 
do projecto_ nes3e sentido. Declaro de ante- presideuéitt, nenhum . possa obter a maioria 
mão:· hão desconheço a objecção que se faz ao exigida, por lei, o Con!Sresso da.- nnção se pro
substitutivo da commissã.o, objecçã.o que, ha nuncie, a este respeito, como a!iits está. con
voucó, ·foi produzida. nestà. tribaila de que, ' sag·rado na 1103sa e em outras constituiçõ9S. 
muitas vezes, a maioria dos 0staclos significará. · 'r.1as, como norma, como meio normal, seria 
a.minoria ·do voto nacional que o 'presidente tornar um poder publico, que deve ser tão 
deve 1~e1iresentar., . Estou ele perfei to accor- inde penden te como os demais, virtualmente 
cio. M~1s, antes de tudo, imporht pot~deiar subordinado ao poder legislativo. (Muitos 
q.u,e o systerna do projecto de Const ituição ap :J iados.) . 
cJiega ao nJe3rno resu lt ado, por meios mais . E.' o que ensinam os escri ptores qu3 tratam 
tortuosos e para, desqe logo, accen tuar este da matel'i<t. E' intuiti vo q·ue isto seria formar 
o'.1ti•o systema gue ac~ ba de se1· lido pelp o p[lrlamentarismo na sua mais alta espressão, 
'sr'. A:dolpho G.ordo, padece ele igual rlefeito . porque até tornaria a existeocia do proprio 
· Emq1,rn.nto o pr'ojecto de Con~tituição esta- ch:i fe do E:stado dep3ndeute de seu voto e da 
belee,e que o eleitorado popular designara o ~urt vontade ... 
,elilítorado especial, que tem de eleger o pre- N5.o; e3ta! Cj.LDStão da indepenrlencia do3 po
sidente ela Republica, este ultimo estabele·ce r:leres, em que entrei respondendo :l.O riparte 
1ilais ·um 3° gt'á.o de e1eiçiio e nada ma,is . l;to do nobre deputarlo o Sr . B 1darü, é fnnclamen• 
ó, propõe que a:s assembl~a~ legisla,tiv:is ~os tal no systema fe derativo. - . 
dilferéntes e~.tados, constLtmnclo um prnne1ro Não quero o podei· ''Xecutivo sulJondinad·) a 
eleitorado~ elejam um eleitor<1do espechü, e outro, porque ni1o poderia servir de con trti
este eleja o pra8idente ela Repu blica . - forte ele resistencia, ou contra- pe30 aos ex-
. ·vêde bem, senhores, qu13 na fJa;;e o defeito cesws clo lYXler q.ue o eleg-esse .. . · 

é o mesmo~ Si a população que tiver eleito O SR. Jo8J~ AVBLINO- V. Ex, chamn. fo.cção 
essas assembléas legislativa3, que hajam de á nn iorü rlo Cong1·ess:i 'I 
eJeger o eleitorado especial para o p1·e,;idente O SR. AMARO CAVAWANl'I - A's vezes eSfü 
da Republica, -fôr. a de. estados d~ 1~1iuo!'ias maioria vem ele um simples conclrnvo,obm de 
populares, a consequenc1a .final sera mev1Lt- uma facç.ão e ·nada mais . .. 
vehi1ente identica. · Continúo,. Sr. presidente. Veem- os Srs. 

Digamos as cousas por factos: supponl!a- memh1'os d0 Cong r,3sso que, si nem o systi~ma 
;n103 que o Rio Gr,111d.e do Norte, Parahyba, acloptn.do pelo vrojecfo da Co nstituição, nem 
·rin.uhy , Sergipe, Amazonas -e outrõs pou~o a.'.]n8ll e que se propõ3, como substitutivo 
])<:>pulosos vótnm todos accordemente em elr1- aprasen tatlo ha poaco pelo ora,dor que me 
tore3, para suffragaP a um só nome CC)rlJ precedeu, sã.o c.tp:i.z3s de levar a es_;a expr:3s
candirlato presidencial... são real da maioria, · como se deseja, rest 1. 

Esse accordo de vi.;tn.s em fi1vor ele um só procurar um terceiro systema. Qual eleve 
cttwlidato levará de ven·cid.l, sem duvida, aos ser 1 Existem dons, n escol ll'3r,- existe o da. 
can lida tos, si diversos, dos e.>tado3 mais po- emenda da commisstio em qu3 votei, e existe 
pulosos , como S. Paulo, :tliinas, Rio de Ja- outro, que não foi votado ain cl ::t . 
rie.iro, .etc., efo.. . Um deste;; dous sy.;tenns ehve ser o prefe-

0 SR. SERZEDELLO - Ha ele ser diffi0il. riclo. ÜLl en tregue-s'.3 á naç"io o clireito -p le no e 
. o SR. AMARO CAVALC.~NTJ-::- E~n todo 0 excln>ivo ele di zer por todas as suas b::>cc .ts 

caso, seohores, ó coan possi vel, e; si i ~ to se autorisadas, pelo su fl'ragio popnbr ... 
der, o numero clo.s eleitore> espeeiMs rlos di- O Sr.. .' Jos1h AVl<lLI~o - 'l'.lo apoir1.tio. 
ver3os est:l.dos reunidos impot'brá. em uma O S;i. AMARO CA.VALC:ANTL .-JBlo voto di -
mínoda. , que elege 0 pres\i.lente da Repub lica; re~lo do elei tot·a.d::>, q1nrn é o pres:cbntc d:J 
J)orquc a bq.sc eleitoral da3 assemblé:1s legis- Republict, poque aS3im fi ~:t l' <i. rep '.·e3enLulo 
Jativ<tS serit, 'numericamente, inferior á. dessaê_ todo o elemento n:i.cional, sem se px ler le · 
outras populações 011 e>hHlO\Vencilos... vantar objecçito s~ ri n , on en tiio aclopte-so o 
. Portanto. est.t questão ele chegarmos á systema da com missão, porque e3te representa 
precisã.o mathematica ele que 0 repl'esentant8 tambem a ig1nlchcle politic1 cl:i.s 'ln tidades d9 
do pai z, digo, o chefe elo poder executivo, re- que se compõe a Uniii'J. 
presente sempre a -somma absoluta. da v:on- Pa.ra aquelles que supp')em que, cm um 
tade nacional, expra3sa pelo eleitorado popu- lfai 7. c11110 o nosso , o povo não está in a. ltu r.1 
far, ·e muito dese,i ctvel, seri ·i, mesmo, . a mais ele eacol!Br o seu presiden te, nã'J t em o gráo 
cfeséjav:el, l1 \t pratica; mas hweis de convit· de in telligencia esclareci.ela, P·tra desen1 penlnr 
que nen1rnrl'.! dos sy~temas, nen1 0 consagrado ,tal funcção, resta o ultimo sys tema a adop-

. no projecto de nossa Constituição, trasladado t:w · Si cleixues o sytema popular.·· 
daquelle eles Esbdos-Unir.los da Norte Ame- O SR. RAMmo BAR.CE LLOs-Aliils a'.loptaclo 
rica, nem o aprcs3~1Lldo pelo meu illustre para. o legislativo .' 
coJ.l13g.1,, o sr. A', Gordo, que tem s'in1ples- O .SR. AMARO CAVALCANTr-., . então, no 
mente a desvantagem de aug-menfat• mai3 um pagimen da. feJemção, só tendes outro a .esco
eleiforado intermedio, seritt capaz de. elevar- lher : ó o elo elemento, que eu chainara1 es
nos a .essa exp·ress'io ele imiorb. procurada , .. !atual, é a l'eprnsentaçilo ignal elos e3tados , 

o SR . BADARó - Entreguemos a eleição ele nesse processo . EnLen<.lei-me bem : si .rles-
presidente tlo Congresso Nacional. ·- · prezaes a unidade populn.r, o povo, como nfio 
, ô. SR. AMAR'J CAVAÜ!ANTI~Esta hypo- sen•.I Óca,p 1z,ounãosendoconveniente,então, 

t}lese .de entregarmos a, el 1~ição do pre;;iclente tn feclePaçl.o, só vos fi ca, uma 01,Jlr<t: ó a uni· 
dá. H:~ publi c t. ao Congr3sso Nacional pare- dade estatual. Ao menos este segLrndo s:vste
ceriti., sobretu,lo pBh simpliei.l~rle elo seu pro- m~t teri 1, :>obre o elo projecto e do sub5lituti 
cos.<o, é :üé m3smo, á prime'ira vi ta, acc~i- vo elo Sr . A'lolpho G0rdo, a va.nbgem 1le PS
bvel; e terern:os de praticai-a dentro úe poucos tabelP.cer rigorosamente :t igun.lchde politicct. 
dias. · clas.di trerente5 ent idades, na eleição do cll3fe 
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O SR. AMARO CkvALÇ,\J.'i'TI- Minas, a qnem 
respeito mui to, cleb<tixo do ·pon to de vb t,t do 
eotaclo, não é miiis nem menos üo que o Rio 
Gran,le do Norte , tau to é iguu 1 a. S. Paulo, 
como a qualque t' outl'o. ( ;lpoicdos .) 

Port;rnto, si o valor politico é o mesmo, si 
n. ent idade é a mesrn,1,. nã.o ve nha dizer-se 
qne o systerna eh cornmissão é nm sy~tema 
inteiramente vicioso. EI le pó'\e S8l' viclo:o, 
8i o tomae .. ;, cnmo represeufanclo il· expres.;ão 
popular r:ompfot11; m~s ~01110 repre,;CJ .it ,1 nJ.o 
os element os estatíst ico~. de que rlispfí3 a 
U ni ã.o, elle é um systeinct mn ni t'est:1111en te 
cori·ecto; e tlrnto assim o ó, qne o Qropiot'-
projecto ela Co nstituição já. o consfl,gron. _ 

No ar t. 45 da noss1. Constituição, cnj 1 dis
po.:;ição corre3poncle á do ar t. ~º eh c.1nsti tni
ção Norte America na, estit estahelHcido qne, 
quando o3 c<iudid1tto> ·não ti verem obtido 
maioria absoluta, seja a eleição feita pe lo3 re
presentan tes elos estados, ropresentnmlo c::vfa 
es tado um voto. 

Donde vê-se que a, commissilo simplesmente . 
ampliou-o, adoptan1lo-o, ele modo norma l. , 

·como, pois, v ir dizer-se agoe,t qne O·::;ys
tema d!!. com1_nissão serht cousa i1rnpplic;1vel, 
í[LHrn 'lo elle já está 1wrnchcl11 app!ic.11' pelos 
proprios autores do p1•ojecto i ! 

Resta:, portant0, Srs . elo Congres;;o, o se
gu inte di lema: ou o pre8iden te 1la · Republica 
é eleitíJ p310 povo, 0 11 o é pelos ~s ta los; lião 
lrn. outro systemn. melhoe vrefer1vel'. . . 

VOZES- Ahi es tá !OQ'ÍCO . ' 
o Sg, Ai\IA.H.0 CAVALCAN'l'l-Si cuternlcL 

rprn cleve-3e consult:n• a vonbvle popnl 1r, ele 
pr'l ferencia á doJ estados, tore.is o meu Ynt.o ; 
in Cc\SO c:iulrnrio , ·ficarei fil.'1110 com o Yoto 
vencedor rla commissã.o . 

Sr . pre~iclente, jil que fü llei tla, .dualithule 
ua ['eilernção, isto é, os estn.rlo3 e a 11 >\ção, 
importa que a.provei te o ensej o para ahu nclat• 
em nl'.!;nrn as corHicle.1\1ções a. est<3 respeito. 

Hontem, por OJcusLi,o ele cliscutir-se o 
art 27 do proj er. to de 01.mst ituiç!i.o, nm taleu
to;o r rpresentHnte ele um estMlo rlo n o~· t e 
procurnu demon-;h'.1r (j ll') essa c11.w l i·iarl1:i Cl\1. 
escu'icHla, mel'<! ficção, porqne o l~sl'tdo era a
naçfio, as3i111 como tt naçfin em !\. Un i~o. 

As . pondernçõ93 que von fa.z e1' tendem 
;ti nehi a demon$trar que, a acln1it tir-se pwa a 
eleição peesidencial, a vot·1çã.o pur r,st.1.dos, 
acc )itar-se-ha uma en ti i.lacle assas an to ris~ ela. 
e defi uicl·1, rep1'ese11ta!1cln interesws de pl' i
meira ordem , t ·1nto qu'ln to o que mais o 
for.. . · 

Assirn como ln as asp i1•,1çõ2s e necessi:lad Js 
(los indi vi cluos que cou.>tituem n, 'Ua:;5.o , e qne 
sã.o, em regra, co11 li1.lns no cl Pse11volvfornnto 
das ar tns, das lei tras, rhs sei ' ncias, rh re-
1 igiã.o, elo commercio, da i11dusti'1a,, cm tocl::JS 
as suas manil'e.>tnç'íes, etc ., etc . ,. 

O SR. ltAmRo R1.r.r..ELLOS-03 cs tarlos nii.o 
sã • un 'éh tle politica na rrg <11i<nçiio do rioclce 
legisl:itivo . pbl'qne a sutr.1pres311laçü.o, n11me
ril!a111en te 'f;d lando. ó rl'3sig1rnl. P:w tanto , não 
procefo o argumento de qne os os!a•lo.l clovam 
t ' l' voto igual p'.tl\t a, orgatiis1çio elo poder 
execn li vo. · 

o .SR,, A:.IJARO CAVALCA'fTI - ... assim tam
bem ln as asp'.1'"tções e nece3si'.lacle;; Llos es 
tados, que se rn '.l ni !estam por modos o relnçõ3s 
cliver.:;as no SJio ela União, que elles com~ 
poern. · 

Ern relação ao todo nacional , ::HJni \lo qn '.l o 
constitue, hto é, .as aspiraç\Õ13 del;i diu0l'CI'tes 
inclivi,lu:i.li rhd0s que o , compo3111; em urmt 
naçii.o uuitu·ia, pó:le-se dar o que não se dá, 
aJJsolutnmente, em urna nnçi,o federativa., 
porque a isso oppo3m-se as razões e circum 
,;tancias cliver3as do svstema: 

Mas, como re ~·ra or.li naria, não, p::>rqu 3, no da Uuifül. 
sy3terna fed'érat ivo, é fnndamental o prinui- O SR. Mon.AEJ BARROS- lgualllLde 
pio da, indepfmdencia dos poderes; el!es se 1 ig·1n le Ivliuas a Sergipe. 

Por exemplo : m1 s estados ostã.:i situado::; 
n:i, pl ani.cie , outl'o ~ n:t rnonta,nln; uns sfü> 
corhdos de rios navegaveis, antros lle cstea: 
elas rlo ferro. Uns fic~m tt costa ma1·itimn, 
outros são centraes. Um vi vem da pesca ele 
procluctos ela natut'ezn., ou rht agricu ltura, 
outl'03 do commercio, das inrlu:;tl'Ías. Un> teom 
in vemos const,1 ntes, OJltros se ~cas prol 11 nga
rhs e· repeti rias . Uns estão nn. rronteirn, e 
teem o dever primei ro rie lnctal' peht integt·i
rlade da patria , outros siio ce·ntrnes e pw isso 

que me;;mo estii.o isento~ de in vu~õ'.)S in i.niigns, 
/ j Uns sã.o ricos, grandes e populosos, out ros são 

pob1•e3, pequenos e despovofl.do>. · 



Ü f':l , lt r,1ce ele tac3 fo'cto·~ , ó impossivcl 
dc;;con ll ocer qne, ao lado das ne.cessid<v.l es do 
t11•lo nacional, lm aimh que nrtende-r <Í. 3 ne- , 
e).:;s!1l :\].cs o3peciaes elos e:;tudos , ·j3to é, que 
:1 entidade i;ishvJo roprosenta ou co nlém con
rl irõ 'ii e elomen tos p3cnliares quo não podem 
d o :mr tlo ser :1.Lten,liclos dil'ers·:i,.mente, pJr 
sws meios , 11n-:; ou aspiraçses . _ · 

E' justamente, ]lOl' i~so , cpe om umu fe tlo
r ;içio , lo re presentação u::teional, o.; pocleroi 
pubii cos, devem sBr a o:qwessão do um destes 
dons Glomentos. . 

A Ga mnra rlos DG[lulaclos· rep1·esen ta o povo 
na sua, pPirneira expressão e devo por isto 
sign i[b U' , de•:e ter por b iso a expf'Cssão el o 
me.s mo povo , cujus a:;pirnç,õ3S tel'á de re::tli
z·u' .· O Senado represen ta os estados, "' ja tem 
üoi'ere3 e fin s, virt ualmente c1 1fforo ntes. 

l\In :;; si ncceitaes, como verdade , o pensa
mZmt.o IJll e ven ho dG exterpnr acerc::i. elos 
1\ .-H1s e l onv~n tos d .. t repi\'3.)e nt:tqFio na.ciona l

1 

011 pólsr leg islati vo, en tão tambe;n 1leve is 
roconlnc3 l-os com igual val or para a efoição 
rlo e1lefe 1ln, ü ni ii.o- :in01·0 dizer, oa . sej :i, o 
nwsmo oleil0 pelo:; 03tndos q11 9 conte0m em si 
:w ll Spiril Ç:'í es, as n ~c .gss iclades e di reit ~JS elo 
i1orn, om iJom o ~n sideraclo como fracção po
.li tir.a, -e ni'í.o como Yalor nnmsl'ico , ou, então, 
soja-o, pelo mesmo poyo, cli. rectarneote, co n
t'.tdos 03 votos do seu elei to1·acl.J. 

D:u'ef o meu voto, coherentemente, · por 
qua lquo?' dos 1lous sys tem11s rine merecei' a 
a.pprov 11 ção do Congresso. ( iliuito bem. Afoito 
bem . O oradoi' d cumprimentado Jl 'Jlo s seus 
am iços) 

DISCU RSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 
~l O D[<; DEZEMBRO DE l89J 

O S r . Zn.ma (Silenc io) - Si'. presi
c.lonto, entro na gai ola (risarlas) para pro var 
a V. E L qt;e não t!!mho intenção ele 
coi locar os meus collegas. que queiram 
occnpar a attenção da casa, em peioros 'con
di ~ li es , como V. E.'I:. outro dia, ponclerou-mG. 

l '~ r A TOZ - Eo tito _hoje ó cliscm so ? 
O flr... ZAMA - EntL·ando, porém (riso) , 

pr1:n- i1:0 dosclo j it no3 mens nobr2.s col
J,1g«1s q11 e nii.o espe1'0111 um tlisc11 r.;;o, porque 
11:\n j)t'e tonclo Ctr.el-o; ent1·ei na gaiol 1. p :i ~'qne 
nl1s'.l r vci lh lit (apmlandn 21 am as cacle ii·as 
1h ~ .'frs . reprnscntanlcs) que se (',1zia umn. bani ta 
ii gn 1'1\ outro 0 1;Las g rctcles (r i;o), ficando toclos 
o-; c·ill egas adm i L'rrrlos ao contem pln r a pessoa do 
Ol'acl r (d~o) o aincl.i porr1nc quer ia. · prnvar 
ao St' . prosidento, meu com1wovi11ciauo, que 
sou 50111pre llocil ar1\s co nselhos salntarns qne 
costuma. chm a, seus ri.migas . 

Como jit disse, s:3nllores, não mG pro p::mllo 
a fazer um cli c;curso : c1 nero apenas C<tZBr 
al g 11 mas oliser 1'açõJs ::i.i u,la so:iro a ma teria 
q:rG S ) di scute . 

Enca\'J\cga ndo-me Llesto traln lho, devo 
dizcfr ao~ meus nob!'es collegds : lrn ntem 
11iío gos tei do que so pnssou por aq ui. ( Riso .) 
Nc'í.o quero di zer ma l ela mesa ,quo ontencb.i 
r 11 111 prit' o s::i u clevo t'; mas mnitE' g·ent·3 não 
cs pcmva Yer a discnssii o nssim enco l'!'acla 
ro:n tnnh rapidez, o disc l1s<ão el e ass L1111p to3 
Uo imporl·anles ,quepnssaram a vapor .( Apoia-
1l1•. n1io apoici'.los e apartes.) 

lJil'-nn-!Jão : clo1 ·111 ientibiis non siiccw'i'it j ii>. 
(Riso.) 

E' vorchv.lo, 1103 qnB l1c1sse111os -ar1ui ; nms 
f[ LW nr.l o sr; trata tlo uma Cons ti luiçlo, quando 
so tra ta elo unm lGi fun cl[l,mental ela impot'
t anci' Lles ta, estes oxpecl ientos , de que nos 
sorvin. rn os nos parlamentos monarchi cos em 
as;; um ptos ord im1rio3,não poclom set' po3 to3 e:n 
lWaLica . 

O Sn . Ssn.zmnELT!J - l\fas não fu i expe
diente: foi uma quostã.o elo olJ5G t' va nci a (lo l'B · 
gimento. 

lho, a15rovin.tut'<1 ({ne.nlLo S" i si it'otue vanta- pot' verem nm homàm. d8 c::tb~ ll~3 h1~in cos , 
gens à eans'.1 publica . .. . . que.devia mo3tt•ae ma13 prmlencw, mw i:e-

0 SR . PREiIDBNm-Devo declara r ao no- ceiar que as 1 funcções pdlrticas.no no1s'.l pa1z 
bre repres.mtu.n.te qu 3 a mesa -proceLlOtl con- · sej ,1mtamhe m exercidas pelo bollo sp :o. . 
fo rme o regimento. Ui.li.'\ voz- E:n t-!1eori8' a ide\a é_ muit 

ll11,1. nz - i\[ i,s o ora:lnr quer (hr este boa. · . o 
lemh1'ete. O RR . 7,..1. ,, L1..- Nó.;; · n.r~1 st'imos à mulheJ\ 

6 SR. Z :DL\-)!;fo osto'..1 danJo lembretes a porriue soi1103 ex:cesslVJ,1_nente vaidosos (apoia -
i 1 dos), p'.lr isso q.11e não tomos prioridade no-:-

ninguem; 11115 apo!rn,s quoi.rn.nc o-n13 , e ª '1· nhunm rnn, l sobre ella, e ellns muitn.1 vezo3 
grirna é li n e cm quanto o cidadão qã'l está nos são mesmo superiores. (A.poiado s). Abt/ a 
na ca:cl<h. (Riso.) · historia e oncol1 trareis em cada. uma d<1s suas O SR. AL~rmn .1. PELl~AMB UCJ-E 111031110 nn. 
cadó.i ha l ilnrJade de chornr . 1iaginas pt'ov.1s da aptidão da mullnl', Jl:ll\ 1 as 

. , : mais altas funcções .... 
UM SR. REPRESEN1'ANTE-Está clnrando 

som moti vo. (i-lpofridos e outros aparles .) U~rA voz- Silo o1ce ;x;õ.)3 · 
O-SR. ZA~u- ... . encoüra1•ois administra· 

O SR. Z ,\1\IA- Vã0 os meu3 nobr2s collegas doras nota vei i e até guerrei ns, q ae t'n.ri<tín 
clanllo ap:1rtes, .que consomem uma g rande ho:1ra aos mais valentes militares das n0sso3 
parle do t empo, o que 11 01 pdrn de Lli;cutil' 
muita co usci. . (Apoié!dos e apJi·tes.) tempo3. ( Apoir.1clos .) 

Se1ihores, nó; es tamos tratando ele um as:.. O SR. ARISTIDES i\IAIA - Rari nan!es ... 
sumpto ·muito impol'tante, o ma is impor" UMA V07. - . Vá p:ir ahi, Sr . Z1m'.I. . ( Ha ou-
tante talv.oz elo que. ]l :)S3::t cog itn.r o pre.;Gnte ti-os aJJài'tes . ) 
proj ecto de Coustit uiç'i.o- a org<tnisaç'i.o rlo po-
der exocuti l'D , - e n::t org::tnisaçJ.o d'e3te poder O SR. ZAMA- Sr. presidente, en nem mes· 
n?lo lu nn.cla qne me.rcç<t ma:i3 a atte:içiio do .. mo sei oomo falto n3ste CongTesso , pol'IJLD 
Congresso el o qu e 0 modo p:w qn 9 s::i. tl ove úi.i.o tenho a pretGn çlio elo gL1iat' e do con
eloQ'er 0 prn3ldcmte da Republic::t . (;lpofados .) vaneer a nenham dos meus C)lleg:ts, . que 

Di.;to póde-s'l clizor que d.GpendG a sorte 1fa pela· maior p u·te frazem pnm aqui ns su:ts 
democracia no Bt·azi l. (Muiros apoiados, .muito opiniões formndas . 
!J em, muito bem.) Sinto, Sr. presidente, a minha íl.lma · pm'• 

tida; quan lo ol llo p::i.m estas g'íl. lerias (apon-
0 SR. ALMEIDA PERNAilíBUCO - A sorte da _ .tmvl o) e não vej .1 o ele113nto qtu no:; 

patria mesmo. devi' t cercar, o olemGn to popular, ao qual 
O Sa . ZAMA - Sou ·hàmem que, acc3 i tando devemos doutrinai' destn. tribuna. (A.poiados, 

um principio, acce.ito-o com todas as suas muito bem.) 
consequencias; desde que acceitei a Repnblica u~rA voz - E' p:ll'C[U3 o Co;igre3so está, _ 
cle111ocratica () federD.!, nifo tenho reCGÍO c( 03 111Üito longe. -
p31'ig0s que outros temem nas denncracbs. OUTRA voz-E' por caun da cli3tancia. (Ha 
(Muito bem, muito bem.) · · i:rnlros apai·tes .) · 

O qne e~tou cançado de ver, é a pret enção · O SR. ZAMA - Ah ! a distancia! Mas o go
daquelles qtD se julgam de3tinados a dirigir verno, que tem o encargo de nos aúxíliar a 
o pai z, _de tutelare1n perpetmmeilte t\m]po~·o, raorganis~r esta naç1o, não devia tGr cog·l
como st tutelando o povo podessem ensinar- taclo. ern pór o Congresso Nacional. no deserto 
lhe a pra.tica da liberdade. (Muito bem, muito .(neto apoiados), impedindo o povo do ver como 
bem.) os seus representantes tratam de scns altos 

Temos confictnçJ , ou nito, . 111s aptidõG3 ci - intGrosses . (Apoiados). . 
vicas cios brnzilciro3: si ternos, ~preci so con- U MA voz - Foi por commo:lidacle. 
vidat~ tmb o povo ao lnuquete p olitico: OUTRA voz...:.... O poYo ' está ahi . 
é senl::tndo-o.nesta rno3a í[ÜQ !J :w emos el o on- O SR . MRmA ns -VASCONC ELLos - Não· foi 
Einar-!lw om todas as occasi ões, em t nclo.;; os p.11' causa ela commoiidade ; nilo li a. ::iqui ' nivla 
tempos os P!:incipio3 qne constituem a gmn- de commo:lo. (!Ia oiiti·os apa;·tes) .. 
dez'l. das na çoGs . O St1. ZAnI:\ - Nií.o lra. explicação para a 

Senhores, eleger u:n prooitlent e p'.l t' oss 3s collocaçiio da sf\la elas sess1 es ne.-;ta locJ.li
difl'erento3 processo> in rfüectos quo se nos da.elo. Nó3 cleviamos G3tru' tralnlltando lá no 
propoem, não óacceitar de coraçfo a clemocl'.t- co1·açii'.l ela cidJcle (apoiados) , ele modo que 
eia . N:'io co:nprehenclo em unn republica cl8- o !tomem do . pov o, qua tivesse uma hot'a 
m_ocratica a eleição cio pre3iclente sinilo pela v;ig,1, pudesse ontl'at' H'.l Congresso, e Yér o 
massa geral chi naçii.o . ( Apoiaclos , muito bem .) que e um Cong re3S'.l Constituinte Nacional . 
. Ainckt mais, senhores, organisar m:t l a Re- ( A1n icdos) . QL10rei s fn.z Gr a r epnblica e nfa5-
publi ?a , so:n ,fó nos dogmas e principias, qno taes o povo dos logare3 em que pórle e de1re 
con3 lltnem-n n, conservar o qno temos ticlo aprender o que ó uma democracia! . 
até agot'J, ser à segummen te retrog'i'a•.lar Jl:> l'- u~1A voz-Isto ó declamação. 
que o que temo.3 e o quG vo:11os; é peioe com O SR . ZAMA-Declamação , nifo; fercló J-me 
certeza do. que o im perio . ( 1Vao. apo iarlos.) o nobre representantG ; em p::>lilic;i, acontece 

\'oms _ NLll1 C<t . como.em tudo mais : não se ensina nino·uem 
a n:tclat' sem fnz 03l-o entrar na agua. (Ri so. ) 

O Sr. . Z.UL\ - Já cm 1839, füJ. Cama1\1 elos 
DeputD. cl o:>, ou prJclann va o direito que tinha, Em. volitica é preciso ensinar ás rnassíl.s a 
todo 0 ci 1.laclão que soubo3se ler, escnver e 21 pra.ticaclos seus direitos e deveres o nuis fee
annos de iolade, ele exercer o direito politico queritemente possi vel. E' prncis '.l que o povn 
cio voto ; nestG assumpto a, Republica nllo deu venha aqui tonnr li ç:õ3S e o povo está daqní 
um passo_acleante de mim. afastado. 

füi.o comprehendo, nGm arlmilto clfreitos · UMA voz-Mas uing-nGm o afastou. 
polilicos nominaes, on muLibdos: CJ LWro 0 íW"O Sr. ZAMA - Affastou-o ::i distaneia, a. 
sn trragio real e effec ti1ro com a responsa bili- drfficulclad.e e?. eJ~vallo preço ~lo transporte; 
clade direqta o it!1rn e~ i::i.ta do suffl'agante : e como SL isto Ja n::1.0 fossG mrnto, ainda pre
tonl!o larga oxpGrtenc1a elo CJ clO fm o systema tendem afastai-o ele exercer JP l' si dirBitos . 
inclirncto entre nó3, e sei quG offeitos elle que lhe silo_ ~nal.i e n~vois, toi•i1a11clo ao pro~ 
tem produzido entre outros povos . Acei- c.::Jsso de ele1çoe3 mrl1rectas, que no fowlo n[o 
ta.mio a Tepublica clemoc1'at ica, exijo- a com a sllo outra cousa, si não a espolinç"lo dJs masrns 
sua · condição i.ndispensavel, 00111 o suffrttofo da acti. "·ich c~e politicn, que elevem ter sempre 
uni vo1·s1l cli rnc to, tão uni vGrsal que até "'a3 11º3 pruzes livt'e3 . 83mpre esta perpetua cl cs 
mulheres s.e o;;tencla o dit'aito tle tom::i.r 11arte' confianp por parte elos dominadores contra o 

O SR.. ZA,IA - Nlo é t<1n to as3i111 , porque se 
rleJlurou que o pedido de pa la vrn clever i:J. 
se r feito a medida que cada. capi tulo entrasse' 
ern d iscus>ão . 

(e !Jom senso nnc101Hl ! . no reslim politico . aloros9 5 apoicdos e nao 
apo iaclos; r iso.) Comprehenrle·Se que eu que venho da rno-

narcltia, e que fui G sou renuhlioano depois de 
O Sa . S1mzrnoELLo - v. Ex. proponha 18 de novembro, nutra t:io~ desconflançns. 

nesse sentido unm emenda; e3t.\, arriscada a mas os repnblicano3 gB11uino3, os r~eto · es-rI~ 
pass'l!' . RBpublic 1. não possu r:im o direito de decr.; tar e 

UMA voz- Apoiaclissimo, Sr . Z'1.ma ! (Ha proclamwa iucnpaciclade pnlitica das ma;;sas 
Eu desej~va fülhw sobre o c;i. :_:i itulo 4° ; e:J

t10eta.nto, nao npp1recea orador, porque eu 
poracnso não me ?chava presente. no mo~11ento 
(ciparta.9 ; nu s vrn-se que tudo isso foi fü1 to 
de fl»r nm que só :=;e procurou abrevhr o. h\t ba-

outros apa1"tes.) para el Ggerem clireciamente o primeiro ma- · 
O SP. . ZAMA- Sr. presidente, rL'l.m,-sG ál- gistrado ela Republica,. 

guus ch ·idei(I que sustento, riam-se· outros UMA voz-Ninguelll iJt'oC1(11110u, 

/ 



U MA. voz-Nin ~· uem de0retou semelhante mais b.1\ le, quando isto. C'S t ive1• .nn. lei, todo3 
co usJ. 

0 
- os que, alling_indo a id >de .• não s_ofí'.-an'. Lle~e ito 

· OUTRA voz-Foril.tn . á3' monn rchisfas qtn i: t )ll ectu il, on 1euh,_1m , nicorr1do em crime , 
~em pre di SSB l'l\ffi CJ tie es·\ :-J povo 'não e3t i V,'l '.!' l' •t VG S. 
pro_p:ll•i(do para a, Repttbli 'ª~ · _ _ O g.iverno dcts ~o.c ie.Jd 'ª flrn·l l-53 so~Jr~ wn 

O SR. ZAMA·-0 que mata o povo é a tu- dos .dous pd n<li p'os: ti; vonLde d ~ u:n so, on 
télh infrene dos go_vernántes: o que ma- ,ft de todos~ o primei r.:i prod uz semp l'e o 
tou o imper io, o qin está atl'az rntlo a· Repu- despolism:i: o s;gn ll'lo consag1'i1 a dcmozra
blica · é esta· sêde de se e11volver · o poder eia. O despoti:;m o, por mais lmtn do e intell i
publiéo em todos os a1_s n ínpto ~. · · .ge:i te, qlie se mostre, é sempre uma usurp :t
. O SR. EsPIRITO SANTO'-V. Ex. só f,tz Ja,n- ç[ o, quo o tempo, ·pouco <1 pouco, il'iL en ft'•l
Çat' ]lt'opo3i'ções, toJas ellas dub'as, s3m pro- queceudo até ai'l'uitJ J -o de todo : A demo}rn· 
v t\l~ls . · - eia a,;sento. n:l. larga. e.fir me base tla igLrnl r.l<ide 

, legal, liberdade e autoridade, e•com o correr 
O Sn .. ZHIA- Ora, lll!lll amigo, que pro- do.s temp lS. á protDrçáo que 03 povos se edu-

vas quer qu(l eu apresen t()? . . e un, e se escla recrim, des·m V<• l ve-se , e tom a-
. O SR. EsP1Rn >.1 SANTO-Que o g·overno 8~ cad l 'vez m'.l i ~ forte e vivliz . 
quer en vól ver-se em tudo. l · o SR. ZAMA _ Pi'e.cis:i que eu prove i sso' ? E pot'que es te principio é a e1 suprem 1,. o 

o SR. E~PIRITO SANTJ .- 'Preciso . , . snfl'mgio un ~ v et'.;n l e a sober,lll i:i n,t r.imn.l em 
. o srt. zú u _ Bastà s!mplesmente uin acç1o: só ]Dl' meio rlel le ess:1 so ber,rnm se 

· l ped e exercer . Fó:·a chh i, só con 1eguiremn.> 
. facto p:'\l',l e emonstrãr que .o pmsainrnto do rnbli flénçõ is, qnaes i tn r que sejam as comb'.-
Gover hq. P,rovis9rio procur11 a.lBm'ver todus · S l' -
athihuições 'l.· ue de:viam. p· erte ncer :í. nac'i.o . n ' çõ3s qu i imngrn •rll!OS . em a npp IC.JÇ"L'.l 

~ - • leal do sufk1 gio nn i1'erfal, o principio, o 
OS~ , EsPm 1Tó SANTO ~: .. ~ão prova i 330 . , doirma da sob ir.m ia. JJ01rnla1' será, mutil ido, 
Vózm - Vamos Ms factós.. · · · · 

_ Q __ S-.R.· , _ZÚ Í:A .. · _;, 0_ npbt e. ~dep ·it.arlo ]le, le ·por.1úe o su fl'r 1gio un irn1·s:i l é ao ll1 33inO tem-
, po o seu age nte , e a stn gar ,1nli:1. 

u.ma pro_va d>1 quillo -que de_ prova não P';e- Atras ti.wlo-o, ou i.1t!'ocluzindo inter me lia-
cisn, r>órque o que é publico e notorio niío · 1 1 1 preéis:i ser dômonstrarlo . Si eu precisasse r10s no pro ',esso o leitora , qne < ev.e tot o cor-
diier hlgtima 'lolis'i niais, .. b~st:ivn ab_ril' 0 .rA- rer pw c.11íta direct i e i n11rn~diat i re:ip_o·1s·1bi-

- ll lacle e vontade elo elei to1', a lem de emh i ra~ 
gnl,1men_to eleitoralr pari1 qemoti strnr n to ln Çl rmos ft eclnc.içãó civic:i dos nosws c6nciüa
estq nação qtie o ministrd. ~lo ihterior só pro- rlãos,. nó> jama,is chega,i'emo3 a orgn.nisal' go
cur,ou um mech<t. qi st~o, pelo qt~it l o governo e Vilrno legitimo : qu~ni.lo muito téremos. oly
s.eus. agent~s fi wssem . à eleição da Cainara garcllias, que poderão ser i11 telligenteo; ho
dôs Dépntnilo; .e .elo Sfl n::idd·i . .. · ne 't .s e p:itriotic:is mas não reulis;_1re111(\s 

O SR. Esi> RITO SANTO-Houve mAhos mvs- jairnis a democr·aci 1, como a comp rehendem 
tifiêa.ção cie que te1n havido em to:los os têni- 03 repiiblicanos siticeros 0 convictos. , 
pos · · Desenganemo-nos , senhnres ; e-11qua,nto no 

O _Sa .. ZA.MA..:..Q ue ft•ücà dbj ec~ão a do 'nobre seio Lla nossa sociedade houve 1·0rn chsses ex-
deput ·do ! . ', . · clui.las do tlireito do ·V.cJto, a obeclietl'i i d ~ssas 

O SR. ·ARI$TWES !v1Aa:....com a, lei S iraiva classes ás iiossas deliberações ser:í. sempr·-~ 
o Sr. · A ft'o nso Celso teve · urin c;um.ra quRsi acto de submissiio, e mnitas ve~es verd 1deiro 
nnnnime, e c.1111 o reguLrine.nto do St'. mi- constrang-i mento, e· não a consequencia ne
nistr.1 do interior V: Ex . . estâ: aqui. cessaria, ele su::t li ber.lnde : fa l tariio s·empre á 
. O SR. . ZAMA - Sr,. presidente; é nm tri,te ordem publi ca as mais soli rla3 e seg11ras g.1-
recnrso o claqueHe que se v~ ·obrigado a np- rantias, porque afinal , a ordem puhlicft outra 
pellar para os ab1Jsos po1' .outro3 pratic;1rlos cousa não é, sin 'i.o ft libsrdacb coll e~ tiva dá 
phrn _jn ~ lillcar ·,os proprlos abnsoJ .. . Par ít soci edade, qne smtir-1e-ln sernp!'e expost a a 
qne veiu es t ,1 · R~pub l iea '? 11111>,'1 qu,e se a pro- abalo3 e ag itações e ás a11111aoas iocen'ln t~ s 
clamou a 15 de·µovcmbro J p~t>a que S9 ab:i.t'rn de ravoluç'i.o, o qac do convnl sü;s em convul
nm throno e exilou-sé uin ve lho é-honrado vu!sõ)S m:ircha r.\, para a d e~org,in i_s'.t :·ão e 
cltladíQ qüe d esej ~v_it moá,~r sob o céo rla rti'IH. 
patria 1 Foi siltípl_eshlentii p:im corrigir os Nüo r1 esconheço as difll cnl rlaclc; da ap plica
abusos q~e se h(l,_v.iam hüro :1t1zitlo no systema çãó eh ,don trina , ·que professo, e a t ):mesmo 
mcí nâi'Ch1co. ·:v, · · · o:; riscos,, que ella contem; mns quem. acceil a 

U MA voz-V, Eoc: .esla hoj e muito sen ti- deeorqç:Io ndemocracia,acceita -:ico1i1to las 
menhlista. · · .. · · , as suas clifilculdacle3 e peri g.J3 . ( A.pJia los ; 

Ou·TR.Kvoz....:.Váe bem. apartes.) · 
O Sa. ZÜIA- Si<-presi<.!en te, po3suo um Sai que objeçõss s3rias teem sido fei tas, e 

m'gilo inutil na,· ,politica., disse-me um dia o porlem aincla f,izer-83 á Rppl icaç1io do sLifl'tw~·io 
conselheiro Lafuyette - o coração ; mas não qni versai, umas rloutri1nes , out l'as praticas . 
reneg·o meu passado, e heí de manter sempre A todas el las re3 ponde - s~ v:11Jt,1josamente , 
n, m1.llnoria de D;J~edro de:A,lcantara: em toda. inclusive a da tyi'anni t elo nu nuro, qtr'.r acol e 
a parte hei ele ·pi'cinunci:n'-:ne a seu respeito quasi sempre em prim Jiro lug,u'. 
com a maior venei'ação. . Pela minha p.i.rte parece-me singular es;e 
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Sú".t scmp1•e_ in J ispenswel u ·n m~hitro~ q 1 ~e 
decida a ques tão , e e3te arbit ro !la.de ser f;:
hlrn : n_ta a nu ioria, 1ne n'i,•J 0. -infa! live l, e 
itrn-1 ó .l·3 :;) )li'( tbl' ila 0.'1'.U' lULÜltS \'!E0 '; 
ecin J•1 tem errado: 

Con tra n-t rr,rn nia numerica e e'.l'.1.tra S' 
s9ãs erros hn: entl'Jhn t 1 co:>reti 1•0 e r Jm'3 li··• 

. A opL1iiio public:t- desloc:i-se, v.wia, nlt, • · 
ra-se: o~ 1mblicist·1s di;c;i l3:11 o3 as3Umpto~, 
ns a,ssemblécts politicas reu·1em-se e d ) li u . ~ 
ram .: a irnpt'e1Fa di:nia examina, fl scalisn , 
stygrna ti s'.1 os erros e os ~busos commctticlo-; 
a opi t1ii10 r aforma-se, e a minori:i voncic'a 
lrnntem, tql'Ua- se mais tarde v.rnceclora . N'um 
i·0gi1nen do p:tbl icida,ie, em 'lUe tnr\03 t11 >1h ~ m 
o direito rle fü llar, es~révee e vo ta.1•, aci·ed:" ' 
tae, senhore3, qLD o que for fd~o e 1rncivo 
:t03 .g·1'aL1Llc3 in tnre3'> 3S na ciom~33, não p)L\er1 
1ierd ur;tr. (t\pa1"lcJ .) 

l\Iqntesquieu di ;;e uma gran:le vet';fa• le: o 
p,ovo pó1.le .ser ignora n t.>, p<i Je ,de ;\!Jnhean. 
~óclo 3 os rn e 1n~ , pelos qn :e.; os problem·1s p:" 
lit ic.1s e soc i~ es po lem e devc;n sei' ra:;o l=
vidos . m ::tõ tem uma aptid<To rdmirave! parn 
~Scolhe.I' p~1·a ns Cfl)'{f.is p:r)!ico> o~ i11'.l ividi1os · 
1n(1'iS dig1n~ de c on.(imiça. 

Tcí1ho pro[unda c:u vicçlo , Sr . pre;;Hente , 
9ue, qu .\ 1nel' qne ~: 3j ,t o systoma · indil'ecto 
~lB i>3 °1dop to pua a eleição rlo presi lente d 1. 
Re puO>lica, só cc1lheeamos fructos pú~cos e 
il:niarg·os ._ ( Apoiad?S.) · 

A emenda da e •m11iss1~ , ra,Jnzinclo 03 e:· 
tacJ 03 a n .n voto, paraée-:ne oriul1'fa ele uma 
politici. de desconil tnça, que o m ~ u r, 1r.1c'.el' 
('ns~na l não com p;·eheude . ( Apo i'.l:lcs ; n'.T.o 
ap,o iridos ; apa,.tes.) 

Sou do nnrt.e, mas, desde que se cogit:i. c! e 
urna repuhlic:l. fo: ier1iti va., !l ·vo crer cp e 0:1 
e:s lados do sul niío abu3em da pn pondeeanci.:t 
que re tlmen te po>s:.iem. ( c1po iados.) 

'si àbnsa t'em, tan t.o pe\or p:l1':1 tnc\03 nó~, 
µ:wque entito seremos obrig.1.dos a. procul'. r 
i10vo rnm o. Sou fderalista e union i ;to ; rnns 
si a feler,1ç:ão nilo l'or o que deve se!', pre fi o 
víver . li l'l'a na miseria, a viver mis3ravel 
preso 11, Ca.pit.1.I Fer.leml • 

Ui\t SR. R t<:Pil.El SN U 'IT l': - V . E ( . não ü 
patriota . 

o S_Il. . Z AMA - E' impossi vel, o l\ Olll 0 :1 
p:1c;so se1' j :liz c1 mpetente <lo nn n pr.1 prio 
pttd oti>mo; nsse~nro, pJr ': m, ao illustre co!· 

, leg,1 que, ex:imioarlos sem paixão os ;ictos de 
minl)a. vi ln, ve r-se-ln. qn <l , em torbs as o> 
casiõJs, en tGnho pM~ll\',tdo prov111' qua. n .. 
PJ. trj t'I p::mi mim está aci nm ele , tocl a.s as 
ou trns co1i si tle 1'~çõe3 . 
U~fa voz - O orad n' es tel'e na gue1•1>.1 c~o 

Pu!'àguay . · , 
O SR. Z AMA- Ni np 1am leve a mal o modo 

P'.l \' que, lrn p::> uJo m3, exprimi ; assiste-me o 
mesmo rli reito, que tinha o fi nado SI' . l\fart i
nl'n Campo3, de S'.lu<.lo3a. memor-b, qunudo 
nos propunlu scpnt>.H' o norte do sul, com
ta.nto l] ne ficassemos com a monnrchi::t; ~ prc• 
mettenclo-n::>s qua o sul p:w si sn tomnri (t 
S'.lbre 03 !1Jmbro3 o p3g,11nento da. divida pn
hl iOtl. int~ rna o externa . o SR. SERZEDELw-Foi tratado com mais desprezo pelo numero. · . . 

Ye]eraçiio p3los ' i'evolncionarios do que por 
aquelles que o afondonaram na nltima hom . 

o SR. . ARISTIDE's MAIA-Em' 15 ele novemb1•0 , 

O S:l . LoPE~ Tn.ovXo - Nu nca co nh eci moo qua 6 o g.:ivJrno t'api•e3311 tati vo? E' o go- na.rl!hista mais ferrenho do rine o S1'. l\L:t.rl i-
verno das maiol'i as, i3to 6, do numera. tji1ho campos. 

::ipcnns o cercfl.v~m 25 pessons .. 
UM S 1~ . Rt:PRE3E.NTANTR-Mas V~ Ex. es-1 

quece-se de qu(l :a· orador não e3ta"va aqui, 
estava na Bahi~ '. .... ·. . • . 

O SR. ZA. ili:A-: E!! estava a rjtu, estav,, na 
Canmra dos Deputados. , . · 

Este terreno. ':ê pol' demais 0spinho30': dis
pensem-nú ele . ~iiitra. t• nellé ; li mi tlú'-me-hfli 
a respomlee apetiffs que .o venerl). wlci ancião 
fói desde logo SGqnestrado, SAildO cercado pela 
força publica, o pâço da cidade e vedad,t a 
entrada, ft quantos Üe:> ej ~ vam dizer-lhe o ul
t imo adeus. Não é,· porém, opprwtuno o mo
mento para r elembrar scen 1s qu3 ninda 
muito me purigem . . Estan1o'l discutindo a 
nova Constituição,, é roeu dever é dngir-me á 
materia . · 

Tratemos elo 1i19dõ por qlie deve ser 0Jei to o 
pl'ilsi1lente da Rep\)lilica, é isto que está em 
cliscn~\são . · 

Entendo ' qlle a:.· e]ei_ção do chefe il.e Ull11 
Republica democritica deve. ser int <'.ir;imente 
vopular, votando pireçbmente todo3 os cida
dãos que se acham actunltne11te alistado.~ , e 

Por t ·)d:\ a paPte o nu1113ro ó quem deci de o Srt. ZMrA. _ Dc.'lej:) since i'.imen'.e qne n. 
de todas as CJ tustõ3S , de3de os nnis ·i·emot63 Republica mantenl m· unida e3te grande todo' 
te mpos, em que as S)Ci Jdade.:; co:neçlram fl qu·e fu i o im perio; é precis1, porém, qne, por 
con stituir:-SJ com a, lgnma liberdade. -~ · parte dos que no3 governam n'l Ca pitnl Fede-

A parte cul ta e illustrada cln, naÇã.o ficará l'<\l', haja mais frateruL!ade para có:n nosco : 
suj eita a rssa im>nensa, multidão serµ n·ome é ip.di>peos:wel que não U 'JS abandonem- na s 
que não s~.be o qu J quer; mas assim t em sid o, hçn'as de inrortunio, nem se mostrem surdos 
assim lm ele ser , emrprnnto não se descobl'il' ás· nossas supplicas e g~mi· l os , qu lndo pér-
o antidoto contr,t e3 te mal. seg-Liiclo> por longa e crnel sêcca , morreinos 

A começir das jun.tas. ele alistnmetito, e aos milhareo, <l e sede, fu ;na e mis91·ia.; córno; 
dos coll eg·ios eleitoraes, as carnm·::is münici-· ha ponco, rn . Ll.,u na Ba,hia . O g,ivernb fe-le
paes, assembl3as provi ncine3, t ribunaes jucl i- m i, que tem tido mil hõJs ,par,i de3pard iça;' 
cinrios até o recinto desto Congre>so consti- loucamente, só pô le man lar aos bahia nos 
tuinte e nacional, é sempre o numero, que 150:00J$0:10 f>'lr.1 matar- lhes a fü me ! 
pl'ofere a, ultima p'llavra. O.SR. CE.>ARIO ALYrn (m ü1istro elo ínte1·loY) 

- Perdão , V. E~. nã1tem razão. Não houve . 
Carhi um de nàs presume boa, a opinião que um só s1qtM <lo governador da BiLhia que nlí.o 

sustenta; mas os nos;;os a'lvorsarios nutrem fo:;se cum prido. 
a mesmft pret <inção. Quem ha ele jnlg i.r en-

. tre uns e outros? A razão, dir-me-ha ai- O SR . Fn.F.iJEíUC:> Roa.OTB - Atteu:la ao · 
guem. ap1rt~ do Sr. _Co3'win Ai'vim. 1 

Q110m se~á , poráriJ, · o org-ão d.~sta ri ziio ? O SR . ZAilIA- Por melhol' ouvido que se 
serei eu que di go sim, ou vós outrm, que dizeis l tenha é irnpos;i ve 1 a ttender a ·todos os apar-
nao? . tos . 
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O Stl. FÍl.EDEarco BoRaEs-::\1as esse precisa. 
ser u.t.tendirlo. 

o SR. MEIRA DE VA SC'lNC@LLOS-Em todo 
caso o fo .,to é q ne a ·voí\ dos estatl11s <lo norte 

· ~empre custou a ser ouvi .la pelo governo cen
tr<t l. 

, 1 º - SR. CESARIO ALVIM-V. Ex. não tem 
r.azao. 
, 0 SR. l\IEIRA DE VASCONC ITILLl)S-PD!'SO jul
gar c).o facto da Bi1llia polo facto de Pernam
buJo. 

O Sn .. OESARIO A1vnr-M:ts d:igo n V. Ex:. 
que LS govemadores tinlutm a f'acultlatle de 
a_l)rir creditas; abriam e o governo os cum
prht il ri_sca. 

o Sn.. AUGU3TO DE FREITAS-V. Ex. per
mitte um ap~ rte? 
r O S1_i . ~AMA - Pois não, meu senhot. 
(Riso.) 

o SR. AUGU~1'0 DE FREITAS-Umi vez que 
somos lia qrnsma terra, pe1·mitta V. Ex. que 
eu çliga que não é verdade que o governo te
r1ha mandado para. a Bahia sómente 150:000$; 
attendeu em ditrerentes occasiõ •s ·a creditos 
e~peciaes abertos. 

O Stt. )i:AMA-Q11antos? 
o SR. 1\ UGUSTJ DE FREITAS - Po3SO affi~

mar a V. Ex . . q'ue por mais rle rluas vezes. 
O SR. ZAMA-Mas quantas vezes e qne 

quantias? 
o SR. AWGUSTO .DE FREITAs-Es~a pergunta 

é par-1 arn1ar ao effeito. 
O l:lR . ZA~u.-Desde que a questão ó de 

fac~o, assim é qne :;_e ft}'g·nment'1. 
. o SR. AUG US1'0 DE FREirAS-Po:;so garau- . 
tir que mais de 150:000$ e mais de um cra-
~~ -

O SR. ZAMA-!\fas a âpplic~ ção desses r.re
ciitos não teve sempre o tirn a qL1e eram des
tinarlós. 

O 8R. Vrnc;1110 DA~IASIO - Por minhn. 
pn,'1t: cl~clarq que oli'eguei integralmente Ofi 
150:000:iii000 ao co111ite. 

o SR .' AUGUSTO DE ~'Rr.:lTAS-Alli está o de
poimento rfo uin filho da B0Lhi a e g·overnador. 

O SR.. ZAllIA-Não me retiro à a p1•licação 
feita por S. Ex., mas é s·1 bir:lo que o Sr. mn,
rechnl Her1_ne~ m;1ndou p·1g·ar por conta nes
ses cr·r,di.t.os olm1s de ajarcl\nn,mento e outras 
dacn,pital, decretadas peh seu antecessor. 

o SR. 8@RZED@LLO CORLif>A-Nesse caso a 
accusação não attinge ao ministro. 

O SR. AuausTo DE FRRITAS-V.Ex. d;we 
então dizer que foram abertos creclitos par<J. 
esse fim, mas que o_ g·overnn,dor os destinou a 
o:.it1 ·os. 

O SR. ZAMA - Pois, senhores, · acceito os 
dous preditos e mais o terceiro, são 250 contos 
par >t matar a fome a 24 comarcas ! 

o Stt , CESARIO ALV!l\[-Mas V. Ex: . não 
pó.le insistir nesse ponto; tudo quanto pedi
l"1m, tiveram e ni'io reclam 1r11 m mais w1da. 

O Ceará não por!ia ser mais sympathico ao 
g:over110 do que a fü1hi;t e consl,lmiu rnt nl
t1ma seccn, cerca de 12.000 contos. 

o s·R. LOPES TROVÃO - Mas pira que e3t.as 
· eternas questões entr.J sul e norte 1 Isso é 

Íl'ri ti;i.u t.o. Não sejamos na ti vistas, sejamos 
bmz1 lei ro.>. . 
· O SR. Z.\MA-Os bahianos morreram de 
fome ; for.i.m ahanclonuclos pelo S'3 U compa
triota ministro d;t fn,zenda. (Vum u osas vozes : 
n~io apoiados.) Os bahiaoos hão de conservar 
perp }tuamente a lembr:rnç;t dessa generosi
dade do ministro actual, e um clitt tal vez pos
s-1m responder, co:no rlevem , a ella. 
. o SR. AUG USTO DE FREITAS- .\ iutriga não 

sul'te effei to. · 
· 0' SR. FREDERICO BORC<Es-'Não !ta duvida . 

que o nobre ministro é um tilho qne faz 
gloria à Bahia. (Apoiado;.) 

Ulll SR. llEPRITISENTANTP.-E demais os zo
vernn,dores tinhn,m compe:teucia pn,ra al)i•ir 
creditas. ' 

' O SR. ZAMA-Si o defeito é do.3 g·overna
dores, elles foram .nomeadoJ pelo governo 
geral... · 

vo:rns-Oh ! Oh'! 
O ~R . ZAMA - Affiige-me prorQnrlnmente 

esta tremen·hL. centralisação admi11i.;tr"ti va, 
que nos põe sempr_e l\ mercê tio govet'l'lo 
federr.1 • , , 

U~.f SR. REPRESENTANTE-Note, porém, que que O ministro das finanças e. seus LravoS 
estamos ainda S(fü o rrgimen da dictadura. agentes, atrav.ez da ()DOl'tl)e fraude eleUoraJ, 

O SR. ZnrA-Perdôe-me o illmtre_ collega: que assombrou a Bahht, não_ puderarµ conse 
a dictadura não tem, não póde ter o alcance guir: foi que o g·eneroso. povo bahiano _·não 
que rdguns ·clos 11obres congl'essistas lhe que: me sagrassa -ajnda uma vez com quur.rnta e 
rem emprestar: m~smo nos tempos antigos, tres mil voto3. 
de educação politica muito mais atrazada do Só -este Congresso poJeria rasgar o 111!JU 
que a q119 nctualmente temos, as rlictaduras diploma tão legitima e nobremente obtido, e 
sempre tiveram limites, que não polliam o Congresso Nacional não co111metl1Jrhi, co.mo 
ultrapass(lt'. . · não commetteu. o monstruoso attentado . 

. Não confundamos dictadurn, com despotismo. UM S1t'. REPICESENTANTITI - V : Ex: .: ha de 
S1 os nobres fü;putaclos a lmittem que se diga concordar qu,e o governo nrto mand9u prati· 
qu'l estamos vivendo sob o regimea do despo- car "violenci:t alguom na B~1 hfn,, ·- -
tismo, não accrescentarei mnis palavra. Sub- O SR. ZAMJ\.-:- Para que violenéias quando 
rnetter"rne-hei silenc·iO$O a turlo. ninguem se oppunha.? I)ea.nte do regulament.o_ 
· ü SR. EsPiRITO SANTO dú: nm aparte. el eitoral,em toc]os os .estados ho,uve abstenção, 

O Sn.. E~PIRITO SANm-dá um aparte. até e·m s: Pq.ulo, que tem tão l;loas tradições 
O Sn.. ZA;1rA:-.Cada um co:n n, sua opinião, politjcas; o mesmo se deu em outros ponlos, 

O mesmo dire ito, que tem V. I<;,x:. para diier o em Mar.anhão, Ceará, Perh~mbuco ..• 
. que disse_, tenho en pa.ra nffi rmar do ulto O Sn.. ALllIEIDA PRRNAMBUCO - Em Per
_d'estn, triburrn, sob minha responsabtlidade na.mbuco todos os partidos entra_rnm ng pleito. 
inclividun,l, á füce do pa.iz inteiro, que não co- (Cnt zam-se muitos e repetidos apqJ'l,es) 
µheço na historia de poyo algum perio-to tiio O -SR. ZAMA ...... Apenas 1J- B.al)ia c01peçou a 
cleploravel, corno esb, por que lrn, q1rntorze movei\ se .em pri n~ipjps d_e setembro, com a 
mcze:; te_mos pitSsado. ( Vfoas recltimaç1ies; reti.r() 'la. do clte_fe .rle _policia : até entfio .a 
apartes i·epet:idos cnizam-se por torJ,os os "bstenção era ,acons!)ll)ad<l, como .cr11-el nec.e_~:.. 
lados.) ·Siúade : entre @s que não esta:va,m çom o go-

Livre a quem qni ze t~, enloar hymnos ao -verno~ .eu er,;a. o unico resol v,ido a pleitear, 
Govemo Provisorio: dos me11s -lahios nem de qu .. tlquer f'.lll 'l fosse o rnsn l trvlg .. 
miuha ohscura individnnlirbrle p~.r:tirá nrn O Que _foi es!>a eleição rle l~ ~e setembro, 
só !;irado rle :i.pplauso aos homens que uão sou- f'nhe,.o o paiz in~eiro, a começar dr.sta .capjta_l. 
l.ieram, ou 1~'ii.o quizer 1.m gnarrlar o tle·nosit.o (Vfoas reclamaçõe.<; .apllrles: crmte~~açiies.) 
que receber,1111 pn,ra cntrezn 1-o in.tac_t á mi- lmposf;i·vel é ncudir a .eshi alhprião ,de apar
çii.o._ (Comesta~ ões aparete s) UM SH .. RBPR-E tes . A his.t<:irin. dess(l e!Piçií.o JJa.JlA Sº)' ).em
SE'f'l'VNTE:- Isso ó apen 1s · má vontade h.rada a:inrln. por n)nito ,tPmpo. (N11o apbiacltJS.) 
pessoal. _ - Sou suspeito S<'ll1 rluvjda; dir-me ... hfio; fü.Jle, 

O SR. ZAUA-Não tenho má vontarle nos po1·ém. por mim ']nem suspeito nfío póde, não 
·m,,mbros rio G-o"erno Provisofio: Jl.ül' algnns <leve ser á 'Repnhlica .. Ouç'11nos o i;wimeiro 
delle:;; te.nlw até g·1•ancle symimthia. O uoico. minist.ro do interior, da. revolnç<io .. Foi S. Ex. 
rle r1ue pes;oii]rn'ln-te me si o to sepa:raio, ~ do qne1~1 rlisse qne o camcte,ristico •lesta situ1çã.o 
Sr. ministro rln fizenrla. era procura1' snmas p;ira se c0ça1', ::iccre.-

UMA voz-Uma honra d0 Brnzil. seentanrlo que e!I'a, QllA porlia sem .a mrn9r 
O Sa. 'ZAMA-:"J.fio m.~ encnrreg-o de contes.. rlifflc11l(farle y e nCPJ' a eleiç.fio com os melhores 

testar o ap>1rte: npe•l'lS affirrno que jiu:rrnis elementos, foi s0 rvir-se rlos trapos mfiis .im
prnti.qnei :H't , rle host.ilida•le contr,1. o Sr. mi- IWPSb•veis •lo imp11rio, com tenrlencia e g-ra
rii~tro, si> iío ilepoi>: qu11 por or-lQm ele S. Ex vit·, ç,'io para a lam<1. preferí~rlo ~pr1'1sent1r-se 
f. ·i rlecreta.d•t n. minll<l morte poli-ti c1, decrPto anrlrajosfl e r ep31lente ante si _propria .e ante 
que por esta -vez ao menos não pô.le ter ex:- o mundo ..• 
ecução. ·U)l SR. REPRESENTANTE - Elle não disse 

Da mesma fórma por que appr•·uve r, S. Ex. ist·i. - · · - · 
rornpll' commign, a.prn-me nQ'ora pela mi-
nha pirte c! P.clar!J' bem p11blic,1mente que . O ~R. ZAllfA..,... ~ão qnasi.fe'<tn~es as pa-
dispenso fambem ns suns lioas g-raças. l_avras. qne rl1> m1>moria repro"fnzo. e po.;;so 

Só eu posso ser o prrjurlicado. g·11rn.nt.i1• ao illu;;tre colleg~, qne eHe ·ni.n~l\ 
O SR. AzmREDo-Entretnnto,V. Ex., antes a~cri1scento11 o se1n1inte :foram inventnrlos·ln

ch pn,rtir pn,ra a Bahia, procurou-o e pediu- rlivirluos, qnA porliam honrarlameute habit.aic_ 
lhe ordens. pre,irlios mil itnrrs ! Estou citanrlo quasi Jit·-

0 SR. ZAMA.-n:sti11guo: procurei-o, é ver- te1»1 !mente as palavras do bravo revolucjo
rlade, e pror.nrnnrlo-o, cumpri nm devet' poli- norio .. 
tico e de cortezia. Tinhamas militado sempre O SR. LOPES T.RovÃo - Elle rlisse isso, 
sob._'.1 mesmn ·ban:Jeim politica; ainda por oc- porqne o Congresso nfto r.ra composto de re
casiao do congresso 1 iheral havia eu votado publ icauos historico3. ( .1pai·~e.s .) _ 
pelo ·seu proj ecto de f.~deraçfo; nossas rela
çõ~s, si -não eram intimas, eram todavia 
nmistos;s. 

Nadn, ma.is natural, po;'bnto,rlo que depois 
da revolução procurar eu o comprovi.ncin,no 
ministro e çor.religionario pfl.ra saber quaes as 
intençõ~s ~ q~ul l\ ?rientaç'io do novo governo 
con} relaçao n. Bahra . 

Estive ainda com o Sr. Bocaynva: a ne
nhum tlelles pedi o que ·qnerque ' foss3 ; a am· 
hos fiz sentir que, pn,m terem o meu concurco 
leal e d.•s;riteres,aclo, bastava que orgaoisas-
S9m nmn, Republic1 digna do seculo e dos 
brazi leiros. 

Elles quJ me conte3tem, si não e esta a 
verdade. · · · 

São passn.dos 14 mezes: a.hi estão vivos to
~los os mini::;tros e governadores: jámais os 
11nportunei com pedidos ou exigencias. 

UM SR. REPRESITINTANTF, - l\fas o Si·. mi
nistro das fümnçn,s procerleu correcta:mcut·-) · 
e a prova é qu .~ V. Ex. está aqui, quando ell~ 
poderia ter eYitado que fosse eleito. 
- O Srt. Z:\MA- Esta oh,ervaç1\~ .é realmente 
rl~ uma fo,.ça .a,;s• mb1·ostt, sobretudo partida 
rle la:hi os ropnhlicanos ! . · 

Sem duvida, o ministro é mnit•J jio·ieroso. o 
g~verno po-lia e pó:le muito: podia e po-l e 
amd::t d ·portar-me, mandar-me p.n'a F,er
nando de rl~t'.onha, e- até passar-me pelas 
arnms, si qutzer; houve, porem, ullm cousa 

O SR. z:1.11rA - Ao nobre colle_g-a, qne me 
honra com o seu a p~ rte , perg-unt:irei : não· 
é estranho, não é di Q·no ele serio repnro que 
no s_eio da representação nacional não se vej:i. 
o int.emerato Silva .Jarr!im, esse propag-an
dista in_cunsavel e fogoso, que atl'rontoi1 sein
pre impaviclo·a rlec2hida. monnrchia '? 
Re:,~onrla-me V. Ex..: a .quem conheco.,como 

republtcrno desde 1871, arnda. cursa.ndo a. fa
culdade de meclicim, sem haver jámais .aban- · 
do nado o seu posto. 

O SR. LOPES 'l'RovÃo - P0r esta. mesma 
r: zão, c1•eio. que valho menos do que os que 
v1el'Jtn r.1 .~pn1s \ia prochmaçã.o d<\ Repüblica • 

o SR. . ZAllfA - snn. Jn.rtlim não está só
mente fóm d.o Con,Q'resso Naciona.I : eslá 
longe da pa.trin, :republicana, :voluntariamente 
exilarto. · · 

O SR._LoPES TROVÃO - E' uma victima de 
si me3mo. 
- UM SR. REPR.ESE"<TANTE - Apoia.do· foi 
victi1rn1 ele si mesmo. ' ' 

o SR.. FREDERICO BORGRS - E teve bri. 
lh1 nt.e vofoçi"io em tres Psta.'fo.;.di ffe1'111it"S. 
. 0 SR.. ·~LME!DA PER.NAMBU<:o ~Si tivesse 

f'1 rl? can•lrrlato por um · est:1do õÓ, seria 
elei tn. 

O SR . ZAMA - Como Silvn farrlim, muito3 
outros. O que .todos teem visto com rsp'l.nto é 
que por toda a parte 03 velhos republicanos, 
que bem podem ser denominados-historicos, 



e.ti.3é~ . CJLW aiiohwam' sinccl'fünent~ uma Repu· 
: .. "-biicei _ve~Jad<;lirJ,, foram postos .á margem, e 

· s ul1stitmrlos pdos mv?s, de ongem monar
c_ltic:i, vinqos do i;·,1 perio. (I'i'ocwn-se muitos 
a,p:.irte$ e éontl!stações', que ·,~obrem a vo• cl~ 
orad,01·.) . , · 

Ntfo tenho procuração, senhores , (3 11 o reco
hheçCl, prt_ra ser orgão de lautas queixas . Et\t 
monarchista ... 

O SR. LÓPES TROVÃO - O nobre deputado 
j ánüis foi um verdarleiro monarchist[J,. 

õ SR . Z 1\MA. - Fui, e só deixei de sel o 
depois ele 18 µe novembro, quan•Jo vi o veJho 
e Yeoerando impern.do~ ern b,t rc::ir vivo, e sem 
prot flStar ao me11os : (Muitos apw·_tes.) 

Nâó tenho sauJades . dtt instituição monar · 
chi0::i, úein qqeix6-ine dos revol ucionatios : 
dispuolmrn d,, forç,i e delta us[tr«m. o mündo 
foi sempre assi·n. Deante do direito da força 
des[J,ppf!.rece seinpra a forç1 elo direito. (Cru 
zam-se muitos e repetidos apartes; o Sr . p1·esi
c/c11te i·eclm;ia allenç1jo.) · 

Eu ntto venho clefeJ.der o· 1nssado, nem 
,... me corre essa dever, n Jm tenho compet0ncia 

p[lm isto. · 
o SR. LOPI'S TROVÃO- Tem toda . 

. U!\-JA voz......: E .nem vale a penll . 
O Srt ZAMA-,. Não me c."Lbe re3ponsabilida

de dê erro3 ~ faltas, que . se tenham ·cJmmet
tidQ e que sempre 1wotliguei com isenção . 
( A.poiados ) O que po3 ;o a.1Ilrn1ar ao Congress:i 
é qi.;e, ach1tndo-rne com 53 annos de Lla·i e, e 
t emfo coi11 eç>.1clo a min lH1 vicia publica aos 20. 
só tCJnho e:rnrciclo cJrgos de eleição popul11r. 

UMA voz- Tem sido tle[iutar.lo nwitas vezes, 
e qu si sempre cim opposiçã·1. 

O SR. ZA MA- Possuo npenas a meclallm cl[J, 
cmnpanha. do Pl1raguay:j itrnais me enfeitei co~n 
os lántejoulas münarchie .1s: so11 um homem 
muito obsJu ro, sou o primeiro a confes3;i.r, 

' ~1us lenho o orgu lho ele podel' dizer em voz 
'bem ai.ta quo jiunai~ explorei a minln poiição 
política, ou os q;1fru publicos em proveit.o 
proprio . ( ilitt ito bem ! llfuito bem.) 

Na minh t mes·1uinl!a e imperceptivel indi
vidu,1fülade, tenh'J to1favi (t pro~ur<tdo lem
brar-mJ de3ses nobres exemplos ele abnegação 
e desinterasse, que encontrd n lS3es li vros 
velhos, llnje tão de3pres i.dos, e pelos quae3 
começou no co!legio a. minha educação litte
raria. Aind;1 hojo curvo-me reverente ante 
a memorh ele Aristides e Melciades, morto3 
em.extrema penµria depois de terem exercifo 
os 111ais elevados carg:os do Estado. Q rnntlo 
airnb hoje leio as paginas elo iuentes , que. nos 
deixou Tito Livio, esses !:eroes romanos,. que 
elle com mão dC' me~tPe s 1.be clescr e ver, são 

- a meus olhos, c.o~no semideus}8. A probid11 l ; 
de Fabl'icio,· o de,int iresse de Furius Carni ll os, 
a modestia de Cincirorneto, a inquebrantab;li
dade de ltegulo, tt dedicnç 'io patriot.im dos 
Decios, a <lbnegai;i.io de L. Pm thumio e de 
t 111!03 outro;; heroes assombram-me, ex ta
siam-me. Não sou um ho"nem do seculo. 
. O Sa. EsP!lUTO SANTO -Está pathe ti ~o •.. 

O SR. ZAMA-13:' possi vel, pClrqu.e füllo com 
o C)I\1ç.ão aberto: pect iis est qiiod clissertwn 
{acit. 

Ou pelo que li e apnn cli em minha infaneia, 
ou.porque Deus assim me tivesse org.rnisaclo, 
ach·J que (t maio1· gloria do homem político 6 
mo1:rer pobre, como Aristides, e ter, corno 
Scip!ão, o Africano, as filhas dotacl .1s pCllo 
erario publico. 

O SB.. EsPIRITO SA"NTo-Isto e3tit muito 
YilgO. _ 

O SR. ZAMA-Perdão .i não me interrompa 
por Deus. 
6~ VoZEs- Deixem o orador continuar. 

O SR. ZAMA-Não comprehendo, Sr. pre
s;dente, como se pretende funtl ar a republ ica, 
ad t1pta nclo os meios e moldesAe que se serve 
o despotismo p:.1ra se implantar no seio de nma 
nação. Ne:;te centro populoso onlr'ora sempre 

. pr•'.º~cupa clocom_ <t polit!ca, not? a maior 
llld1tl'erença ·pelos negocws publ1cos, e uma 
fobM in.comprehensivel de en"'riquec3r sem 
trabalho da noute para. o dia. 

Pobres de honte111, são hoje rnilionarios. 
YozEs-E' bom prepi s 1r. 
o SR. LOPES TROV ÃO- Um ponco mais ele 

coragem, e o nome desses individuo3 (Ocr·ttpa 
a cadeira d a presidencia o S ·r . Prudente ele 
illoraes.) 

O Stc . .Z .\ !..!:A. - Não Sel · trata do acto a,lgum 
de col'agarn, e meno;; ai1Hb e -mi.3ter declin :. r 
nomes, que ra1lmm1te nilo c:rnheç). /\. minlrn 
tarefa aqui n;i.o ê e3l[t . (. lpoiado s.) Co:1signo 
1\m pllenoa1e11 0, um,t enfel'miclade soci<.1. l que 
attr'i!Juo a cansas poli licn3. Nmn pcir p:im t · 
men lo re li!'o-me a este Congr.:ss•J . 

O Stt . E::;rm1To SA:--11'0 dâ um ap.tr te . 
O Sn.. Z.uu - Pois j it não de~lani que nii•l 

me refit·o a iudividu(t li•fode.; '! Senh01·es, fallo 
só e só d 3..i~e des:do ard9nl l\ des:;:i feura elo 
riq uez l que se apo:;3011 cfo.i ta cih le ,_e qu0 a 
torna tão iudilferente ú ~ co <isas public'ls. Todo 

' ºmando riuer riC[J,l' 1)1illo:111r:o de r<Jp :3 :Jte. 
o ::;~ . LorE> Taov:í.o - Vá o m'.lu rlig Õo 

coll<iga a lJ;1 ls:i . de Pal'i?., it tle L1ndre3 ou 
Nuvn. York e em to:ln.s ln du enc0nt1',tt' a 
mesma cous'l. (Aparte;.) 

O SR. Z AiIA - Qaan lo em um p::tiz , comº 
o nosso , sem trar:liçõ3s e s;m aristocracia., o 
inte1•asse illdividüa l supplanta o int3resse pu
blico, ess3 paiz marcln f':tt1!1113nte p:tm o 
despo tismo. 

o SR. LOPE3 TROVÃO -:- Mas; co-n fran
qunza., qnem inicioú entre nó.:; o system:i, 
si não o mioisterio Affon so Ce l so~ (A.po i'lcfos .) 
. O Stt. Z .\i.IIA. - D,1Ias a revolução não se fez, 

a Repnblica uão S·~ pro~l tmou pam continu:-i.r 
o p·rog ramm:·i do 7 de .1unl10. Pelo coutrnrw, 
v·ein ·pc1ra reformar tudo. ( ~poilulQs .) 

O SR. FREDERICO BoRcgs - Mas quo incon
ven ien te ha nisso? P.ela minlia. pwte só sinto 
DUO porler entrnr no moYimento, para ttl, 111· 
bem . ganhar licitq,mente algunH com:L 

ü · SR. ZAMA-Neste ponto clivi1~0 Lle V. Ex. 
Coôheço mais Llo· que ninguem as agr·lll'üS da 
pob1;eza ·: desejava bmbsm go.;ar [J,O .menns 
de;s;\ -mi r~a mcdiocridacle, de que fal la o pos h 
latino; mas dec laro aos Srs. cong1•ess i3tas 
que, si tivesse meio3, e me resulves.;e a f<1 Z1e r 
d L rir1ueza, o meu objectivo, principa lment J 

ÜeSS(t rique;n rapida e inslan tane:1, ta l vez 
não me i·ecmasS "J a entrar ll[J,3 negoc iata.;: 
mas entendo <JUe aminln .hci nra politiea, irn· 
punln-1i1<:l · corno primeiro dever, como concli
çãq imp·rescindivel,ab(tIHionar a minha c:tcleir,L 
de representaLite do povo. Quem se-enc;.u'
rega de defender e zeht1• os g . andes e legí
timos interesses nacionaes não pó-:le cuirh1· 
de seus interesses pe3soaes . (Apoi:.idos; m uito 
bem .) 

O SR; FrtED:<Jtuco Bo:wg:i-São transacções 
lici t s·. 

O SR. Esrmrro SANTO - Tem razão; mas 
não tem applict1ç5.o, porqu3 não c:rnslit que os 
membros deste Cóngre.oso . o~ tejam enri .1ue
cendo nessas negociatas . ( \1nrtes.) 

O SR. ZA)IA-\r·. Ex:. insiste; m[J,s já decla
rei 1° e 2• \Tez que me nã,o refirn aos illns
tres colleg .s. f) ,eclwo-o pt:la :)"e ultima vez. 
Senhores, um elegante e cJnheciclo e3cripto1·, 

. que tem <tS3ento . ne~ta casa, _não ha m_uito tem
p•J, em um bem lançado arl1go, pnbl1ca·:lo nas 
folhas diarias, e1ú pllt'ase ioclsiva, consignou, 
corno en .<tcabo de fazer, o nml, que tr:ib ·, lha 
n, sociedade flnm.inens3. A esse ·ce1·iptor, co · 

· mo a todo·;, o pl tenomeuo pareceu digno ele 
serio reparo; que eHe m:mifestou 1111, 1 seguin
t es palavras : a indu ·11-ia da politica fui sub
sLituida pela políticct ela indust1·ia. Estas 1n 
laúas reve laiu bem o e.;t[J,clo social patholo
gico que es tamos atl'avessanclo, estado de 
vérdt) deiro porigo p::tra as p1.1blicas li:iercla
des. · 

Ne:n ó qu<:J diss1 esse escriptor, nem o que 
di go, é novo . Antes ele nó.; j1\ o luv i t dito o 
not tvel publicist[t, tlo cJ11 he'.l ir!o Lie todos, 
A. de To~quevi ll e , o anctor da De,;wcl'aci,:i tm 
A 111e1·ica, e d ) Anti[/º e cio N ovo regiinen . A 
opinião de um publicista de t ;Ll qnilate lia de 

. r ez1ir sempre em todos os espi1'itos e forçoso é 
que eu com e lle h10 amp1r,1: 

«No meio elas trevas elo futuro póde-se já 
descobr ir tres verdarles muito claras . A pri
meira é que todos ós hom 'ns de nossos dias 
sã.o a rrastados por uma furç1 des :onliecida, 
<]U H se pó:le preten•ler rétat.,far ou regular, 
mas nuru<i vencer, . foN ·L que ora os impell 1 
docemente, ora os preci1,ita par,.t a destrui <;ão 
fa aristocracia ; a segumla é que entra todns 

a,s socieda,des do mundo, a1J.iiellas ,' que encon
tr,i1-.10 s~•np 1·J o m :tiJt' t r,<b .i~lt? eni e.>cap:ir 
dw·.:m!e longo teinp:; ao (JO <>eni" a/J~oluto , .1erc'io 
pi·ecinménte essas socie(lacles em qt1e a ari~to
cmcia 11'iq existe e nem póde exist ii .. » 

Ss:n r.lu vi Lt ah·u 11 t o 131'.tzi l se tteh" n tS 
c1 n.! iç13; c\e •fB.ttlLt o pJ'll i ~\st 1. f1<n ~ ·Jz. 

Arist'Jr.t'."tci,t pr.1pri1wunt'l ni3 utn :).t tive.
mo3 e ne:n t ::i :1103, e [l :J L' i>J'1 m~s·n ) acho rin·) 
S·) <1j u;t:1111 [l3rf0it :tl11'l:1te tt l\ 0Bi1 S:JCÍ.)Cl. t l:;i 
~1s strns ob3e1·v.1çõJS, 'lll 3C J:\tinú1a repro lu;1,ir: 

«A ter0eira, e:níim, ê qr1e em p:wt~ al ,{u
nn o d ls potism1 pó:ie pr:1duzie olfei to:; nn i;; 
lDrnicio.;o3 do que nesn; sociecl l,rle;, PJl'· Jlhl 
ell e, nui ; cli qu·J qu:tl •111e1· o ~itra e:> pecie í~e. 
governo, favoT"eçe o desenvo ll'imento do1 
vicio1, a rtne es ta,s sociedade> e3tão especial
mente sujeihs, e as impelle assim para. o lado . 
m3.>mo, p::tr« o qual s~gnindo n~m inclinaçãJ 
qatur~I, j it el la.s propeudhrn. · 

<<"Não se achrt:ido _rnn,is os ho:n J:JS pra303 
por laço algum de cast.1, de clas3o, ele corpo-
1•aç1o, Lie familia, nellas sentem -se exlrenm-
11rnute çlispó3tas a se preoccu parem só:nente 
de seu3 intere3ses par'tb1la,res , a não enca· 
rare:n sin io para si pro prios, a retirarem-se 
a um indiviclLuli.;mo e3treito, no qual toda 
vi l'tu d :~ pol itica '~ al)afMla . 

«O ll 1~s -potis1110, longe de lnct:J r contra e.;;ta, 
t.~ n clencia. , a torna, irt\isi:; tivel, po1·qu:111to 
retira doJ? cidndãos teda. paixão e<immum, to .la 
nece.:;sidarle mu tu.t, ' to ht occasiL el e agirem 
junctamentc: o despotismo os empareda, por 
assim dizei>, nn. vich privada. Si elles linlrnm 
já tendeqcias de se p1kem de p 1rte, o despo
lísino os i5ola ; j a ernm rios tElS para com 
os ou tr0s, elle os g ..\ la. . 

« N JSUt so1'le de societ!::vlos, em <] U!l nada 
lrn de fi xo , car.hi u·n se sente agu ilho:ido pelo 
temor de descer. e pela ancia ele Bnliir: e como 
o dinheiro ao mesm·• bmpo que se tornou o 
princip.al sign:d, que cla;sific<t e disting"to o;; 
homens entre si, adquiriu nel ht:s um 1 mo bili· 
dade singu lar, passando sem cessar de màos a 
nüo~ , tran;;for.nan'lo a conili 0;fio do; in.livi
duo3 , elevando e ab'l.ixan ·lo ·as familias, · não 
ha nin ·~·uem que não se sintaobr·igado a fazer 
e3fo1·ços d!'l ;esp3ra 103 p::tr,t obtel-o oa p.tra 
C0!13el'Val-o. 

<( O desejo •le onriq1.I )Cer a todo p1•eço, o 
gosto elas negocia ~it:>; o amor do gim ho , a 
procara do bem es tar e dos gozos materiaes; 
s!'Lo nell,1s as pa ix ões mais communs. ' E~tas 
p~ ixõ::is derramam-se f.1cilrnente por todas as 
classe.3 , pcn3tra,m nté onr:le s-i h:winm mo3-
traclo estranhas , e cheg,u·ão em breve pr'.•7.0 
a en tlbi~r e a degndllL' a 1i:1çl:o int3ira, se a l-
gum obstac11lo não coüseg-nir faz ~ J-';<S estncar. 

« Orn, ê tht propri<t esseuci·' 1lo despotis:r.o 
nln.rgar e favorec2r paixõe3 · t:rn.>: ellas, de
bilitantes, - co:no são, tornam-se o sen pri
meiro auxili ::ir; clesvi>1m e 0Jcup 1m a im·1gi- . 
n•1 ção cl ()S homens com nssu 111['tos muito di
ve r,;03 elos negocio.3 vublico3, e f,tze111-no3 
tremer só com 1.1 idé:.i elas t'Jvo' uçõ~ s . 

« Só o despotismo pó.le fo1'necer-llws o se
g redo e a scimbr[t , r1u J cleixttm á vontade a 
cupidez e lhe permittem ro '.11isar lucros eles · 
hone3tos, affrontando fl cle.>ho11t\t. . . 

« Nest(t sorte de socierlades só a, .liberdade 
póle comtater ·com efficacia os <*foics que 
lhes são n :turaes, o retel-as sobre o pia.no 
e3correg11dio, sobre o qnar o! las deslisam, 

« Não ha, com effüito, ·qnem sej 1 cap[J,z de 
retirar os cidadibs cio iso lameuto, em q !te a 
independencia mes111 11, de su:t cJ:1di•;!i.iO f,tl -03 
1' iver 1mm obrig[t! -03 (t se <IJ)P oxim;1rem uus 
dos oull'os, quem os v ivill rtue e auime, e 03 
cougr"ogue c.tcL.t dia p,3Ja, ne~e:>:> i.lade tle rn 
entenderem, de se persu:1•lirem, e se com
pmzere 11 r3ciproc !fl!Jnte n::l prrit ic(t dos ne
gorios co ·11111u1i;;::, sin iio a liber.Jnde. 

<<3ó ell J. te l'á fol'Ç) pan arr,rnca.l-o:; ao cü l · 
to tio dinheiro,á; pertuem.:; trafic:rncia.s di trias 
de seus uegocio3 pa.l'ticn ia,res, pa.r(t 1 ll3S fazer 
perceber e sentir a todo o n1omento a pn,t.ria 
aci ma e ao lncl·> de!les ; só el l;i., de tempos a 
tempos, snbstitu ;rá ao amor rio bem e.; tar 
p[tixõe., mais energic;1s, e m;iis altivas . forne
ce ra a ambiçi.io ol:rj ectos nrniores, do que n, 
:ic1p1isição rli1s riqnezas, e crean\ n. lur. que 
pm nitte ver e j ·1lgar os vícios e as virtu le> 
llllllB!l '.tS, 
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-. « t\s sociedades dem9.cral:icas .que não fo 1·e1n 1 Nos . Estado~. Uttid.os. da Amel'ic:i..tfo Norle o I povo, qu.cr re v_is~<} ª. forrn.n. .n1onar~IJicrr, 9uot'.. . , 
livres, ['O'.!em ser r1ca8, p9ltdas, º ''11a1 1a~, m:.11 11<i1o pre.';i1 lc1)n;d .dnrn qnntro unnos. a repnultcana,. I~sta é Mn,!a agorn a mmhft 
1nug11i1icas mesmo, po: leros:cs pe lo pe.;o de Gopitn•cni tnntv n c1;:1~lilu i•Au Norte. , \1110- dcle1ula Clff tha(Jo. Püt'íl, mim, senhoreo , so ._.;.--•-
i:;_'.1;1 111 ,:s.h hri i11ogene,1 ; i:ó1le ·se tiei l,1s eu - 1·ica11 a !·c.J p:·enio l-a ainJa nesle ponto. ln duDs formas de gove!'no: governo. q_11e 
con trar qualidad··s pÍ'iYaáas, b:ins pae3 áe lJ~I.'- vp t - Nilo. · _ restriQge, absorre, anmqu~lla as )"orças ~0~ . 
fo.mili:i, negocb.nte3 hoaestos o proprietari o1 o SR. Zur.\-0 estrido 01' iental ,a 11.epublicn. ciaes e i1\dividuaes, o governo qnB _r,la ~. essas 
mnito Gstim::weis; Yer-se-ha. nellas até bons Arg-cntin n,o Chile, ernfi111, todas as rep:1lJlicas forças a sim maior cxp:rn::i'i.o. O pr11ne1ro é? 
cJtrisli'ioo, p:irque a palria tlestes ·não ó deste a111e!'i_canas toem :~ cloptado este prazo . 1'; ii.o despotismo, que temo o detesto; o.s[3gun ~o e '"'\'< 
mundo, e a gloria da sim reJioiifo é proclu- deocnbro molivoalgurn.pelo qual se tl evaabrit• o que procuro e que1·0 para o B'.az1I, chnrne-
zll-o ~no meio da nrnior corrup'Ç1i.o llos _cos t.11- pa1'<t o Brazi.l cima oxcepi:;iio ó rc.:;-rit gernl. se emborá mouarcllin., 011 rcpubll'c::t;. . . 
nres e &ob os pai'0rcs gov0mos; o imperio Votarei, poi.;;, polct em0mla, que a;s'g nei , e E,te é .º typ~ Ô!:l governo que asp~~o .. e 
r0mano, em sua extrema clecailencin, estava qne restringe! o [ll\1zo . . si · o pt·esidente tirnr dernjo, e para CUJO. oj)tençfio consn.s-rar~t tq-. _ 
cheio delles ; mas o que não se verá. jámai.;, sido bom, 1'\)elcgel -o-homos, depois de um das as forças vivas do m~u oi·gamsmo: Go-:
ouso Jr1,el-o, em sociedades semelhantes, serão intervallo da qufttro ;urn as . Niló lm a f11e1nr verno-se tt naçi'ío i1or Sl mesma,· e ficaret 
!l"'mdes cidacl.üos e sobretudo um grn11Jc p l'ln, convenlen~ia n:t dur::1çno do mandato por seis contente. (Apoiac.los ~) _ . . 
e eu nãn h3.iito em alfirmal' qne o nivel com- anuas-. ( .~po im/os.) l!MA voz-Mas 1ss~ 1rno pot.lm dai·-so-con: -•t 
I)lllm do;; corações e dos espírito.:> n1i.o cessirá UM. Stt. HEPRES8NTANT1•: clú urn [l[1J!'l1•. monarcltia, onde .Jmvia o obstaculo_ de uma fa- . 
de ?esce1· tanto qirnuto n. igu::i.ILLulo e o'des- (Cni;am -sJ wtl'Os.) , milin. . .. _ . _ . 
potismo marchnrcm tle par. » - o SR. ESPIIUTO SANTO eh uro ap.1rte. O SR.. ZAMA-Hn. defeito de aprec1aça.o pol' 

· Nii:o são, pois, sem fundam rnto os i'eceios O SR. Z.-1111A- Temos o supremo ]')O'.ler do parte dó V. Ex. , 
que 1ne assustam deantEJ dó espectaculo que longa duração, Ginrla. 111esn10 cor.fiado a um Oi fnctos ahi esliio a demonstrai,' .CJUO a· Ii
ahi esli á vista de .todos; tsmo c1ne, pelo ct- homem C.)1110 a11ie1lc, qnc dur::uite 47 nnnos, berJade social o politicà é tiio compntivel com 
mi 11ho em que vam03, possa chegar "' clia em o exlrcen onl ro nó.;. a monarehia, como com a Republica.. 
l]Ue, de republicano.> que so;:nos, ou desejamos U}fA \' JZ-E qne o [j1'fl.11 Llonnram nrt l1 ora. da Nã.o .me follem 8111 republica rt 11101fo drt· ilo ... 
se1', p3ssemos a subclito3 lrn1ni!d0s ·ele nlgnm · desgraç .. 1. (r,·,!;am·se ui»os e rnimerosos apw'- Paragua.y. 
ambicioso vnl gar, qne tenln a amb.cb in'rlis- te1.) O SR.. LOPES TRovÃo-Essa. era. um[l dieta· 
p'3ns:-rYel e a forç:t pnl1liça p:t.rJ. preten·ler O SR. z.1:1r.\-lsso 1i.!o é cornrnigo : járnah; dura. 
f.1mlar no Brazil um rngimon despoli co. occ1Iltci, e nem occnl larei os· senlirnenlrs, O Sn.. ZA:IJA - ••• nem mesma cb.s repu-

0 SR. EsPJRITO SANTO-A lição dada. ao Sr. qno nutro- pm..-1 com o ex_;imperndor. Pela IJlicas platinas, ou Lla America central. 
Ouro Preto hn. ele servir ptm nlgnma cem L. irnprem::i , e nns éonrercnoia;; pop11l 1res os O SR. LOPE3 TROVÃO - E a monarchia ,io:; 
Ou ~a V. Ex. isso que 'ligo com rn.nque7,:1. lenho 111:1ni f 'Stado sem rebuço . . Aqni mesmo Bn.lkans, que 'l'i ve em i·evoluçlíéeS constan lé3 'i 

O SR. Z·HIA-1n felizmente, Sr, presiiJc.n te, ·.no seio de5 tc congresso republlc.rno, clecta m (Ci·uzam-se os apartes J 
a exp:eioqcia all1ei.t nã.o aproveita a nin- . riue consngro o rnai.:; alto respei to, a mais . U~r ~n. REP R.ESe:NTANT8-0 i10kó dep:it<nlo 
guem; cada um aprende à cn .~ta. propri'i. sincerà cslinrn, ii. 1ún.is profunda v,i11er11ção ao pe~1. um g-overno responsav()l, isso sim. 
- O Sa. · PRE5ID8NTE-Pcço ao nobre clepu- ancião probo e hnne.sfo, que no exilb chora O Sn.. ZAMA--:- A's observações dos nobras 

Ltlo que se cinja ao assumpto em cfücussão . rnu·lo;o,não da corôa, mas di1 patria,quo tanto congre:>sist.as anteporei a Hollanda, a Itali:l, 
O SR ZAilfA-Resp ii l·o muito as observn.- amou e ama nini.la. . a Inglaterra e a Belgica. _ 

çõ2s de V. ·l!:x. Mudo de rumo. (Ris;.) . Nilo rne fnllem noJ amigo.3 da monarchia, O SR. LoP83 TRov,i.o - A Belgica é sim-
UTA Voz-Um .pouco ta1\le. qne o abandonG:ram. . ples:nente um p.t.iz plutocrata.. o oper·;wio tt 
o SR.. ZA!\L<\.:... Tendo-me 0_;cupado 'já do_ _Rio üp_\·?. a_pan~tat' a itbiriuaçiío:· nunca fiz l'aze1' revoluções periodicame11 te. 

modo pot' que se deve proceder , a ele'ç1o do P Tl? tio, intimo~. ·· , O SR. ZA;;IA - Não f'allcmos em n·ove1·nos 
presi·lenteda Republica,oc~upa 1:-me-lwin gorh O SR. -SERZ8D_ELÍ.o...,.. Nlo deye apanhai-a plutocrnticos: que1' me parecer qne ?ião esta
cle outro ponto, do qua l .nrn chisvwram o.;; np1.1'- , pira si; nus applique-a. no sern1do e ú. ca- mo.> prep::w.1nr10 outra cousa, e eu, pela mi
te.:;, n_fJU? ·mo cumpria. rasp'Onrlcr nté por mar..1, q110 não souberam .. cumpri.r· o süu nha paele, ·uã.o .quero cüncot'1'e l' pi ra isto. 
rrltcnçao aos colleg~s . qac com elles me hon- cl8ver. .. (.l!tiito b.im ; apowdos.) 
l'J varn. O!Jede;o a pa hWl'J. ·elo nossp _ pns1- UMA v11;,, - v:. Ex. mesmo ~o:)Llomnou n Vou tc1·miua1'. M~mlei sobre este assumpto 
den te, que é o Jeho,·alnln casa, e n. quem me monarch 1n, acce1tando a Republica. algnmas emendas a -mesa. e espero que o 
CJ ~re o dever ela cci•c.t.r da prost1g10 e rc- O SR. ZAillA- Niio faltei jamais, n~m falt o Congresso, tornando em consideração e>tns. 
s :o)'.o. . . . _ . . _ nos mcns deveres. K;tav,1 ne:;t L c:i:plfol no ligei'ms bbservaçõ3.;, por amor ela pntria, 11~ c, 

. No r.ap1 t~Ilo cm dt$Cct.3StL0 lia nmt tlt'l[l tSIQ!l.O dia da. r~volnçãa , o 6 ~Jnh ecith a ~ltitude entrep;uo n. nm hon:em, por melhor qu3 seJ:i, 
c!m qin nao est0t: dEJ ae.:~01·do e que mo parece r1ue l.o:ne1 na c:i rn(l,ra aintLt.. em sesrncs prd- o poder d11ranto _. tao lungo tempo, porqlle 
rtigna ele reconwlernçno por parte do Con- p.unto1 ias . aguenlarmo3 um mit.o pre.fülente por sei .:; 
gce3so. Nüo conrlcmnei, como ::tirnlil não .conuemno. annos, sem ter meio3 de responsabili.sal-o 

E' [l qne :i.c rer~rJ ao prazo de' dn1:ação elo o regi1_nP.n rnonarchico · con:,titucionn.l repre.:. efT·'ctivamonto,-e nma d1ng1\1çt irnmcrnsa (ie 
mandato pre>t lencu t ._?.espaço tl :i SCI$ a111103 r e:i h ·t 1_vcr, le:dmen te execnt(l:~lo. Te1rho a pa- qne nos haYornos tle ::irrepender. 
me pn:ece , o é com eft ,,Jto_ excPss;vo, ]~ :ira se tna acima ele loJns ns cono1clernções, o ou- O SR. EsPmrro SANTO-Nem pol' sei;; mezcs, 
1:1ves L11· um. homem, qu.1csquer <J)lB se.1 1111. ?S te1do q11e ó o do1·e1' de , tiiclo.> sei'-v il-::i. com O S1t. ZAM:I. - Fiqne o Sr. EsT)irito Santo 
s~ 1.13_ch t~'3 rntellectn :rns e rn oraes, de a ttn- 11.edicaçfio, cpia!q11.e1' que s~j[l, o ragi men.po ti- sabendo que sou nm homem ,r1ne' n5.o nasd 
l.1111 <;0:.i tfLQ amplas, como ns qn:i vamos con - L1co q:io pl'er.lorn1n3. ( ,1pomdos . ) Depois d<t p1ra fazer barulhos. 
ferir no futuro presiLlent \ e tonto nui~ patri:t c.; tão os Jll'Íncipios, CQ:11 os qu t"S pro- _ 
av.ulhm a3 pre0cc:1paçõe3 cio meu espirita, cn1•0 s~ : nprc ser cohercnte. Nlo me afa,tci 
rp1::i.ndo vejo .CJU~ a respo~1n l.J iliclacle qtD_ im~ nem 111'.J al'clJtO do 111Jll j)J3to. Sou aintlol à 
p):11os ao pr1rne1ro mag1str,1do 1b naçt.0 o mesnn l111mm LJ 3 todos os tempo.3. 
<t[iJn~s nominal, nilo 110.i restando i11eio algum Si nes te momento írn.,tc i:ecinto se achas>e 

.ele lorn::d-.a realmente effectiva em qn ll r1uer o Ycnerando Sr. Snldanlrn l\íarinlw, chefe 
e111 crg·enc1a grave. rnpublicJno por todos recon hecido, e11 invo-

S-:inhores, toUJ 1n:lcr ' tem tend;3ncia a. ca.ria o seu testr. mnnho insllsp(;l'ito. 
n bus~ r. ::-:cria elle o primeiro a a1fü•mar-vos q11e drs-
. O:; rom~111 03 neste po:1 to furnm lilü esc1'n· de 1881,rcspondendo na Cimarn n. rnn d.iscnrs0 

pnlosos que,_ dnrI'L!h3n.lo rt r ea leza, en ten- pot' S. Ex. pro11unciatlo, eu cleclamv::i. q110 
tl ~rnm qn~. nao -Llevrnm. rlar nnis d.i •irn anno p:ira mim a qnestiio .c18 republica on mo:iar-· 
ele clnraçao n.o c ~rnsulndo, qu3 ct'ear[lm, c ch ia: era qu estão secnndari:i. A;; fórmas el e 
qnn.ndo· as Cil.'curn3trncin.·; os obrigavam n govcrnl\ cio qne fa.Jlam cm ·gernl 03 1rnbli
rccorrer ús dietnduras, estas et\lltl pas·rngeiras ci~tc1s, s'.ío p:tra mim acciüentcs na villtt do;; 
e ,.cm cro algnm podiam ü• alé:n tle sei3 povos. A minhtt. questi'io capital é osb: 

· 1:~-~-~::.~. :,,,.,,,_, , ,..,...,..,,., __ ;~;: :L~Jt~~~~::t--;;::;~:. sâf -goi:>cl'nmc111 -gnverno real ·do poy'o pelo 

e~· · :;=::~:~-::·~:::- :-,;;;;~:~:;---:--;:·~;~\;.:: ::;;, · .. ~:: ... ~e: ~~· .. ,~ . , . .,.,!. r '"' ·#·· 

: 1 .!e Jnneiro- lm pl'cnsa Nacional- IS J J 

_ l:MA voz - Nii.o parece. 
O SR. ZBfA. - Tenho horror a tnJo que 

n5.o é legal ; s,0:1 ele rnmt natureza tal, qüe 
'seeei citpa7. d? aguenlar o proprio Sutl\-_ 
naz tlnrante S3IS annos, si este Cono-resso 
ortlen::w que elle srja presidente . " 

Nií.o nasci p:ira fazer revoln~ões . Nilo se
nhor0s, niio qnero ver-me ,.a necossidado dé 
f'.'zer como flzeram os argentincs- qHe expel
l1ram Jnarez Celman t\ tiros Lle per:a e !t 
pont::i. ele t)a1oneta. Quero afi'ast::tr de minha. 
palria de rnirn 1·ez p:mt sempre o pe1igo ·rln s 
revolnçü Js. 
, VozF.s -.l\·!nito bem, muilo bem. (O orat/01· 

e m1uto felicilado e abraçado 7in1· gmnr/e mi.· 
mero de~Sr.~. ?'Gpl'esentailte :. ) 
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P res id·encfri do s,., P mdente de illonces 

01•J.; Lliz q J)ittrio qL1e fui l'<' jeitadit Ulll 3' 
emenda elo Sr. Pedt•o Americo. Aprnsentei 
unn emenda relativ(t á clumção elo perioclo 
pl'esirJenchl no sentido de se rellu"zir este a 
qn 1ti'o annos. Um outro Sr . representante 
tambsm apre3e11toL1 i•Jen tica emeuda . Si uma 
del las f'o i approvada, segue .. :;e que [l, o~itra 
tambem o fo i. 
· A id.:h qne p;ssou ó que vog,1, e nff.o es te ou 

aquel le nome : a verclttele é imp0ssoal. Assim 
a minha e:nencla não póde estar prej uclicllcla, 
desde rru2 trata ele assumpto qne foi appro
vaelb. 

Ao meio dilt füz-se a cltamael,1., à qual re
spondem os_ Sr». Prllllenle ele l\íoraes , iVI~tta 
:Machado, Paes de Cm'valho, João Ne:va, 
Eduardo Gonçalves, F1'."wcisco l\Ia~haclo, Leo
vig-ildo Coelho, Joaquim Sarmento, Joilo 

. Pedro, José Secundino, l\fanoel RtrGt1., An- E' isto que quero faz01' constar da acta se-
tonio naena, Jo:i quim Gruz, Tlleodo ro _P.t- guinte ou do Diai·io O(ficial. 
checo, Elyseu Martins, Joaquim Catunda, , .. • .,- _ . . 
Bezerra de Albuquerque Junior, José Be.r- O SR. Pr.E,IDENTh-D.t acta consta que ro1 
nardo Oliveira .Galvão, Amaro Cavalcenti, approva~ a rn;m emenda q tB tra tava ele as
Almei'cla Barreto, Firmino ela_ Si l veira, José 1 sumpto 1clent1co ao da que apre3e oto~ V" Ex., 
Hygino, José - Simeão, l?reclerico _ Serra.no, 1 ~enclo a elo nobre representante preJnclwacl::t 
Pedro Paulino, Tavares Bastos, Ros'I.- Jun;or, ~pso fu c/o . 
Coelho e CHm.pos, Thomaz Cr_uz, '..irgilio j O Sr.. . PEDRO A~rnmco-Nã.o podia ser pre
Damaslo, Theodnreto Sou to, DJ1111gos v iconte, ".,i udlcacla; foi approvaila . E muitas vezes te
Gil Goulart, Monteiiro ele Bwros-, I;n,per, 1\foraes ; )1l1 0 ou vido aqui r eclamaçõe3 a respeito desse 
Carneiro, Ca.mpos SallLõS, Ubalclln o Llo Ama. - ! mo:Odu i11 torpretfl.r -se as votações. 

, l'fll, Santos ~:1dr;c~e , Ge_nc,1·oso _Marque~, Rrtu-1 0 SLl . AMrHILOPHIO (pela onlcm)-Pedi~tlo 
11110. Horn; füte>e::; J~rno~, Ltm Delp~imo,P i- 1 a p::ilavra, Sl'. prosieleute, tenho trnic_amente 
1~he1 ro Machado, :Jnl~o F1 ota! Amerivo. Lob_o, , por fim pedit' a V. Ex. se digne proviclencilu' 
Eduardo \ Va.nclen l,o;k, J o~qu_im :-le ~ou~~,Sll- ! em ordem a ser inserida no ])iario. O(fic ial 
V'.L Ca~10c10,Sil _va" P,1rnnhos,J?.ª9111 111 Mu1,t111!1º' : uma emsncla que tive a: honra ele depor sob1:e 
P1?he1co Gu_ede~, Bel~ort \ ie_ira,. U~ho 1 h.o- · a. 111031 relativa it orn·anisação j ucliciaria . 
dr1g'llOS, lnd iü elo Braz1J, Innocenc10 :Serzedel- ' 0 _ , 

]o, Cantão, Pedro Ch e1'mont, Cost<t Roclrigue3 , 1 E~ta er~1encl a supponl!o que uao -~ d e_ todo 
casimil'O Junior, Rodrigues Fernandes, Henri- ; rlosconhec1da elo Congr~sso , ·po1:r11~e Jª ttvo a 

. que de Ca.rvalho, Anfrisio Fiallto, Nelson, No- honra de apresent::d-a lL comm1ss'.w . e~1carro
g-uelra'Par,111 ag- uà. Pires Ferraira , Rarbo3a Li- ' g-acla de rev i:n' o pro_J ecto de Conslt tu1ç1to. Mas 

_ ]11a,Bezerril ,Joilo Lopes,Jmtiniano Serp 1, Fre- foi sómente. p t~blica~a em ~-lg~rns o q~·ãos ela 
derico Borges, .T o3é A1:e\inQ, Jo3i ~ev ilari u :1, -. i111p1•ensa drnria e nao no D iano Official. 
Gonçalo ele Lfl gos_.Nasc1 mento, Alm1_no AIT011- \ No primeit•o dia em que tive a honra ele 
i:;o._Pecl_ro Velho,Mtguel_Casli'~,Amor;n; Gar;1lt, ·: occn[)'H-me .do asrnmpto, não me occorreu 
Epttac10, Pecl1:? Amer1co , Sct An • l~ a.Je, [,e - : apresentar a rn es:t a enBncht; fil-o, pot'0m, 
tumba. Tolent1no de Cal'va lho, Joao Barb:i.- · no dia s8 guinte . 
lho, 'José Mariano, Alrnei:la Pernambnco, ) 1 .. . .,.

0
,. , 

0
,, -i 

. A°ndré CavY!canti, Haymnnclo Barnlei1'a, ! E;;t ~ eme;1c~ e, ta as,10
1iacla. _?º1 ot~n 1 e 

Annibal Falcão, Meira rle Vaseoncellos, João ! numc10 de i cprese:itantes , e~ po1;;, p;irec~-rn e 
d~ Slquei!~n, Espírito St\nto, Lniz d:- Aodrn.de, ! elo. ~~.ela a 1'. l'gen '3L: que se.1 :1, pt~~l1cada !~ ? 
Bell<wmlno Ccu'neiro, -Ponte> de lvl1 rn.ncla. Ivo ! Dz o. . w Offic•at, ~~ique a d i:,cu~~ª.º· vae J''. 
do Prado, Ollveira Vallaclfo, Felisbello Fr : i- 1 '.'d:a_:itado'. e u P1"ci:so qne t,oJo~ 0sml~a ~11 ~s 
r e Au o-uslo de li'J'Bitas p,,ulo At' º'Ollo \ Hka,, conhcl i\S n t emencL1., pru ,t cp., os_ lllu ~
T~sta, Antonio EuJebio, z'-rnn, Ar thul' i~.ios: 1 ti~es colleg,is possam votnl' com conhec1men to 
GarcitL Pires, Santos Pareit'it, Custodio de cb causa . 
.Mello, P<tnla Guimarães, Milton, Amphilo- P rnvaleç9-rne cht oppor l11nidalle pai\L pérlir 
p,hio, Fl'ancisc'.) Sod ré, Dlony::.io Ce1·q u13 ir,1, ;c y. Ex . qne, uma YOZ pnblic:i cla no Diai·io 
Barão ele S. M::trcos, 'B:.trfio üe Vilh Viços:1, não EÔ a minha em'3nll<t corno a que foi apro
Pl'l~_co Parziiso,- l\loniz- Fcel1.'e e At!rnyele 1

1 
sen tathl. p~~o illusteo reprase.nt1nt7_ dn_s '.\ ln,-

Jun101•: g'0'.18, Se . favat'e3 Ba.sto::i, se.i am wstnbu1tl:i s 
Abre-se a se/sito. · 1 em n vulso ao Con3·1·csc;~, afim do que .to'.los 
. , . • _ pos'lam conher:el' p0rfo1 tamente soa con-

J•; h 1ht e approvMl::t n acla Lln. sossao antc-

1 

tendo. 
cedente. · 

. . O Stt. Pn.ESIDBKTG - A emouda elo nolirn 
O S.r •. 1° SECRETARIO -prococlo t1. !oilnl'a. do representante só foi enviad11. ú. mesa ao fin~ 

seguinte dar-se a ultima scsslio . Nií.o fni liLh1., nem 

KXPED18NT8 

Requer imento elo Sr . Ft' D !l '; i ~co Mari;t So
drú Pfü'eÍl'::t, deputado pelo estado ela Bahia, 
pedindo Jice.uça PºE 20 clbs p~ra deixar de 
eomparecer as sessuos por motim de moles, 
ti a. 

o SR. PnR>IDENTE nomeia para a commls· 
siío qne -tem _ de clrtr parec01' so?1'e ~ste l'Gr[\le· 

_ rimento ns Srs. Retumba, Garcia Pires e Vir- -
gi lio Dmmsio. 

O SR.. PEDRO A11rnRrco (7Hla ordem) - Sr . 
presidente. não ouvi a leitura ela a.ct-1 e 
mesmo é clilTicil ouvlr-so ·pelo tumul to e pela 
gmndez,1 da S'.Lla. Mas, provave lmente, ha de 
ser af[uillo que hoje foi inblica.do no Dim·io 
O(fioia/, , 

-- ~-' . T. ·-~- .. •o;-..-.~ 

apoiada e por is:;o não füi pubJ!cjda no Dicwio 
O(fioia!. 

__ H~j o 'sc;rit li da e, si for npohula., ser(\, 
publicacln amnuhii. ' · . . 

., _O SR . A:,1Pnu,01 mo - Agradeço muilo a 
V. Ex . 

O ·stt . TosTA (p ela ordem)- Pedi a. in!avra 
St'. presiüento, para füzol' um reqnel'imento. 
O i!lintre rept•0sent:rnte elo estado díl. Bahia, 
confol'mando-se com as frndi ções· elo povo 
brazlleil'O, qu~. rep!'esen t::mrns, reqnereu qne 
não houverne sessão no clb elo nascimento ele 
Nosso Senho1' Jesus Christo. Venho·, hrnbem, 
confol'lll'.lndo-me com o$ nrei;eclentes, -p'ldÍ!' a 
V, Ex. cons11He ao Congresso si concede que 
a.man hã. não demos sessão por ser dia solem
nisy !o pelo o!'b3 cht' i5tã0. 

~ - · ·· ... 

O SR. Pn.EÚDENTE-0 Sr. clepnL\Clo Tosta 
propõ3 r1u0 sej:i consult:ldo o Congl'csso si 
cousente rnlo Juwer ses~ão am:1ull'1 1;01· s,~1' 
dia, santo . 

Actualrnente estão pl'esentes ! l6 congre3-
sistas. Não lia casa par"ct _vota!' -se ; oppo1' tn
uamente sujeitarei o rer1twrimenlo à vot::i i:ilo 
do Congresso. 

O Sr. Pedro .A :m.e1•ico- St'. 
prcslclonte, apezar de ntfo ser ort llo d o:~o, re· 
speito muito o sentimento elos catholicos . Não 
lia du vida que ern, um dia santo ó costnm e 
ni'io t raln lhar-so . M:ts o Congresso lia. elo lem
brar-se que o Papa Leão Xlll (j á. que se in
voc;1m os sentimentos ohristãos, o incsrno c;1. 
lholicos), em um docum,rnto qne c"r1·011 o 
orbe catholico, s:i.ntilicou o trab .d ho. (:lpoia
clos .) 

Sejam'.)S, pois, chrisfüos, como qne1• o nri 
bre repres.fü tantn; faça 11os ou1\ 1 S<Lllta; sie
vamos a Dem,traballJando amanhã no se1'\'ÍÇ') 
da patl'ht. (Ap oiados .) 

No domingo nã.o se trahallrn , porqua cs l-r, ~ 
mos cR 1iç~ do3 , e o sexto cfüt da sema1i>t é t'e
servaclo ao r .i pouso pelo pel'iodu elo trnlJ,d ho 
qne o pt'ececle . 

O Sn .. A11rPmL0Pmo- AmQnli ií. ó Llia llo ou
vir miss(l. . 

O SR. PEDRO A11umwo- Perdoe-mo o no
bre depu taclo. Crnio que podemos f 1ZCl' oht'a 
pateiotioa e santa trabalhando anrnnhü . 

Adeantaremos assim [\, nobre t ::tl'efü tlo Con
gresso, e llonrc1 romos a pa la vr::t elo c:l1 efe rh 
lgrej a. (Apoiados, m uito bem.) 

O SR. PRESIDEXTE - Não has ondo numct\:i 
paea votar-se, tic;t ad iacl ct rt yotução elo re
quer-ürieato. 

PRI\1E!RA PARrn DA ORD EM DO Dl.-\ 

AssmIP1'0 REGI MEYf AI, 

Em vii'tnde ele t1rgench apr1·ovaelii, :n tt ses
s~ · 1 ele 2 do corrente, en tt'<L em ili ,cu,,;silo a 
indicação elo Sr. AlmeiLht fü t'r t:to :;ob1·e af:i 
snrn pto regímen ta 1. 

O §r. Aln-1e h l a, Bn.rrei.o (mnr :.. 
m entn ele atlenç<Io) - Sr . pre~ide 1 ) t o , ;tntes dn 
dar as ra zõss que mo leva ram a apee~e :1lltr 
e;, ta imlicnçiío, soja-me )l01'111 i ltido agradocce 
aos rnembt'os Lleste Congros,o o tornm cl nrro 
seu asse nlim ~nto para que elb ll ojo ontrn s~c 
em cliscussilo . 

Senllore3, ha Llias p'.lss1ulos prot >slei coutrn 
~1lna emen'.!(l. apresentada. no u1-t. 23 do pro. 
Je_cto ~ons t llL'.c1~nal, por Jrll g-a l-a projucl icial 
neta su ao.:; cl! 1·e1tos e prel'oga l1,·as que com
petGm a cnLb uma Lluscanmras aqui rou oilln~ 
corno prin cipal n:~nto por vi r n ugmeu tar ~ 
(kspeza dt\ Ulllao con\, n. r~lüvada irn pm.,_ 
fan cm ele 1.1 0-±: 000::::000 ( 1 ro ca m -so nwne;•oso;; 
a.p(!l'(<;'S . ) 

't'. p;•esi·-Jento, si rstamos simplesrnon lo 0.11 
asscmbléa consti luln te e a no:;s1 mis~<lo c3~ 
tarit tom1inada desde o momcn to cm qno 
npprov;1rmos :> Consi ituiçl o o oleger rn o.:; c1 
pyesirlenb e º. vice-presidente da lfop ulJlicn., 
s1 estamos leg1slarnlo pat'<I. aqnell es qne . nos 
teem elo sub~t i tnir, . o~ nada. dil'ci, poPqn Ci 
neste cnso nao ha rltreitos e preroo·n t 1 vns rr. 
t'eclanrnr ; si, porem, r,qui ex.istcm"' Re1rn.Jo 0 
camar a.'- oom poderes reconhecidos pum run 0-
clonarem em scssJo orclin rirh , me pn r-~~n 
qne qualquer emenda qne sr'j t aprose!:>((l;fa. 
e que possa af[ectnr on nlt·WG l' estas rlu 1;; 
corporaçõe;;i deve parfü do um r.l e seu~ mem:
brQ 3. ( Ap(! ti es .) 
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V. Ex. é testemunha, Sr . presidente, tlo 
CiUe se deu aqui no dia 2ô'do mez que findou: 
n senado f,ii sn ppln,ntado pela vontade tmpe
l'ios 1 tle 205 votos contra. 63, que confarn aqui 
os S!'S . senadores (apoiados , apartes) , com a 
::i pp~'Ol"<1f/ão da indicação qne se discute, 
1i c):tl'i\111 cr1uilihmclos os dous poderas legis
b.tirns nr1n i represent:iclos . 

Es~on con r encitlo de que niio lrn, neste 
1'eei11 to um só represen \:ante cb Nação que 
ch.,conhoç:;:i, quaes os tlirei tos e prerogativas 
chi Cn.mr1m dos Deptrlacloi , e por isso conflo na 
Sllõ\ g.~neros i chde e j 1.1stiça : devemos tm.balliar 
todo:; sómen Le pehi, (01·çni.lo cli l'e ito, e não pelo 
d i t'eito eh forç1 . 

T011i10 dito . (11fü ito bem , 'lii. it i lO b&m; o 
o;\do1 · d comprimentado.) 

O §r. ,Tho :m.az D e lfino-Sr. pre
::;i lont.;, a. iotlic.1ção elo nobre representante 
d;1 P<H'shyha ,o S.i'. general.Almeida füwreto, 
é , no meu parecer, irnpo1·tante e cligan. de 
0onsi1l0ração . 

I-fa,' certmnen te, qrnúqnct' cou3n. tle Yngo 
no'; termos cm que foi expressa., no moJo 
p:ir que fo i form ulmla ; ]11[\fl parece-me estarei 
nnis on menos de accon.lo co rn ::i. intenç1o que 
n dicton o a originou. 

n:l'-111•3-hão que vou lrntae de uma r1uostií.o 
-r i:nc id:t, j ;J, di~cut i díl, o votada . . , 

O SR . Nrrn PEc.\ ::o<Jr ,\-Estit. 1m Ot'tlom ; 
pri rl.e füllar . · 

O SH . T no:11Az Dm,r-rKo- .. , mãs não ha. 
<in estões vencitlas irrornedia.velmente, -por em
qua nto, devendo proceder-se n, um segundo 
exame e segunda votação; e, si um artig·o elo 
iwojecto ela Constituição p:issou em l" clis
c : u ss~o po1' grande m::t.ioria, e é certo que na 
2• ter6. igna l numeTo ele vqtos; si o .resolvido 
i1ão for mod ificado 11« vo tação terminal no 
tündo, na.ossonci<1, nos seus elementos mesmo, 
•\ cmtretanto , admi§.s ivel q1rn possri: ser am
v liaclo ou cercado ele mais· garan tins , unis 
pr0stigios, 111 <1is forças . 

Sr. pec;;iclon tc, o poder legislativo fd dis
üi lrnido em dnus cu rn:was pelo CongrrSS} . 
Fni nm dos que votou por esta medida, 
qne considero ele relevancio, excepcional, trro 
l'elcmllltc que sam elln, julgari:t periclitar ::t, 

fi ()pL1blica. o a Fccler::i,çfio. 
~1Jm o Sün:i.tlo, L.wnclo con lr.:t pno ú, Cü

rnarn. elos Lr.pntntlos , o auxiliatlo pela. nrn g·is-
11 :1 lurn, sobl'a lmlo polo Snprom6 T rilmnn,l 
l~n '.1wal , i1 fio seria poss il vel w lJstituir a uas
c. •nto inst itu iç5 o, que rui·ria. ao ·embate ele 
q 1i:1.lrp101' Dgitaç·:Io rn ::üs fort e das mullidõas, 
qti-n uqn i nos rnambram, que representamos 
0 polns rp1aes Ycl:unos . ( Apoiados; 1iwi10 
/J em .) 

Laio, S1'. pre:;i ~en te , a historia. e nella 
onwntrn aproposito 1 i ~ões e ensinamentos 
p rovoitosbsimos . 

l~m 1880 a. Convenção Francern, nascida de 
n·11a revoluçfto, que teve com a nossa ele 15 
<ln nonnnbro pontos tle contacto na sua ori
g·,0nn, e n:to sendo o resultado rle elementos 
:lcddentaos, fo rtuito3 o do ac::ts'), nDs, ela obra 
r!0°; philo:;;opho3 e pensadores consubstiln
c: ~ d .1 nn. 011cyclopeclia, como a uo5srt o foi das 
Jiçiios tlernoct'«tlcos do.> propagandistas, n1b 
eJt·rcspomlcm tã.o perfeitamente como seria 
cl cscj:rl'Cl ao i leal lrnnm11 0, ex:ac tamente por 
qno mvla lJ , 1ia, que a con ti vesse um pouco, 
o foi v ic lim~d1 pel::t sua fot'ça immens'I , in
co::i' ru ,ta1ol , som li:ni tes e tym nnicu . 

!\ segmvla revolução Ú'Jnce1.D, em 1848 
arlnplon tnrnl10111 um1 só cam11.ra, que foi 
H'io l :rnml tn·u·in, o :i narchica , que leíün a 
Fr,1.ilç.\ ao nefasto rein:iclo do N.apolefto 11 I . 

Parece qne um certo esp irita democratico 
mrcl entendido repelle a dualiclittle elas crtm ~ 
l' f\S por·q ·10 julga.que fa ll :i. nisso um princi
JCÍ) sllcirtl, qne r:c.onhece nobt'es e plobem', 
1111 ;; 11uo s::'.o d:,~;trna cl(ls a nrnnclar e outros a 
oli '.Jdo~e r . 

1\llls, r.Eío 6 essa , el e fo rma a l gn m~, a justifi
ca :,·n, cl11,d ua l1clade, nem na Amor)oa \·alem 
IH' ;teoCl''.\ hs1 r1ne n.pJnas podem faze t' sor-

rir . As unicas aristrocpacias, que poderemos 
admittir, são as constituiclas pelas virtutle3, e, 
no nmis alto grao;- pelo tti.lent:J unido -as 
virtudes. 

O que origiun, o Senado e um principio de 
ordom po!itica, é umn, necessidade govem en
t .\ l. 

Nesse paiz, Sr. presifüm te, ao · lado cl:as dis
posições ·rormaes da Coastitui9ão Fedet'.al, ha 
usos que a pratica e a \trgenc1a de governar 
tem consrtgrado: assim, quando suege umn, 
questão em que os dous ramos elo pnrlan.lBt~to 
divergem, a Can1ara nomeia uma com1mssao, 
o Senado outea, e juntas _formam ellas o 
co mitd tle conferencias que âeciclo eh cltver

Fonho ele parte o sopllisnm dos amoeica- gencia. E' dessli maneira que comprehendo a 
nos elo norte, que suppciom n:1scid:1 a camara indicaç1o do Sr . general Almeida Barreto. 
dos rep1' <JSentante3 do voto popul;:tr e o senarlo - Ao deixar '(~Sta tribunn, dieei que JJa, ·nri, 
elo elos estados, sophismri, delicadissifüo, 1 na qusstiio que se debDte, a conside~'ª'.' a .su~ 
verdade sympa.thico á feelBraçfo, mas que n5.o orJpor tuníclade, o[JI>ortunidacle q uo distt_ngu11'e1 
passa ele um elos muitos bellos commentaríos l' 
achados para as descobertas empyl'icas do c~uanto á m~teria ~1:1 sino ~ua t 1scussao, e a 
congres~o constituinte americano . sua collocaçao n~ grandu lei. 

- · · l · Ouo a nrnteria é opportuna é fora ele du-
Tn,o pouco acceito o Senado como e eirnmto . i" • 0. , 1 · no" acllanios co1·11 poder'es con-

1 ' ·,t · · t d f'· ' C· 1a" los vic n,, 11 ~ ac Ut :; ' cernst:;enciaa o a a orça, e a .an,,ar t't · t ,. 'ga11 ·1 s~r'aNaça"o e levantar 
D t· ' N t 0 • - t 1 t s i urn .es, p:n ,i 01 ª , , ' ' epu aao::;, au o,,,omcamen. e, como e emen o 1 ;, _ " t 1 s·os direitos e. liberdades . 
propulsor de toda n, ener o1a. n, arca san a ~os no > 

. 0 ,i · • (Trocam- se clwersos apartes .) . 
Cousn: nenhunm sena mms propr1a, p:ira Q ,., d's ,5:--0 é opportuna é fóm de du-

to'.'nar impo1rnlar ~-g·overno representativo, vid~1;' p~la 1 

0~.~\~ 1~1 , ,justift cond~ emcnths, de 
Llo que esta concepç,to. todos os modos imn.ginavoi.:;, os assuinpos to~m 

O qiw faz a forç.a do Senado, o r111e li o seu ticlo nesta casa a ma.is ampla _e lata cl1scnssao, 
grande prinoipio de nmnntonção e conserva- g raç8s, Sr. pre~id ento, _à intm'pretaçiio · d::i.d::i. 
çlio, é qne to elas as r>ociedri,cles vi vem do p::tS· por v. Ex:. ao rngirn0n t?, que l,10lll'~ a demo
sado, porr1ue, como disse P"sc:il, l1. lrnmani- crn.cin. que axigo uma t1~11mna 11berr1m::t.. 
dado ~ um l10mem queD nl« sempre 9 apren- OL1rnloftcollocardlü Oj)Jloúunatlaintlicaç'io, 
de sem cess111', e elle ó o gnardi.1. dc1s t r::i,tlic- ~ , - · l 
ções. As n::i.çues teem alli:.l.nça e fa ctos com depende_ olln. primeiramente dd cl'itcrio ·.1rni;-
ontras; peecisam irnrnter a .regulari lade clo.3 vidual elo seu auto!', e, depois, d0 s:iber si sem 
s::irviços publicas, o espiritlil dos exercitas, o ou nfio acceit<l. pela casa· 
credito, orçamentos, o tem outras heranças Tentlo, poi3, manifestuc.lo minfn 01~inião 
que nos cumpre· passar, p:ir no>sa vez, adiante como melhor pude e me fot passivei, deno n, 
para o deseuvolvimento ininterrupto· da 01'- tribuna para q::iem melhor possa esclarecer o 
clem. assumpto e melhor a· saiba occup1r. (llfaito 

Si accrescentn,rmos, ás suas attribuiçõe3 le- bem; o omdoi- e comp1·imentaclo .) 
gislativas, DS judiciarias, que o tornam rnme
füante às altas O[lmaras orclinarh1s, e as exe~ 
cutivn,s, · que lhe tlão a nota característica e 
especial na America, vê-s3 qu'.3 o seu papel e 
de uma ex tPaorclinarin, impoPtanciB, impor
t.ancia que 0 leva ,até em certos c:isos, n, tu
tellar o presidente da Republica . 

St' . presidente, quando aqui se discutiu a 
organisaçüo do poder legislativo, appareceu 
uma emend,i, equiparando o subsi•lio ele depu:. 
taclos ·e senadores. Sinto um certo m:il estn,r 
e emba1'aço e!n tratar destn, que3i<lo .. . 

O SR. AL'>rnID.\ BAn.RE:ro. - M1s eu nKo 
tratei cle lla. 

o Srr. Tfl0i\IA7, DELF!NO - Nilo tl'i\tOU o il
lllstre genergl desta emenda ; mas tratarei 
en della por minha conta e por meu risco, 
nest8. üibuun, ele desa.ssombro e coragens . 

As democracias são accusaclas de me::qui
nhezét , cl e odientas e invejosas, de coufundü· a 
igualdade com o r Jbaixamento u1üvorS'.Ü e o 
nivellamento a.bsolnto cb bons e maus, tio 
justo e elo injusto, e 6 preciso, de uma vez 
parn sempre, cle3tn1i r o peeconceito, e tor nar 
evidente a calumuia elos s,ells inimigos. 

Si veem para o Sen[l.dO homens tle mais idade 
elo que os que veem para a Cmna.ra dos Depu
tados, não e justo que, teüdo mais (lnc1rgos e 
clevere3 na sua vida particular, ha.ja uma dis
posição que lhes dô mais g·arilnlias 'l 

Si o senador é o brigado[\, estL1 lar mais, (na~ 
apoiados e coni estações) o senaclol' é uatul'al
rnente um homem que deve ter comsigo unrn 
vn,sta cópia de S'.lber e experiencia . (Continuam 
as contestações .) Não se póJe negar a experi
oncla e os conhecimentos que- se adquirem 
pela irlade. ' 

0 Sn.. CASS!A'.'10 DO NASCI!\IE:~TJ - Não 
a poiaclo. os papeis são os mesmos. 

o Sn.. THO~L\. V, DELFINO -DeS'.le que, alóm 
das funcções legislativas, que teem tambem os 
deputados, o Senado tem os juelicim'ios e exe
cutivos, o senador é obrigaclo a clesprenclei·-se 
mr,tis ele si e Llo3 seus, para accuelir conveni
entemente ao desempenho dos seus encargo3 _ 
impostos pelas mnRs, e ii, Naçfo cabe, a SBL; 
tur :o, v2lar p3la dig·nidade do seu represen
tante . 

Denmis, é principio ooreeute nn, democrnoia. 
que nos sorve ele modelo e de exemplo, na 
Amarica ~lo Norte,, que 0 3 o::i.rgos pu!Jlicos~ de
yem ser 1mn re1rnwerados. 

O Sr. Uba.ldino do P. .... mara.1-
Sr. presidente, vou tomar parte nesta dis
cussão porque a· indicação de que se trata "é 
iltlportante, ff Jefüe afig•ura não ser simples
n1ente materh de expediente, nias materiri, 
que pócle ter larga discussão no saio tia 
propri« Constituição. 

A indicação .elo nobre representante da Pa
rahyba me pat'ece .a.ssumpto tia. maior .11011-
cle.ração. Nirnrnem desconhe<:!G qne llie clen 
origem a emenda aprnsentada por 'µm illusll'(l 
representante da Bahia, m~ndnnclo cquip:n'fl l' 
o sub~idio dm seJ.1adores ao dos clepu~add;;. 

A questão do subsiclio, Sr. pra3ideuto, · n, 
questão ele prerogativas om relaÇi'í.o a.os mem
b1'os de urna e ele outm camarit, não pôde 
deixar elo merecer um certo repaPo, ·quet' n::i, 
discussão, quer na votn.çã.o-. Ao votar-se n, 
emenda, que apresentar[\, o Sr. representn:nte 
dn, Da.hia,não hesitei em levantar-me para. vo
tar a favor. E, si, porventura, a sua emenda 
fosse mais longe; si, porventura, cjuí zesse es
fabelecer em condições_ inferiores ao dos me:1-
bros cllt Camara o ~ubsiclio dos membros do 
Senado, aiuda votar ia. a. favor . Finalmente, 
quando -mesmo S. Ex . qnizosse que os sena
dores nã.o tivessem o mínimo subsidio, o meu 
voto seria igual, isto porque, todas as veze.0; 
que, em qun,lquer questfto, eu poss1 porven
tura te1' algum interesse,, outeo procedimento 
nfio me é ctaclo. De resto; senhores, pará mim 
e nnm ciuestão secundaria esta qucsfüo de 
subsidio. Estou disposto a ar.ceitar qualque1' 
soluçffo. Seja o nosso tr:ilJalho g-ratuito, si 
entendem que isto està de accorclo com as 
praticas tlemocralicas. Nada tenho que· ver 
com esta questito , ·Mas, para mim, hn, ontra 
questão que me prnoccupa e é a que se re
fere á necessidade de duas camaras, do que 
que póde depenclel' a. fórma. de governo. 

Sem duas camaras, Sr. preaidente, não é 
possivel a vida da Republica. Todas as vezes 
que houver umn, só · camtn'a, essa lrn ele pre
tender obse1'var tutlo. E, si quiz(lr:mos um eV[
emplo; ni'ío procisn.mos · ir muito longe, bastn, 
ollrnrmos para este Congresso, que, emborn 
represen lB unidas ª? c! nas c::imaras, quer entre
tau to legislar, aclrn1mstrar e g·overnar .. (Nrío 
apoiados.) Esta tendencia, senhores, está sen1:lo 
clemousteacla a cad::i momento, 

o SR. ARISTIDES LOBO. - Não apoiü.dO ;- nf[o 
exi:'ite t;i.J tenclenciíl.. 

'-.; . \ 



' .... · 
o SR . UBALDlNO--DO AMARAL=.L(lncemo3 ·os 

01!.10s .. p::t,1'a a . histo1~ia.-e havemos ele encõntral' 
. fü Couveilção Fr::iõ.ceza que11euao tudo syntlle 
tisr.r, o pod2r e o terror ; ,]layemos ele en
contr::i.r a aosembt}a de 1848, e Napolelo como 
c-:onseq n;:mcin, , isto. é, lt necessidade ela espadn, 

· p~ra re;;tahelecjmento da ordem; 
En, pol'tanto, Sr. p1·e3iàente, sou dos qne 

11ensn,m que ll::i. nJ ~essiLl<tclo do ch'rns camtu·as, e 
is to de ::cccorclo com o do .~·nm clomocl'atico. 
lfa vendo duas ca.maras, é bem claro e Jogico 
q11e devem set' dis liactas, e pct' isso nfi.o votei, 
nem votarei para que se façlt da mesm:i ~órnm 
a eleição par::c ambas . Devem ser dlstrnctas · 
em sua origem, em sU::Ls .funcções , em seu tl'a
tafnen to. 

Já tl;>; notar que este mesmo Co:1gt•es30 1 

·mostrava a iuconveniencia das assemb!éJs 
nuicas . Um llos sen" cuidados, uma das suas 
1freocc upaçõ3s é a extincção llo - Senado. 

· Torno a dizer, nã.o ft11!0 pro domo , sou SGlli1-
do1• si et in quantum ; soa represeutn.nte de 
um estudo, omqnanto os Srs. deputad~s n.ilo 
rirn.rnfarcm o contrnrio; nus isto nn.o 111-
Jlll o nbscil ntamcnte em men espirita . Si sus
L-on to i1 neces3idade llo Llu11s ca.mn.rns, logic;i,
me.nle a di 1·e r.:;i1l:tdo r!e stns origem, 1.lc suas 
fiuicr;i!es e· elo snas altl'ihnir;'.t) Js, 6 p'.J l'Cjlle 
() ;[O il con VO!lcido·cle que assim Ó in .li:;penS:1VeJ, 
.tl á qu e isso 6 nm hooeflcio p:im no.isa 1rncion~.- . 
l idade , nm nrnio de ·g\Lrantie a li!Jet'chde · tDl[t 
qua l no.; anhohmos. 

Enir.::ian to-, si, nifo pls>awlo a id<ia n.qui" 
.avenLi.dn tla i·oduzit·em-:;e as funcçõ33 Jegis 
hti vas a unrn é 'mar~t EÓ , no:; fonno3, ponco 
a. po.uco,n-iut ilaudo a scgLu:Hla ca.n1J.1'[l, 0 1\t i~a 
. ró1·m11 da eleição, mais hrde · nas suas :ült'l
. buiçõ3S, e· depois uo.s seu; meios ele vid a, 110.s 
nPios de subsistenc ia dada a souJ mombl'D3, 
iremos cheganüo indieectameute no mesmo 
r esnlta·lo. Não será o Senµ.tlo an n:r, :1il:Hlo i.les"le 
logo, mas ser~ ~3lo meuo3 a_pon t::c'.lo desde . 
n.qui, da Coust1tmntc, no publico como unn 
rodn inntil, como unn con;;a, qne s~ tolera 
ta l vez poi' favor. 
· s·i ~ s3ganda camn.t'ct não for outn. couS'.l. 
nmis elo que a primeira, 1rn, s·.u origem, n i.s 
s1üs attribuiçõ33, no scn t t'atlrnrnn lo, S3l'it 

··nrna i11n tili r.bcle, será sómente um::c segun lei. 
seêção da C:1mw.ct dos Doputadm; n:í.o haverá 
razão pal'«- clislinguil-a . BeÍn disse nq11i , em 
:1.parte, um ! ll11stre col l ~g'.t lo;:to depo i ; d t vo .. 
tnc-fi.'.J rel:ittVil. ao rmbstd to clns S'l 'Hllo:·e3 : 
!< i~gnalom tlml)em a idade. » Com effeito , 
si o Senado nii.o é mais do q:i o nm prolonga-
mento, uma 2~ SBcção d'1, Cama1'<l, pa.1'<1 quo 
estn.belecar ex ig·<J ncias ospeches n. S3n r.:i ; 
l)3fto? E><:lj'1.m:-se as mesmas c0n '.l! çõ.:;s, rnja. 

----t·,,.uiti o nrn.nchto ou, an tos, ex 1J1.-S3 OiSJ. 
.- i~utilidade chamaclrt senado . ., 

. P1lr isso, Sl' . presidente, G"llendo qtB o 
illllslee rep1·esentan te d 1 P.1rJ.1Jyh11 tinha 

. razão, quando aVG11Llll'0\1 esta (/U%Uí.O; elln; é 
muito 1m1;s importan te elo que se afflgurn á 
primeira vista. 

für SR. REPRESE\'TANTE - Qaestllo de di
nheiro 'I 

O Sr... UnALDI\fO no AilIAnAL-Nii'.l éque3· 
tão de dinheil'J. Pllla. pnl'te quo me toc:-i , 
ereio tei' mostrado bem, emboru em uma 
eui'ta ·viLl.i, que nifo tenho nenlrnm apêgo a 
po3iç,ões, que não tenho atê nenhum geito, 
dio·amos assim , pam as ·fm1cções publ icas, e 
-q1fe me acl10 tão indifl'erenternente, qmnto 
nos meu3 commoclos vesso:ies , em uni:t ca
clei t'il. elo senador, como mo acliei jnnt) a um 
folcCT.o. (Muito vem.) 

Senti-mo 111 :1 is omba1'i1ç,:vlo quaiHlo, ao 
en Lrar em mou estado, era recebido com 
lllllc1. hospedagem principes~i1 pelos meL1s 
amigos, aos qunes cleclare1 que irncp.nlla 
terra eu eril nm elos nm.:s o~)scuros fil l1os do 
povo. 

E hoje, como ltou tem, niio nclto a. meuor 
difficnlclaclo em deixar a cacleirn, de senador, 
para exercer a profissão nl(liS . humilde quo 
haja, para voltar.a. se r caixeico tle balci.fo ou 
a ensiuar operar1os ad ultos cm escolas no
ctÍlrnas; e posso assevera!' ao nobre reproseu 
tan to, qne Jntl deu o aparte, r1110 no dia 0111 

. . -
qu;~ me se,n til' m.11 11 02 tn. cade i1\ \, Jlfi.o _te1:~i_ Ui 
menÔi' clu viLl:t, e !L', o.;tará. longe o dia , de 
rentJncial-a . 

Não trato, poi;, de·:; ~ubsidio~,mas tlo n'.na 
questão importantissin 1r1. para minha pat_mi; 
j á provei qu-0 não era qtl 8Stão de Sllbs1d10, 
rntanclo a ra vor da emend:i elo Sr . r epresep
tan te 1101::t Bahia,parn.nilo se pc113H' 9ne hi1via 
um senador que votut'<t contra a 1gualdacle_ 
do sni.Jsidio ;o yotarh peln, nenhunu remune
ração, pelei. gratnicla.do 1!0 cargo de senador, 
um<i Ycz que quaJ.1nce elos nobras collegas 
a pt'O[)US05SO . 

o Srt. Ou rnrnA l'r~TJ - .i. gPatuidacle 
serLi. um êt'l'O; não s·?l'i<> dernocratico; c'1lli
r iD,mos na plutoci'acia. 

o SR. UDALDl:-10 DO A~l.\.lt:\.L- Este inci 
dente Teiu trazer-me um argumento contra 
a unidade LI" legislatu;'a., mJs.tean:lo co:110 
se pàJ9 em urna qusstã.criinigniticante cle~t~s 
collocar qnal r1 ucr rapre seoh1 nlc em p031Çf\O 
elifficil, ombarJ.çosa e cJn~tt\rng 1tlJ, co:no. 
aq11ella em que estou. 

Com raziL·) poclo, o ill1uti•o ropresJnt.antc 
do p,l!•a!tyb:i qne, q1rnndo se teatar ele fttnc
eões os•1eci::ies de nma ou outra cr11nara, 
11ão pos.:<i. sórnente o· nurneeo c!Gc:icl!r, ~~t' •]ll e 
S:3 toi'r1arii"L on tilo ped'ei tam:;n te .J nst1l1CaJo 
o q:'te e11 diss·: ; e nú:; outros,eloitos como sena
dores, esLtvnmos ::1 m01·ce dos St'.'L cleput:dos . 
(A ]JO ictd os.) 

i\b;;, Si'. peesidonto, niio sei C)mo pl'nlica
monte se po3S't por em excc·1ç[o a idú::t do no
bre repeesenta.nlo . Actinlmente soni-os o Con-. 
g l'esso Nacio:rn l e n::í.o pxlernos aq111 esL1bcla
cer dislir.cçõ~s ent l'e seua.dn1·e3 o clepnta.Jo;; . 
Havemos d1õ no.oS]bmettet' a e; La fatalidade do 
rn1mero . Si os uoln'es repeJ ont mtes qnizer0111 
ox fn °·uir o Senado, p xleriio ox ting-uil-o . Es
tamo~ tr.üanclo de UIU ' l C'.lnsti tuiçiio. Pot'lanto,
tndo o r1ue po1}imo3 l'ilZel' nesta qnesliio ó pc
cl ir-ll! os reílexii:o par.i q ne pt'occclam do mo:lo 
mais cOtlvenicnte. i\Ias, 1101110.1.r nma com mis
são no seio do Congl'esso , tir<ida cio Se1mclo e 
da C.1rnara, para rnsolve1• questões do ortlem 
constitucional, não me pal'Cce pratico. E ó 
por isso que, co:n J_BZ'l:;', n1i'.l p :iclet\)i 11ar o 
meu voto, pela Hl'.ltc lÇ~LO elo Ill11st1·e repr0 .. 
S')ll i::wte cli P,n\1hylJ'.l; limitGrme-hei, se tiver 
occJsião, a clnnnr a fl ttonç:lll elo governo 
cotEtituin te p:i. r-n, n. gm vidt1d0 eh matoria. 
espemn lo qne elle, so:n nos f'a:w1' favor (<ws 
SJDJ..rloi'es p1'i 11cipalmonle), e con 3iüeran lo apJ
nns interesse publico, pt'oceeht co:no entender 
nnis aceetad o:- :; i parJcJl' que só uma cJrn ;U'i\ 
rlevc ltc.:i.r. a•lop te-:;o e3L1 di.o po~JiçilJ; nns, si 
livei'em ele fi o:i.r cl :n s o:rnnrãs. nes;o C'tSO, 
h·\i·t ' logie.! ._ C·)!11 '3Çrn .lo p~lo pr~11cipio , isto. é , 
dantlo-lh;n fo rm ts ele clc:<çl.) ddLi!'en te3 e dl3-
tingain'1o psr-feit·1m2nto a3 Cunc,;õeJ, 03 li'> 
tam3n to.o-, 03 f! ncwgoi e as va11bgo:1s eb c.1.Cb 
nrna, pol' <Ji! C sà cksto modo se coiTe3pon· 
cler:i. ú clualiclade da leJislalnra . Tudo mais 
serit clesdob1\1.r u:na em duas camaras . 

Ee,tm eõtas as obserrn.~ões que tlnlm a 
fazer, pedindo ao Congi·esso o n. V. Ex., Si' . 
pt' csiden te, do3cn 1 p::c el:J ter tomado a sna 
attenç:io pot' tanto te mpo~ (.1l11ito bem; i; rnito 
be m .) 

O SR . REJu:1w.\- Fa.llou muito 1.10111 o cor~ 
1 atriotismo . . 

Fica a d!scus;ão ncli<U!a p:0la hom ". 
Compa!'CCJll1 mn.is os Sn. Fomeca o Si lv;1, 

Nilo P cçan h :1, Urbano lllal'co:ule:'l, l\Ianhfü~s 
Barreto, Cyrillo elo Lemo.,. Olil'eim Pinto'. 
Yil'iato do l\Iedoil'Os, \"irgiiio Pesso::i , Frc1nça 
Carvalho; Bap lista ela 1\1ottn, Fróes da Crnz, 
AkinJo Gu::urnbara , Lope3 Trovão, Ja.cq nos 
Ourique, Ari sfüks LolJ:), Fm•rtu im \Veme~k, 
T!J ornaz Dolpltlno, A11tonio Olyntho, Badart>, 
Paciflco 1Lscarou1rns , Gabriel elo 1\Iagnlilães, 
Clrng::Ls Lob::tlo , Jocob eh P<1ixão, 1\l exanclr0 
Stockler , Frano'sco Vcig,1, Gonç:\lvcs Chave.:; , 
Viotli, Dutl'J. Nic:loio, Cori ê.t H.abe llo, l\Irnoel 
FL1l go ncio , As\olpl!. 1 Pio, i\ris\icl es i\fain, 
Gonç::tlves Ram.i; , c.-,5[,1 Miclndo. Palleta, 
Jo:'í.o · elo ~\ veL•t', F1? 1To,irn lfabcllo, j<'et·r0ir:i. 
Pires, .Jo:'lo . Luiz, i\fa1•lin!10 rrn.d o .Tunio1', 
B'.Crllm\lino ele · C:•rnpo:;, F1·anoi:;co Ol iceri o, 
Mornes Rll't'OS, Lopes CJ1.1 g:1s) Domingos do 

Mol'aos, Adolplio qor(1o, Can·_alllai, A,~1r13'e~o 
J?Inhoiró· ·· l\'Iul'sa , l~ odolpi10- i\.I1rartcla.,"" ltodr•.
gnes Al ~es, Alfredo El!is, Moreil'ft dn. Silvn , 
Rnbião Junior. Flenry Curado, LAopoldo de 
Bul11ões, Guimarães Nlltltl, Antonio -Azel'edo, 
Bellarmino ele l\Iendonç;i, l\hrcürno ele i\Lign.· 
lltãe:.; , Fernando Simns . Lauro l\111 ller, CaTio·; 
campos, Schmidt, Lacércla Coutinho. Antil0 
ele Faria, Julio ele Castilllo3, Bo1·gos do llio
clcicos, Assis l3rnúl, Thomaz Flore3, Abl'eu, 
Homm·o Ba.ptista , H.ocltn, Osorio •. C:\S3ia;no do 
Na'> cimcnto, Fernando Abbo tt e Demetl'lü Rt
bei ro. 

Deixam de compn·ecer com caus::t os ~1·s. , 
Flol'i :rno Peixoto, Ruy B.trbosa,. Sam1 va, _ 
()uiu liuo Bocayuva., Cesario Alvim, Aqui li!10 
elo Amara l, Mn.l't inho H/JdrigL1e3 , .T.heopjlllo 
dos Santos , Oiticil!a, Leauclro Tl~aciel, .. J\-fo, 
clr<tdo, Fonsectt Herrno3, C_onde de F1&·uen·eclo, 
Feereirn, Brandão, Co;ta S?llil<t, Alvar.o Do

.iell10, Francisco do J\.nrnnl, Bueno Lle Pi:livn, 
Ce3ario Motta Junior, P::tnl in o C:trlos e C:w
los G:trcia ; e sem can.>n, -os Sr.;.. Cu nha .J n
nior , Rangel Pe; ta.na, l'ta:n irn B::m~ellos , J o:1 -
r1uim Felicio. João Se\'01·1:<110, Sn ltlnnll:t i\!:1-

.rinho, L:LUI'O Sodr6, Nin:c H.ibeirn, i\~ <H u. 
Baceliar Cm<to C:1rt.1xo , !1.os1i o Sllr:t, 
Gonço.lv;s F·er!'eirn , Jn vJ 1ieio rl-J ,\ guiar, 
Pel'eir::t rle Ly1'::i, J olo \ ' ioi1'a. .. Seal.i1\1, 13or
nal'élo ele l\fomlonça, 1\fa1·col1110 rl c TIIoum , 
Leovio·ilclo Fil gncir:w, S;i,mp1io Ftm'nz, ~. I ay . 
!'ink 

0

Domin °·os .T osnino, Vinham , Albert0 
I3rit~dií.o, Joacfnim Bl'eve.-; , LHi?. l'i[ nral-, Sri1::1 
Coelho, João Pinheit'o, Leonel D'ill10, Garfos 
Clia"'aS, Americo Lnz, Felici11110 Pen:rn , Do
min-;;.os Porto , Domingo3- Roclll , B1rão tJe 
Santa Heleno , Luiz B.uT'o to, Almoiclc\ No
''" ueit'a Costa Junior, Autonio ['melo, baàtruío 
dc -.AllJhqucrçiue, P e1•e it'<~ cl:-i. Costa_, Ykl_ori ,1 0 
Monteiro Bt•ner;t.o de Olt rnmi, li 1C1Llos L1m;1 e 
1\Icuua Úncto. · 

O Sit. PEo'rw··A,rnrttG) (pda ~nlen 1) l'C·1llül' 
p1'orogução eh hom. 

O S R. AL~IEID.\ R\t"tRBTO (pela oi·da,n) di2 
que o Si'. preõLle nto mando1; annnncinr nn 
DicTio Of!icia! que :<, prirneit'rl p:irto cla .Ot'•kn 
elo rli::i. S'.lria. nté l 1 /2 horn . ' 

o St~ . . PnES!DB:\TP. -·A Ot'..lem tliJ di[t efa <Li 
pelo peo.siden·te ·nnrc'.1 ate l ho!'.t. . 

O Sn . PEDRO 1Üm11.I •:;o (pele! or..lcill) .- ff,:i. 
poucos momentos, depois de ci t'lr 11111 do
cumento do ric tnal poll1il1ca a. l'CSpeito do tr::i,
bal 110 em cl i:ts sa.n ti ii caclos, lionYe q nem me CTC'Oi· 
mas se ele demasiado c;\Lholico. Digo :i coi 1111 s'lc , 
po1·qne put'il. alguns es>e qnnliltcaürn erp:il•ri le 
a unn accus:iç,:ío . Ot'a, como certo3 apj)J t\ld o:::; 
lon::lem a. alienai· symp:i.thi::ts noce8S::riils o 
utci 3 a03 01' '1 tlÓl'CS, croio dOVOl' cl e.:;Jat'fH' f!U O 
não tonl!o acel'Ci1. rle relig- iii,o nenhn:n ri,_ id0:1, 
preconcebida . Sou_ um simr lcs iw!isL;i, , 11111 
cultO i' da philosophill., um clisei pulo da historia; 
o a experienci::t lem-m:J aconsdhaclo a impai·
ei::clirlaLle e a tolera:da, como clu 1s vi1•tmle.> 
dignas deste S3C lllo o de n1mt sociodivle, que so 
constitne sob o estau:larte cb, clemo~. 1\1cia. 
(illu ito bem.) Pm'"conseqnen c.ia, en não poff>o 
represeut:;tt' aqui ._opiuiões , rrue tol'l1em :i 
minh.i. pahvra mcuos insuspeita r!o que qnll.l
quet' mltl'<1.. Ssm temor do offeotlor i1 religifiõ 
do meus venerauLlos p1e'l , clccb ro qno nn 
creio line ele toeh e qualqu<3l' icU::i p:·econ 
ccbitla; o si ea fo.~3 ~ alguma cousa., ·u:•a, o qno 
cm pl1ilosophia se clmnu rac ion a li ~t::i.. 

N~'b entro 11'.l polilica com l'cs~ u l im \nto,, 
nem g" l'illir.lilo, nem oonsa qno po·;sn. so lLhl' ein 
mim o amor tia P ~.tri:1 . (,lfoito l1c;n ; i.itJ;· 
i·upçilo.) Sr. prasi lento, voa ap rov :~ it:n il t 
palnvl'a ... · 

O Sr" . P1n:srn s::o;TE - ~iio po ,so cousen Ll1• 
qne V. Ex. discu ta, riuan1lo P-"din n. p:i.lnvy.i 
p :iln, ol'tlem pJI'a r,1ze1• um roqno1·i111 cn to ,10 
p1·0 ;0 ogaçi'i.o ü::c }tor<t.. 

O SR. P1;:o ;w A:-rn1u oi - Eut p:i t',t ewlicn' 
o meu 1nnsamento a l'espeito clã dualicl :Hlo 
lia repl'csen ta i;iI::i ... 

O Sn .. PRE:>!DBC\TE - Convido o nobI\l ll;
pntaclo a observ :w o l'egirnento. 

SR . Pc:n:10 il. \rni~ te .1 - i\LY; en niío 1 ·0 . rnn~i 
pl'Ol'<\'.;º;lç:\o elo h0ra 'I 
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0-Sa. PrESIDENTR - Requerct1, mas o no
bre deputauo não pôde fazei' discurso sobre 
rnatoeria estranha ao seu requerimento que 
nem siquer foi ainch votado. 

O SR. PEDRO Ar-rnRrco - Nesse caso sento
rpe e nguardo occasião opportuna. 

em pnrte ti l'nclos do bidos os trihu nncs ele 
appellação, pelo accesso do juiz mais nn ligo -
de cada um desses triiJ110aes, em parte no
meJdos pelo presidente da Republic::i; dentre 
os· cichldãos que ti verem as qua.lidacles exigi
das na lei, com approv8çüo do Senado . 

3 a 

o SR. PRESIDENTE- Ha n ii1rt em'encla (l]ll'C
scutacla pelo ::Ú' · Peclro Americo que:só pôde 
ter log-ar nas di.sposições transitarias, pelo que 
sera ltda of>portuuamente .' 

o SR. PRESIDENTE- o nobre deputado não 
indicou o tempo da prorogaÇão . . Se:11pre que a vaga a\;et"ta no supremo tri

bunal r eferir--se a jui7. tirado de algum dos 
tribunaes de appellaçilo, a substituiçfto reca
llirá em juiz cio mesmo t ribunal, de onde bou
ver sahido aquelle, cuja vaga tratar-se ele 
preencher, ele modo que mmca cleix.e de haver, 
entre os membros elo supremo tribuual, um 
juiz tieado de cada trilmnnl do appellaçüo. 

O Sr. Leopoldo Bulb.ões sen tiu 
não te1' porfülo tomar parte no debate,sobre a 
discrirniirnção elas remias, pois essa que,stão é 

' Um elos pontos capitaés do problema .íeclera
ti vo, attentas as suas conclições eS[J)CJaes ; e o SR. PEDRO AMERICO- Nem \11CÍ<1 hora é 

_ preciso; l_·astam alguns minutos. 8/ o que 
di~o:nm hornom apresentar-se aqui sem ;iuto
riaade . .• 

O Sr. . PRESTDEXTE - Ob3ervo que o nobre 
deputado esta f11zenclo outro discurso, e desfa 
vez com a circumstancia de não ter a pala
Yl'n . 

O Su. PEDP.o Ailrnmco - Si nilo tenho a 
palavra, calo-me . 

Consultado, o Congresso rejeita o requ'.eri
rnento do Sr. Pedro Americ_o sobre proroga
çüo da hora, para continuar a discussão adiada 
da indicnção do Sr. Almeida Barreto. 

E' em seg-uicla submettido a votflção e re
jeitãdo o requerimento elo Sr. Tosta, para 
que aman)1ã não haja sessrro, por ser dia san
tiflcado . 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

DESEMPATE DR VOTAÇÃO 

E' po ;b n, valos e rejeitaria a emenda. ela 
commis:;ão ao n. 2 elo art. 51 do p1•ojecto de 
Constituição, em cuj:.i votação se deu empate 
_na S8Ssão ele 3 elo-corrente. · 

D!S0USSÃO DA SECÇÃO Ill DO PROJECTO DE 
CONSTITUIÇÃO 

Continúa a 1 • discmsão da secção ![[: do 
proJeçto de Constituição, com as emencl;i s 

, apresenta das. _ 
o SP.. LEOPOLDO BULHÕES (pela· OJ'dem) 

pede qn e, como rel<ltor cl11 commissão, lhe seja 
ôacla ele preforencia a palavra. 

O Sa. PRESIDENTE_ clecla~\l. que ele con
forrnid0,rle com o reque1:i111ento , dara a pala-
vra ao Sr. representante. · 

O SR. JosE HYGINo (pela ordem) diz que 
sendo siguatario do p1recer com restricções , 
apes~r de nfto e.;;L1r inscripto , pec!e a p1la
vra e a prefercucia, visto 'já ter ho.viclo um 
iwececleute. 

O S.a. PRESIDENTE diz que, ele ace6rdo com 
o rPgimento, o Sr. representante tera p~·efe
rencia. 

Suo lidas, apoiad<l H e eulram conjuntamente 
em discussão as seguintes 

E 11·1.endas 

Suilstit.uti rn ao al't. 55 

O Supremo Tribu nal Federal compor-se-lia 
de 22 ,juizes, elegendo a rnn.gistrat1m1 de cada 
estudo e do Distri.cto Federal um ;juiz cl'entl'e 
os seus pares de notavel saber e rep utação. 

S. R.-Nina Ribeiro, 
Sejam os ar ts, 5-1 e 55 sn!Jslitu iclo:> por 

estas di sposições: 

1 " 

o poder judiciaria será regulado por lei do 
Cono·resso e pelas elos estados, na parte que a 
esti:;s compet!r, tendo por orgãos tla Naçno: 
um supremo tribu nal, com séd0 na capital da. 
Republica e jL1risc~cçfL_o .ei:n t?clo o paiz, tribu
naes de appellnç:ao cl1smbu1dos pelos estados 
o Distl'iclo Feder;:d, na razão ele um tribunill 
para c~.da um~ ~le.ot ::ts seccões do ter'.'i lorio 
naoional, e 'os J mzes ou tr1 bunaes ele pr1me1ra 
i'llstancia, qne cada estado crear para si e o 
Congres_so P~:'R: o .D!st r~~t.o. Federal. 

2~ 

O supremo tribunal sorámanticlo paios cofres 
. cl:i, União e composto de um numero cle juizes, 
· ·(1ue sej:i, igual ao do3 tribunae·s lle appellaçtío 
~ngrnentado de um terço, sendo seus mcmlJros 

' 4, 

Os tl'ibunaes de . appcllação, sustentado;; 
tambem pelos cofres dn, Unii1o, serão for
mados -pelo numero elo juízes que par·a cada 
um delles decre tar a lei federal, e seus mem
l:iros nomeado3 pelo presiJente ela Republica, 
sob proposta elo tribunal,, mediante as provas 
ele lúbilitwão que a1uella lei exigit' . 

5.°' 

As propostas e nomeaçõ 's para. tribmnes 
de appellacão só poderão recah!r em juízes da 
primeirJ. instancia, ou elo estado a que per
ten~er o tribuuol or,rle verificar-se a vaga, ou 
de qualquerdo1 estados e do Oistric'.o l?ecleral, 
quanrlo o caso for ele Vllgil no tribunal dess3 
clistricto . 

5a 

Garfa esltulo nomearà e m1tlt0r{), a expons1s 
proprias seus j ui zes de prirneirn iustancia, 
escabelecera comlições ele idoneidacle parn a 
respêciiva inves1icll1l'<l e proverá sobre tudo 
mais que for attinente ao assumpto, guar
clados os preceitos e regras lh\ lei fo lera! . 

Fique por esta fórma redig·ido o ad. 56 : 
Os juizcs elo su1wemo tdounal e os clo1 tri

buJJaes de appellação serão vil::tlicios, e só 
por sentençJ, poclorfto perder o cEtrgo ou sof
fr er suspensão . 

§ 1. 0 (Como está no projecto.) 
§ 2 .0 O Senado julgará os membros elo 

s•ipremo tPibunal e este os elos tribunaes ele 
nppe llação, os quaes , por sua vez, j ulgar1lo os 
j uizes da primeira in;.taDcin., assim no3 crimes 
communs, como nos ele respons tbilidacle . 

Ao§ 2° d,1 art . 57, in fi,ne , accrescente-se : 
.. .e bem assim, junto a cada tribunal de ap
pe llação , como cleleg:aclo claq~ielle fnncciona
l'io , com as atlribuições que a lei declm',\l'. 

No art. art . 58 fa çam -se estas alterações 
. . . . . . .. 
e os coníl dos entre nnto1•i1lat1es jucliciarins de 
nomenção eh União , e entre ellns e n.utoricla
des administrativas focleraos ou os g·overnos 
dos Estados. 

2° Julgar, cm grilo de r .:i vistn, as oi usas cle
cicliclas defini Li varnen te polos tribunaes - óu 
juize3 inferiores, se-nrndo as regras que a lei 
1 rescrever, r>e111prc que houver violação elo 
direito, pela nã.o ~ pplicacão des te, ou por HU 
f<tls1 ou inclevirJa applicaçfío. 

1 

Elirnine4 se o p,:sto do m't. tiS, o hem assim 
as c1isposiçõ3s dos nrts . 501 GO o OI. 

·Sab tbs sessões do Congt•asso constilui!lte , 
em 31 de clozomlJro de 1890.-S.R.-Amphi
lophio B . F. do Carvalho, ,Gomensoro, Jasd 
Tiyqino, V. Damasio , A. Jlíilton, com res tr ic
ç.ão qnanto ao n. 6, Andrd Cavalcanli, Joa·· 
qu.im Pedro, Cus!ndio de Mcllo, Leite Oil.i.cica, 
F1 ·ederico de Souza Sen·ww , F. da Silvei
ra , Jo sd S~11 i e c70, lleltar;niHO Carneiro, Fran cis
co Machado, Theodoro Alves Pacheco, .1. Ca
valcanU, Pcmla Guimaracs, A. Falc<lo, Cesar 
Zwna, P edi-o .1mcrico, Antonio Jo oqiiim do 
Couto Cartaxo, Garcia Pi1 cs, F. Soclrd. E~p i
rito -Scmlo , B . de \Ti/la \Tiçosa, F. Badaró, 
com re3tricção e P aiila Ai·rpllo . 

tanto que niio se admirará de vel-:i, 'deter
minar no seio elo Congresso, a di visão dos 
partidos polilicos . 

Com effeito, por occasi!lo do deb:.ite so)ire 
as disposições preliminal'0S do pr.ojecto d e 
Constitu:ção d11as conentes de opi mão SJ for,• 
maram ; uma definida e podero3a franca
mente a favor da federilçlo ; outra mais 
fraca e maDifestanrnnte conti•,i, el la. 

A yictoria estwa ganhà pelos fedei'alis tns, 
mas infeli7.mente muitos pilrticlnrios ela civl
lisaçfto apavorados com a perspectivtt de uma 
bancarro ta imetginal'ia ela União, doserta:·am 
ele se ll s postos, bamclearam-se para os acl rnr
s:owios e fizeram malogTJr assim o resu ltado 
dn, primeira carnpanhet fo tleralista que se 
tmvou no seio elo CongTesso. Este insucc3sso, 
porém , não foi completo porque sempre se 
col13eg·11i11 moclific .i r o systema elo projecto 
suppl'iminclo o ar t, 11 e Llcvolvendo mais um 
imposto pnea os estados: o ue industria e 
proli::;são. · 

Agora nova campanha vae tmvar-se entre 
os nn itario.> e federalistas a proposito da, 
dualidade da magistrntura, carn panlm re
nhiclissinm, mais renhid<t :.iinda elo riue foi a 
ela discriminn.ção das rendas , porque do re
sultado desta c-1mp:rnh;i, clepenJo, póJe se 
dizer, a sor t8 elo regímen federativo eJJtee 
nós, isto é, a p~.z, a união elos estadus e a 
integeidade 1rne:ional. 

Não se com p1•ehende a feclernçilo s0m n m 
poder executivo independente e sem o seu 
poder j nclicial igualmente au tonomo. 

A unillat1e com a monarchin morreu na 
polit ica., de3r,parel{'.1 tambem el hl na adminis
tração e na magistratul\t . 

Sejamos logicoo, si se reconhece aos estados 
o direito de formular os seus codigos po
liticos, as su1s constituições; si poJem elles 
organisar como entenclem o seu podei' ex
ecu tivo, porque não poderão cio mesmo modo 
orgauisar o seu poder jucliciario 'I · 

C Ot'aclor preci3a justificar a emenda que 
apresentou relativa à legislação- separada, 
cltvi·i irá l)l'imeiramente os aLlversarios desta 
legislat·ão em dous gru pos: ao -P!'imeiro per
tence aquelles que acreJitam qne----t'.IQ'!.QLª'--. 
uoiclacle no direito e que affirmam que as 
nossas necessidades, usos e costumes são os 
mesmos desde o Amazonas até ao Prata. 
Assim affirmalJllo a unidade do direito e a 
uniformicl::vle dos costume3, concluem elles: 
A plnrnliclade ela legi;lflção é uma cousa 
ociosa, é nm !lixo de federa l ismo, é uma ino
vaç:ão, s;m rnfio de sei\ e r[llB n~o clBixa el e 
ser pllrigo3J, porqne póJe por em porign 
ariuella unidade juei:Jica, que a monarcili:\ no~ 
lego n. 

:S' fücil re.;;pontler a este 
primeiro lagar, teremos de 
elo cl i.reito ~ 

O_ orador re3ponde : Nilo . 

a1·gmnonto: em 
facto a u'nicLv.lo 

As decisões elos j nizes, os areslo3 \.los t.r·ih11~ 
naes, ahi estão sustentando esta negn. I.i va. 

Poderemos ter trnillacle ms Ioiô e nos cocli 
gos, mas nfto nos factos. 

Qtn n tas o qua n tus disposições leg islali.vns 
-não deixam de ser executadas no .intel"iol', 
porqire ao fo rmlilDJ ·:1S no Rio el e Jane.iro o 
fogi slador não atloncleu; ou não ponclo ,átten
der iL':l con ,:lições espcdaes de cacltl. est,l,(le ?-

Quantos e quantas vezes o prnpt'iojniz. ,'j:'t 
nã.o diz chi roça, ,j.1 nlio cljz chs_conmrcas afas
tadas ne1n dos sertõ3s, m_as ·das proprias. ca
pit :es v;;em-se obrig«tclos a clispens1r na iei, 
collaborando com o legis lador, para accom
moclar as cl is posi~õ3s .das mesmas leis as con
tli90JS espec~aes do m0io a q)le teem ele 11p~ 
pl!GRk'l. . 



_Será precis:i, niío um cst'o1·ço 'tlc racioci1!io, 
mas um es f"o1•çJ d!') imaginação par::i.. se acre
d1t<u: que nós tem•)s •t nu idade cio direito, se rá 
preciso tam!Jem muita im:1gin<1ção . pa.t·a se 
utfir·nw1· qne os u303 e costum ·s rio Pt; .·á, pol' 
ewmplo, sü.o 03 mesmos que 03 do Rio de JR
neiro, e os costumes do Ceat·it e ela D tllia não 
sejam cli íl'cren tes do3 ele S. Pu ulo e Mina; 
Gel'\\GS . 

O clima, a conflguP11çilo do solo, a produc
ção, a falta ele reh1ções entre es3es estados: 
n, segreg·açffc cm que el!Js vivem, são con
!3t,,rntes factore3 da cliíl'cJrenciaçilo, üitfereo
ci1:>.çilo estaque nni.> se accentua á me:fola que 
u elernen to e3trJ.ngeiro se loc di:m entre nós 
pela localisnçü.o . 

A unidade ue direito en tre nós ô unm fic
çilo, e n1o poderia dei xae ele sel-o, por•1uc as 
i.ei~ s'í.o a. coJsagração aoi costnme3, e os 
.;:o~tumes não podem ser .uni'.Ol'lll3S . 

Precis;\1fü>S tfütinguir a uuifol'midaui cios 
co~tnmes da unifoeniidacle moral. Esta pó:le 
Hxisti1' ; o oradOI' acredita que exhte mesmo 
om nosso pai~, existo em todt\S as nnçõa.3 que 
form1m o mundo. oeciclcntnl, e Vrnlnm a 
mesma ci vi 1 isaçiio; mas a un iform itbde elos 
costumes pórle não existir em dotn p .lize3 
visinhos; exemplo: Portug,_1l o He;;pzu1ha ._ 
Póde não existir em circumscl'ipçõ is de um 
mesmo paiz, como nos cant u ·:i.~ cl n. Su iESfl, nos 
estados do Norte ela. Arnerica e nos ex-provin
cias ·do Brazil. 

Segundo grupo :· os acl versarios rb legisla.
ção· _ rnpanda confess·1m que ella ó um con
:;octíl.n eo elo regime ~1 foclr,rati vo, re~onhece 
que não ternos unilhch elo elit'eito nem unifol'
miüacl,e ele costumes, mas diz qne não cstn.rnos 
preparados para boto progeesso, pwa tanta, 
libertlade, elevemos conrplistal-as evolutiv.1-
mente, pol'qnc a ,f8dol'n<;iio, levach ils suas 
ultimas conseqnenchs, chs'.18 j tl, pó .!e p6r em 
I>el'igo a intcgri:bLle nnci<Jlml . 
- Para esses a ül211. é accoitavel, mas el eve 

, ser realisada nnii tarLle,negam llt3 n oripor
tunLla·le,acreditando qne a uni ·hde cltt l egi~ 
lação JJa actnaliüade é nm h ço de uniilo. é 
nrna garantict da integridil<l e patria. Não ha 
um o:rnrn pio eh conseqL1encias nnis fun :is tas 
e perniciosas . 

Arloptaclo nrn-sys tema de governo tle ty po 
atliantilclo, como é a Reoublicit Fecl,3ra tiva ele
ve mos ser fie is aos se:.1s · p1'i11cipios, sob p:ina 
de vermol-o falsear da pratica, qne, niío cor
responder:\ as exigencias, ils aspiraçücs elo 
paii, de esterilisar a sua força om lutas fre
quente3 e de perverter o espirita pul1lico . 

Comprel!ende que um paiz pos;;a chegar a 
um regímen foderati vo por evoluç1io pas-

--·"srrrdu por exemplo Lla centralL;;1ção monal'
chicn. pa ra a federação republicana, corno ora 
nos acontece . Mas, o que não wmprehencle, e 
não cornprehende Dbsolubmente é que des
trnida a rnonarcliia, proclnmmla a repu
blic'l. federativa si queira applictu• por pal'
tes, adoptal' po1' pal'tes o novo reg imen, ou 
bem a republic"t nnital'ia, ou bem a republica 
foelera tiva. 

o o!'aclor considera a republica unitaria 
uma· desgraçn, mas 9.cha aindtt rnaiôr des
graç1, a conciliação· impossivel enli'e os clo.us 
systemas, µorqne tera os inconvenientes ele 
ambos, ·sem as suas vantagens. 

O principio unitario, tanto nas monarchbs, 
como nas r erublic .is, sm1pre ant3gonico, 
sempre em luta, com o priucipio feelerativ" 
ac.1ba sempre, <lpó.3 lutas cstereis , ou por 
submettel-o, ou pol' ser ve11ci;\o pot' elle. 
Poupemos ao paiz · es tns lut.is ing lorías q1rn 
só servem para retarclar o pr.,gresso e in
fluenciar prBjmlicialmente sobre o caracter 
nacional. 

Dep:iis de · n pontar v,u•ios processc3 e sys
temas de l.3gislat;'í.o no.3 E>taclos Unidos, o 
o 01',1clor diz que o p1·ocessJ a empl'egar na 
ore·auis<l.ç:ão elas llQSS'.IS i.nstituiÇÕ:!S <leve ~el'
OLltl'O e bem di verso. Lá 03 estados eram 
fortes, eüavam constituirlos e formallos, elo 
fJLLe se tratava era j Lhlttmente de cwtar 
p'.lde1•es elos Est idos p na com elles formar o 
gov .. 3rnc n1cional, .aqui pelo nntral'L>, a 
uniKo póle-so co:1sirlerar Çormada e consti~ 
tuicla, no p1sso que os E'lt::vlos não estilo. 

E' por esta 1'azão que o Ol'clelor nü.o se pl'e 
t•ccu1n. com a união, mas só:nente com os 
est<tdos. A un~ ão t em muito3 a 'l vogJ.dos, tem 
em c,1üa mini~ tro u c1 defe nsor, t am um pa
trono mnit<) forte --o ch2l'a elo Govemo Pro
visorio, o futu1·0 presidente eh Republic'I. ; ~. 
união est!t üe p1sse d ') toJas as fontes ele 
r2mlas tem 25,0UO !J omens arm:l/los, ao pa,~so 
que os estados teem a p;ua reh nacional e um 
lnsicio IJ '1 tal Mo de credm•es . 

O Governo Provisot'io que repres3nta a 
Un ião 'tem

0 
se deixado dominar pelo e3pil'i to 

centr::tlis1dor e unitniõ, 
Rcferiodo-se 11,0 estado finauceiro elo paiz e 

ás me'lidtl.'J to:n:id.1s pelo Sr . ministro d t fü.
z·;neh, o or:tclor prevê üiltlculchclcs mu ito 
s~ri.1s e eli1, que o papel inconvertivel ha ele 
dep1'echir·s~ üc ü;a a dia,. lrn.' üe cl.epreci ar-~e 
à pl'oporção quB for vomitado na ci1'cu1'1çií.9, 
e além desn dil'l1culdade n,~cre.>cc uma é o 
accre .;:;irno de impostos em proporção extt•aor
r\1rn.t'ias, cncaracenclo extrnol'clinariamente os 
gmeros estrangeil'OS, tornando as nossas h 
rifas qunsi prohibi ti vas . V6 clesenlrnr-se nu 
vens pesadas muito ne'grtts no h:>l'izonte cio 
nosso mun·lo i rn.l nst l'ia l; rio nosso mundo com
mei·cittl. Soldado recrnta, bisonho elas fil ei·· 
ras l'epublican,1s, allligo e admit'Mtol' elo mi
nisl1·0 eh füz encl<l, vendo esse geanele pel'igo 
erninento, ni'í.o pó:le deixar ele excbnnr -
g.3nernl, a lel' ta ! 

O Sr. Augusto ele F.raitas 
(pelei onlem) - Se. p1'e3idente, solicitei a pa
hwra, pan pe'lit' a V, Ex. um eschtreci
rnento sobre um artig0 el) . l'egimento. 

Pai'ece m c que, qnando o al't . 23 do l'<Jgi 
mento chelwa, rp c no-; deb:ü es -te r-[') p1•efe 
rencia os autores ele l'Clnerinrnn to3 e os 
relatores cl0 co:nmissão, teve em visla prn
porcioL1a.r áquelles qne forem autores ele 
requerimentos on r elatores elo pareceres ele 
cornmiss1io, occ:isião ele defcncleeem 03 mesmo3 
rewurirnen tos e os 111 e311103 pat'ocoees . 

Enteetanto, Sr. pee:;iLlente, a clign 11 com
missão ele 21 mem1Jt'03, que, poe uurn. slngu
larlLlade, q ne não co:nprehendo, t em tres 
relatol'es .. . 

U~IA voz- E) que DUO deu [l'.tl'8CG1', 

o Slt . AUCai$1'J DE FRE!T.\S ... - nito deu 
pa.racer, porque V. Ex. viu que tres mern 
bros a penas clesn commis&1o assigna.ram esse 
p }J'e 'er c;em r estl' icçõss, e os ou t 1'03 18 o 
assignarnm sal vamlo carla um o seu direito 
tle vot;11' pela Consti tui ç11o 1110,.Jificacla con
f._,rrne as SUc\S convicções. (Ha wn aparte.) 

Comprehenrlo perCeit11118nte o que se deu : 
foi a formaç!\.o instantaneíl. ele maiorias a pro
posi to ele c•1da artigo. · 

o SR. BEll'.'fARDINO DE CAMP,1S- Apoiado 
foi j nstamente o qu:i ·se deu. 

Parece-me, Sr. presidente, qne sendo esta 
a convicção de3S'3 digno se21adot• claramente 
manií'esta, nesse p:trecel', mw pode ser dada a, 
pahwi·n. <t s. Ex . p1r11 clefen~le r um trahalho 
qu3 elle não póJe vi l' sustentar . ( Ha wn 
apal'te.) 

Me parece que o uohrn senador _nã9 pode 
ser co nsiderado rebtor ·da cornm1ssao no::! 
tc1'mos em que deve ser en tencliLla estl~ 
expressllo; isto é, p'.tra tlcfender um parecei:' 
q ne as;; ignou com re5tri~.çõ)S , cliwdo um voto 
0: 11 separuclo . e tendo assignac!o urna emeudu, 
apreseut,tcla pelo Sr. Arnphilop\lio. 

o SR. M. DE VAWOXCELL03 da um <tparte. 
O Si:t . AUGUSTO DE FRl>l l1'A>- r r. spomlen-hJ 

ao a.pal'te do dig no clepubdo por Pernam1iuco 
1levo dizer que, com quanto o St•_ Dt•. _Jo:;e 
Hygino, seníl.dor por aqae.lle_ estitdo, acceitas
se esse p1rec3r da com1111ssao, nessa_ genel'a" 
lirlarle, não está em di:;cussilo o pro,1ecto ela. 
commis;;ão, para que S .. Ex. poLlesse _gosar 
1la prefel'encia ele relat01'; o que esta 81/l 
discussã 1 é a org·anisação j ndiciaria e sobre 
es>e ponto especialmen te s. Ex. clen um -
vo to em s0pa1'ado, nilo pmle portanto na 
qunlidacl:i de l'ebtot' eht conuni3são vii• de
fomler. o p'.U'ecer cle:, ta . Es3::i. é ;1 i:luvidit que 
snj eilo a V. Ex . pe:lindo esclarecunento e · 
V. ~ -'. deliberará corno en t:311cle1· ele accortlo 
com o requerirn e~to . 

o Si:t . PRESIDE:H 8 - Nib !ta mais logn.l' 
reso ll'el' sol1re a cluvicl<t elo nobre represen
tante, porque qn::m.lo aqui chegttei j!t acl.J.ei 
dec idida a questã') ; devo dar a pahwra ele 
·accól'clo com o que enco11tr.i i n::i. mesa em 
relação a ess<t questü.o; por tanto, vou dar a 
pahtvra ao Se. represeutante José Hygino. 

O Sr, José .I-Iyg ·iuo di z que o 
Sl', ministro fa j ll Stiça, re;p:mclendo ás repre
sentações que lhe fo1'.u11 dirigidas por cli l'Crs9s 
magis t1\1clos ele v11rios esbc\03, tem occasiao 
ele expemler as razões em que se es tribaYa 
paeu. clat' preferencia ao principio da; clu·1!idarie 
elo poder judiclario aclmiltida pelo proje~to de 
Co11stit uição. 

o oradoe ouviu as r ::1zões allegadas, clesen
volviLhmentG ex.pendidas t íl.mbem no seio da 
cownissão elos 2 1, quando alli se abriu o de
bate so!Jre a 111'lteria da orgn.nisação judiciaria 
e acaln ele ou vil-as repetidas pelo oraclor,que 
o pr.)cedeu na tl'ibun:l. 

D3vendo crét' que e3sas l' l!.ZÕ3S são os ar• 
gumentos ctipitaes, senão unicos, cm que se 
bas·3am os defensores do projecto, sobre ellas 
versarão as considerações .que pretende acl
duzir, no intuito de justificar um voto em 
favot' ela, emenda apresentada pelo Sr~ Am· 
pltilophio ele Carvall10 . 

As rtLzões a qne allmliu si reduzem a cluaS': 
uma ele tlleol'ia e outt\\, de con venieacia. 

A razão de theoria se fo mrn la por este 
sy llogismo: os estadoi que fazem par te de
uma focleraçIT.o são verdttdeit'os estados e 
como taes sol1el't\nos ; ortt, n. soberani:" com
prehencle os poclern3 le~·isla ti vo, executivo o 
j wlicbrio: logo os estactos fecle t•ar:los não po
dem deixar ele tel' poder juclicitwio, sob pena 
c!B ficM mutihtdíl. <t stu sobet»wia. 

o Stt . AUGU5TO DE FRElTA.S- Foi isto, Sl'. 
presidente, que determinou essas innumeras 
restl'icções, com que os elig-no:;; membl'OS sal
varam os S3US pens:1.mentoJ, as suas con \·ic-

A conclusão eless'3 raciocin io é rigorosa; a 
premissa . porém, ele que elle ctecorre-~1 so
bern.nia cios estado3- lnrece ao or_idot• radi
ca lmente falsa. 

Antes ele tudo o orador clevP, ponderar que 
lhe parece incon ven idt1te e peri gus:i, a t l1eoeia 
eh sobercrnü dos e5taclo3, maxime sendo pre
coriisacla por um membro elo governo e por
t::i.n to lelillo o cunho offt :ial. 

çõe3- . 
Ma-J, Sl'. pt'esi•fon tv, vol t<>-111 3 expeessa.

mente ao ponto qu.3 me tl'Ouce á tribuna nes te 
momento, nl li ns be:n cqn trariado pot' in ler
romper o tra.bnlho cLt s8s;ão . · Depois ele dernonstr.11' com :wgnmen tos his

toricos a imposiibi liclflde elo conso1'cio dos elouô 
- systemas, diz o oradoe; q11e o syst e; n:l de uni
íla•.le ele legisl:lçfio e dmtlidn rle de magistl'atn
ra s[o c,Jusas n.bsolutamente inco:npntiveis,ni'lo 
haverá regimen fed eralivo; o qLie ss terá sim, 
6 Jol'm;i,do nma amalgamn. como a constitui
ção argentina, t.er-s3-ha feit'.) um eni'1roglio 

. qne nil1 guem podera eatendel', quo nfo fürá 
honra aos seus .autores, nem tão pouco a fe . 
liciclacle e franqnilliclade elo p<üz. 

O Sr . Dr . Jo3ó Hy :.;'ino Duarte Percil'a, 
rlig-n·o senaclor por Pernambuco , membro r\ ;L 
commlrn'.\o e rel ator, conforme declarou, as;;i
gnando o p1rec ~ r da co:nrni ssã 1, S1·. ]We:3i-
dcnte, rlen nm parecer .cm s31nmclo sobre or
ganizaçIT.o .incliciariíl. . Elle assig-non o parecer 
com restricções, entreta nto declarou imrnc
(Jiata.rnente e l~or um vo to exp licito, que corn
bath1 o projecto ele constitui ç'ío clecre.taclo 
pelo Governo Provisorio. 

O Sr . ministro nfi.o ignora. a l1istorh dess:i, 
tl1 eoritt. S. Ex. bem ·3abe qn l a tlleori,1 rh1 so
\Jcrania elos est,i.clos foi nos EitttLlos Unidos a 
!rnncleira em torno da qual se .grupar.1m to
do .;; os pa.rticlos qne nIT.o du vichwam sacriíic:ir 
os int2res ;es cl <L Uuião pebs do.; es t,1cbs . 

Fornm tão mas AS conseqnencias dessa don
tl'ina riue lwuve necessid ide ele consignar-se 
1H1 C<la :;titiLUiçM Americ:1D<'t uma tlecl<traç.ão 
express:i, no sentido ele evit.arem as coose
riuenchs tLsa<; lt'OS'.\S dn. clont.rina ele John 
Caim. · -



Si p :i.ss~umos, · cliz o ot'etdor, do torre no elos 
fac los par,t o terreno · elos princípios scienti-
1icos, aüm <le seguirmo3 o clesenvol vi!:nen to e 
tl.!iação das idéas dos pnblicistas sobre a ques
tifo , ol.Jservaremos qLrn a 1wimeira icléa l1ue 
occoreu foi considerar a soberania focleral di
Yidida entre a· União e os e>htdos por in rtes 
a·liquo tas . 

E' esta a tlrnol'ia q~w o Se. mini.>tro cb. jus
tiça Lle·fende. 

!\ SObÚ~JÜ;} 1 Clll Córn)a ·d0 g'QV8l'l10 fetlera
ti VO, é uma· e indivisiVel: o unico sob;irano 
~ C(o 03 estíl.clos; ao pisso qug, segundo outros 
o'sc riptores, os e3tados são autorilhtdes an
tonomas, in veslidas elo podel' publico . 

.. E' e.; ta a tlles3 qúc o orn.Llo t' que t' domon 
~ t1·a r e·pam bto dar,\ um exemplo das elm1s 
fór.mas tlislinctn,s de governo: confeclem.do e 
Ce.ler(t ti vo. · · · 

Nos estado» co nfoJe 1'ados o po·vo constitue 
11 111 gçffQrno viticu!atlo polas rclaçõ3S de um 
l.e1:ri torio :vfs inilo pal':1 . concentraçiio politic[I, 
de suas- forças e elcf'cst no exterior. Est[I, 
oi:gan isaç1i·) .· pólle tomar dtrns· fórmo s cfütin
c lns ~ n m;J é a organizaçiio elo govemo cen
tral que represenfa os interesse> elos estados 
c9nfcclerados e outros .deveres que Eilo dele
~"<tdos ao governo pelos estatlos . As rel::lçõ::is 
Hmdam-so em um pacto .. 

l-fa outra tlleorh\, que confcl'e .poderes a e:, ta 
agl'emiação, e cnja anal yse póde levar muito 
longe , constituindo -rn assim ele um estmlo 
uma nova entichde completamente clislincta, 
o que repr2sonü1 não mais um centro de go
vel'l1o, mas a sobel'an.la nacio11Dl, ue.sse caso 
tc1nos a .federação. 

A foderaç.ão é, p::.is, a união ele e3ütclos; 
11·ms antes de tudo é uin:i, unifio naêionn,l e se 
dss ti11gn3 pr·o runrJamen te d1i, confederação 
que não 6 mrti3 do qu 3 a trn .lão ele es t11dos 
s<Jberanos e os seus cl it,eitos não desunem 
mais elo um ph.cto, nilo siio con tractnae3, 
fu udnm-s3 em unm comtituiçjfo, e nilo deri-

. vam-se elos governos locaes, mas ele sobera
nia nacional. D.chi resultlt que osorgiiosele 
fe deração actuam não sómente sobre os 
estudos, mns sob1·e o citbclão, e esfa aclmira
Ycl co11cepção iuteiramenle üesconheciela U[I, 
oscolfl politica, surgiu pelfl primoiril, vez, 
alias sem plano preconcebido e pela fa,talidade 
das c:l\usas na constituição americana ele 1787. 

Demonstrado, pois, que n. confede1·uçi'io e a 
un ião elos estados e que a fe:leraç.:'io é a 
ttnião- naciomtl, perguntn, o orador: a qnem 
coi11pete a soberani[I, - á união, ao e~bclo ou 
a am!Jo·s ? 

Defi niudo o que e sobci'mlia, diz o orador 
que o que é snpi·emo nilo "afo1itte g-ráo3 e que 
no nnior teni torio, sob o mo.m1õ esbdo, 
sob o m0snm povo ·não p6.lem hn ver dcns s:i 
lioranins; etlas so con tr[l, ria.rifo, se destl'uirito 
o ncrm·etariam :i, clevastaçlo soei:\! . 

.Pmta [\ rpestào 11e3tes termos, está resol
vido qrn:i o govenw supremri pertence ~\ 
lJn ião, pois que os poieres locac3 estií.o su
jeitos it acçIT;J e fisc11lisaçito llo poder fede ral . 

·1ru,s, (liz -se, que a soberania dos estacloo 
·consiste na inclepemlencia com que 03 gover
nadores procederam den tro elos limites da 
sua competencia, ua gerencia dos negocio3. 

A Lsfo o orador resp:mde que a competencia 
,já não é . ma·is soberana ; é unrn, cbimer1t 
suppor que os negocios publicas p:>s'mn ser 
cli vicliclos em ~\tms p1rtcs .. 

E' t1io dililci! esplrncelar a vitht iucional 
como a vicl:i, dos humanos . .. · · 

· 'fo cb [\, vitb elo» es tllclos es tn,ra . sujsi b ao 
governei fecleral, cuj os cfreltos ;;e fttrão 

.. so11tí1'. 
:!\ vontade elos est,ulos ni'lo ó :i, vo11tmle th 

t uião . . E' incontes t[l,ve l a divi são cl;i, sol.le
rani1t; h nto·mais q J[l,nto temos o exemplo ele 
dou~ poderes uo 1msrno -est:tcl0 . E O - OI'a ~lor 
apl"oveita a occasi1o JJ [t l'[I, clizet' que o Sr. 
1i1inist ro d[l, justiç'1 nito sustenta a cl·1utrina 

. verdadeira, cl1zenclo qlB O característico çle 

.. todo o .. es tado é a soberani:.t .. Ntlo ha ta l, di z 
o orador. o e i rac t 13r i~ t ico ele toc!o o os twlo e 

o p·octer publ ico, e uen1 se ·pense q~w po t' es3e 
facto os est.idos fie[l,m iuteir,unente sabcmli
mtclos . 

Por consequon cia , o pltenomeno que nos 
offorecem as feclerüçõ;i::.; mfo é o ela divisão ela, 
sobefi1t1ia, o qu3 sel'ia n m con tmsemo ; é o 
des•lobmmento elo pocle1· pQblico,6 a ?ºº~isten
cia de elou> poderes um snl)onlrn::wo no 
outro .. 

S;tbe qno ·so cit,1, o al't. 4" tLt Coustituição 
da Suissa, o qual se fnn ·.lit na soberani1 elos 
c::rntõ3S ; mJs aquelle.; · que se pr0va l.ecem 
deste argumcmto não toem o'.:lservn.do que 
Jon·c depois de se clizel' - so!J3r,t11ia do3 can íões 
- sotl iz-limitada . !lfo ,;, , i e·;ta soberanill é 
limitada, é simplesmente autonoma, . 

Domonstr[l,do que a fJuestilo n;lo póde ser 
est1tbeleéida. no terreno d:i, soberatli[t Llo-; es~ 
tados; é cla.'ro qno só póde se l-o no terr'eno 
tla autonom'[l,. 

O que devemos porgn11 lar u o seguinte : 
em face da sc•encia, segu ndo n llteori;:i., até 
onde deve il' e onde pó:le p'.ll'Jl' a aJtononú[t 
clo5 esLlc!o> fe:.lern2s '? 

b~,a, diz o or.ulor, a p;·i o1· i, e ern termos 
g·eraes , a scienci t ni1o pó.lo dcW unn regm 
fixa, invül'Lwol \XU\l to;las as focleraçã3s, é 
só o tempo que dá a scie: nci 11 elos negocio:; . 

Comprehende-se interesses qne entrem o:i, 
corn petenci[t do.3 gove'rnos teclerao>, que 
variam enormeme11to de uma federação para 
outra, nao· sómente quanto ao numero ele 
negocios, como qua nt.i à inten5iLlncle que 
sobre a stn cornpe teoci:i, pos3am t er os es
tacfo:s; o que o or:vloe clemon;tt\\, exernpli
fi camlo o que se plL~sa n'.t A!lemanln, tn 
Suissa e em oatros paize3 . 
' A fo Jeraçfto tem o direito elo nnnter uma 
naciollalida.de j:i ftrn ·htd.t e não p:d; S81' ariti -
p'.lt ll ica a este p1·ogram!mt porqlle só a uni
dade elo direito o tb.t j n;; tiç::i, í\m1eco os meios 
de assegul'ur ao cicL\tlão em SU[t p:t tfrt e em 
tola part3 o mJsmo clii'Cito. 

Domonsti'acla no terreno da []L.3oria, n:i cla 
Jrn, que obste a q ~ie a Constituiçito f.;clera l es
tabeJ el{.1. os principias de justiça. e no terreno 
das conve niencias parn r asol ver ern face dos 
nossos antecedentes h' stórico3, 

Tomando em c11miderüção o argumento tlo 
Sr. ministro cln, jnstiç:t ele •que convêm cles
centralisar ''justiça , nincLt nBsmo com que 
bra elo p:yjer fodJr,tl , o orJ.clot' lleclm·;i, que 
está e:n di vergonci,1 00:11 s . ex., e clil'.1 que 
somos nm povo que tem o mesmo direito, 03 
m%mos-costumes e as mesmas leis . 

O Governo Pr.)VÍ30t'io i•e ;uoa diante cleose 
atletJt[t, iJo, nnntev) ·ll O pt"Jje;to a uni .J.ac]o elo 
clieaito. 

O 0tw lor niio v0 t'i\.z:fo algum'\. <JU O acon
seliie o sy.,; lema co ~itt·:i,r i o . 

Não se confondu. n, rel«ciio de ordem ~,dn1i-
1Ji.sl1\\liv[l, co m as tle orcle·11· j uridi·n .. A~ 
relaçõ ~ .> ele o!'dem aclministmti va slo essen
cialmente varü voi s . 

·As rel'i1ções juriLlicas , i"lo1•jm , são esfaveis, 
ellas 3-3 modiilcam leuttimente, ll.com 1nnhando 
pari p'],ssa ·a movim3nto cLvcivil.isnçlio, a, evo
lução s:icb L 

Por ventnm, i1ergunt,i, o ora•.lor, o direito 
lle füm ili :i, elos Eshclos do >101·te nlio é o mes
mo clo3 Estado3 no Sul 'I 

O nnnclilto, a compra e venda, nndam de 
natureza e prmcipioi a propor~~ão que trans

·pJrnos as fron teiras lh u:n esbdo pn,e~t 
outt'o ~ 

Portanto [t . couclusií.o a que o orador .c1ue1' 
chegar é e'sta: lleve haver u:nn, regul.amen-· 
taçi'i.o uniforme no seio cio mesmo pé>vo, que 
ten l1a O fl1 8S'l10 g·t,ÚO tltl civilis:tçfio, ruie tenlJ[l,' 
os mosmos costumi:.s, :t mesnü historia e o 
mesmo p.tssaclo. 

Vi1.;;sanclo ·a m0;;trar ri uaes seriJ:o os incon" 
~'enien tes r1ue seguir-se-hião ü,1, cli versidaclo.,çht 

'. legislaç:1o, clil qu·., d•3Sde qu.e ~s n.s3~mbleas 
pudessem legislar sobl'c~ º· cltre1 to" lr!ªº fo1:-
1m1l1llo leis civis, commerciaes e crumnaes d.1-
versas entro os estado.3 . 

De3te modo vamos crettr vailor· entre os 
estados, barreiras. nrtiticiaes, ao nnsmo te1~1po 
que pela Constituição abatemo.s as bi;trre1ras 
adu g.neiras pam unificn,r os mtero3ses e;o-
11.:i micos e intlustrürn3. 

Temos , diz o orndor, que a nossa situação 
ó· [l, ela un idade elo (lir9i to, elo direito n ~cional; 
e clada os;u, uniLlacle; não ln CJlB vacilb.u, so 
bt'e o typJ elo sy~te.m'.1.jnLlici~rio qtrn el~vemos 
escolher, po1·que entre a unidade do cl 1retto o 
a juclichtria, lrn relaçõas necessarias. 

Desde qne o direito é um so, t.orna-se imlis,
pensavel um supremo ü ibu11 11l qt1e u111form1se 
as decisões dos tribunfl,eS dos csbclos , e é bem 
ele ver que, si os tríbunaes dos estados pude
rGm reso lver c\e!lnit i rnmente as questões em 
pouco tempo as intet'[We!.[tÇÕ"._3 cl i versas ele.~ ~ 
tr-uiriio a, unidade rht legHlaç:to que S9 quiz 
mant01·. 

Ent1·0 :i, trnida'.le elo die.eito e a uni cl.ade ju~ 
cl iciaria, ha uma relação necessar.ü. e o legis.
laclo1· serio illogico si, conserv[tn.lo uma, cle&
trui sse 8, ontrn. 

D;pols de largn,s c::> :sidel'ações sobre esta 
materh , mostr.tntlJ o que se passa nos ~ > ta.;. 
elos Uui1.lo3, na Allemanh:i,, Jl[i, Suisn e . em 
outro3 estn,dos, o orador cli!., que não póde 
receber, siuii,o a beneficio ele inveútarfo;,. 0$ · 
vantagens tle absolub descentrafüiç.ão ,~ ~ôrá 
co m que acenam os defeusorcs clJ f"l'oJec~q,, .. e,,. 
póde-se, c!c,sde j,t, fazer iLlea, '. c19 qne ;sePi\ ti. 
justi ç1 federa l, pe lo decreto organico do S1•. 
ministro da .jus liça . .. ·,'.,~:· 

Por osse deáeto; h::tyéé.t, ,:.,~m cada capital 
um j niz felloral. J\r,a bõfo:11ofonciu, desse juiz, 
entl'am, por exeinp1o.; ;~[•s'. :'iúiisas ele direi to 
mrwit imo; que petfo -cleéis~ci,rapida. 

Com v:arios <:.xem pl o3; o· óraelor demonstra, 
os at rope los que se iriio dar. 

Pergunte\, agor,1 ao ._sr . minis fro si tamMm 
entram n ~t co:npetenci:l. elo juiz federa l · as 
causas fiscae3, ' -

Essas c<ws1s, rliz o -0rador , .si cnt•:mtam por 
dezenas todos os annos ; o contribuinte é pro
cessado, soffce um:i, .penhora executiva; pw,1, 
quem l'ecorre ~ Pctra o Rio (le faneiro . 

Pergcuut:i, aimht as'. Ex :: Os crimes de r :i
sponsllhiliclade entram mt competencia do juiz 
feLleral 1 

Uú1 coll eclor, um agon to.fl3cali é process~do 
e pronnncindo·; [l[l.l'::\. quem recoh'c·'.l..-R .. 1.1:::ul .. 
Rio de Janeiro. 
. Ora, uma centrc1lisaçfio como cst1t, tliz o 

orador, encontra siinile no imperio ele Roma. 
Não ten do tcm,po · p:n·a. faz8r trmll bt'eVe 

analyse elo projecto, nãó pO'.le, comtuclo, o 
01,arlor, eloi.rnr de fazer uma o1Jservaçiio co!n 
ref'erenci,i, iL c!'e:ição ele duas nngistrntuL'[\S 
cm conclições muito dlveras. · 

Hii, de dar-se entre nó3 o que se clá nos 
· Es tado3 · Unido>; as p[l,rtes hão ele peocurnr 
lodos_ os subtorrugios pam se porem a abrigo; 
não haverá nwis carreira j llCliciar i;\,. 

A' emenda sub3titutiva procul'illi comliinDr 
c'1uaüfo possi ve l o iuterasse loc:ll com o 
federa l. · 

Nosra parte o unico govern·o apto par1t iá
tepvit' 6 o gov_erno l.ocal porr1ne sà elle p6de 
f<tzer a divisão j Lidiciari[I, e ore::tr as cil'cum
scripções;. as despesas d'ahi resnltantesdevem 
peinr sobro os cofres do.3 esfaclos e justo 6 

. que nes l <\, nmteria, 115.0 - h•j[t intervençlo elo 
governo cb Uni:Io . 

Nfo conte3ta que lwja l'e!ações jut'id:ic:ts de - Jl.fas o mesm? não se c~it , na justiça de .se-
pondentes de coml i•;õeS' locJeo, nm~ [\, facul- gunda enit'Jncia.po1:q11c e c!lama,ht t\, cor1·1g11• 

· elude de legislar so ire taes · relaçõ~s pódem os defeito> da primeira. . 
~3111 inco1weniente . algum ser. ele:,tac:i,da, para O projectó estabelece tr ibunaes superiores, 
11c.u· pertencendo as as3embleas elos esLtdos ; 

1

. mas ao or ttdor parece que •L .emen<fa é sL.lperibr 
e 6 por isso qt~ e :1 commissito propoz qn ::i a á disposi;,ão do pr?jecto, porque pot' ella póde 
füculd.ade de leg:islar sobre criaclo3, etc. , íl: nomeai' rnntos Jmzes quantos (orem os e'.ita • 
casse ns nssemlJleas !.l os es t:1i.los, elos, sendo tirado de tun dos esta.tl9s. 
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Concluindo, diz que não é po3Si vel i.leixar cfo 
ha-ver uma continuiUade entre o passado e o 
presente. 

Si queremos acompanhar a Constituição 
Norte Americana é preciso sabermo3 como os 
membros do Congresso de Phid Jlphh acl lpta
ram as instituições vellus is novas . 

Nós temos a rara for tuua de encontrar um 
direito na~io ri a l a unidade nacional, e longe 
de contrariarmo3 e3se legado do pa;;sado p ~1-
re .~e que diwemos uan prova de bom seaso , 
conservando o nosso direito nacional, adaptan
do ás novas as velhls instituições . 

O SR. BADARÓ - obtendo a pala Vt'a. pela 
ordem diz que a hora já vai basfante adiantada 
e pensa que o tempo clestinad? para as sessões 
senelo ele quatl'O horas, esLt pi'este~ a t er
minar . 

Por isso, consulta ao Sr. pre::)idente si ~ão 
seria mais conveniente snspamlel' a sessao, 
aguardando-se o orado1· para faltar n'.L sassão 
serruinte afim de poupa r aos seus 1\lu; t re:; 
collegas 'o clespe.u:er de ou vil-o· em llom tão 
adiantada. 

fürS1t . REPRESENTANTE - v. Ex. ê sempre 
ouvido com-'muito prazer. ' 

O Sa . Pn.ESIDE"TE - Não posso attender 
aó nobre orador porque isso sefrt infringir o 
regimento . 

O SrL BADARÓ - Neste c:i,so os nohres cle
pu tadàs vão ter o sacrificio de ou vir-me . 

O Se.Ba.da1~ó começa. dizendo que pon
cãs vezes ter - se-lm um orauot' encontrado em 
condições tão difficeis como o que está actual
mente na tribuna . 

Dou.:; dos mais distinctos membt'OS do Con• 
g'l'asso, um representando. 8S aspiraç~e3 . . ela 
mocidade e outro as trad1çõ ;s da s ::teucia., 
acabam de füze1·-se lJrilllilntemente npplau
dit' . . 

o ·sr . Dr . Leop0lclo Bulhões desenvolveu 
as doutl'inas que inspiram actualmonte a tofa 
a n:ocida.de brazi leit·a. 

o S:'. Dr. J 033 Hygino ftllou co:n uma 
p1·oficiencia de mestre. 

Ao ouvir, porém , as suas profundas observa 
ções lembrava-se o 01•aclor . dos tempos . do 
imperio em que os seus est:idistas _ comb:i.tmm 
aquelles :que· pregavam a federn,çao. 

De todos os systemas de federaç[o apresen · 
belos ao Congresso, o do Sr~ Dr. Bulhpes _é 
o que esta ma is de accor clo com os vercladet
r:Os princi pios feforalishs . 
_ Alli estabelece-se a doutrina que ficou im

plicitamente prQnet,pckt pelo GJ v~rno Pro
Yisório,-q-1.rn ná:õ a L::i ele novembro de 1889 
pnblicon o decreto sob n. 20. 

o Congresso não ·iguor:.i, que naque~l e de
creto dizia-se francamente as provmcws que 
daquella data, em deante teriam a categoria 
de estatlos . 

Quando o projecto ela Constituição foi pu
blicado, todos quanto receberam com entlrn
siasmo o clécreto n. 1 tiveram uma cles
illusão . 

O orador vae-se dar ao t rJ.balho de um 
conft'onto para mostrar a clilfürença entre o 
que se prometteu e aquillo que sujeitou-se á 
cleliberaçã0 do Congresso. 

O Sr. D1':Ca.inpos Sall'e3, que no tempo do 
imperio foi um dc:s que mais se ~ateram pelas· 
doutrinas feJeralrstas, ao assumir o ga.verno, 
foi obrigado a enrolar sua ha.ndeira para não 
crear embaruços aos seus collegas de g·a
binete: 
< o ciraclÕt' i1io pócle ac0eit'lr o que se esta
lnlecc na Constituição relativamente ao poder 
judiciaria, porque é um amalgama ele prioci
pios oppostos. · 

o. systema. di1 Confederação . I-Iefve tica,_, ó 
umh. cópia do que S'.) estabelec3u lla Confede
raQão Americana. 

Tratando-se ele orgaifünr uma nova confe
deração, a elos Estados Unidos elo Bl\1zil, o 
orarJor diz, que a nenhum desses systeuns se 

_filia este que nos é ap_re3entado no projecto 
da Constituição. 

J:t9feriu::lo-se ao proje0to elo Sr. Am.philo
phio, diz que, si se vit' forçado a pro1rnuciar 
entl'e o systema. ol'ganis:ulo p~ la clep:itaçi'io 
rio -gTt\11clense, O systsnn apresentado na 
Constituição e o sys tama do St· . Am?ltilophio, 
nece3sariament:i opt:i.rá pelo dit bancJ.d'.1 
rio-granclense; mas, si o oradot' si vir aper
tado entra o do govornó e o do Sr Amphilo
phio opta por este, porque, si elle tem a 
grnn.Lle desvantn,gem de não consultar as cir
cumstancias financeir,1s do paiz, tem o grancle 
· merito de ser kwmonico. 

O orador vê no projecto da Constituição 
faltar-se na suprema córte de justiça. que vae 
sei' composta de iucli vicluos que tenlmm sim
plesmente as qualidades para senrrdor. 

A conclusão logic<t é que o primeiro presi
dente cl i1 Republica pocler.1 formar um Su
premo Tribunal inteit'atnente it sua alieiçiío. 

O systema da Constituição ainda vae mais 
longe na incorrecção com que organisou o 
'Supremo Tribunal Federal. ' 

O orador não vé em nenhum elos paizes, que 
lia pouco citou, um~t organisação que se adapte 
perfeitamente a esta. 

Onde o recurso de habeas-corpus, intentado 
contrn um juiz ele primeira instancia, póde 
ser repaticlo perante a Suprema Corte Fe
deral~ 

Cousideranelo a suprema corte ela justiça 
como uma creação especüd, con~o um poder 
que tem mais funcç'.to politica. do que func
ção riropriamente judiciaria , o ora.dol' não 
póde a.Jmi ttir que se procure confundir 
attribuições que nllLu'almoute pertencem as 
outras autoridades elos trib unacs. 

(OSr.p1·esiclente reassunu a si:x ca~lcirn.) 

O or~v:lor conclue aualysanclo as idéas que 
pl'egav.<1 o Sl'. ministro Lla Justiça no tempo cio 
in1pei' ió-e a politic1 qu3 tem segui.lo quando 
go1•et·no, mo.:;tramlo a con teadicção entre uma 
e outra . 

· Fic,1 a cfücussão adiacht pela hora .. 
Vae a imprimil' o seguint'.3 

HRECE R )! , 3 - 189 1 

ao dern1tado Fi·a;ic isco 11Ia1-i'.:r, Sotl1·e 
• Pereira 

A comrnissiLo nome::tch, de accol'clo com o 
ar t. 20 elo regimento illterno, pat'<t co:il!ecet· 
da licença solicitacltt pelo deputado pelo 
e3ta.clo da. l31ltii1 con3 3lhoit'o Francisco i\1arfa 
Sodré Pel'eira, tendo em atlen çfi.o o3 motivo3 
que jusli!icam esse padiüo, é do p:trecot' que 
se lhe cone 1cl tt a cli ta licença . 

Sala das commissõJs, 5 de janeiro de 18\H . 
-Joao ela Silva Rctwnúa. - Virgilio il.. Da
mcisio,-Garcia PireJ , 

-o Sr •. PH.E.3lDE:\'T8 cle~igua para amanhit a 
seguinte ordem do dia : 

Continuaçl'to da l• discussão cht secção IH do 
proji:;cto ele Constituição . · 

L9vanta.-se a s::is.s1o ás 4 luras e 23 minu
to;;; da tu rele . 

RECTIFICAÇ'ÃO 

Tendo sido public'1.da com uma lacuna no 
Diar io elo Cong1·esso de 31 de dezembro ulti
mo e no ele ,1 do coe1'en le, é reprocln zith aqui, 
de accordo com o original, a segúinte emenda 
approvada na se3slio ele 3 elo conente : 

SubstitL1'1.m-se os al't5 .. 4-!, 45 e 46 polo 
seguinte: 

'Art. O presidente e o vice,pras i~lente da 
llepublica serão eleitos ·por suilragio directo 
da Nação, e maioria absoluta ele votos. 

A Confederação Argentina serviu-se elos 
mesmos moldes da Confeeleração Americrna, . 
modifi<;audo-oJ) em alg-nm; ponto~. 

§ 1. 0 A eleição teri logar no dia 1 ele 
m:trço do ultimo anuo do perioclo presidencial, 
pro~eclendo-;;c ua Cê1pit:ll Fecleru\ 0 Ul\.S capi-

taes elos estados a apuração (los votos renJ
biLlo:; nas re3pectivas cir.::umscripçõcs . O Coll " 
gresso fa1•á a apuraçio fio.:il até o di1 2J d,1 
maio do mesmo anno, com qualquct' nu mat'tJ 
de presen t9s . . 

§ 2.º Si nenhum do3 "Vota.Jos honvor alc1u
Ç'1.do maioria, absoluta, o Co:igraci.50 nrn.u .lar_,, 
j?rocecler i• no va oleiçfo entro 03 clo~t3 111'11'> 
votados prrra c1da um do3 car g-03, de>1g na1F.lo 
dia para cssci, eleição tle n tro dos ll·e~ 11131.c; 
seguiutes . A nova apuraçã se rc.\ lt-i:H'<l 011 1 
dia marc.1clo pelo mesmo cicta1.Uío que l.ton -,·c1· 
obtida a maioriJ. relativa. P.u-;1 o:-;sJ llm po · 
derá reunit'- se o Co ngres:;o e:n qmd nce 
tempo e com qualquer numc1\L 

§ 3. 0 O proco330 ela olci('í.1 e d<t apara:;;\ o 
serú. dado e:n lei ordiuaria . 

S. R.-30 de dezembr0 de 1800 .-Jlani; 
[t',·eire .-Guinmrcies Natal. - B allarmino Car
neiro.-Cesa-;· Zania .- :1H'-,zo cl-3 Ji'a r ia . -D. 
de B ulhões.-1lristicles lúaia.-Ear/Josa Lima. 
- llionte i l'O de B ;11Tos.- Cassiano elo ,vasci
mento.-Boi·ges lliedei1 ·os .-Ju iode Ca sl~ thos. 
-llfeiun BmTeto.- Sel'Jedcllo . - Ccr1·tJct.
Ri:nni1·0 Ba·J'cellos .-.A~sis Bl'OJit,- P i,1.'l ei•.J 
Machado . Abúatt. - .1!v.1rJs. - Ti'w1n· 1 ~ 
li'tores. 

03 di:>Jlll'ilOS do Si'. De1rntri0 H.ilJ . i l'O pn • 
blicados no D iai'io do Conp '<3sso de -~ tio cvr• 
reute não foram revisto.;; po1' S . Ex. 

DISCURSO PRONUNCIADO N.\. SESÜO 
30 DE DEZ !';MBRO DE 180.) 

DB 

O Sr. A<.loipho • Gordo·- Sr. 
presidente, o meu illu:> tre com1nultei!'o- do 
bancar.la Dr. B;m a.rd1no cb Cnrnp 3, c.t t 
um discurso que profef'iu lia dias, ny;t;t c 1s1 , 
ex pm: ns mo ti vos que t ellm dctcrmtn :u lo o ,;:
lencio dos representantes lle S. P;rn! o, m ·~ 11 i 

qtHnclo teem · si•.lo trazidos ao tblJ,\l c a~~'.lfll · 
ptos d l maior impor L\UCitL 

E' qne. nó·; c:msideramos o pro,i }c[o tla_ c0:_1-
stiluição offorecitlo p; lo C·b vel'll Pro 1·1 ,;ot'l•l 
como 1assaclo em moldes perfeibm3n le damo~ 
or.üicos e livee3, SJ,tisf.tzen1lo as r\.spi:-.11, .. õa ~ 

1' e neGe3s\clad ~s do paiz, e entendemos, cm c:m
S3!Jtiencia, que o m3:ior senic,n que po~bmo ~ 
prestw á nos>a patria neste momento e co;1 -
vertar e3se prujecto e:n !e!. 

A rlictadnt'il, diss·:c ah1;uem, é uma cx;it'J;
Sã) elegante d0 despotismJ, c C)ll 11rn:1to ; ·l 
elevamo ; ter appl 1 n30~ p11'a, um go•:om·i. riu J 

com tanto cri te1·io e tifo c lev~vlo p 1Lrwttsnu 
.soube dirigir 03 negocia::; pa~1 liJos , cm LUl t 
q un,dl'i1 lib clrnLl ele r.li 111 ni lcfad )J c1 lil1 > e.>1 :: ; 
todavia , como Yerthdeit'OS l'Jj H'e3Bll:Ornte~ . 
do p '.\ÍZ, temos , como nrnximo empenho, c c9111' 
nrimeiro d Jvcr, pór llm à dict;\clum. p·n., 1u3 n. 
primeirn condição de reii ciuatl.0 de um porn ó <L 
sua tra.uquillid,tc!o esegm-;u1çu, e n:Lo pó lo lu 
ver tr.rnquilichde e SJguea.nçt sem lo\.; osL:1 -
b2leciLla.s, sem uma co:istitnic,:ão. (.-l 1.Jo id,,/) 
· Enti·etunto, senltot• presi Llon t ~ , at· tig-03 11.L 
no projecto Lle cJnstituiçKo, que, ::i llou lus in
teresses tle ordem elevada, não pcclúm p1·e...-;• 
lece:r, o subo ú il'ibuna p1l'a jn~ li ti c'.tt ' w1n 
emenda. qne cu e alguns i·ep1'eocnlantc3 do 
S. Paulo formulámos a.os rrr tigos do JWOJo··b 
referente3 a eleliçfo \ll'e3idenci:ll . 

u~rA. voz - E' a emenrht cht commi:> oiío. 
o Sr •. ADOLPRO GORDJ - •• . cmontl,\ e;~. L 

que tenho a hono ele submettor ú.apreci ::iç· ~t J 
do Congresso. 

Sr . presidon te, a Ol'gani ::ação do ro !e;• 
executivo, e~sc problemn. qno cm nm regh1 ' !1 

verchdeiramente livre t'lnto tem o.:cup:tuo ;t 
attcnçiio, quer clo3 leg'i> laLlores, (! UO L' <103 pll -
bl icislas, Cui a. vos3o ver pei·feitnrao1Jt3 re~'J l
viL:o pelos dig-no3 autorc3 do p i·ojc~L·) tl ti 
Constituiç1o. · · · 

Pan q~ie a organisr\çã.o Súj lt bott, s~j ~t [JCl'
feita., é mister que, no mesmo tempo quo 3'·'
ranta a força do po::ler, g·aranta a s~gm'a.nç :i. · 
elo povo, e tal como se ::iclm institnidv lJJlo 
projecto, pelas altribuições que lhe fot\uu 
confel'icl<1s1 e fimlmente, pehi rcspons~.bili· 



llade clammeute deli ui .. la- do s0 u chefe ,. o 
pm~er executi vo preenclrn aq uell as duas con 
d1çoo3 qu0 deve ter em Hm systema · pura
mente d erno~ t'< 1 tico . 

lVhi~ , pol' isso mesmo, que o j)Odee execDti vo 
tem :t ltt•i !mL;õJs impot' l<Lntes , desde a de op
{JOl'-S'l com o veto ás de!i beraçõl!S cio podei· 
iogishti vo a te á tle Domod,l' e tl0mitti r mi
l lmr~.s de. l'unc,cionarios fodemeJ, decidindo ela 
po l1t1ct1 tn ter1or, como mesmo da ext0rior, 
j ug"ctt~d_? emlim com intcres:;es vitaes ela naç:lo; 
a ele19ao cio c_110fe do pudet' 0xecuti vo , llo 
p i·rn1 01t·o nmg1st1a<Jo ela Republica é as
sumpto de exc0pM nal g ravidnd0, qu3 deve 
c!emaudar a maior attençito e cuidado po1' 
pal' t8 do leg i;; lndoe. 
. Sr. presid<: nt0, os ilfostres a utores elo pro
Jecto de Comtitu'. çi.io i11,;p i1'<1ram-se , e 11 rela
çii.o it eleição pr•esicleneia l, nas inst it uições 
comagndas na Cun3titniçi10 dos E:;taclos U11i
tlo.-; ua Amarica do No: te, e comquanto, a 
!DOU ver, ·ate hoje, a lei fonclamelltal da 
Anrnrictt do Norte consti tua tim modelo de 
um verchicleiro cocligo ele li berclaclGs · pllblicas, 
to•lav ia, 1Hissa par·te, essa n,dmi eave l 10i t0 rn 
do.\'e itos g raves; accrescrnclo 1pe nem sempre 
se p:ide a p pli ~a r a um p11.iz leis d0 um paiz 
est ranho . O paiz dern vi ver de stut proprla 
vid1t, teu.:o leis cor rospo Ddenle3 ás stü s ne
c0s';idJ.des e ao estado de su;i. civi lisaçiio . 

E o a~munpto é grave-si umfL elas primeiras 
condiçõ.;::; de lib0rdade de um povo é que o 
"[locl0t' executi»o seja bem constituido-é tarn
bem um interesso ele ordem elevaclissima que 
o primeu'o rep resentante da naQ1io, em um 
g·overno ele moera frio e· repre3ent<i.ti vo, seja 
e leito po1· um sy,; tenn pet'feitamente ·leo·i
timo : o co nt ra rio se:'á expor o paiz aos maio
res desas tee.> e mesmo á, cl issoluçi'io da união 
.cm n1llti. fe Jernção. ' 

Po is bem: as clisposiçõe3 da Const it uiçao: 
f\m ericana, relativas it eleição presidencial 
co nstit uem o resultado ele uma t eansci.cçfí.o ha
vida n~i. co111'.en ç~" ele PLli!n clelplii:i. d0 1787, .e 
q ne mio se rnsp11·011 nos verdadeiros princi
}J1v3 . 

Os debates qu e se trn VM.t m lio s0io dessa 
convençito rev0lam ess·:i. t ra.nrncção. 

L0go t'jue se ini ciou o deba te - si reprasen 
tan tes co.no o emil13 n tbsimo \~V il s ·) n susten
ta!lllo co "t toda '' energia os verdadeiros pr i n
ci11ios , cl emocraticos , q LJ oriam qL1 e o pq ler 
executivo enrnnas'3e elo povo - outros r0pre
scnLl'ltes clo · e~Li clos cio pop ulação pequena, 
tenieml·i que com ess0 systema os seus estado:; 
perde.:>sem a sua iD fi uencia na el0içã.o pre
sir lenci<tl, sen1lo a bsorviclos.pela eleiçii,o geral, 
oppunlrn 111-se , om nome dos inte1'osses fede
rao.> , as i~ eas elo \Vilson e susten twam que 
a eleiçii.o d0veria ser feita Oll pelos gover
nadore3 el os es tados ou ·.pelas legislaturas, 
on pot' eleitores especiiles no1110tHlos pelos go
verna.dores ou legblaturas r.los estados. 

A lut:1, pois, estn,be leceu-se no seguinte 
tereeno: uns qu0rbm o prer1ominio cio ele
men to nacionnl, oütros o predomi nio do 0lo-
11ien to fo cl eral. e, dr3pois de lougo3 debates, 
chegaram os diversos r~p rnsentantes ao se
g ni11t0 accordo: - Em c;i,cla est,i,do haver ia um 
corpo nlei tora i especial para a r0f1Jricltt el0i
çã.o, co :11130;,t;o elo tanto> membros quantos 
foss0m os representantes closs0s est ttclos ao 
congres3o federa l. 

Não obtendo, poré m, canrl irlato algum 
maioria aso luta de voto3 nessa eleiçlio , ficaria 
á camara dos represe ota.ntes a a ttribu içii.o 
cl0 esc·Jl!Iet• o JH'·~S icl ent0 d<t r0publi ca, de 0ntr-e 
os tres canll irl :Ltos que ti v0ssom r eunido 
maior num 01'0 r!0 votos . 

Nesta. escolh:1., porem, os vnt0s set' inm to
m:Hlbs po1 · esta.elos, tendo a rep rase nbçito de 
cada esla;.lo um voto. 

O pri mitivo sys tenm cleitor,ll fo i mais 
tar.lc modi fica do, mas até hoje a Coi1sti tuição 
nmel"i caoa cunsngra aquol h s disposições ca
p it~es . 

Est :1s r!isposições, com algumas modi íl ca-
_,.ções, fomm frnns[!lantat!as par a a l0i fnnrl a
mcntal da K.epuhlica Argentina, o o proj ecto 
de~ nos-;a Constituiç1o tam b0m 0s tabel0c0 o 
mesmo syst@ma. 

Com ef:foi.to, Sr . presidente, p"l los arts . ,14-
e 45 cio referido·projecto, o presiden le e vice
presiclente da Repuhlic:t se rão escolhi 1!Gs pelo
povo, media nte eleição indir·ecta , par <l. o que, 
luw e1'à em c8 dtt es tado , e no Distl'icto ·l!'edera I, 
eleitores especia0s em· numero du pto elo da . 
res pec tiva representaçiio ao Congre-oso. . 

Só será ronsiderMlo eleito o ca.ncl icla to que 
ti ver reunido maioria ab3oluta de vo tos, o·-si 
nenh mn canclid(1to obli ver essa maioria:, o 
Congresso elegerá o presiclenle ou o vica
presídeo te, ele entre os treJ candidat os rnai~. 
su1fragatlos, t endo, porém, nestl, eleição, cada 
estado,-como o Districto Fed0ral, apr:rnas um 
voto. 

Sr. presidente, o systenm americano- tem 
graves defe itos, e tão graves qué u, imprensa 
·ctaquel le paiz diz que as inst ituições rcfe
rent0s á eleição -presidencial calü ram em v0r
clacleir<t fü l lencia 0 necessitam ele urna re
forma mclical. 

A his tor ia dos successo3 p'oliti cos que teem-:>o 
desenrolado naq u.elle paiz, de-sele a con venç.ão 
de Philadelpbia, ci0monstra os ví cios da com
binação, e que não vingou como não podia 
vingar na. pra tica o pensamento que dominou 
os co nstituintes . 

A instit,uição de um corpo especial de elei
tores p .ra a eleição elo pre ;idente e vi c0 -p1'e
sí lente da R0pub!ica dá logar ao cjue se c!en 
na Amer ica do Nor t0 - converter essas elei
tores em inst rumentos cegos , cm verdaclei e:is 
ma.chinas nas mãos dos partidos politicos . 
(Apoiados.) 

Tem-se obseevado naqu01La republ ica - des
de que foi posto em ex0cuç1io o syst0111a consa
grado em S3 U cocligo fuudu,menta l- qu0 os 
e lei tore3 rncebem um mandato imperativo, de 
modo qne não agem segundo os impulsos ele 
sua consc'encia e do s0u -patrlotismo, mas d". 
acwrclo com o seu mandato, porque j it são 
0le; tos com a missão espBcial d0 escolher um 
certo e clet0rmün do cam1id,t1to. (ripoiarlos .) 

Entretan to não foi este o pens;trnento que 
dominou os co nstituintes americanos : esse 
pensa m011to, diz um co:nmentaclor daq1rnllas 
instituições, Coi que 0m cada. 0sta do ser i.r rn 
escol li idos para e lei tores os cidadãos ma is cl is" 
t incto3 , os homens de maior confiança, e so 
lhes di:'ia:-Eleg0i o ciclaclã.o mais c1 p ~. z para 
nos gov0 mar. 

Ifam il ton, 0111 uns celebres arti gos qtH3, pu
blkou logo q no foi Cconcluida a. obra da con
v0nção1 e com o intuito cl0 jnstiíicnl-a pera nte 
os estados, atnrmava qu e 0 3 0leitor0s pre:si
clenciaes cnmpril'bm sua elevndissinm missão 
sem idéa a lguma preconce'1ida, obedecendo 
apenas aos clictames de stn consci0ncia . 

Entretanto a pr,ltica demonstrou que os 
potrtidos politi cos exerc0m tal influencb sob re 
este collegio incum bido otflcialmen te ele 0s~ 
colher o presidente, qLrn cada eleitor recebe 
um mandato imperativo, e no exorcicio d0sse 
nnnclato não fa z mnis elo que cumpr il' uma 
ordem recebiJíl.. · 

Aécresce que, como pondera ·um notavel 
publicista, si nos primeiros t empos da Repu
blica Americana., nomes como os d0 Washing
ton, ele· .John Adams, de Jefferson , de lVIacl i
son, s0 impunham ao paiz, mai s til. rele, com o 
augmento cio t en itor10 colophtl e com o rles
envolvimento ext rnordinario ela populaçKo, 
aos home ns eminent0s do primeiro periorlo 
succecleram-s0 politicos s0m noto1·iedn,d e suffi
ciento para impor-se aos suffragios elo povo. 

De modo qne nem os eleitor1;1s espe~ i Res po
di am e .;~oll10r, de enLre os diversos c'l.udidatos 
á presirlencia, o cidadão que r0unisse mais 
condições para o ex0rcicio d0ss:1 elevada func
ção . 

Sr . presiclen te , os ill us tres autor es do pro~ 
jecto ndnptil ram p mesmo syste111a : quem vn e 
elege!' o primeiro magistrad o da Republica e 
um eleito1'i1do especial, nos te1:mos d ,1, le i arne
ric;i.na . Mas si este systema tem dado tão 
clesa~t raclos resul tíl.flos, si a experiendia. tem 
clemono;;trndo qne elle é defeituosissimo, como é 
que_ vae· o~ transpla.ntnl-o para a nossa 10g is,. 
laçao ~ 

Alem disso, Sr. pre3idente, segundo n .. 001)· 
stituicã.o Amer.icana e segundo o proJecto, · 
quando uenhum·cauJidato pôde obter maioria 
absoluta de votos nn, primeira eleição,. o Con· 
gresso escolher;'\ o µresidente de entre os tl'es 
ca.ndida. tos ma.i.3 suil'rngados , tendo nes ta es
colha ,cachi. estado ap011 as nm voto ,. 

Dar ao ConQTes3o unn attrpmição tão im
porfan te par~ece-.me um ser io peri g'o par'.!' a 
soéiedacle. O Congresso reune-se na Capital 
Federal e o meio em que age, as circum:>tan
ci11,s que o .cercam e tantos outros factos 
podem infl uir ele ta l modo no animo dos con
gressistas, qu0 lhes tirem comple tamente a 
is0mpção e a mima para 0xercer com todo 
o patr iotismo a strn gramle missão.( Ap oiados') 

Dorois, quem ui'ío conll0c0 ess0s conchavos, 
essas transacções cl 0 ultima hora, qu0 se fa zem 
no seio elo Congresso- e que nem sempre se 
inspiram nos lcgi timos)nteresses ,publicas ~ 

Ainda ha pouco um cle'putado boulangi3ta 
re velavu, as t ransacçóss escandalosas · ten
fa das por · Boulanger, por occasião ela el0ição 
Camot, mesmo no dia da eleiçiio, com o ~1-
tni to de obt0r do presiclen te que foss0 eleito 
á p%ta de rnin ist!'o ela guerra, e t1'a hi r de
pois as institu içõ0s repuqlicanas ele sua patria 
ern fa vor elo parti .lo rea li~ tn,. 

·Alem disso, um outro defeito tem o syste
ma : - sendo o Co ngresso quem e>col h0 o pre
sidente, ele entl'a os t res cú 1didatos mais vo
tados na l • eleição, pôde ser escci llü·lo j nsta
meote o candidato m0nos votado, accre8cenclo 
ainda es ta circumstancia grave- nesta esco
lln cada estado t em ap3trns um voto, ele mo·.io 
que a questão. e r0sol viela peln, maioria dos 
estado:;, que nem sempre representa a maioria 
do eleitorado· ou eh populaçifo ! 

o Sn. . ZAi\IA - ApoLldo . 
o SR . ADOL!'HO GORDO - Si, p ortanto,ª· 

maiol'Lt dos e3tados pôde algumas vezes nii,o 
r0presentar a maioria do eleitorado cio paiz, 
aquell e systerna nlio pôd0 ser adoptado péla 
nossa lei fnncln.mr otnl. porque pôd0 cla.r logae 
á eventualidade seguinte : - sor el0ito para 
chefe do poder executivo um caudi dn to cont ra 
o qual se tenlm man ifestado a maioria da 
naçfio ! (Apoicidos. ) , . 

O Sr •. A~IARO CA v·ALCANTI - Tem- rn d;J,c'o 
mui '.as isso Yezes nos Estados ·unidos . 

o SR. ADOLPHO GORDO - A commissão dos 
21,examinanclo esta parte elo proj0cto co;1st itu
cionn l,foi de parncer quep,recisava ser emen
dado : Jo porque o systenm era flrt illcial ; 
2°, porque o processo constn.nte das emr,n
cla qu e ofl'erecia era o unico- r+11.ê__J)ü-lia affir
nrn r v0rdadeiramente a uni[o clôs--c~ 
l1%t0 paiz . 

Sr . presidente, a comáiissão considera ar
tiôci:i,l o processo ele eleiçfo do prqjecto 
constitucional, mas si este, processo e ar lifi 
cial e não s1tisfaz, mnito mais a.rtifi ~i a l ó o 
pr·ocesso consiaote cl n, emewla fu1' rn11bda, pela 
commissfo. (Apoiados.) 

O SR . ZA~íA - Ahi tem V. Ex . um apoia
do meu e muil:o convencido . 

o SR. ADOLPHO GORDO-Segundo o systema ' 
proposto pola il lustre comm!ssã.o , a eleição 
para os cargo3 de . p1'0sidentA. e vic0 -presi
den te rla Republica swá directa , mas, cada 
e st~ do terá apenas um voto, de modo que se 
chamará ás umas o eleitorado todo do pniz; 
ag ilar- se-ha .violentnrnenti;i a, opinião publica 
0 a fi nn.l cada estado fica apenas com o direito 
a um voto, 

Minas, que tem mnis de 200 . 000 e l e i.tore~, 
depoi.s de deposi tar 1rns urnas 1m is ele 20'.l.OOO 
votos. fica apenas com um voto:__i ·~to e fi cá 
com di reito igual ao Rio GrJ nel e do Norte; 
que não tem 15 . 000 e\ ?itores ! 
. PePgunto nos ill ust ees membro:> da. com
rnissiio d.rs 2 t si este systernt1 não é nrnü ar, 
t i li~ i aI ainrla rlo que o sy,)tema do pPrdecto 
constitncion:i.l ? (.4poia'1os e apartes.) 

Diz a commissão que o seu proc2sso e · ó
unico que \5ôcle tomar forte o laço de união 
entre os diversos estados, porqn0 é o unico 
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que estabelece o equilibt·iÓ e.nfre elles, e for~ 
t i•lece .à elemento fE)deral; mi,ts, •lesde qne por 
e~s~ r:irocesso os·. estai.los ficam com direitos . 
fguaes não obstante a ' desproporção de :;1.p1 
populnção e .eleitor:i,do, tend_o Cl!-ria um apenas 
uin \'oto; pód.e dar log.J.'r ao mesmo facto que 
ó projecto co-nstitucional póde provocar, isto 
é, póJe' accontecer que ·à maiori a dos estados, 
qúe nem sempre represen.ta a maioria do elei
torado, decida a questlio de um modo con
trtwro·ao da- maim•ia da nação; póde 'accon
tecer . que seja eleito pririleiro ma!,!·istraclo da 
Repul11ica, p1;imeiro representante do puiz um 
candidato contra o v·oto exprésso e manifesto 
ela maioria de todo ·o paiz ! (M uitos apoiados.) 

Vmms - Esta é que é a boa dissiplina 
O SR: ADoLPH) GORDO E onde fica então o 

principio de maioria elo sysienm repre::;en
tati vo'? 

PortantD" o JJF02esso constant3 da emencla 
formala,da pela commissão tem mais clefoi tos 
ainda elo que o do pr(.jeJto constitucio::ml, e 
não me parecem Sr. pr.esidente, qüe o mçio 
lembrado pela commissão pnr.1 melhor firmur 
a solidariedade e união 'entre os diversos 
estados· seja esse, ·desde q\le pode est8belecer 
deslrnrmonia ientre _o chefe do Estndo e a 
niaioria da nação . . Este systema até pôde 
provocar a dissolução da união. (A.po iaclos e 
apartes .. ) ~ . ·:, 

'Não_ !ne s~tis'faz, pois, o proje·do de Con-· 
stituiçí'io; e muito menos o system ~~ da com
missao dos ~!. 

VozEs -'- Apoiados, tem os mesmos defe.itos. 

Gfüt • .i\DQLPHo GoRDo.- Sr. · presidente, ó 
. systema que os princípios indicam seri L o do l suffragfo clirect.1, mas acredito - e neste 

ponto devo declaràr que Ii.ãO represento to.la 
ü 1i1inha bancada e sim o meu voto e ó ele àl
gu!ls amigos, ~acredito que, nas/cil'cumstnn
cias do p:üz, esse systema não pó.te ser ap-
~k~o. .· . 

N:inguem ignorci que uma eleiçfo de taut;1 
magnitude, de tanta importancia, como a do 
presidente e a do vioe-pre3iclente da .R_epu
blica, vae agitar de um mofo violentissimo 
o paiz, danrlo' Jogar a uma · p3rturJÚç,.'iJ seria 

Jcle ordens; e mesmo a ser'ios confiictos. 
Alem disso-devemos dizer as cousus franca

mente como elLis sãp-ci nosso povo ainda 
\ião está preparado tanto quanto é neces
ario para poder desempenhar com todo 
\ Cl'iterio e· patriofismo es~ importante 
lncção ; e, em um paiz tão vasto como o 
bsso',' onde a população cada vez mais se 
a:oluma, pela desenvolvimento da c:ir1·ente 
ir\nigpat.orir.. , onde áH1da sã.o tão clifficeis os 
!Í.los de communicaçã.o, o eleitorado, sobre. 
ti.lo do interior, não póde mesmo conhecer 
os\andiclatos,de modo a escolher aq uelle que, 
pe)s suas virtudes e talentos, seja o m'tis di
gq de exercer aqnelle elevado carg·o.( Apai·
tes( . 

irece-me, Sr. presidente, que ·o melhor 
Sy:t:\na · é o que confia,. n. eleição ás le
gisi.turas dos estado3. Os membro~ das le
gislturas, os homens escolhidos paios estarlos 
pai cuid·ar dos seús interesses 'mais ·i111-

• po:hntes, são aq.uel les que, pelo · couhe
ciiinto dos negocib3 publicos, pela sim 
p~ão e pêl.a sua responsabilidade estão em 
me ores ·condições de 'eleger o presidente e 
o 1e-presidente da Republica. . 

1ir SR.. REPRESENTANTE- Este svs tema 
ta 1 

em teJn c!eJ13itos ._ -" 

vendo jit a hyp.otlu3e cl it org,111isaç.fi:o de le
g:islat~1\1s, t~ ndo_-se cm visLt a eleiç1o prc
;;1denc1al, tno t1ve3;e eu , 1n emen la que 
tetLho a honra dd su!Jmatter ao Congresso, 
\letermin '.1clo que e trl:.\ e3t.vlo terá apenas t<\11-
tos votos quanto;; s.i.io 03 seus reprasBn ta !1 tes 
no Congl'esso N:1cion1l: 

Passo a ler a emern.hL, que é b1st:u1te 
clara, e está ·concJliirl t nos seguintes ter
mos (lê): 

«Os artigos 41, 45 e 46 suostitu un-s'.l 
pelos -seguiu tes : 

Art. O pr2-siclente e vice-presidente se
rão eleitos pelas legislaturas dos estados e 
munjcipaliúacle do Di~tricto Federal. 

§ 1.0 Gafa e:;t.ido e o Di>tricto Fe'.ieral te
rão numero do votos igual ao de seus repre-· 
:entantes no Congres~o N:tcional. 

§ 2.0 A elei~ão terá Jogar ue dia 1 de maio 
do· ultimo anno elo per!oclo presidencial, re
urfindo~s·J especialmente para isso a legfaln
tura ele 01ch estado .e a municipalidade dO 
Districto Federal. 

§ 3. 0 A eleição será pot' escrnti11io secrato, 
e a do preSiLlen te prece:lerá a do vice-[fre.>i
clente, qus serti. feit:t e:11 acto successb·o. 

§ -4.° Concluída a eleiçiio, sera lavrada a 
acta cil'cumsbnciada ela rn 3sm·1, assignada 
pela mesa e pelos representftn tes .praseutes. 

§ 5. 0 O re3ul tado da eleição será' publicado 
immediatamente por editnl e pel<t imprensa, 
e clJi resp~c ti v:t acta serí'io extrahidas tres 
cópias, assignadas JBla ITIP.sa, qu3 ·as r emet
tera, fec·haclns B sollaclas, uma ao p1·esiclente 
do Sena .. 10, outra ao ministro do i11teriol' e 
outra ao Archivo Nacional. 

Art. Logo que o presidente elo SJnaclo 
estL ver de posse de todas as authe11ticas, cle
terminará o dia par,1 a apuração cl<t eleição, 
que, em toJo caso , será feita dentro do pr .. ;zo 
ele noventa dias, contados da me3m1. 

§ J , 0 No dia cleteeminaclo, reunido o Coa
g-resw Nacional em 1m\ioria absoluta de seus 
membros, sob a pre~idencia do presitlente do 
Senado, serão abertas e apurmlas as a tthen
ticas, e proclamttdos ])l'eõiden te e vice-presi
dente dos Estados Unidos do Brazil 03 ci la
clãos que ti verem olJtido maior nm1101·0 de 
votos. · 

§ . 2; 0 Nesta ele''.Ção, cada estado Jnn como 
o Districto Feder,t l terão tantos voto3 q1rnn
tos forem os seLB representantes no Con
g-re:sso N\tcional; e estes serão contados na 
apuraçfio em favor do candidato que tiver 
alcançadó maior numero de suffragios elas 
eespJctivas legislaturas e da municipaliclttde 
federal. 

§. 3. 0 A apuração sera foi ta em uma Eó 
sessão, uão podendo os membro3 elo Congt·esso 
reti rar-se antes de concluída, para o que se
rão ·i;omaclas as medidas· convenientes . . 

·§ 4. ° Concluída a apuração, será lavrada 
neta · ciI·cumstanciacla eh ses,;ã.ó, assigna.da 
pa.Ia mes1. do Congresso e pelo3 rep1•e3enta11-
tes r re3en tes ' . 

§ 5. 0 O resultado clti aput'ação será imme
diatamente publicado por 'edital e pela im
pre!2sa, e d<t respectiva acta serão extrahidas 
cinco cópias, assi ~·nadas pela mes:1:, que as 
remetterá ao presicleute e vice-presidente 
eleitos, às secretarias elo. Senado e da Gamara 
e ao Archivo Nacional. 

Salá das sessões, 30 do de.zembro de 1890. 
Adolpho Gonlo. -Paulino Carlos;-· lrlitrsa. - · 
l!rioraes e Barros ;-Rodolpho .Mirand~t.» , 

. ~ SR. ADOLPHO GORDO -- Não digo qne. o . 
sy~ma seja perNto, mas acrédito sinceta
met~· ser o que mell1or consulta to .los os 111-
td~es. · · · · · 

Úço ·dizer que ·as legislaturas do:; esta
do podem dei·xar de representar a maioria 
do aiz. Com eJfüito, desde gne cad.tt e .~
taq, ~o exercício d_e . sua autonomia, póde 
orpmsar :t sua leg1slatur11. como entender, 
de· odo que um esta.elo pequeno póde ter um 
n11ero de rep~esentar:tes -loca.as ·nviior de 
qu um grande estado, o .. systema deixaria 
ele ~nsultar os interesses da maioria; si, pre-

Sr .. . presidente, o processo consta.nte desb 
emenda é o que me par9ce melhor para. 
uma el ,ição desta uatureza : os membrqs dn.s 
legi3laturas locaes não sí'io .eleitos · especial
mente para eleger o presideute e vjce
presiclente d;• Republica., mas pam tratnr . 
dos interesses mais importantes do estado, 
de modo que não estão nas condições de um 
collegio especia.lmente incumbido claquéll>i 
eleição, e antes são o.;; mais dignos e compe
tentes representàútes do ·estadó ·parn esc0-
lher, de entre todos os candidatos, o que me-

. ' 

lho!' po;s·1 s9rvit' o paiz. Aêcresce CJU?, nfí°.'. 
fnnccionnndo todos em um mesmo loga1 ., ma.s 
cada represen taç:1.o em seu_ respecth•<;> estad_?., 
teem os represent;rntes mars .c~lnm.e 1s3mpçao 
de espirita, o estão me~o.s su_;eito.> as transac
çõe3 e conclmvo3. 

E p~ rn. evitar o inconveniente ~:rave de c~a. 
es tado foemar a smt leg1slatnra .lª com o pen
samento de ter gral1(le numero. de votos, pr}_
dendo um estado menor ter ma10r numer0 d_e: 
voto3 ·que um maior,. d_etermi1~u, _11 ernendiJ, .. 
qne ao candidato que _?btL ver maioria~~ votos:: 
no co1wresso local sera.o contados tantcs ;ro~os 
quautos tolll esse esta.do no Congresso NaC\O
nnl'. 

Fica assim consagrado o principio da maio
ri ,1 . 

Não digo, Sr. presidente, que este sys
lema Sl?j <t perfeito, rnns, me P1!-l'e~e que, entra 
o systema elo ·projecto de Const1!.~Hção, entre o• 
processo indicado pela com1mssao dos 21 e _r; 
suffrngJo d1:•ecto, a.emi>:TJ.da que s~ibmetto .<~ 
aprociação do Congresso é a que ofierece ma1,, 
g·aranlias. · 

D ovo dechwar, pol'ém, qu2, sí por acaso a 
maioria do Con °Tesso re.ieitftr 't~ emeur:la, en
tão vot<trei pe& emendt .offerecid J, pel:l Sr. 
Julio de r,,u;t il l103 (ap oiados), que estabele.::e o 
suJ:fi·apfo directo. (11!foito bem, muito bem.) 

o SR. FREDERICO J;l'.lRGES-Ahi, ,sim. 
o SR. ·ADoLPHJ GoRDO - Subi ú tribuna~ 

Sr. presidente, afim d~ me clem?ra~ o t ern pJ1 
estr ictamente neces3ar10 para JUSt1ficar, com 
suocinfas consir.lcwaçõ~s, a ()!11encla que li e que 
vou remetter a mesa. 

Fil-o o desço da· ll'ibnna estando corrven
ci,Jo de CJU1 o Congl'e3so torirnrá o assumpto .nu. 
consicleraçiio que merecJ, porqLie o assumpto 
é Q"rave, e te1i1os o e3tr.icto rlever de bem r~
sol ver a qnestão-:-· atim tle dotarmo3 o p:uz 
com uma boa constituição. 

A constituição ele um povo exerce a 1!1ªis 
ilecisi v ;1 influencia sobl'0 os · seus destrno:; 
(nrnitas npoiados) : · pwa que. um povo poss~ 
vi ver feliz e pro3pero, é J?t'ec1so qu~ v_1va a 
sombra cb um codigo político que, rnsp1ran-. 
do-:;e em p1·inclpios n1•,lade'. ramente lib~raes; 
sa.tii f.i ç 1. a nnioria d ~t vontade UNltonal. 
(111iiitos apoia'.los; ·;m~ito bem.) 

Só nestas concliçõ :~3, S1>, presiclente, só. com 
uma constitui ç:1.o assim feitn, é que a nossa 
pn tria, a proveit8 nllo as grandes t'orças natu~ 
racs da que cfüpõ;, pó !e attingir á prosp3ri
clad0, á grandeza e gforia a que tem direito. 
(lkfoito b .~ m., muito bem.. o o·;•acloi· e com
pi· imentaclo 1101· muitos S t'S . reproscntantes.) 

DISCURSO PRON UNCLl.DO NA SESSÃO DE 
31 DE DEZEMBRO DE 1890 

O Sr. Za111a - Senhores msm'Jros do 
Congre:oso, 11.fJUBlles qu9 profess'.lm si.nceL'a
me nte os principio.> e clogm,ts rep11hlic1 nos, 
a.qnelleo; f]ne serhmmlte tomftm a si a tarBfa 
de defen rler a republica, p1·i11cipio, sem se en,.. 
canegarem, p01·ém, ela tlel'es '.1 dos ab,1sos; elas 
corruptebs que no systema se .tem introdu
zido, ou f]Ue se possttm introduzir, não po ::lem 
deixar de prestar pleno ass'.lnso á proposttt 
que se acha em discussão. 

Qmü e o fim desta moção, senhores 1 O fi.m 
unico é proporcionar aos estados um pr0cesso 
eleitoral q11e otl:el'eçt aos cidadãos, que 
teem de concorrei·ª' urnas, para. a escolha 
dos l' 1~ presen tantes rlo.:; estados, mel hora.;; 
ga.i•nnfois do qne encont1·ámo3 no dia. ·15 de 
SBte1111Jro, quando Se proeedeu a eleiç'.i.O d03 
membros deste Congresso. 

Nesta rnocilo , redigida como está, si bem 
qtie eu n fíb 111e nreoccupe da ·füenrn, nns 
preste sómen te attenQ<.'io ao fundo, atfil'mo 
qrw não h::i. a menm' 1fütnifestaGflo d ~ hosti
lidade no governo qne· nos rege, pelo con
trari.o, par i os fJlle entend':Jm qnP. os amigos 
.utsos sã.o os peiores que exi~ts m, moçõe 
destn, · ordem peoc!ulem s::ünta1·e3 effeito 
junto àquel!es éjue querem ser -real 
meu te governo como deve sel' o governo re 



pn'· 1 icano, g·ove1·no~ que res1i13ite a opinião q ué nnl , executada: não t)rodusa desastres em sua· ori,,.em,-e-a inda- em cima,. .11aspadas o 
11u, ·11, e não queira governar capric\lo3a e nada pr-ova,porque prova de mais. ( A)Joiados.) refülsitfoadis depois ; . e -pect~c~lo trisJ~ssi)no 
arbitt- ;:i mente . d que tau.to depõe conttaa mora!Idade pr1v11da, .si um t lei box qlle cerci1 o cida ão, na l "' · 1 t 

Seullo . ~. , <'On lieço hº, lll ti i'to t.eiilJ)O 0 Sr•. ·- 1 d t 1 t 1 º como contra . a moralidace ofllcia, especa-. . ·" '" occasmo e 1> Qr o seu YO' o, t e oc xs af) gm'"·n- · · d t d 
l .nl.111·_<t1·0· do i' 11 ter1'or, ·co·,''1 qt1e1n se1111)1'e e11- t ' .. . . 'd l t l o ·que culo que o poder .publico · eve po.r o os os ~ ' rns-1magmave1s, po e ser e e nrpac a, . 
tretive amistosas relações pessoaes, e il, cuja não succederil, com um reg ulamento, que en- méi:os evitar. ; _·.. . 
nrobid n.tle política não . procurarei negarju~- trega ás inteqdencias todo o processo eleito- Estou cançaclo de r epetir. que. sen~ .ul'n~s 
tiça. Serei o primeiro a crer que for am bMs ral desde o a listamento do ·eleí tor até . a apu- li vres .não é possive l estabelecer-s.e no Braz1l 
as intenções do Sr. Cesario Alvim, fazendo raçlo tlnal do v.oto '? ( Apoiailos .) nenhum reg·ímen político liv1·e, chame-se elle 
bai.xar o r egulamento eleitoral, que actual- Não ha po t> onde escn.pG . ( Aiio iados) Quanuo inonarchia ou republica .. (Apo.ia.dos. ) Não se 
mente nos rege; qu3ro acreditar quG os reto- as intendoncias forem honestas a eleição. lrn funda a libertlo.;de dosconfürndo-se della. . 
r1ues, que essé regulamento sofl'reu , himbeln 1 d Com o ultinmretoque que soifreu· o c.ele:bre 
f d tl . 7 b de ser 1 boa , e neste momento folgo e e ar · l w l 
oram · ita os pelos mottvo·s os mQis no r es ; testemunho de que vi eleições boas, no e3tadg regulamento, ficou obra aca:b.ac à ._ . ao 1n. 
mas, acima de tudo, esliL a exper.iencia e ella da BalJia,onde as iritcn lencl is soubernm e.um- meio ~de eséapar des mesal'ios fraudulentos,' 
nos' teli1 demonstrado que, n pezar cios reto- pr'fr 0 seu de~·er.. (A pkiclo3 .) si não empregando a força. 
ques, o regularneuto cada dia se tem tornado - ' LO,..,O'O- de1io1's d.e __ 1'8lllll.àO o:CODoº'résso\rnste 

· Alli e3 tá um no.sso il\u3tre ·collega, º" $1'. 
p01or. bQrão de. Villa Viçosa , intendente cio muni- edi ticio, tive o~casião d·e mosti'ar a um· dos 

Senhores, não entro na apreciaçlo das f<t nossos distinctos colle
0
0-ils; intimamento li-

ld d tt ·1 · - d C' p · · cip. io 'de Santo Amaro que so:iba cumr)ril' o cu a es e a r1 m1ço3s o ,o vem o rov1sono- gado ao chefe do Governo Provi,:;ori.cí, unm 
n ão quero saber si elle t em O' tlireito de !agis- seu de.v;er . · · cartit do interior da ·Bahi:1 em que pe~soa 
l lr !:l regulamentar, o que sei é que todos nós, füi Sn.. RmrRJrnrnrAC\Tlll _Apoiado. qualificada e digna ele toJa a fé me coinmu· -
ueputnücs, senadores, membros e' chefe do 0 sn.. ZAMA ••• tfJndo C'lêolhido 0 melhor · nicava que na vilh• do Chique-Chique, como 
poder executivo elevemos att'.mder aos. intm·- pesso~\l d.as localidades, pwa org·anisar as em todo.> os otitros pontos elo munici'pi,o nin-
e ;se3 elo povo., que nos nnndóu aqui defend'Br· rilesss. guem sabi;x que · alli se tivesse proéediclo R 
o;; seus direitos e zelar às m as prerog1üivas .' eleição alg'u ma. Não. se. ··reuriiram os. Jtiesa--

Procede.Ddo o nobre repre,seútarite flu ini- - UM Sr .. REPRESENTANTE - Apoiado. rios; nem cleitoré;;, nã'ó se abrirani rpesmo ·os 
neúsé como procedeu, S. Ex. deu umft prova O SR. iAMA. -Ning·uem s.• queixou das elei-. eclificios clesi'gnados para · o3 actos e.]eito1:aes, 
de que deseja CO!lCOrl'er p::ira que o Gover110. ç0es pro:;edirfas nessa> loc~tlidades . e en:tretan to ap1'nriiceram na capital para a · 
P rovborio siga o melbor camitrho nas conâi- Queni. i11(Iita np po_liticl\, como eu, conlÍece apui'ação as actás"de t0das ·essas localid.ades, 
çõe3 em que -nos achamos. , os desgrilcndos lrn.bitqs eleitoraes, que este tig-nranclo como . t enrlo votado a qunsi unani-

E s. Ex. não pMe Set' -suspeito .. , não __ .e, paiz tem ti•lo, e que ainrla couse·rva. es tn. per- _mid.ade elo eleitorado. O mesmo phenonieríó se 
· · l -1 " t , d Im · · e.leu ns municipio de Santa Maria da Victoria·, c,)1110 eu, um apostila que vem eh mouarclna. rnctosa 1er ançi, vo:s empo~ o per10. . 

· · · · em qnasi todas as regiõ.es à nwrgem do 
J)igo assim e não cre10 1rrogar'-me uma lllJ u- os nobres i·eprnsentan tes sabem que ha s. Francisc.o 0 mesmo_ esc!lndalo·se-praticpu ! 
i:ia, porque apostatar para a 1rente sempre ·mnitos homens honestos, pelo menos ·no nor te 
foi nob1\J. O que ni.'i:o é licito, o que não é isto é muito commum, incapazes ele pratica- O illustre Sr. minis tro · elo inferior, Cl'eio · 
deaente, o que é mesrno repugnante, ó apos- r 3 rn um acto r eprovl.vlo na sua victa_ p~rticular . eu, é 0 unico que aind~ pen:sa ·que, ha no 
_totar re trozrndando. e que, entcetn.nto, s::i va ngloriam tle haverem Brazil e leições. A eleição entre 'nós está re
" Senhores; 0 hoimlclO · ministro do. interior, : falsifiéado act'ls eleitoraes . (Apoiãdos.) cluzida (LOS infondenres : inunicipaes ,· pela 
Ínais.' do que outro qualquer, tinha obrig.:iÇão , .Bem. :vee.m .os meus · collegas que não lia maior parte escolhicl'o3. ª d'edo. 
ele lembrtlé-se de um passado, que lhe d3Yht. 1 aitirt11· entre i;·rantle numero de ·patriciqs Hossos Niío lia · mu.itos dias, a imprens:. cl'i.i.qui ,. o 
ser muito caro€\ llonrnso. S. Ex. tinha sido nação exacta do q~e·, S 'ja a probidacl'e·politic'a Jornal do Commerçió, si me nãO falha a me-. 
eleHot'alment'e stlgrado seis vezes por Mi'nas, e .. eleitorar. (r!paiarlos.) mol'la, publicou u1ú do.cµment9,, que 1frovipra, 
c-:mtra as ordens expedidas aqui do Rio; 0 regulamento do. Se. Ces:uió Alvim, em qu:i as eleições feitas na cidade aa Condeuba" 
0 1~tlens que tinham por fim restriugir ele um paiz, em que .cada cida.clão se mostrasse (Bahia) e ·constantes' do livro de notas çlà ta,. , 
a lg um .mo;lo a liberdade das urnas em l\'1.i nas. zeloso'-de· seus deveres, e re.>peitrrtlor rlos cl i- , belliã.o dnquella cirhcle, eram muito divei·sa·s · 
Apesar cl '.l tudo, a a11tiga provincia de l\f.inas r.~ itos dos on tros, em que todo 0 mundo· se das actas, que serviram na apuração geral, e 
mandou, creio que por sei3 vezes, o Sr. Ce- in tei'.essasse em manter a liberdade .de voto, que j á for,1111 ap.provadas pela Camar,t dos' 
s:n·io Alvim. em suas listas t riplic3s, gr&ças a, d · b Srs. Deputados. - · · · e a pureza as urnas, em que mnguem a so-
lei de 9 de j aneiro . lut amente .pensasse em abusar . . -. Estes deplora.veis abasos, ~i não. eram iti1.: 

UM Srt. R EPRESE:>ITANTE - Graças ao espi- · · . possiveis, era.m todavia mui difficeis com as 
ri to ele indepenclencia' da provincia ele Mimts. UMA, ·yoz -Ensmaria a abuSl r. (Apoiados.) : disp_osições claras . e terminantes da Lei. de g' 

.. . ' O SR. ZAMA- • •• seria talvez supportavel; de ·J' t neiro de 1881, a qual procurol1 c3rcai' a 
O. Slc. ZAMA. - Acceito a correcção elo · é 0 e1)1.m)1 pa1z. por m,-como o nosso, em que os '. verdade'el'e'itoral' d3 todas.as ga:ranlias ii11a-

)iü'bre representante, correcçãü' r1ne não · é rintencJen tes e se~is .prepostos nã.o são .anjos, :ghrnrias . · · , ·'· 
s:não o complemento do me\l pens .11nen'.9" , em.que o p1\opr10 Govemo se mostra pouco ' · · 
. Si a provincia de JVI.ina.s não fos;e ba.~tai;tê escrupulüso em materilt elr;i itoral, erü que bo- O Governo Provisqrio, ·exced·e.ncfo. a .orbi.ta ,. 

co!lhecjda pel \l sµa, ai ti vez e · independenciii , nien's tem lla vi do;. e ha ai nda, que afürmam om .que d~ve~·ia ·conservar-se, sacrificou · o~. 
'(apoiados),. con~ Ct;l rteza não tel'Ía Pl" cedido do que-em eleiç.ões o c1"ime iinico con,siste em seus.
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· l l li l escola., q11°v Ill' .-' ,O'- 0 q 11A- os (i11·· J'tl-'t;fi'C" I?' os · nac a ucr'lra nas e eiçõe't; m'.l!'.._,gSlQclos ·: só quo .SeJa um npvo, ( es· e q_ue ~ e ~e ac 1a """ ~ • " - • • " • · 1 ..______ 
. · 1 f - l 't' inei'os-, en1 u1n ])º.· i·z, fillo. l111ente, e1n· qt1e o conseg-u10 uma; co usa : e espertar conl'J.:ri;'i-r., . compr1m1t o nas suas uncçoes po 1 ·tcas, por " - " · d " bl' 

lilis mas e por agentes o!Ilciaes pouco con- abuso, e o ahuso eleva :lo a quint'essenci:• é ri. s i ª esco111u1.nç1. pn wa, e os governos , qt10 .. 
scieµciosos , a não qu_ere_r. revolucionar-se com regra g·eral, semol'ha n te reg·ulamento, é, perduram, sfü> os que satiem captar pela leal· 
as ar1r.t1s !la mU.o, ha de forçosamente cecler alem de inexeq ui vel, pura e' simplesmente "da.rle. de seu . ·pt•occder ª con fiança nacio1Jal : . 
· l d · 1 A · · l M. intoleraveL (A:poiaclos .) millum· est imperiwn tutwn,. nisi úenevolen.tia as ore ens o· poc er. · provrncia e e mas, minitwn. » · 
porem; repi to, g1·aç'1s·ao seu caracte1· e a, lei , o· illiist re ministro elo if1-tedot' não pó:le 
ele 9 de janeiro, pôde manter-se sempr e na a;vüiar mesmo· cmüo se aclrn. · esgotada a , O SR. CAllrros SALGES (niinisl'l'O. daj~i-~tiça) 
altLlra cle ,seus dev:eres. pácíencfa desté p:ivo sem pre tão resigüaclo e ; -:Con? apropria lei d9 Sr. Sai;aiva a. oppôsi-. 

·Ora, o que succedeu então ·à Minas é o que submisso ás ordens officiaes. Posso .assegurar çao fo~ abafada,. 
deseja1i1os que ac tm1.linent e succeda a t odos ao C~mg,resso que a .continuar e3te cleplorav.el 0 .S.R. ZAk1.. _ MRs p ~n~ que fo'i abá:fada' ~. 
os ·esti1dos. g digo nó3, porq_ue, desde que systema de fazer eleições, µão ha quem possa .. Porque a lei foi. .desrespeitada. ô . honrado 
Qâ beri á Republica, sou t ão bem intencionado responder pela .ordem publica nos comicios ministro,'. a qt1em d·evo toclas as,, ah erições, 
como qualquer repu_bl icano historico, si bem eleitomes. (Apoiaclos.) .1 q,uer pelas suas qualidades pessoaes, -guei' 
que n~o tenha os mesmos títulos . S:iu o pri- O cidadão acll_ru-s~ na dolorosa continganeia pel'a sua posição .officia l, b::nn sabe que as me
mci1•0> a reaonhecer que an tes de mim eõtâo . otnle abster"se mteieamente elas u·mas ou de lhores leis pode.1_n ser çle_turpadas. 
elles na 'clit'ecção, r estn.nclo--me aux iliai-os com defemler pela força os seus direitos politi~os 
os meüs conselhos, s i é que po3so dar con- já conculcaclos · com um desembaraço nunca. A corriipçl!.o d~. opti.mo d o P,e~simo . . 
sell10s .Masoquequeremosnós comestain- .clantes - viii.to , e ameaçado3 cLi serem ·de .... - · -· 
clicação '? Desejaanos, porventura, despir o novo conculcado.s nas proximas elefções, e Imag-ine S. Ex. o qu·e deverit ·ser entiío ri, 
Governo Provisorio elas alti'ibuições, que ainua com maior desembaraço: · cormpção do ·pessimo, porq.oe pessimo é. 0 
lhe conferimos? · · ac tual reg ulamen to. · • 

As r eli1ontas po'liciaes es tão se fazendo em · 
l\ã0 . Desejamos simplesmente f11zei; ' todos os Bstatlos na mais alta escala. SÍ i·odós ' Si com:::i M.S~_raiva,a 6pposição foLabaCttda' 

c:1eg·ar ao conhecimento do Governo a(lliíllo 0~ bi:azile~ros fossem anjos eni J)?litica, po.cle- com o regulamento Al vi.m só pode1'.il, surgfo 
que todo o. nlt:ndo sabe, aquillo que CQda am namos dispensar qualquer legis la·ção·; 11188 das urnas q;ue111' o Governo determinar. · 
de nós sBnte : que o regulame!lte actual não send'ü a:lnclf:L o que s~mos, o regulamento elei- Só .nor milagr13 se· dará .algÜma exceí)çao ·f.t 
garante , ele modo algum-, !l; liberdade elo voto torn .l em v1go.r i:avia fatalmente produzir 0 reg:a. . . · 
n fa.cti. lta aos ag·ente3 .oíTic1aes todos os meios ·esult 0 ·do c1ue t1ve1no" N · t d ~ 1 ·. " . ~ • 1 unca o son es o (Apoiaclos e iu1o apoiados.) 
ele defraudar as urnas· · s.1;. Nabuco foi ~ais completo entre nós. 

O· ar0,,.nmento do illustre r epresen tante, que N- l a rnt ·t a· b t S~nhore.·s., este argumento é o mesmo pro. 
1 fl:º 1 u os ias, os no res represen an- durnlo llelo,_ nosso colle

0
o-a que antes cle.n1.1·111 me 11recedeu,de que uão ia l0i •P. or bo1' qne seja, te' ti vernm o es1)ectacnlo ele 0 ct~s .. · · d s 

. "' . " f . " " Ja viqa, .a, occupou "'tribuna, · 



;_ 

A lei Sarairn foi detul'pada, como podem 
s~r deturpadas tbcl<1s as leis (ap·,iados); mas 
si élla lealmente executada abriu as portas da 
camara ao nobre ministro e ao digno Sr. p1·e
s\dente deste congresso a culp11 ele mais ta1'de 
estas portas serem rechadas á opposição, vi
goi.·.:mclo a mesma lei não póde, nem deve ser 
attl'ibuicb a defeito della, mas do:; executores, 
(Apoiados). Ora os homens não mudaram 
dessa epo~a para agora. 

O Sti. RosA E, StLVA - A lei é tão boa qtie 
os partidos julgamm-3e garantidos e plei
t·3at•am a eleição sob o seu regimem. 

O SR. Zu1t1..-No sul a educaçifo politica, é 
muito melhor do que no norte; entretauto o 
nobre ministro se queixa de que não pô::le vir 
h camara no regimen dessa lei. Ora, imagine
s~ que, sendo os mem10s homens e a lei muito 
clifferente, tendo.-se entreg·ue agora todo o 
iwocesso eleitoral a uma só entidade pres:t ao 
poder, que resultados deplora veis uã;o s) llão 
dar em um paiz mal educado, eleitoralment'3, 
como o Rl\lzil ! 

o SR. CA~IPOS SALLES-E' que p'3nso que 
não é Ill lei eleitoral que e3tá a gar.tntia da 
liberdade do voto. Essa lei isolada niio tem 
nenhum valor; depende elas outr<1s insti
túiçõcs. (Ha outros apartes.) 

O SR. ZAilIA - Sr. presidente, com ca1't~za 
a primeira gaL'<1ntia da liberdade eleitoral 
està na educação politica e social do cidadão 
e na m.oralidade .do g·overno ; mas, corno diz 
dahi o meu nobre collega, as leis conconem 
voderosomen te pna formar os costumes. 
Niló se cduc:un cidadãos clecretando-s3 más 
le!s e pe3ssimos regulamento3. (Apoiados; 
muito bem.) 

Si nós já eramas afrazaclos em educação 
_eleitoral, a pezar de uma boa lei, co:n a de \) 
ele janeiro, vamos sem duvida peiorar os 
no3sos costuni;s com o monumental regula
mento Cesario AI vim e· com os retoques que 
lhe teem sido feita. Portanto, nós que nos 
suppomo3 a classe clirectora, vamos reincidir 
em um crim) que temos tantas vezes pro
fligaclo, qual o de animar e favorecer a fraude 
cm materia eleitoral. 

Dava com franqueza dizer-vos, St'S .• que 
encaro a dictadura por !nodo muito diverso 
daquelle; pelo qu<ll costuma encaral-a alguns 
dos illustres collegas. A dicbdura, ain:Ja 
hontem o dis3e, não pó1e ser outra cousa, 
sinão um accrescimo de poder, que se suppõe 
conferido a um .ou mais cidadãos µelo con
senso tacito ela nação, para que elle3, sob sua 
re.wonsabílidadd, p0ssam tomar com rapi<lez 

-~--:.c""<>vt'tas pl'ovidencias e decretar certas medidas, 
que, em emergencia g-raves, se tornem indis
pensaveis ao bem publico: dichdul'a no Bra
zil, e no fim do se:.ulo actual, não pô:le em 
circumstancia alguma ser despotica, e sujeita 
a paixões partidarias, ou subordinadn. a inte
resses de segu11da ordem. (Apoiados). 

Diga-se sem rebugo a verdade. A dictadura 
entre nó3 só tinha um alcance : removido o 
o regímen mouarchico, esfabelecer o repu
blicano. 

UM Sn. REPRE3ENTANTE - Mantentlo a 
ordem. 

do novo regimen. Nestas condições .a dieta.
dura nunca teve necessiJade real de empregar 
meios ex traordinarios. 

Sem objectivo poii n<'ío po·fü1 , não devil se 
revolvet' o paiz de fowJ, (m comble, nem] revo
gar as leis oruinarias, reconlnciLlamente boas, 
que possuíamos. · 

Excedendo estas ra.ias, q\le o criterio do 
provisorio lhe devia ter traçado, os gover
nantes, que podiam ter tulo ganho perante a 
opinião nacional, Eó conseguiam despertar 
desconfianças, que de cet0 to não teriam sur
gido, si tivessem melhor comprehendido o 
papel ele uma clictadura moderada, intelli~ 
gente e p:ttriolic.i, que ti ve3se por alvo de 
seus esforços a felicidade o a grnndeza na-
cionaes. · ' 

O Sa. BADARÓ - Ess1 e a verdadeira dou-
trina. · 

O Sn,. ZAMA- A dictaclura Vim commet
fülo erros. e graves: .os membros do 
p:·ovisol'io iliio podem pretender a infal
libilidacle, e estão sem duvida sujeitos ás 
fr .tque_zas inherentes a todo:> m seres lluma. 
nos; commetteram ·erros e füHas, que muitos 
outros politicos teem commelti1Jo, sobresaltin
do entre todas o de deil)'.i1rep1 muita vez 
o interesse indi vidllal supplá.n hr os grandes 
interess:Js nacionaes. Outro erro do Governo 
Provisorio, erro que tambem tem-se estendi
do aos estado.3, roi de preo!::cupar-se mais d> 
organisa.r um Congresso para a eleição de um 
presidente da Republic.i, elo que p.ira a 
org-anisação de um pacto fundamental regu
lar. Esh preoccu pação erti . tão con hecid .~ e 
manifesta, que não poucos candidatos j ul :;·a"" 
ram um dever declarai• em -: suas circulares 
o nome do homem,em que se co1nprornetteram 
a votar. (Apartes, con~estações .) Na B.\!lia o 
facto se deu, como se póde verificar pela 
imprensa dia ria daquella ~idade. (.4.partes .) 

O nnsmo phenómeno s:i está dando presen
temente CJm relação it eleição das constituin
tes dos estados . 

Não se cogita dós homens .cap1Z3S ele decre
tar uma boa constituição, que concorra para 
a fecleração real dos·estad9s : procura-se mais 
quem seja apto 'para votar no candidato, que 
se tem em mente eleger, · e . procura-se ainda 
por meios artillciaes substituil' a vontarJe po-
pular. · . 

E' triste dizei-o ; mas p:11'i1 muita gente a 
questão não é de unn boa organisação dos 
estados, e menos ainda do futuro da federa
çiio: a questão é um:t e ÜhiC ~....:..m mter um 
proces3o e lei total, ·reconhecidamente impres
·tavel, nns que garante a el~ição de gove1·na
dor certo e determina·:lo. ( Aputes ; contes
tações; apoiados e n!Zo apoilt'.los.) 

UMA. voz-Esse. ·0 que é a ·verLl::i,de. 
O SR. ZurA-Um p:tlriota sinc3ro, Sl', pre

si,lente, não póde cogitar destn,s paquenas 
cousas, quando se tratei d.e ref'o1•m:u' uma 
patria que os abusos t<wto desfiguraram. 
(Apoiados, muito bem.) · 

E, senhol'es, neste rnomrnto acho opportu
nidade para appellar para o patriolistJlO dos 
illustre3 rio-grandenses que sentam-3e nesta 
casa .. 

o sa. ZAMA _ Mas a Ol'dem não tem sido Elles que teem sido os p:tlatinos dft fe-
atacada por ninguem : a republica teve uma derJçfo, que foram os defensores do1 bons 
grande fürtuna: não encontrou inimigos a princípios republicanos, .não . pódem dei
combater. Todos a acceitaram sem repu~·uan- xar nesta occasião de nos vir auxiliar parti 
· t l ·1· f · 1 - · cons>gnirmo3 que os eslt\d, o~ · poss<tm ele0n-er c:a, Ol os se propazeram a auxt iar a. ·unc llçao 

:1 Je Janeiro- Impi·ons:i. Naçiona\ ...... JS\iJ\ 

os set!s repl'e3entantes com alguma liberdade 
mais do que tiveram na eleiç1o 'do Congresso 
Constituinte. · 

Senhores, notemos uma, circumstancia: este 
GoveruoPrnisorio teve uma rortuna, que ni1o 
que governo algum tenha tido; esse Governo 
Provisot'io não encontrou inimig·os deante do 
si, nfo encontrou o;ipo3icionistas,. ( ApoiadoJ .) 

O Sti. ARISTWES MAIA- Não os encontrou 
ás claras, porque tinham medo, mas oc~ul tc.s 
quanto3 não arnhm por alli ! 

YOZE:>-011! oh! 
O Stt. BÉVILAQUA- .Amigos w·sos. (Riso.) 

UMA voz-E adherentes. 
O Sn. ZAMA-Sr. presi·lente, 03 inimigos 

occultos, que se não co:.ihecem, não tleve:n 
metto1' medo a ninguem. 

UM SR. REPRESE:llTANTE-São os p0ÍOJ'es. 
O SR, ZurA.-Eu,pelo menos, não tenho re· 

ceio desses taes. Oa governos não devem ter 
medo de almas do outro mundo, desde que na 
correcção de seu procedimenio está o primei
ro elemento de força.que os manteem : quem 
tem a consciencia tranquilla, não treme, e 
nem se assusta com facilidade : um g·overuo 
que cnmpre seus deveres estit sempre habili
tado .a combater os inimigos,de onde quer que 
elles surjam, porque sabe que o p<ltriotismo 
nacional estara acima de tudo, e que na l1or<t 
do p3rigo encontrat'á e:n torno d3 si os bons 
cida lãas que sa iu teress::im deveras pela caus'.1 
publica. 

O SR. BADARÓ - O que queremos é apenas 
a lib3rJade p.1ra o povo m.inifestar-3e. 

O SR. PrtESlDENTB - O'..lse1·vo ao nobre de
putado,., . ( Cru~mn-se divel'sos apartes.) 

o;sa. ZA.'.IIA- Sl'. presidente, o rumor que 
vae cá, por b:tirn não me pe1·mitte nem ouvit' o 
que V. Es:. me diz neste momento. 

O SR. PRES!DNTE - Obsel'vo que o tempo 
destinado á l" pirt·3 da ol'Jem do dia ejta 
finuo. 

O Sn.. ZAilIA- Sr. pt'J.:;ilmte, contintn no 
meu programm'.t. 

Senhores, obedecerei a:o nobre presiclen te 
com o respeito que todos nós lhe devemos, 
porque, como Cic3t'o, preciso dizer a e;ta 
assem\Jléa em alto e bom som : 011ines l6gum 
servi swmts, itt liberi esse possinw.;~ Não lút 
libe1•dade completa sem co:np!eta submissão 
<1s leis. Vou ac.tbar. 

O riue queremos nós, o q:ie qu~r o autor di1 
moção, o que querem os membros do Con
gresso ó o direito do povo manife.>tar liv1'e· 
mente sua vontade 1.10 dia em que tenha lle 
e~colilel' seus legbladores constituintes, e não 
o poàerão fazei' com o regulamento eleitoral 
em vigor. Nôs, congressistas, espe1'amos que 
o Governo Provisorio e o Sr. ministro do In
terior attendam a este brado unisono do 
povo brazileiro, que alli está a pedir a reforma 
dess.e regulanrnnto; no sentir.lo de serem ns 
mes:ts eleitoraes organisnclas, bem como as 
juntas de apuração, por comarcas, nos termo5 
d:.t lei de 9 de j<Ltieiro de 188 l . 

O ultimo retoque ainJ.a tornou peior ess) 
regulamento, entregando a apul'ação parcial 
as intendencias de cada municipio. 

F11p isto s. Ex. que recebera, além de 
meus apphusos, que nada, ynlem, os appbuso3 
de uma nação, o que consti tue a mais fulgente 
co1·ô1 de gloria, qu3 pó.le cingir a fronte de 
um ho!lBrn pablicJ. ( Apoiad1s; nrnito bem.) 
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CONGREG~Q liTAPilOrTAT 1 Simei'b, Pedro P.rnlino, Coelho e Campo3, 1 Sr. Amphilophio, npresentando a sua emenda, 
- ~l)~J r; IJ -1 Ll 1 Tl10:mtz Crni, Laper, Braz Carnei1·0, Rau .~·c ! ! parece ainda sen tir-se como que apegado 

1 

Pestana, Generoso .Marques, Esteves Jun ior, ás r Jú1in.isccncins d[\, monarclli[\, coostitu-
25., SE.'iJÃO mr 6 DE JANEIRO D:TI !S90 Luiz Delphino,Joaquffil Felicio,.João Severiano, cional. 

Saldanha l\farinllo, Joaquim da Souza, Serze- Co:n cffeito, si o rerrimen instiluiLlo a 15 ele 
Fre>iclencia elo Si·. l'ruclente ele llíoraes elello, Cantão,, Casimiro Junioi·, Nelson, João nornmbro mocliricoL1 ~s costumes elo povo, 
Ao meio-dia faz-se a clrnnmda, il, qual re- L~pes,Froder1co Borges,Gonç::tl ode Lagos , AI- tl'Onxe uma nova ordem de cousas , como e 

spondem 03 Srs. Prudente de Mo1·aes, Pae.> mmo Affon.so , Miguel Castro'. Epitacio, Co~to por que preteode o illL1stro reprasentn,nte col
de C_,trvalho, Joã0 Ne'va, Elluardo Gonç1fves, Cartn.xo, SiL Andrnde, Tolentrno ele Carvalho, locn.r acima de tudo a magistratura~ 
Domingos Valeote, Leovigildo Coelho, Jon,qi1im Ro~~a e Silva., Gon9alves Fe~re ir<t, AlmeiLla Fn~ndo notar, aproposito de um apul'te, 
Sarmento, Fmücisco Machado, Amaro cavai- Pernambuco, Juvenc10 ele Aguiar, Raymuodo que nao vem fü zel' no Con-0 Tesso o seu til'o
canti, Almeich Rtrreto, joH1uim Cruz, Th00- Ba21clei_1:<l, Pernirn de Lyra, Jo1ío ele Siqueira, . cinio político, pois dera j ~ provas de srnn 
(!oro Pacl\gco, Ta varei BJsto3, .José BernarJo, Joao V 1aiI'a, Bernardo de l\1endonç1, Pautes opiniões durante o re!úmen clo.cah ido elochu\·L 
.fofio Pedro, Silva para oho~ . Silva Canedo, de Mieancla, Ivo do Prado, Oliveü'a Va,llaclão, que saberá cumpri e ovEeu dever e q~rnndo se 
l\lonteiro de B:i.rroõ, Fi·ederico Se~l'iHJO , Ubal- Paulo _Argollo, Tosta., ZclrI1[1,,. qcarcia Pires, dirigiu ao elei torarlo ela BalI'a., peciiu-111.P- CJUO 

. tli:io do Amaral, Bezerra de A:lbnquerq 11e Mar~olino ~Iour0, S·rnto3 _Vrn1ra, ~autos se an utelasse, porque a compressi.fo 01iici<1 l, 
Jnnior, CHmpos Salles, Cesario ·Alvim, f'i - P:rerr~, D10uyz10 Cerqueira, Leovigildo falsellilllo as in,titu içõrs, mentit'üt it Repn
nh iro Guedes , Jol°Lo Lniz, Manoel L?u l- Fdguei~,1s , füt'ÜO. ele S: M[l,l'cos, Bwão ele hlic1, como illudiea_ à monar ;hi[l,, anniciui· 
g-encio, Pallet :.t , Astolpho. Pio, ,Pacifico V1lla Viçosa , Mumz Freire, Athayde Jnuior, hudo-u. 
:tvhsuarenlins, ,lofo Avelar, Corrê1 H.a- Samp8:io l?et'raz, Ja~ques 01iri(jue, i\fayrink, Voltando no que Ll izia sobre [l, Americ::t elo 
bell:J, Co ;;tJ. i\I.:tchado, . Francis~o Veio·,i, FL1rqu1m\Verneck,,Vrnhaes,Tl10111az Delphino, Norte e al ludimlo aos dous partidos que se 

,. Cli,'1o·as Lobato, Gabl'iê l cte l\fao-a!hiies Viotti' i Fons9cn, e Si lva, Urbano Marcondes, l\fanhães form[l,ram-o federal, d es~enll'ali sado1· auto 
B:ld~ró, Dutra Nica.cio, Feáeira PirJ;: Ari;~ ! B'.lrreto,. Alberto Bmndão , Viriato de l\Iedei- nomo, 1ibera.l e o r epublicrlllo, cen trallsador·, 
titles l\faia, B Jrnarcliuo de Campos, 'Lopes ·j ros, Jofl,quim Bt·eve3,_ Vil'gili_o Pe3soa, Frn,nça conservador, que t'estringia. n. autonomia Llos 
Chaves , Cnrvalhal, Domino-os de l\fot•aes· j Cat:valho, Luiz . l\1urat, Alcrndo Guanabara , estados; citn, o jllizo emittillo por um dos 
Arlolpho Godo, . Morei1'.1 d~ Silva, Rubiã~ : Erico Coelho, Fróes da Crnz, João Pinheiro, 111[1,iores- jurisconsultos Llaquella Republica, 
Jnnio:', Augusto de Freihs, Amphilophio, ! Leonel Filho, Americo ~u z , Fel iciano Penna, pre3idente do Tribunal Sup3ri ol' , quando o 
Antonio Eus0bio, S1nbl'il, P<cUl[l, Guim:wiies, ! Gonçalves Ramo3, Dom111 gos Rocha, Feneira gl'ftncle porler jmlicitH'io, 01'ganisaclo neh re
Pl'iSco Pa!'aiso, Custo:Uo llJ Mdllo, ºBelfort i R~bello, Barão ele Srnta. Helena, -Martinho spectiva constituição, teve eltl pronuuciar-·se 
Vieir,1., PeJro Arnerico, Felisbello Frdre, i Pra.do Jun ior, Luiz Barreto, Costa Junior, sobre [l, vel'clacleim posição elos estados no 
Gy1' illo de L'nnos, Cas>iano elo Nascimento, 1 Antonio Prado, Almeida Noguei1',1, Flem7 meio d~ União, e ele accordo com as ídó~s 
l\Lütn, B ice lar, An Ui:J Lle Faria, João Barb:i.- ! Curado, Caefauo ele Albu qne1'que, LacercLi, de3se Jlll' isconsul to o as de oscr i ptorcs qu ') 
lho, Nascimento, Demet1·io Ribeiro . An- 1 Coutinho, Victorino l\1ontefro, Ernesto ele menciona, coasidem [l, Unfü•J como urna re
tonio Azeredo, Jo3é Mariano, Ro ;ll'ignes 1 Oliveira, Aht'eu, Menna B:ll'reto o Fel'Dando sultante da clelegação ele poderes cios estados, 
Fernandes , Co3ta Rockigues, H.oclu 0.301'io, , Abbott. r?conhecenclo nestes os elementos pl'in\Ol'· 
Ga'Jino BesJu1'0, Indio Llo Bmzil B iptis- \ ORDE:rr DO DH diaes elo gra.nde todo chamaLlo União. 
t1 da l\Iotta, s~himidt, Lniz de Andrn le - - An tes ele occup ::t.r-se especialmente coai a 

l 
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DISCUS3.l.O DA SECÇ,I.') tu ~o Pi10JECr0 DE 1 ,] 1 s 
e Ari~ti: :s Lobo._ . co~STI'l'~J ÇAO emenc a [l,presen tau <L_.~_e .º , : e~ A~np}lil°.~!.1io, 

A!J•_e se a sessao . I Contrni'.n a 1, di3cussao d~t secção II! do e que,mer~c~u as as,1"natma., ,ele iepr u~cn-
E_IIda e sem deb::\te) appl'Ovad<i, a [l,cta ela projecto ele Constituição com as emendas tanle,, ele d1f1erentes estarias, o ol'ador, reco1·-

se3sao antecedente. a e'esentael·1~ dando a pergunta q1ie foz em seu discurso o 
E' lido e se m debate appl'ovado o 1mrecer < P ' < '· • Sr. _José Hygino : -que poder ó o3to ela sobe-

Jl. 3,_comedenr.lo licenç:i, no Sr. depntnclo Os.:· AugustodeFi•eitasco- ràm_n,rlaUn!i'lorjue encon tra. limit·J no.:;ost;l
Frnnctsco Socleé par.a ausentar-se pOl' 20 dia> m~çG. d1zellllo q cie o q1'.e ~e tem p::tssllclo no dos i 
desta c.ipital. · 1 seio elo Congre.;so Const1tu1nt.0 pa~'ec.3 altes-1 Ol:serva qne o rwtor da emenda e os qne a 

Comparacem mais os Srs. ~os } Hy['in o, tar que_ os r epre3entantes elos direitos <los sustentam , ou !tão de chegai' it conc lns:Io 
.Tu.lia Fl'Ota, Ramiro B::trcellos, Pinheil'O '\ra. po.vos nao es.tavam pr~pm'ados para a Repn - ei·ronet de qng no rcgimen republica.110 fe. 
chado, Ranlj.n0-ftt>~ n. Jo:i.quim Catumla l\fa-1 l:>lic,t füde 1•::tt1v,1 ~ ·ou tinkun um p3nsamento deral os estados tecm poderes por delet"ação 
l1.ftet-tl:Tr11lií, Virgílio oamasio, Oliveir~ G~tl- 1· ele :onser1'n.to1'1::;1110. tal qn:i p~ete ndem c~~ - eln, Uniã?, ou hifo tle c0ncol'LliU' em q11e !la 
vifo,. Gil Go1:1Ial't, Jop.quim Mu.rtinho, Arn.erico 1 t,ralisnr. ~ p~iz, c. ~ns1d~1~ando,,mw '.018 a Unmo po'.let'os 1uherente,3 ao est1clos, co11_1E enlidruh·s 
Lobo, Arnonm Gm'ct::t , .l\Illrõa, Luum Mul!el', >em do., cotado,, 1r1 "~ quo ,t Unt[l,O conceJe rncl epenclenles, e nes te caso, a Uniao tom seus 
Alfl'edo Ellis, l\foracs Ru'1'0S, . Ja.coh chi. Pai- · apenas aos e3tad?s alg11nJ frtvor eOJ . pocfores li miüclos ante es ;os pOLleres do> 
x\o, J\rihur Rios, füz3rril, Borges de Medei- 1 1~ss1111, t em vis to .levantarem-?e hymn os estados . 
J'<)S, Assis Bl'azil, Oliveira Pinto, Jnlio de 3Jl13on8:nte~ no r rg1111en. feJ emttvo; m1S, Adclu~indo alguns arg umentos ' cm C.t VOl' 

Cn5tilhos, _Homero B~.ptista., Angelo Pinheirn, n::i. np~l1.c,:i ça~ t'.~ su1 do,utr1I1n,o.:; representan- j ti o_ su~s Hlt!:i.3 , o ?raclot' enternlc qno o S1· . 
Ak1Lles Lima, Ro'.lrq·ues Alves , . Fet'tl'.lnclo 1 tes Llo~ cl1;~i so., est1tlo~ leem c,1 l!lllo no erro I M1t!1stl'_o Lht Justi ça. olJellecc u a.os preceitos 
Sirna:::, Thomaz Flores, Antonio Olyntho, ou n? sop.i1s111a . . mais ri goroso.:; ele -um syU:enrn fGJor:üirn, 
n.et11mb1, Alexandrn Slo~k. l ei', BeUtwmi_no 1 O ill1.1sl1'e ~'epresentante ele . PtJrnambuco, 1 qnanclo estllbelecen a dualidade na mng i ~-
Carneiro, Gonçalves Cllave3, Carlos J 1s Cln- Si'. ~ose Bygrn o, pot' exe111 1i~o , clec+wou n:i, • tl'ntur.i. .. 
ga>, Leopoldo ele Bulhões, .J o3é Devilaqua., se~sao pl'eceJente qne a U1rn.o é Uil!?:l. sobe- Qu1es 03 limites j uddico1 pw;t cs3n, ~;ob -
Barbos'.1 Lim1, Carlo3 Campos, Perei1'a. · cl <i 1 ra.n[l,; os e3ta~los t oe m o po.der pul11tco; re- rnniil 1 Pergunton. o- ill nstl'mlo profd3üt' d:t 
Cosh, Pires l?errcira, Nilo Peç:111ha, Espíl':to 1 cebem eh Un:ao o qne ell<l el a . fo cL1lclrule ele direito Llo R.o ~ i i'1\ o SI'. José Ur
Sa.nlo, José Avelino, Belaemiuo ele '.\fendonca , Orn, ~u este poder 1mu1Ico é a oxpressão cb gino, riue comtanto bríllwnti ~mo defenclou [l, 
J·1stinian.) Serpu, l\L1rciano ele Magalhãos , soberama, o~ en tit'J é c~ncepç~o cb lJn i 'io , e emencb rtue su1Jscrcvon o JlO.> üi_zia : «'Oro
A nfri sio Fialho, Annibtü F;.tlcfo, A ncl:'é Ctc- nes te _caso nao terno-; a Republten,c ~ederat i va, gimen feele1·ntivo niio 6 t)I\l regirnen ele :<b.
vnlcanti No"'neira p,1rana "' uá Guim::i!'ãe.> mas sun .um gJverno descentral .t31do, sob ª i s t1':1cçiio, o -regi.men federa tiro é um rco·irnen 
Natal, di1u Ribeiro, Pedro Che1;mont, Lauro l'àt'lll'.l repu' .Jicana ou monar~hi c~. ·-""' de organisv.çã(> pl'atic!1, o limite ao po cl~l' tlos 
Sodr~ , i\.lilton , Lamounigr, RoLlolpho Miramh, . Rep_orlando -se aos E;;t::i do3 Un1clos tla .-\me · <'st::ido.> eslit nus necessiLlacles Lia. União, ·o 
Cchô_t RoJrigues e Meit'<1 ele Vasconcellos. rrca L~O Norte, onde,. quando se lt'.1ton ele lirn1 to do poder Lia Cnião es tii nos clit'eitos do:> · 

DeixDrnm ele comparecer con1 crcnsn, os Srs. orga!ll '=at' a Republica, ::i.ppa.recerarn rlOl13 e3taclos. . 
Floriano P0ix0to. Rüy Barbosa , Fonseca Her- .part1llo?, 11 111 do3 q~nes era o conservador, o Qciae3 o ~;; limites judieial'ios tia. soberania cl:t 
mes, EdLiarclo \ Va nclenkolk , Qnintino Bo- cent~'[l,\!sacl~1\ cons!dGt'a que pertencem a este União ~ Em qne pese ao illustrado represen.
cayn va, Sarai v:<, r esa rio lv1ot ta Junior, A CJUi- • p!1rl1clo o ill u3tr~. represei:trnte. ele Per- tan te do e>tatlo de Pernambuco, o ora.clo1· ele - · 
Jino elo Ama1•al , Honriqus de C;wvalho, l\far- nambuco, ::i. que~n Ja. s3 refer ~L1, e o d[l, .B[li!Ía, clam qne não pocl in, esperar que no fim do 
tinl!o RoL1 1·i g ues

1 
Thcophilo do3 Santos, Oiti- SI'. Ampll1lopluo; e sendo 111ter1·ornp1clo por secnlo XIX, quamlo tudo C[l,rnínlrn pal'a 

c'ci, L~a n Iro l\1acie!, FrJ.ncisco Srd ré, l\Ie- alguns a.pnrl es. ~ que responde, declara que doa nte_; quundo se procm'at' org-ani~ :i r as na
<l1'nclo, Conde de Figueil'edo , Matt[l, i\fochado, quando. se c!Irig'lll a'l ele1toraclo da füt!Ii 1, cionaliLlacles polos p1·íncipios elo direito pu- . 
Feerei1•a Brandão, Costa Senna, Alvaro bote- concr~ll3ou toclo o rnn pens'.1mento nestri ex- bEco ; quamlo tu do caminha, para a llemons
lho, Fr·ancisco Amarnl, Domingos , Podo, pressao : _ e traçiio mrtllwmatica. .; quando a scienci[l, nilo 6 
n1Pno. do Pniva., PaL:lino Cn rlos, Francisco -:- Eu q11,Cl 1'0 a f~der;1ç:to com todas as suas 1 o _resnltncl o Lla a!Jtrac:;oão, mas a evolução lo
G licer10 e·Carlo3 Gijrcia; e sem ca usZL os Srs. log1cas c in, egue!1cias. g1ca elos fac tos ; quando se procurn alcançar 
Cunhri Junior, José Secundino, Antonio B:i.ena., Portll_!1to, n::i.o e de esfr,i_n har que, em nome 1' o preceito de direilo publico, como um pl1e
TIIeodnre!o Sant o, Firmino ela Si lve:ra, Jós ·~ da Naqao, t cnhn, o d1re1to ile [l,nnlysar o nomeno ele venhde physica ; quando os pre-

proceclunento de um colleg-a., e dizer qne o ceitos da sciencia politicn, e do clireit? Slll'gem 



r 
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c\:1 rctorla, pófo.se cÚz01', snrgcm eh evolução 1 é :Lrnnt.ailc nacional, e, pôr isso uma força ! nomear na fórma do ast . 43, um tel'ço, eon
sodn!, como os phenorne11os physicos, 6 que o 1 rnori.tl, 6, por is3J, um clir.;ito. A sobe1·ania, 1 fol'ille ~s co::idiçõos de ordem pc1blicJ, ou tb 
illustee t'e1)l'e;0ntwte de Pe rnombnco vem pod.rnto, é !'cal e i.1divi .;ivel n'.t s1u origem, ordem politioQ, . · 
pe!'gunt <tr ern direito nbôh'ticto: - quaes são nn, sw1 essencLt.~fas asobel'Unia não se exerce l\fas, estudai.lo o systenm iodicaclo pela suQ, 
q.; tl ire ito :> da nossa sobemnia ~ por si, te m oec3soich tle Lle agir. cm3lida, o orador entende ·que é preciso es-

Si ;;e tratasse el e es laelo uuitDrio, de um Nlt organis1çfo do3 app.u·alho3 com qu9 tabelewir um sys tema qne g,~ranta me,lhot• a 
co1·p0 co.utio.;; to Lle difftl rent-ls p:i.rt ·~s h') :noge· S3 m1rni füst[1. a sob3rania, se clestac:1 de sua e3c0llrn elo pes~ o.i l da rnagtstritturn teJer.t
uea; , o o;·a lor cliri .t -o li mit:3 üiL sobm.tnia. séJe, ou ap:i1us cleleg,1., lletet·minaclame::;, te, lista ele 1" entraucia. 
1uc'0nal é o direito das outL',1 s s'lber ,111ias, o po:b res. · Nãe é este,d i ~ o oratlor, o Jogar nnis pro-
Jitnite elo u·11 .. sobe i'«ni,t e3tit. no direito tl ,is E' s'.l.biLlo, tofos couhecam a llo:itrfoa C[ll O prio para pas iar orn revista toJos os systemn,s 
onl·rrrs m cion <1 liclacbs . re3Ulta. cb escoht revolncio111ria fcancesct - ·que os publici;;tas t9m engendrado, parit mna 

Feitas ostfls e ontras consicleraç:J'.l.> , o or,1dot' A sobcran i:t destaca-se do povo e vae. re3id ir bo:t e~co l ha de nmgistraLlos. · . 
p:tSSl. á n,nalyse in i üiavel, rc>tricta., preci3a, nos seus co:1stituintes, , nos seus deleg-,u!os; · Nos p1ize3 clemocraticos e vel'claLle que pre
o;pGciílcJ. cl ,t ernendn. apresentada p3 lo nobra nns 03 r esu ltado.:; 1miticos dessa doutrioa tem va lec3 a escol11a p,;r eleição , nrns este systo
depntGdo pelã DJl1ia.. se feito sen ti_r na Ft\\llQct, fazendo resvalar a ma e hoje muito comba tiLlo,c::imo se demons~~:i, 

O oradoi' niio poJorü a.ct'tl .l itat' que se apre- nação do regímen da libertlacle p<11'<1 o i·e- com 03 füoto3 que se e;;tfio dando 1m Untao 
~cnü•ssc um<.L emenda, üss ta natureza, c nes te gimen d::i Lle:;potismo . America.na . 
Congt'<3SSo , po,'cpe ella uii.o 6 nni s do que o que Esta doutrina tem ct•aatlo fL onrnlp 1tencil\. A,escolhll polos c~1·p::is lcgislati vo3 tr'1z o_:; 
h;tvh no rogimen monarchico com pe1m1w,s parbmentar, e esta. tem sido sempre fLm3s ta, mesmos inconvenientes, porque torn.am a esco-
mo!li tleações. a todas as 11u çõ3s em que tem actmttlo. lha do ma,,, is trar.lo uma. escolln, ]lCJl1ttca e par ti-

QL1:rndo em l f13 1, ha mais d~ 50 anDo3, a A verdad ~ ira cloutri :rn , a. doutri na ame- Lbria. A ~scolha pelo3 corvisjudiciarios tem 
asse>_nlilea coastituinte dava-se ao estudo da. ric11rn , a doutrina fra.nc.unGnte lilJ3ral, a tambem o inconveniente de cons tituir-3e em 
01·g-,111 isnçilo rio nnm m~gi stratura primi ti va, rloutrioa de.mocratica é que a sob)ranb oãCJ olygarcbht o poder jLdic.iario. 
s1u ·g- i1:.tm c .. ;s·1 s iJ é;.ts que cahiram em 1842 se Lle$ tac t do povo, o pJvo nilo abdi::n., não Prevalece, portanto, a escoll\::i. pelo potler 
rt unle •l« re.~cçilo . n, mais c0nsorví> d;)r'"" qne nullitica o se u poJer, apenas comme tte p~ir- ·exec11tirn·, .. m1s com' criterio, com g-arantins; 
tem lnv ido ne.; te p ;iz, e sffoestas as icléas que ce llas ·eles$e ·poder, füz deleg1çõJS parciaes ct•iter io e g-ar'antias que a ·exp3ri encL1 tem 
o noi.Jc,: depnb1 rlo rnm t eDzei· p:ira a org1tni- tleterrninadas . confirmado, e é o · coucur~o . 
s:i1,:<10 d t p1·ii.llc ::'a ill;lotnci a. Si isto é verd,1de e:n pri 'icipio qu'.Lndo se ü concurso foi estnbeleciLlO na Ft<U1Ç'1. .ell1 
- Quand.-, e~lüs ir.léas Ye lhas já não po;liam traL1 J,~organis . 1 çfío de in:Jere3 public,os não 1875 pelo ministeo üuf:wre P- e.;; te syste1111 , 
t0r nc•>:itar,:ô.n, µo.r atrr.~a cl as, e que a Re uu- se pó:le deíx:i,r íle 1n rte o Cacto . segunJo o testem unho da notavel pu blicistn, 
b 1 ic:i- nii.o po:I i.1. (L'~ceit ê1 l-il3 poe is;o mesmo , Ora., qLnl é o facto in ;oD tes ta vel, 1nl pitan te, levantou immensamen te o nivcl da mag i~ tL'a
vem o nobre deputado tr(l,zel-as em nome d~ p:tlpavel ~E' que, àD b elo de cJrta ordem de t L1ra frnn ceza, chaman-lo para ell a os talentos 
fe rlemçilo c"Jmo um plirno novo. interesses q:te · ::dL~c tam a soberaniJ,, ln tnm- m~is brill1an·tes. E' vcl'cLule rine annos depois 

Dopais do oult'<lS co nsidet'nçõ3~, diz ai ndlt bem iuteres.ses que alfecLun po.>itivamente a c,h in essa insti tuiçiío ; mns cn hiu cleante tln, 
o Ol'ador : a uniftcaçfio elo direito niio é o viçla lar.a i. intriga. rl0s advogados sem causas . 
r o.;u lt ,ulc1 de um clccr·c to cio g·overuo, é ore- Si a soberan ia indivisivel em saa origem e A ltctlia, que está á frente elo.> es tnelos j u-
s11l tado rln fie l e"e:;ução ela l ~ i , da Jiel com- em su:i, ess ;ncüi deve crear para o Eeu fun c- cli c\ario3, consegúiu o CJ ncur50 com os me-
pl'd rnnç'lo ele seus prec.::i tos. cinnamen to orgJos com delegação tle po- lhores re3ult1do3. 

Or,;r<1 1iÍ S<tcla :t nugistl'alu r::i, esbtbel "cicb a ileres determinados, qne , im porta que na Na Allemankt tem-se a.U estabelecido o 
ca..p :1c Ua·le iule llectna l elo nrn g·i.3tr<1Clo de creJ.ção rkste.i poderes dtl pl emt satisfação a co ncur.;;o na constítuiç5.o ela magistr:.ttm-c1. 

· pl'imeirn ins taocia, estnbeleci•la. a c.l[HCiLlarle esses int3re3ses tle or.Jens diversas, orginiso Si o cone. urso, c.01110 se diz, nem S9!11p ;·o 
sci.enLific" p,1rn. os nucgiRlt'<1 clos de seg1111th por meio de. sou3 orgão es peciaes a vicLL .Q"arante n, 111 el11or escolha, não é menos ver
i1LSLrncia, o.:; ~eus j ulg .. trlos set'<to o~ mesmos loc'.l.!, isto ô, crêe 03 poderes loc.1és e os po- dado que affast[l, os incapazes. 
e da lt i ad viri1 a uni licaçfüJ elo Lli rei to. deres n::tcionaes '{ No systema elo projecto a escolha ela mngi ;;-

0 01"c1d01' não qncr e3sa. unillc ição decre- Assim, para. o 01w1o r a que~ tã.o eõlà p3rfei - t rn:tura de prirneil'a entr:rncia cabe ao chefe 
tad 1L pelo g·overno, repete a li m de formar-se tamente reso lvida no systr. ma federativo do po1er executi vo, mas isto é um perigo. 
um tl'ilrnn;.1l :;uperior, porqu ~ no dia em qne constante do proj ec to ela Constituição. N[l, monarchh o soberano achava razão rle 
nm tdlrnn ;il cornrnotte3se um erm em seu Depois de tl'.\tae comparativamente el iiS ·co nsidernçfio , p;u'n não abusar dflsh faculda
jul'.!-L r.l o ·t·31 ii1 1110 ; a jur.isp1w.lencia enfadouhi emendas apre3en tn,clas · p0!03 representantes el e; 111'\S nos governos democraticos, em- qne 
em totlo o p;1 iz. · elos o3tados eh. G:thia e Pernam\J1ico, o ornclo1· o chefo do estarlo é escrnvo ele um partido, é 

Deve nizc1· ~tin r1a rnn !s, p::n'qtw é u:11a con- Lliz f] Ue, reconhecid 1. a auton omi >t elos esta.do3, um perig-o, como .ia elis::e, ó um::i, ameaç1, 
vi cç .. \o [Wo f'nn · L~ qne alimeub o e.;pil'ito do orga.nisaclos os poderes re~pecti vos, · p'.lrece porque elle sempr~ tem r .1 zão contra toolos. 
oe<Hlor o n<lo o alJ.rndona - a unica que.;;lão que S8ria mutil:tl' e.>s ~i autonoi'nia politica, Uma.outra emenda qne o orador apresen
sen1. <J!le lm ll o~te Jia iz é a cln..separação . es ;a autonomia qLie tem poder de reger todo3 to ;1, tem por fim s1 nal' um n, lacnn 'l. que es-

Si es te Congre2so que aqu i se reuniu fo i cm os pocL·res rio estado ·sem ne:ihurna.- dependen- c,1p:rn 11[1 org rnis·1ç'io rla ConslitLlÍÇ['.) na parte 
nome ela fe1leraçilo, mntilar o regímen, cle~h ei a e snboi'clinnção, é consequ311tement0 so- rcferent 1 no§ 2º do art. 56 . 
m;1 ueira dat'<\ o 1m is p1·0Cu uclo go lpe na b:·r.rna . A primeira observação que o or.vlor tem a 
un ião elos estados, e contd buieit. pnm a sua N:io se póde tirar auto nomia it. instituição fazer é que este artigo est:i. r\cs locado, doven-
sepal'Dção. ele todos os poclerns, e, sobretud0, ao poder do ante> aclnr-se nas disposições r elativas :i.s 

O §r . G ·onçulvüs C !1aves j L1diciario. Si, por ventm'J, se negass8 aos fn:icçües do S:ipremo Tribunal. Não é, porem, 
com?ç;i, dizendo qucJ IJ .1111 pouc:1s vezes õccup:t estados a facu ldade ele sua orgnni3açilo e.>b questilo ele ortlem que l evX--o-.- r<vlor a 
a tr!lrnoa, e neste rnonien to lh ::i pii rece qne judiciarln, a q 11e ficariam elle3 redusiclos? hzer co:1silleraçõcs sobre o mesmo at' tig:o;;-.... --- 
mel ll or ~ eria não occuprd-a, porquanto, outros Qu~ se t.2ria conseg'uiclo com o regimen ' D1r, q11 3 todas ns vezes que a Constituiçi,1 
Ot'.1 Üores o C11rin m com mais CJmpetencia . fethcal, si preva leces;e o projecto do nobre refere-se a cl'imes, distingue co:n l\lZto os 

O.; ool;rn.; repl'esentrntes cln. Bahh~ e Per- representante da Bahia? crimes ele r espons'.l.bilidacle llos crimes co:n-
narnlJucn <:0l l1;carnm a ~ne .; tJo debaixo rle 11111 E3se projecto não vae ac!ean te das ·f,tcul- nrnns, como n,contece no art. 53 e e:n outra-; 
ponlo de vi:;l<t, que lhe n1o pareG · IJ!'Opria uos ela.eles cio neto acltlicioiHl,as antig1s provincius disposições connexas , commettenrlo ao Se nado 
1nrL1rn ~, ntos, pois fizcr ,1 m desli sJ r n. riuestfio tin lli1rn - um r:orpo legislativo, t'nlrnm a. o jnlgarnento d0s crimes Lle respon;;ahi litbde. 
,fo tr:no1w político, elo teneno pratico p1r ,1 insli luiçfio claj u.,tiç'l ele prim 'l ira i:1stcwcia, l~ ntee tn nto, nes te mt.ig·o não se faz nen!tu
M e~p:o\·nlações sci .. Jnlificas e p>tra ns dout1'i - rprn é o que riuer o no!irc represen la 11.te com a n:a distincçii.o e ;:;~ dá ao '·scn arl o a competen-
110:' 111oll1apl1ysica:> . difforençn. elo presiden te elect ivo; nns todo3· Cl'L plena para o Jul ::-ame1ito dos cr·imes com-

Nfo orrercceni contostnç,fio its opi!1iõ33 dos snbem que os parli 1.los políticos · no3 n!timos nrntt iclos pelos 111 Jrnhros rb Supremo Tri!in
no!Jl'os re p1'e:n 11 ea utes , vem a pe11assu.;t1Jntar rlias do Impe:i0 estavam rern lvi-los a fazer na !, de.sorte qne estfio cornprnlrnn rliclos, não 
::il ~· u ma:i h;ncndas, que suhrn itteu it eonsidera- essa alteração. só os crimes communs como os ele respons-1bi-
1;1!.!i Llo Cirng 1·es.,·1, porqne est.ts c:11 melas im- Foi las estas ob,;ervaçõ~s, o ora•Jor pass'l l1chcle, e,ness·; caso, 011 o Senado lia de violar 
p01·Lu11 na ncceitaç~o po1· parte cio oraclol' do ::i jnsli llcaçfio de suas emencl.1s . (Levanta-se a su:i, competench estabelecendo, 1mrnlidãlles 
systo!lln, consignado no p1·oj eclo conslitncionn.l o Sr . p1·esiile1:te , sen:lo siibstitii i :lo pelo qu e não eslfio pt'-ivistas n'l lei ou lia, el e re-
em s".lus elementos b~sicos e na sua tot:.LlUade Sr . vice-presidente.) 1113tter os c1'ime3 ·communs pal'tt o tl'ibunal 
organic::i. A emenda do oraclol' consig·na unr oatro comrnum. ' 

O elw desta qncstfio tem s'Llo a clis lincção prin cipio . Pc1rec~-llle qne niio)e pó~e nega.r ~Jiz que, ante3 de termimr, vae faze i' um'.l. 
r\13 duas soberanius, uma local e outra uacio- nos p0Jcre3 publico.:; tLt Un1ao o direito ele n111c.i coDsicleração sobt'a out ra emenLh rela-
u:d. eleger 111:1.gislrados p:tra membros elo Sn- ti rn ao art. 58 n. 1. 

O liom'nclo reprcse D I nn le de f'ennmhuco, premo TribJnal Feller,d. Ma :; Jh 3 p:nnce _ Tr,üa-3~ nltL da c.1mp1tenci:i, que tom 0 Sn-
ostnr.htnüo n. q11es t.iio so'.i o pri nto de vi ::;ta tQ,mbe;·n qn,1 é amorclnç3.r, imp8cl ir a cnrreirn premo Trtbunal do .Just iç 1, pJn rle,-,id ir cs 
p;w f ien l;ir, rlo 11 1 rinar io, d i vagon br i l lrnn te- da img ist t'rt l nra.. fl X'H ou dl:lixa l' simples- con fli cto3 elos j uize.;; on td hunae.'l forlemes en
rncntr, clwgn ndo a conclnsii.o de qun eram nn nte no arl.: it 1· io elo poder execuliv.i n es - t rn si, 0:1 o:; conílictos entre os ju ize3 ou tr.i
i 1v~o :1 1 p.\ti veis ~t solier:1 ni:l Jocnl com a. sohem- colln, ele mJgbtrado.:> füderaes rle l ª en t rn ncia buna is ted "raes e os , !os est:iclo3, 
n i·t 1mciun:i! , se thlo aquell a absorvida por pn r:i, or:cup'.! r os logares ào Tribunal Su- H1 , pol'l.anlC< ,_ uma Inc ~ma que () p:'c::iso 
es' :i. prm10 de Jnsti ça . O orador pretere concil ial' 1weencher rncl u rndo t ;1111bem os con fldos dos 

:t-Uío r;mr, n0m t-3111 compe t8r1ci:1, cfü o e~ .>e inte: essc ~· o inte1·es:;c c.la. cl:isse qne pre- jui zes e tribun n.es de um e.;tncl o co:11 os do 
c; ·,1dor, para enlr::U' no t'st.n lo r.l:i s lheo 1·ias e1:; t de nomes qne inspi rtlm conilança. no antro ; e c?nveniet;te tambern f]UB a decis:Lo 
f] liC so pocL·rn contr;1por ás 1Jou tri 1.ns sus · p;iiz, ela ciasse que pi ·ecisa chanur a si os de~ses confltcto:; ~e.J:i p_rofericLt paio Supremo 
tcntn( Lts po)o l1onraclo rep1·e.;en tante ele Per- melhor.:s t n,Jentos. Tribunal. cl9 Justtç'.l., v15to q1ie oenlrn 11 do:; 
1n!nl1u c1J , Na sun. emenda, o orarl:w limita a c3col!1n ~stnclos rnteross .1 clos tem cornpct·3ncü p:\l\"t 

E11 t1·0t an to sempre tli rit: a so!Jc r,1 oia naeio- ci os magistrados _d.J l ª en traD ci t Q, dez, e con • bto. · 
nf1,! qtw e a r:1s·l o, ciuo é_ a.iutoll ig-encin , que fepo ao clvi'.'e ci o podor execu ti vo o direito de O orador diz qu0 preion·:lb occup::lr-se com 



oatros nssumptos, en tre os quaes o discm·so 1 sião de observar qn3 a Co!lJlituiçfo_ que regia 1 uma illust1·e commis>'.ío nome.1da, pelo Con~ 
· tlo Sr. conselheiro Sarni va rrn par te em f[u·e 1 es:;a íórma ele gover no, era c.brJ. mui to regu~ 1 gresso. 
consltlerou unu vell:iaria, ou mesmo uma lltr, como um!l. b a c;imbinação rle g-ovcmo A cli!Ilculdmle, nfl ver~1t1 le·, rle serem rl'lo~ 
tolic3 a eleição elo Senn.do pela fórnm por IJne pratico. Entretanto todos 03 pracci tos con~ti- pta•las as emendas, q;1e mio fo1\1.m off:1·cc1d'.'s 
está consignada no projecto, nns reservar- tncionaes eram pert'eitamente mysti lic1do3. pela com:nis;ii >, m1nlfo3t1-se peb ÜhCUSS.1<? 
se-ha para outra oc2asião. O poder legislat ivo era uma ernn.na·}iío· rlo <.las disposições _ prelimiuare,. Ouvinns a llll 

Desejaria tamh.em occu pw-se da,s questães poJer executivo ; o po·ler jn -li ciu rio era um ·prod-11zirem-se os mais bril lrn '1 te> tl 1 :;~ :1l'i'O .> , 
que se prendem á lib3réhule re li giosa, m 1s, ins'mmento cl ~ste; 'o p<Jctee e:rncn tivo co:icen · uiio po lendo arJlielleJ <jUe os p1·011nnc1 w :un, 
ii iio o podendo fazer lloj e, tli rit que pertence tl'é1do na miio do ehet'e do E>tado. Ern, ror·- conseguir fat:er com qne um et ~ó d<tS erne n lus 
it e3cola que foz ela liberchule tt gar;:i,ntitt dü tcrnto, unn fórma ele governo rtbsolnto d·:sl\1r- ap re.;entaüas !'Js ;e.approv11 h; di~c lll'SOS o,; Los 
libertlade. ç:i.do cm rno1rnrcl1ia con:;titucional represen ta- IJUe , não ob3ta11to isto, truuxe1'.ll ll i115'.t'a·1rlo_ e 

Lombro -S3 · ele t er lido em um not~vol tiv>t. i11termi 11 ,wel -vont,1gem tle nvi3t1'<ll' n, i'l <lQJ.O 
eocriptor rpie a constituição Norte-Arnerican '.t Boja que ost:unos organ isan rlo a Repnblica que as quest?'·ls <iqui _ventilat.l is_, CJ! l ~ ~lõ'3S 
de 17 79 não tenrlo definido bem as fuB cçõ3S precisa11103 equilibmr to:los os poderes, dan ~lo c.1pitaHS , por i.;;w q_ue c\1;mn n•spa1to a oi'gl
do E;tn.do a este respeito, foi preciso que 11 maior ind ;i penclencia [l,O poder jmliciar io. uisação do p::u1., s:w tmtndas p:m rnte este 
Jefferson fizesse vot<tr a emenda que garantiu 1'.fas é isto o que se vê no projecto co113ti- Congl'esso con1 plena l tberdude, o cl1scullLhs 
a lil>erdade de consciencia, '.\, liberdade de t ncional i Não. Esface laram este poJet\ ti - e votacla3 sem que lrnj ~t interferoncia ele um 
reuni:to, a li berdade ele petiçlo e a ela religião ra,ntlo iv1uelles IJUe adap tam a ca.rreim ela poder estrnnho, que venha l!'aze1· emba raços 
Llo Estado. Diz Vernier, ciue é o escriptor .ª magistratLira todos os estimules e aspirnçõ~s a voz elos oraclore3 ou imp::ir sobre o voto . 
quem o oracloi' se r efere , que Jefferson, r ecl1- que podiam ter. (Apoiados.) 
g'indo e füze ndo decretar essa meclid1., llrmou o ora'.lor foz j ustiç1 comp.leta ·it chsse dos E 1~este ponto as a pprehensües que, to'los 
a lihercla(l:l nos Estados Un idos . magistr·arJos. Na sua IJlrnsi totlliclatle silo vós sabeis, existiam no pail, n.ch;y11 -~e 

El i<t é s:iperior .a Declaraçao. elos direito~ ~o probos e cleclic.tdos, cumpridores ele seus ele- completamente dissipadas, ]JD1»111e ell i:i .l<l ': iLt 
hamem o c:on temporanea superior em consisao vei·es. r1L1e no C;mgre.3so lrn plon[l, lt bor.l:vl•' rle d1s
e pr.;cisilo . Dit: o alluJi·lo escrir tor , referhfo- Antigamente um juiz t,inha aspiração de cus';ão, o.> 01·adures faliam como •}Uerern, a 
se iL fi' ri1;nça: << Façamos da cloutri1m de3sa chegar até o cn,rgo ele prime.fro iwtgistrado : vot:1ç\10 é per-Ceit.i1ment,~ el Lt<:.ir!itcl c} o o voto 
emenda a JJ :se ela poJitir,a do fut uro . >> · h ')j e elle vê o circu lo dfl su<.t carrei ra c!r~11m - nbsolutamente l1v1·e (4p qiulos.) 

Pois bem, o ondor quer pJr.l 03 brazileieos, sc: ipto " um:i. pe1j ue1u lo ~'.tliclaclcl. .J a se vé pois, f[tW •1.,cun::> lit uiç:'io el<t\JO!'acla e 
niio para, a politica cio. t'u turo, mas ,P:J.ra a Concluin·Jo, di_z que se de ve dar ao rnagis- votach em taes cond1ções.vae c t la.r 110 ::w11110 
polít ica tlo presente, as liberdades cons1g-nn,das tendo uma carreH'lt segnra, de man",irn que o do pa1z pro.lnzm · l~1 03 m·\I:; . beneti cos resul~ 
11 e'ssJ. emenda . São esse.:; o~ vot~s srn ~ero3 pJtler jndiciarfo s~ja real111e1lte_ for~e, ti'io tado$ , e l] lW t J i~<L as concl1çõ ~s. de durab t
que faz · para que ~u'.i pn t~'ta SeJa geantle, . forte como deve se.r o po:ler_ leg1slat1 vo pe- 11dMl?, lt'l cond.1ço3.3 de r0.:>pB1 h lJtl llllt1lo que 
prnspera , podero.s:t, _felt z e livre! . rante o poder executivo . A nao sc, fazer !Sta p1•ovem eh rnt~ 1ra. _lt beda•.le cio C0n• 

O Sr. Espírito San~t~ d~z_q~e, a mass'.t geral chi popul:içiio ll l de sen tir-se g-M~so .na sua rl! $CUSS<to e tl .L :>u~t appro -
t endo d~ occupar- se da ep.te3Ü).O JU'hc1arrn, em peions concl~çõ 3S elo que aquella em que vaçao ltvre. Apoi~ulos.) _ . , 
começ::ira algumas-elos cons1deraçõ3s que pre- e:stovo ate an·0 rn. Mas, porq ~te ra-mo sen !tores, mw foi poss1vel 
t ernle erni ttir a respei to , p:Jla P.1·opo3i ~: ã,o que Siío 1 itbs 

0 
e apoiadas p:na on trarem em a nenhum representan te,a uão se r o St'. repre-

consti tuiu· a peroração de se1.1 1J.lust1·e precle- discnssão com o proj ecto as sJguintes sentan,te L'1nro Sod1'.é,con:eg1m' quJ 1nss1:~se 
c2ssot', r ep1·esentaqte ela Balua. Emendas uma so ennmh na rhscns>ao cl <tS cl1:ipo:>1ço,ls 

Disse S. Ex. qua, p1ra admittit' a nngistm- Ao. art. 5\) preliminares elo titulo primcin -~ Essil l'<1 ~iío 
tura unitaria ,' é preciso risc:ir o a!·t. 1° ela Accresccnte-se onJe conv ier a seguinte é obvLt o cLlo : o illustrc autoe elo projecto 
Constituição. . · o elahoro11 com s11111111i, pnvlencia e a lt•> cr i-clisposi ,,ão- Os lili g-1os en tt•e a Uuuio e . 

O orador confessa que a proposição que vae corpora.çõe' 011 p11'ticubre.>. te do, Cai busc[lr tt5 suas 111 :; pit'i tçõe i na'l ll'~ 11 e 
sustentar apr<.lsen ta, visos de paradoxo p3t' - 1 1 5 ele J· 0 nei' t•o ele petiz quo empyric«rnente tem mostnv:l o ao~ , . . l't' t t t t"' srt.-Sa'.t eass33:;õ;s, " lt l l ll . l . .. f an te a scwncw po t 10a, e, ea re ··in o, a u rma 1891. - Cliaves . o 10s 1 o mu mo a exce enc1;1. e o p1·111 ::q110 e-
que, em conserprnnch do art. 1° d:t Constitui- Ao art. 59 A clerativo; in s p i ro:i - 3·~ n't con ~ titui ção dos 
çiio, precisamos imnter um poder judiciaria Sub3t itua-se pelo segu inte: ~staclo~ Unitlos, e é preciso diz·. I\ fJdera,l ista 
unitario, porqu::i nã,o reout·i condição essen- 1 1 1). or l)l'inci[lio.s o convicÇ'ãn corno é, l]n·w•l.J ti'n.-' As causas om que a gunu r :is p:i.r tes ci '.ll á f.:ideração a se1xu'.iç'io da ma0.

0 ·i.:;t1\1 tur,1. d , 1. 1 tou de e3t.lb1J lecer a sep tra.ç;i,o ri as 1•e11 . .!.1s dos 
1 fun•lar a [léç"o ou a efesa 0:11 e tsposii;Jcs e a 1 1 entre magistraturi1 fedc r,t l e clns esta' os , Constituiçüo Feclel\\ l. estnrlos e tht Uniiio, ponto c1 1lmina·ite e a e is·· 

O orador pr.3 tende provai· que a. imgistr[l- Ao art . 59 B c:1ss'i.o, nas cli ;;posições pt'elimin'trPs , quanrlo 
tut'.t nnitaria niio é incompati vel com a fe- · tratou disso, foi além da coustituiçii,o dos Es-
cleração, e ::>1 w.1 isso racorrerá a nm1 dupla Supprimam-se as palavras: · · ta,los Uui<lo3 cleixn·nclo positi va. msnte a c,1cla 

f · Ou catre cid<tclã')S de estados diver.303, di- . 
m·dem de argumentos. Na p;·imeira, re epr- ver;;iôcando as leis destes. estil.clo o clireito de tributar certas nmtel'lns 
se- ha ao t lrreno scientifi ;o; nn, segnnlL1, pre- Ao art. Gl de que na1uGlla repuiJl ba não se ll<tv ia f,• ito 
tende v0lt:ir as vistas para o Br<1zil, estud<tr Accre.;cente-se: rJist incção, estttilelecBndo-se limit'3S ao tl ireito 
os seus meios de org·anisuçito, o;turlar os seus · t' f 1 1 ii>to da União. 
elemen tos cb vi 1.L1, o l]Ue niio S J tem feito. E, r eciprocamente, ª .JltS iç:i. e; el' <l ' E', pois, estn. a ra7.ão por que nifo tom sido 

póde intervir em IJllestõ ;s ;;ubmettidas aos 1 . -
(O S1- . p•·esidente volta a occupar a swx ca- tl'ibunaes do3 e:; tados, ne:n annull ar, alterar po>:~ive l faz ei' cmenr as ti Constituiçcto, ati ao 

deira.) - ou SUS[)en•ler as clecisõ3S ou orden3 deste3, ponto em que t1')S flChamos, teu 'lo sido appro-
Par.i,_,Jlem:ónstraçiio de sua the3e, o orador 1 vaehts ape:i'.l.s algunns apreson ta,das pela 

~---..,.. - exceptuados 03 C%03 expt·esum311 te e ecla- . 
c:>L ttd it desenvol vidamente as funcções regu- raclos ne3tfl Constituiç\o. commi3si'io e q1ie.não alteram o proJecto em 
lares do um g·overno, o papel que lhe éAt\1.- S. lC - S.tla da> S"JSSÕ)S, 6 de j rneirJ de ~ u a. suhstanci 1. 
ç·uto·na sociedade, o que lhe é proprio e o 189 ! .-!lfor:;.es Bari\ >s. - .trlolp.'io GorJJ Orn, sendo as3i111, sem <ltivi:la poder-se-llia 
qu"3 constitue a persoila lidade no homem. Fic"' al iada a di scussão pe la hora . pens:.ir qne é cle:nn.si.tcla onsa1.lia ele minln 

Depois da demonstração cle3t is theses per- d . parte ])retender ri11 0 a e:rnOJnr ln, qu s von ter a 
f ' . o SR. PRESIGE NTE esign:t para amanllit ' gunta. :. quant~s fórmas de ·ederaltsmo ex1s- 1 · homa de subme t ter 1L considei'ndfo tlo Con -

1 º a se2_·ninte ordem tlo 1 ia: . 1· tem 'I Só pócle lrn.ver unn, Oll ha e i vers~s ' ~ e. d 1 12Tesso, t enha. sorte ( lVOl'SJ, rl lS íJU9 lllo !'oram 
l 'J:l Continuaçã'.l .i. l " ciscnss:\o ela secção llI " O orador en tende que podem hn.vr, r u ·'e - nprese nt;ttLts . Bem sei, e e.>ta ra7'ão é riuo me 

rentes Córmas rle governo federali sta, t1ntas <lo proj ectJ ele Cons tit uiçiío - Do poder jud i - fez subir it trihnn a, bi;m sei quo não pó !e 
l 1 . t l ciai·lo; . . ·r 1 c . e11rnntos são os e esenvo v1rneu os e os porns a . act.1nr no P.Sp11'1 o r o ongrnsso, parn. nec ·1-l Discussão elo titu lo 2° e stigumtes. 1 1 1 que teem de ser app icacLts. Levanta-se a sessB:o ás 4 114 horas ela tDçfio ou l'ej eiç.ão e e urna emenda, a nuto1·ir 'te e 

Portanto, a no3sa preoccu pação n1io deve elo nomfl ri ue a [l,ffip:u'<t ; sei q u q , por e~se la•lo, 
S31' querer transphntw p11'a o Brazi l. todas tart!e. Calhariam inteirameu te ao contli;;õJS de [Qt'>Ja 
as normas rla formafedero,Li st1,que f,i i creafüt DISC URSO PRO:"HJNCU DO NA SE'>SÃO e ele vitaliLbrle inra a minha emend1t. ( Vrio 
in Coufe:l0r ,tÇã) Am1ricana, mas t orna r o DE 24 DE DEZ EMBRO D l~ 189'.l apo iar/o s .) J\fao, si conseguir que a n1ten-
que é neces><ll'io e aclaptar .rto nos30 p:i.iz . ção elos mern\Jros deste illustre Congr'esso 

Ai ada niio se tlis3e e o ora lor rle:>ejava O Sr. Cor r ê a Rabello - Sr. convirja sobre o ponto que rliscnto, como me 
~abel' pol' que a rnag·istratura uuitari;1 é in- presi<lente , por inuito3 poucos mome11toJ, von pare2e que me acho escLirhdo em pod~ 1· os:1 s 
compatível com o ferlernlismo e por que a occup:ir a attençã,o cio Congresso, qu3 el eve razõ3S , que moveram-me a apre1:ient:w a 
federação é ,a nrn l'11or fórma ele governo i achar-se ancioso poe ouvir 'a pi lavra auto- emenda , parece-me, cli3·0, c1ne hei de obter a 

Analys:\Jldo o funccionarnen to dos tres po- risada do Sr. rep1'esen ta.ne ela fü1hia, que ln de sua [l pprovaç:lo. 
deres-legislativo,executivo e judiciario. che- vir a esti1 tribuna cliscutit' questões ela mais A emenda, senlwees, é a s:;guinte (ta): 
ga á conclusão ele qu 3 este poder ni'io pólo ter alta importancia. Sub;::ti tua-se o§ 1° tlo art. 25 pelo seguint0 : 
o c~1rac te 1·i stico l0cü que lhe querem ela e. O meu fito . foi unicame11te just ificar um11 «Estar m po >Se clm clil'eitos rl e cid:1diio br,t

A lei sej n. proclama ela. pw quem for, é sem- ememb, qne ti ve a holll'i1 ele apre3entar. zi leirn e s3r alist;wel como el0ito1'. » 
pl' ~ lei, e não vae influir sobrn a m·tneir:L de Conheço quão clifflci l ó ne3te Congresso serem Esta emeUth 6 snb;ti tutivft ao Lii to ~ 1° cln 
julgar. acloptaclos emenclu.s ao projecto constitucional art. 25 do pro,jec to, que •~St<\tue : << eô tül' na 

O rnagi:itrndo que 1~ão merecer confiança f[lle se discu te, rqvestid1J, c'>mo se acha, da pos:,:e dos Llif ditos rle e leitor. >> 
para julgar os verdadeiros interesse3,collocan- respeitabil idade c(Lrn lhe dilo, não sórn 1.rn te A cliffe1·enç<1. en tre uma e outra cli ::: p·)siçti,o é 
cio-se 8Cirna et.is . coucliçõ3s cl J localithrle, não o f,.1cto ele ser elle concebido e elabo l'ado sobre clara, é inc1.11 ifesta . . 1 

eleve vestir uma toga . toJos os ou tros que foril m apresenhdo.s, como PMa ju3tiillar a em311d>t, peç0 de;cnlpr1 
Isto é pelo lado sciet:itifico. Polo lado pra'- a alti1 com petencia clal]U ~ lle que tomou a seu ao Congres-;o de in vocar n111 a noç'i.o Ol<)ll1B ll-

tico, o que vemo3. . 'Cargo a l'eclacção deste, que se o[erec"l ú dis- tw em jnrispmLlencifL ; isto ó, a i\i ffero nça 
S'lhimos do r.egimen di1 monarchia consti- cussfo, que ainda t em por si ter sido sub- entl'e o direito a uma cons.t qtrnl•\U9r e l\ 

tut.icio1rnl t'epresentiyo. O on1 r1or teyo occ:i.- mettido uo exame e Yerificr!çê\o at.t <~ 1lta r.le posse dessa con~a . 



' , 1 t iutoross~1111 íie'los dcstino3 
O e1,1'ret'to o ~ ·r1os3e não ·andam SO!lll)['O uni-1 DISCURSO rr:.o:rnNCIADO N :\ SESSÃO DE 1 que l'Oa rnen o 83 

co ' '>7 DE DEZ '?' ·1BRO DE 189'.l 1 deste paiz, - • · 1 qL1·L clo3 o froquent3mente acontece que aquelle 1 - ', ' c; tr ' _ s
3
rvirú, taml:lem lJllra attes.nr s1-yt ~.' , 

qu~ tem o direito a uma cous_'.1 qualquer, nifo o Sr. Deu1etrio Ribeiro -:- ue·m duvü:lo de ·que o governo S ~lber~ d1Lo1, 
tonlu c0nju11cta.mente direito a poss~ . . Quarrtlo o nol>re ropro3entant3 pela Blh1a 2om verdade 'como oncam1nhou on rntentou 

Para que se esteja nn. ,PJ_SS'.l do d.1eeito _de .apre3ontou seu requerimento, ao .qu~ll .acaba oncamiiihar ~s negocios a sen r~r~·o, nem te
oloilor, o art . 70 do pro.) e:to 0111 chscus~ao, do referir-se, votei· por ollo, apeznr do JUigar n1ores do julgamento: que o esp~rn ante o 
cxin·o, além daquollas cond1çoes, ou reguo~itos, . que, indopendoutemento do eõtado do !l10.- paiz 0 0 mundo. ( ili uito. bem, mwto bem.) 
qnoº são ·uecessa,rios para qne se possa ah3tar souro, poJeri'amos aqui resolver sobre a d1scri
ol oito1\ ou alistcunento, elo. sort~ q~e minação d_as rendas, asseguran.do ao nosso 
sómente está, na po;:;se .de eleitor ú c1dadao paiz as bases cio sy~toma fe:lerattvo .. 
rtue, raunidns esses requesttos, tenha-s3 tam- Percebi desde logo que n.este ro~11llo s~1t-
1Jem alistad~. _ . , _ giam, ou , antes, se reproduziam. du~llas e i'.1-

E' o que dtspoo expro3sam~nte o ar t,. 10 _do certezas quanto aoJ comproi:i isso::; c~ut~.,- . 
pmjecto estatuido : «São ole1t~res os c1clad~os Ilidos pelo governo da Rei1ublwa no pr1rn_'.lll'O 
maiores de 21 anno3, que se a listarem n[), for- período elo regi111en-nov0, rnaugueaclo a lo de 
ma dt\ lei)) . novembro . . 

Logo, é intente que, pa,ra se estar !Jª po.sse Ora, co::no p1rte que CLli .do .Govem~ Pt:?· 
do di rn ito de eleito!\ toma.-se essencial estas visoi'io, eu tenui que a pf'lme1ra obngaçao 
coJtliçõos à. do alistamento; o po:s, a p1'ovalo- dest0 mesmo governo era a do -trazer ao Co:i
cer a doutrina elo art. 25 § i0

, somont~ é ele- gresso, que representa a Naçflo, em?ora, co,no 
giv.e l aq ue lle.c1ue, tendo o d1 ~·orto ele alLstar-se alguns COl11QL'ehende111, P?l'. uma. simples t1c
ole1tor, tenha-se tambam ahst~do . ção, esclarecunentos ad1m!llstr~t1v~s, ·r2aos e 

Ora, rr1iaes sfo as cons:iqyoncms d[), oonser- con~lutlentes, bem co_111Q Jnstitic~ç~io plena o 
v::v1ão do ctrt. 25 § 1° 1 Vepmos. - oabi l das clespezas que clocl'Otara, porque, 

Êm primofro log,1r deixam de ser elegíveis além de ser a publiciJade uma, condição im
todo.s aquellos cidadãos, que, na· op:ica elo .al i>- proscinclivel, qLianuo se trn,l[), elo actos .de. um 
tamouto, uã.'.l est:rnLlo presentes poi' qualquer aoverno sério, tinluimo3, como rapnblicanos, 
circumstnncia, deixem de ser alistados o pelo de deixar paV.rntemente cliscriminaebs a 
facto de não estarem presentes nri. o ~c;i,s ião admin!str,wão monarchioa o [), elo rogimen 
propria touham ~le i:rndo ele lançar mão do3 ro- novo. . . . . 
cm'<: os lcgaos, rnclus1ve .a,quellos q_ue se to- Comprehond1a que isto era um simples de.-
nh.~m -ausenbdo em s9rv1ço da Naçao; to:los vet'. 
que completarem 21 fü1110S llO t.empo que de.- ·cumpre-me, porem, .confessar, .Sr. jll'OSi 
oon er eb data do alistamento a data da elm- douto som que nisto hnJ tt o proposito do sus
ç[o, q l~ :t udo a !oi ostabàl~~e.001110 reg·ra gerl?-1, captit;ilisar · o3 membros elo minUor:?>. que 
qno a, itlade para a eleg-1 b1lldade seJ a a ma10- ss. E Ex. não se hou 7eram com a, so l1C1tude 
r ielacle de 21 ann os ; o todos aquolles qne, os- ex i•>ivol mandando os seti:s rel atorios, '[larfüi
tamlo susponso3 elos seus direitos de ·cichtdão t;rb'onte' instruídos ele inform_uções,ao chefe elo 
lJeazil~iro ex vi do a,rt. 71 elo pro,j ecto 1111. época Governo, para qne este trouxesse á .Nac;>ão, por 
do alistamento, se tenham libertado dessa meio deste Cono-resso, , dados suffic1on tos para 
suspensão ante? d[), eleição, o que é ai:1da se julgar a pri~1,leirn l~lrnse ela Republioc\. 
gmvc. mco'.1veniente. _ _ Foi nps primeiros. dias. desht phasa que me 

Assi!n po:s, da_ adopçao clo ~ 1° do n,rt. 2<:> ro- coube a re3ponsabil11.lele cl1rect.1 nos actJS go
snlta1\c '' exclus<eo de\ olcg1bllidado pai'a va- vornamenta,es. 
~'ios .c.idar.l ilos, sem unm razão plausível,, que a g quando retirei- me do mini·sterio, uo , pas-
J nsti lirjuc. sar ao meu snccessor a pas ta ela agr1cu l tura, 

Oi·n, não sei si est[),va no pensamento do entrn"'uei-lhc uma resenha dos serviços que 
r Jüact.or Ll o projecto em discussão esta exc\u- iniciei e, consequente :1~ onte,dos compromissos 
siío ; ~i .es tl1v a, ainda n~o pouelB descobrir qual que porventurn houvesse a minh1 adrninbtra-
11 ra,zao que leve para IS3o . çi.'ío trnziclo ao Thesouro. 

Ct•eio q110 devo-se, attonclonclo aos direitos Si 0 Governo si houvesse decidido pelo al-
dos cid tlLlilos Lrasiloieos quB se aclwn p !lo vitre mais natural, qual era o ele dar con-
peojecto oxcluiil os dn. elegit1ilidnde, adoptn,r a tas... · 
0:11emla substituti va. · o SR . CAllIPOS SALLES (minis!ro da j ustiço) 

Nes.ta .exi ge-se y ar0: a e log· i ~ilidacle ayos~e -Aimb não é tempo. . . . 
llos clll'e1tos do c1cl adao 1Jra,·1, 1J e1co, isto e, nao o SR. U1%rnTRIO RIBEIRO ... a QrHne11\\ as
lnvo l-os penlido, na fórnm do31rt . 71, 01~ ~ão 83 mbléa nacional (apoiados), qu~ se reune 
o;Llr clellessuspcnso n[), occas1ao ela ele1ç:.t0 . após o facto ela revoluç.ão de 15; s1. o Governo 

Ll i',L SH . REPlt lE BNTANTB - De sorte CJL'.e o hou vesse assim julgado, eu terit~ a.9ni occasii"io 
lJl'az1le1ro que es ti ver 0111 pa1z esll'ango 1ro,. do justificar clespezas que autorboi. 

D1SCURSO PRONUNCIAD) NA SES~Í\0 DE 
31 DE DEZEMBRO 1890. _ 

o §r. Justiniano de Ser1Ja-:
Sr. presidente, _si eu t1Y e~rn nes~.:3. ~1,n 
mento a protençao de produzir um clt.~wr "'-º' 
não poderin. encou tni,r:.me em pe:or s~ tuaçao 
na trilfon(t do que succedendo ao lmlllante 
orador que por algum tempo prendeu a atten-
ção do Gongrnsso. . . . : 

Mas, feli :w1ente, o meu rntmlo :1. nn: .to 
mais modesto, ele modo rrue en pooso, s.o.rn 
compromettor as ic!cbs qua _tenho de delen
cle1', começar [1orf<1:_zeraV : EL eao Con-

. ºTesso uma clecl<U'<IÇ10 o um pecl1d.o. A decla_
f.ação é esta: - que m 3 demorarei n~ tl'1 b1~rnt 
mo sómente o tempo indisperiS1Vel ti r::qmla 
n10liV<lÇã0 elo meu pro ::otlimon~o o succmta 
explicação do meu voto. O pe .ltd? é no s3n.
tido do obter elo Congresso o proc10so ~uxtl!o 
ela s1u benovolencLL o cb, stn a.tt311çao, do 
que alnolntamen'o n~o poderei proscrnd11' 
discutindo assnmpto tao gTave. . . 

Sr. presideoto,-- duas queslõ3S ·1.mporla,n
tes suro-em naturalmente neste debate: uma 
quo co1fcerne á organisação do 1,1'.Jeler o~ecu-;
ti vo e s~us orgãos: outra quB c11z r.espeito a, 
eleição do presidente o v~ce-pres1dente eh\ 
Ropublic<1 ! Occupar-me-he1 de urna e out~,, 
separadamente, procurando entl'e tan to mw 
abusar cb benevolencia elo Congresso, mas, 
pelo c:rntr::irio, ser tiio b.reve qua.n.to o exige o 
momento e conve m a nos e ~o pa1z, que pra
cisa, urgentomo:ito elo ~nfrar defini.ti van:ento 
no roo·imen cb normal!claclo. (;lpoiados.; 

Sr. ])re3icl3nto, sempl'e que. ·se di~cute m 
qucslõ33 cl 3. organis1ção política ripp~r~~em 
inevitwelmente cltms correntes de o.p:mo;s: 
uma - elos que enteudsm que as leis, mani
festaçõas eh vid e\ n1oional, praci3am elo ser, 
sompee e invarhvolment0,· um 11ro:lu~to .do 
m3io SJcial, um re3ultado elas oxrerwnc:us 
accumuladas pelas diver3as g·oraçõe.3. no seio 
de cada povo; o out l'a dos qu~, 00;1siclei:anilo 
as leis, meJrno as tle orgarnsaç;:w pollt1ca, 
derivaç,õ3S necossarin,s ele sy3tomas scienti
ílcos, mais ou mo110s ap_pl icaveis [), todas ~1s_ 
nacionalidades, não lle;sconhecem a 1111lu3nc1a 
düs condições mesologicns , elas condiçõ:JS 
etlrnicns e elo momento so;;ial , mas col!ocam 
acima, ele tudo os poutos elo cloutri11n, os pl'in-

' 

11 ão po.dorá Ser oloilo. O Litro tanto fariam os meus ox ~collega,s e 
O SR . COSTA lLrng r,LO - Digo: osta t' na ·novos mem bros do min islorio, de cuja opiriiã,o 

po3se dos direitos tle cichiclão brazileiro. V. Ex. considero não divorciar-me, as>everando que 
tolll rn a, boncln de elo ouv11' o modo porque a nenhum dei lcs hesitat·it cm tt'::izer a esta as-

cipi~s gemes do direito pulilico. . . 
Di~om aque llos~ a.3 leis, sol'. ·~ as leu _ 

polil1cas, s'1o e ~iao po lom ~le 1xa.r ele'~ 
proclacto oxclustvo lia nacronalid:tde, ctips 
destinos vão . rego!'. NMb de elemeuto3 ltis
toricos, que SBrvimm para a organisação 
poli tica de outro3 povo3. As mçõ3s podem 

rninh :i, emenda foi Cormnl~cl[l, <!8) : ' sembt'ea a~ informações pefülns. yoto, poi 
O proJe.cto ox1 go ·qu B SeJ lt :~} !s t ado, o, s ;!1clo pelo requerimento. . . 

nssm1 , J<t mos.l rni qno, a. 1rno ~e r o .àlvr!re Nfo . considero, repito, .um osclaroc1mento 
'lom~ cl o pela n:111lm o~nenLla, mm los ci tlaclaos substancial este que se pede p1ra que se torne 
Ji ,;.11·u ni oxclu1dos . J~ 1s o mot1rn, Sr . pr:s1- possível 0 03tabelocBemos neste Con gres>o as 
cl~n to , por.que a pres.ento. ~ emond[t, e m~to condições const iluciouie:, quB devem trndu
n·10 me [),f!ils te1 rlc\ t11spos1çao cltt nossn. antiga zir 0 systema federativo, porqne este sy~
Cons ~1t u1 ~:ao, pos to.r111e uelb o sy~toma ele tom:.t 'quer cliwr um C?lljt~ ncto. c~o fuuc
ele:çao lossB o mc\1recto. . . . . çõe~ bem definidas pela sciencia pol1t1ca e que 

S1'. · pras 1 c~ e nte , parece que JUSt1f1quet, na independem dos onus deixados pela 111onar
rnecl1lla de 111rnhas forças, a emenda 9ue offo - chia nc(!rescidos dos no vos, creaelos pelo Go-
l'Or,,o ~' consiLlernçi.'ío do Congresso. ~t el ln. für verno Proviso1'io. . 
acceita, corno. ~spero, a~resentarei outr,t ao !\ias, desio qúe os mam\Jros elo Congresso 
a!'t. 10 , riu~ VlL'a ha~momsllr e tornar clara~ reclamam dados J'inanceiros, cumpre ao gn
ns tl1,;pos1ço'.lS rolattvas a este assump to. 81 vorno fornecei-os franca e leálmente, s.atis
for re.ge itacla, ao menos l~romos a v~ntae·e.m fazendo a justa e.xigencia, que, si não é ele _ 
de ev itar, p1m o.fututº.: mterpr~taçoss. cltfl'8- todo justificavel, oonsicloraclo o intuito do re
ron tos sobre a d1spI?_s1ça,o do 1~r0J ecto, 11: ter- q uerimento, correspondo visi volrnen te a u rn 
1wetaçõJS qt10yoderao ficat'_SUJeitas_aos rnte- dever primordial elo governo, qual é o de af
r Jsses da '[lOllt1ca, e que por isso, tora.o a grau- firmar clle baseado em dados reaos a ditfe
de, i n con veni.encil~ d.e n:lo ~er çonst<.tntes, com renç'.1 exis'tento en'tra as concliçõe~ das fi
olfe os1 d.os prrnc1p1os de Justiça. . . nan ças nacionaes, qLiando assumiu a direcção 

Não so1 sob!'e este ponto o que oo~s~gum o elos neo-ocios publicas, e o e3taclo em rrue estas 
ill ustre .orador contra o nobre rnrn1.st1:0 cln. se acliavam ao reunil'-se o éo:1gr.J3so. 
fozencla, quando este revelou um. patr1ot!smo (r1poiaclos.) 
bJstanto audaz para, em nosso pa1z, oxclmr eh Sou oston certo neste momento 01'o·ão 
r epresen tação nacional todo ~ r1uollc que ob3- do pei;sameuto de ~lguns dignos 111Jnist~os, 
d~ce a um po.der extra!1ho, seJn. este uma na- dizendo que 0 governo não se recusara a for-
çuo ostrang01ra., ou SOJa o .syllabas. 1recor ao Con<>resso ií s informaçõ3s solicrtadas 

Tonl!o cot c'. uic!o" ( :'1 iiilo lnm ; · . 11wito E a vo taçi'io
0
que se vao segui!', si não fül' uuo:-

bem. O al'ador e comprimentaclo por clivcn os nime, servirá para demonstrar qua.es si'\o o:o 
Srs . 1·epre.sentantes.) 

tanto apl'ovoHar-3o da alheias oxperioncias 
quanto podem os incliviJtios. E' inriuestio -
navcl que cacla. povo tem n. sua h!storfa e 
c1cla llistol'ia os sem\ factores, B não é a iden-
tidacle tio forma. de' governo que pódo iLlcnti-

.ficar os de~tinos ele d11as naç.õ'3S, aimla, qnc 
sejctm ela,_ mesma raça. E' irnpossivol on
contr;:i,r duas nações com o mesmo gTào de 
clesen rnlvirnento. Como, pois, admittie qu::i 
as leis de uma poss<.1111 sel'vir ele modollo á 
organisação politica ele outra? 

Sustentam os ultimas: Não ha duvida que 
o momento é tudo na. histol"ia dos iodividuos 
como das nações. Mas nonhnrn povo pó.lo 
prescindir elos ensinamentos ela hi~toria qu lllclo 
trab de sua organisação so .>ial e politic1. 
Existe umn, sociologi1 e as suas leis se ap
plicam, com maioras ou menores .modifica
çõe3, a todas as nacionalichicles. 

Não sou, Sr. presidente, particlario ele ne
nhuma cless1s escolas : Assen tam ambas em 
princípios verdadeiros ; mas não podem ser 
a pplicacl.1s füo exageradamente. (<'lpoiallos; · 
apai·tes.) Eu sei que, como disse mn meu 
illustraclo méstl'e, a e3phera elo mundo polí
tico não é recortada do meridianos e paralellos, 
nem aclmitte i:lntiscios. e periscios, que vivam . 
debaixo do rnosmo gráo dê 'latitude· ou 1011.<>i
turlo, sujeitos <\ inffnencia de um mesmo clima 



õ3 

social . Mas sei bmbem que, como p:rntlcra 1 vis-a-v is de outras q uc:> lõ~s r1u:i 
Leon1l'd Fl'euncl, a observação elo que se p:iss:i 1 imp:irtantes. 
entre as na.çõ3S e,tra'ngciras é sempre i1Jst1·u- VozEs- N:'i:J ap~ i.~1:J. ... E' u:na 
ct.ivélt n.i. med ida, segundo a qu :! tudo que serLt. 

rcput0 mais 1 no3 estt1clos , EStes e qns fo }m tle f.Lzcr a c~-
1 colha e a elles dav<J caber a org,w ização d<t 

~oxn nrnito furmu la. p1·oc::i;su.1!. DJmin::t em tal hyp:> thc
se a dout l'ina r0sultante d[t conslitu iç.'io cl .i 
repul1lica ela America cio Norte. 

... 

p01·mitte comparar-se provoc.i a reílex~0. O SR. J u.;TIC\' IANO DE S1mr.\ - Não kt <lllvi
(.-lpoiaclos .) Por isso prefiro col!o()ar-me eu tre da ; mas a. clur,1çio do ma.n .lato va.ri.t <lo paiz 
essas duns corren tc3 ele opiniõJs; conclemnanclo a paiz. N.l. Suiss1, por exemplo, é tle 3 an
o .. que as clu ts e3col.ls teem ele e:rngcl'ado e nos; mas alli o po.ler oxccutirn vive avi tlo ele 
.acceltaULlo o que possuem de util e provei toso um parlamento. (Apartes.) : 
à organis'.1 ção cfo meu paiz. (;lpoiados.) Qaero St'. presitle11te, si cu tivesse auto:·ifadc 
que se cousignem nas leis d~ princípios da b:lstante p:lra tlcl'e lllle1· n:i Co ngrJsso a acl 
po litica a.utochtone, qus é a v~rJ:ulc irn. poli- opção ele um syst·Jrna ou orgaoizaç:'ío elo podei· 
tid;. Ma~ não- comprchenclo quo se po;sa executivo, eu prefJriria o da Cont8deração 
presci1tdir, nos ·g r,rndes momentos de reorga- Helvetic1 : ao hHl•J elo conselho D:lcioria l, 
nisação nacimu l, p~incip .tl me nte qtmndo se representante do povo e elo con>cll10 dos es
~rat::i d.e tl'anspJantar para o nosso p:üz ou tras tatlos, r cprescnt<rntc destes, Ut'.1 cons8 lho fe-
1nsl1tmçõ2s, uno cJmprehcndo que se pos3'.l. dera!, clcpos1tn1·10 el8 to:h autor1la-.Ie cxec ut1-
p1·oscincli1• elo elemento histo rico; da experien- va SU[Jerior ela co:if0Jerc1ç:ã0, composto de 7 
eia elo riue se paSS'.l ll em. o:itras nações, que membros e chi to pe los consell103 re uniclo2, 
mais cedo atti'ngirc1m o seJ tlese uvolvimen to i~to ó, pelos re;Jrcõentantes do.:; estados o ela 
polilico. (A1nrtcs.) nação . i\Lls como o <Jne imporh é discn lie a 

Posteis neste terreno, Sr. preúlclntc, a.:; organiznção do poder executivo, const:tnte elo 
Llu 1s qLBSlõ)S qu3 pretendo estudar, cu:n- pr0jecto, Llcixarci parn depois o proc.:isso ela 
pre-ma e.mmirnr si a, org:inis::tção ' clo po:ler eleição e e;tudarci a orga.uiwçii,o do pocl ~ r 
executivo es tabe lecida no pl'J,j3cto e o pl'O · executivo cm si mes:m1, mo.:; t rn ntlo-lhe os Yi· 
ce3so cL1 eleição elo pre,iclente e vi ce -pres i· cios e imperfeiçõ3:> . 
den te da H.epublic::1 são conser1uencitis logicas Temos pelo proj ec to um presidet1te e um 
da- fót'm::t cl0 govei·uo que adopbmos e os vice-presidente, eleitos do mesmo motlo 'e si
melh~res que p'J.le •1103 ter no mo:11e uto multaneamente. Até ah i o pl'ojecto é colt3-
actna!. • rente co:n o mcclello e é logico. O vice- presl-

. Pilrecc que o intuito elos :wtor.:s do p1·0~ den te, escolhido como determina. o projecto, 
.j eclo foi reproduzir 111 nossa Co!1stituiç:i.o a serà, LleYc -3e su ppor, um rcpraseu tante ela 
organisaç'io do· poder exermtivo ::tcloptacla n ~i mesma política do presidente · eleito . Occu
grai1cle Confederação· dos EsLidoi Unitlo3 da pantlo o logar clcstc, tem ele continuar a 
Arneric:i. do Norte. Mas, a.o mesmo temp::i me3ma, politica . Pelo menos é ele presumir 
que se robustece no meu c3 pirito· rs>a con- fJUO o faça. ( .4poiml,s.) iVIJS , si ó ac::ei tave l 
vic~iio pelo estudo dos elementos 11i;toricos i;ssa substi tuição, o mesmo nff.o se poLlc dizer 
que influíram p:ira a organisaçiio <lo projecto, dns ou tras iud icadas no projccto. 
vcriílco por outro lilclo q1rn em nnis ele um Como é füci l de•comprchencler, sel' o vice
po11to os autores dellc deixa,r.1m de laclo o prcs'cleute do S n.tdo e o prnsidcnte eh C:un::t
systiima adoptafo nnriusll:t g-ranclo republica ra escolhidos poe esJ.1s corpoeaçõeJ , uern ssm
JJ.l l';t seguir o estabelecido [Í3la constituição pre serão pal'lidarios elo pre.3itlen te da Rep u
da Tl.epubl'ca Ar.:('entina. (1lpai·te3.) IJ!ica. Em nm clado momen to ela vida nacio -

füio é precis::i nenlrnm e3forço p'.l.ra evitlen- nal poderã.o rcprcssnbr princípios opp'lStos, 
clal -o. As idé:ts gcraes ela organisação do políticas intcit'.unen tJ ·cliITeren tcs. 1\bs o riuc 
poder execut ivo sã.o as da. co':1sti tui ção dtt importa ri i ~to 1 dir-me-hiio ta l voz. l.rn portará 
grande republi'!a do norte . l\fa3 os autores muito, respondo eu . Com es;e systcma ele 
do projecto mm s3mpre foram logicos lia substituições teremos u:t RepuLli ca um elos 
aüopção desse sy.;tema. Em muitos· pJnto.> gTandes males que sofl'rcmos no tempo do im-
]WJferi ram a organisa çã.o da _A :·7ontiirn , que p3ri? ; í ·apiLlas mut'lções n o · goveruo, sem 
por su::t. veJ; a·fop tou, com moJ1fiC)ÇÕ3S p.:tra posstbtltdtde tle ser prat1cado um sy., terna 
peiorar, a orgn.nis:tçfo da grande 1.ucion i li- q;ialquer, uma politic.t administrrlli 1ra de real 
dade americ:t n:t. proveito ao paiz. (Apoiados .) · 

F'.ôra melhor que 03 :iuto1•33 do proj3cto Apó3 um ou dous aunos de govemo, desap-
segui;sem coherentemente a doutrina ela parece o presidente ou vice-presidente da 
c·ouslituiçã.o qL1e to :m.ram por modelo. H.epublica ... Tem ele succeder-llte o vice-prc-

Não se pôde mutillar impunemente um sys- siclente elo Senado ou o presidente ela Camara. 
ten1n . (A poiaàos.) Aquel le niio teve tempo para pmticar sua po
. Mas cstn; Sr. presiden te, não é a questão. litica , _ou cst ::i. nã.o teve e11sejo ele prod uzir 
Nüo lm Lluvida que os au tores do projecto seus res ultados . Estes, p:tl'ticl;u· ios de outros 
nem sempre fora m 10g:cos com o systema principioJ, ence t:im a obra de destrniçfo elo 
riue escol~ i\Ias o que cumpre sab3r é que estara Ccito e poem cm pratica polilica. 

~ãifcfo se afastaram elo moclello, o flzeram diversa , uma politica.11ova . A cousequencia é 
no interesse c[,i, doutrina. ou p:ira melhor esta. : governos p'.lSsageil'os, sem tempo ele 
adaptar a lei ús condições especiaes elo nosso executar um JWogramma, e, como. resultado 
paiz. (Apaiados.) Examinemos . iuevita.vel, granLics males ao p:üz . (Avoia-

A con3ti tuição cb H.cpubl '.ca Norte-Ame- dos e apm·tes .) . 
ric.rna çonfia o poder cx.eculiro a um p1·esi- Foi a ltcnclendo a isto, Sr. 1i1•esidente, que 
dente elos E stalos Unidos pe lo tempo de quatro os proprios Estados-Unido~, teu elo nclo ptaclo 
anuo~ . A Repnblica Argen lina confia o mesmo na. constit.uiçii.o esle plano ele subst ituiçõ2s , 
poder a um cicln:Jfio com o titulo de p1·esi:dente foram depois obrigados a moclilical-o. Aclual
da naçao A?·gentino pelo tempo de seis annos. mente a. substituição se chi na auscncia do 
O projecto confia o in<ler executivo ao presi- vicc-presiden.tc, pelos mini;tros do pr.asideu 
clente dos E stados Unidos elo Bra~ il, como te da, Republica, que se suppoem coutrnuado -
cheftJ etectivo ela naçao, pelo tempo de se is res da sua, polit ioa . (1lpoiactos. ) . 
anws. Nos Estados Unidos o presiden te, que Prcfi ro esse sys temn, regula.ela a subs litu:
é o chcfü dos estado~, é escolhido por estes, çito por lei especial. Nesse s~ ntiLlo mandarei 
mCLlinn te eleição i11dirccta., nomeando cada uma emenda á me3a . O Congresso a tornará 
·um, segundo o modo estabelecido po1· sna lo- da considernção q~e merecer. 
gislatura,nnmero de eleitores igual ao numero Ago ra, Sr. presidente, a questão que con
tota.l de sena•Jores e r epresentantes que tem sidero capital, na. discussão dessa secção elo 
direito ele mgndar ao Congresso . Na Repu- projecto : a eleição elo presidente e vice-pre
blica Argentina o presidente, que d ·º chefe sidente ela Republica. 
da naçao, é eleito pelas províncias, meLleante Sob dois aspectos péde a questão sel' 02tu
pr.oc 3sso estabelecido na constituição, no- .dada. : considerando-se o chefe elo poder ex
rneanclo cada prov íncia uma j uuta ele eleitore3 ecutivo representante ela nn ção, como o fe z a 
igual ao duplo dos senadores e deputados que constituiç"ão nrgentina: e, indirec tamente, o 
envia, a.o congresso. Alli lrn coherencia.; o.q ui pretende o projecto ; ou consL!eramlo-se,como 
lia. mà comprehensão elo systema.. O presidente o Scn::tdo, representante elos estados, como o 
da. 1rnção é escolhido pelas províncias. No pro- fez a constituição da. rep ttblica Norte- Ameri-

.. .jecto o presidente é elos estados . como chefe cana. 
da nação, e eleito pelos estados, segundo o Na primeiea. hypothese, a escolha elo presi
pt'ocesso da Re"trnblica. Argentina, : eleitores dente deve ser feita pehi nação, devendo o 
especiaes em numero duplo ao ' cl ti rem·esen- respectivo processo a pproximar-se, tanto 
taçüo. Temos ainda a questão de du1;ação do qm.nto for pos~i vel, do suffragio universn.I. 
mamlalo, que eu considero de pouca mon ta., Na segunda hyp0theso, 9' soberania re~ide 

E a e3 te rc peito elevo dizei': não sei si Ll<l 
renclo OS YCl'clctdeil'OS priDCÍpiOS sjentifiCOS i 
nns p:i.rece- :ne quo, na fcJ 3raçã.o. par.t, o 
chefe cl:J po:ler executi vo rapresenta a sob~
í"crnitt elos es tmlos e estes ó que toem o clil'ei to 
de COllCOrt'dl' p:ll'::\. a SlH\ e l e i ~ão. . 

03 csttvlos consideram-se u-J mesmo pé Lle 
igua ldade sob o ponto de vista poi ilico e en
tão, muito legitinrnmente, a maiori;\ deste é 
que te:11 de e;col hsr o chefe do poder execu
tivo-. (Apartes .) .. 

E nilo acrocl1tci;, seuhore;, que cu es lo.]tt 
snste1,Lrnda n :t. tf'ibuna uma uwiclade . lnle 
liL!1nntc nã.o o estou . 

A clo :1t1·itu r1110 c>,onsid01'<t os eo tados ig-crlcs 
en tre si , s:i!J o pon to de vbta p::ilili ~o, fo i 
aclo[i taclci posili vt1men te, d ararnciu te in co:1-
stito.iç!i.o do3 E,;t,ldos Unido> tle \ienJzt1el;1, 
nr t. U e é ::i mesnrn accei tti psla com miss<fo 
dos 21 no scn parece l'. (.·lpai'les.) Sim, a com
mi ss::ío co:iforc aos estaclo3, como . ent idt\'lcs 
politi·~Js , que sã.o os membros · i.m:nelli i~tos dti. 
Un iã.o, tt igualJade ele sutic::igto, mew esto 
considerado o rnnis' emcaz p:i. ra csttibe lecer o 
01 uilibrio entr e cl les e f'v1•talecs1' o clemen to 
fedel'al . (.-lpoicdn, ncio apo'mlos e apartes) 

Sei, Sr . presicleute, <JUe a vei'cladeir.i clou
tl' ina tlcmocratic:t conLluz,incon tesb vel ment r , 
quando se tra ti de ca,rgos electi vos,ao su ll't\t
g· io universa l, qu:i cio qne nnl!ior po .le tl'a
clnz it· a vontade da nação. 

Sei IJ!le a veecht<leit•a, lnse ela sob31·au ia., 1íos 
orovernos 1·cprc3e11tativos, ó e povo, c11ja 1•on
t;1Lle sô pó.le sor mrni t'es tad;t amphtmente 
pelo suffrng io univers1 l. l\hs , cmbol',\ os.te.la 
certo disso, soa OJl'igwlo a cl1zc1' o que srn to 
e o que pe11so SJLre assumpto lií,0 'impo1•tn,!lte . 
Em tl1eoria o surfragio universal é o grandu 
principio, a b:iso ele todo o sys te:na veprc~ 
seat'1 ti vo. (.4.poiados.) 7\Ias na prat ica. o sn:
fra.~io - universa l não ex is ~J e tfo ceJo 11<10 
poderi exb tir. Nilo ln ate agora pt'Jcesso 
aproprh\do ::i, realis'l l-o, crysol ba~ tu n te 
pe1·fei t'l p.1ra apm•ar a voa t 1cle n 1c10nal. 
(A parles .) 

No Br.1i il ,como em to.la.a ptrle, qnalqner 
que S'.3j ~i ·a systema prererido , r1 uem goverua 
rüo ó a nuior ia cl'a. 11 açío, é a clilsse s:1periot· 
dtt sociecl<lde, e uma porção mais aclea.ntada <' , 
conse~·ui11tcmente, mais forte cb communhfo 
r.acio rr:ll. ( Apo 1:ados e nao apo:iaclos .) 

UM SR. RErl.}ESENTANTE-:\Lls esB clasrn 
cl irigeutc rcpre.se '.lta ordbar'ianrnte a nn io
ria. . 

O Sn .. J u.iTI:-i'J..\ Ncl DE SERrA :_:'-liio ha Lluvid tl. 
e não ó p1r.t concluir o con tra ri') que eu nn
uifeste no Cong1·ess:i tn,es opiniõ:is. III eu intuito, 
tlpre;;entanclo es te facto, que é incoutest<wel, 
é provar que não ln proces>03 ele eleição ab"c.
lutamentc pcrreitas, c :i~azes d@ dar ú reprc
sen laçã.o naciona l o c:wacler ele inataca vcl 
legitimidade . Ne.>te as3umpto não é possível 
buscar r ca lisnr um ideal : o mttis que se pó.lo 
f::t zcr é esco ll ter entre os diversos systemtts <' 
quo mais se approx ima eh realid·tLle, o que 
melhor possa se1· app lic.1do e execL1ta,Jo uo 
pai z. {iliuiws apoiados.) 

Pode-se, por·ém, senhores,. e;bbslcc3r .e 
acceitar cst:ls regms, pot• exemplo: Tra
t;rntlo-se ele esco l !1er nm rcpresen tan te <fa 
nação, um delegado Lla su:i. soberania, o me-
1 hor processo a acloptar cle1re S9r o fa eleição 
clirectn,. O povo, em lal c'.1s0, ó qu3 eleve ter 
a in lavra. (Avoiaclos.) Da outeo mo:lo não se 
pó '.le s:tbet• qual é a vontade clanaçã.r( .. lpar!eL) 

Tratando-se, porém,. ele 03colher um r.:ip t\;
sen ta.nte clo3 estMlos, dcposi ta rio d i co:1fL1nç t 
destes, o processo eleitoral deve fic .u' à c::;
colha das· t·especti vas legisln.tu1·as, uatl ~t tendo 
que ver com isso n. r:ipreseutaçlo na~iona l. 
( Apartes .) 

E' a, doutrina que prevaleceu 1u con_stitu iç:ãu 
Nor te-Americana, que e31!ci lhemos para mo
dello. (Apo iados e aparles .) 

E neste pou to, Sr . pra3idente, a miul1a, 
opinião úji conhecida do Congresso por nma 
cmeuda qne tive a honra. ele offeeecer á con
si•leeação da casa com o meu illustrado com
p::tnheit•o ele re pl'esentaç~o, o S.r . f:!Jrbo~a 
Limo.. . 



Queromo3 qn e"' Constitnir;.fo sej ,l cohet·onte: 1 venion te:iv;n te o mo 1 pensamento. (:vi ui tos 1 s:- ntaçfo elo Rio Grande do Sul: esse syst~ma, 
Camaea t'G[1l'Osentante cio po vo, eleita p01) 1 nao apoiados) 1 sendo o que mais _se ?proxi~1rn. elo bGll? idea l 
n)oyo , mJlleante proccs;;o e, tabelecido pelo Diz;,\ En : um j0r11:1l de . S. Paulo lm pou- cla ·pura democracw, e o umc~ qnc n e.~te m~
•Go11g1'<:l-''iC, Sena .. lo represeatante dos cst ~tJoJ, co.; cli1s escl'eveu o s ~ g·uintc: «:\.te agor<t n)on to, coudemnaüo o do proJeclo, pode tr.
-cscollúb por este>, ele r1c~ordo cJm o pro- Com.,s p;:irtidal'ios tia. r.1pitl<t Yotaç;'io ela Con- umphar no Congresso, estando este. corno 
cusso que estabelecerem. (1lpa iallos.) sti tuiçiío, porque .a rp.wr· iamos co:110 ost:1 no está const:tuitlo. (Apaites.) . 

Sei que m3 po~ler:Io objectar que mesmo 1woj ecto; mas ag·ora, co.m a e111onda. da _com - E a . proposito. Ll_e. eleições, Sr., pres1uan1c: 
mo.> Estados Unidos ln 1u cJnstitniç'io um missão, que r:ec:rnllece ª ' c:tda_estaclo o direito V. ~:e n~e pe1:n~itt11'~ que ?5;u:le _;ap:da;nenlo 
;artigo que autoris<\ o copg1'esso nacion•ll a Llil co ncorrer com u:n voto pm·a a es'.!olha elo outrns d1;pos1ç.02s ao [ll'OJecto. l«tre1 .u,n ox-
ilegisia.r sobre 11i'OCess:i eleitoml llWct to:los os chef0 d[\ nação, n1ío podemos mais admiltir ame synthet ico. · . . _ 
·ca1·g;os el~<:_tivos. Ma~ a, isso t' Jsponclerei que tal 111 t:tl1odo de votnr~ilo. Quernmos que a Noto, senl10rns, rtne o pr0.1ecto conmler::n:.lú 
tal ll1spo:;1çao n1mc1 foi appl1c.via, no 'n po- Constituiçi:io S}j .t IJenÍ. clis~ulida ; po1·qu ', :c;i o pt·esitlente d[t l\cpu l1 lic.t dclega·lo ela ~obera
de':i.t. sol-o cm situaçilo nor1ml clarpwlle bel lo p:.issat' tal di_sp ~s içlo, q:10 dá consiüera~e l ;iüi nacional e o Senallo re 1H'03eotr,n~e tm n:o =· 
'[laiz, porque alli o gmwle dogma tfa orgn11- prepolllleranc1 ,, ao3 estados <lo norte, deseJét·- c11ato dos est1telos , estabelec ~ Ll_ o lllCtilllO p1 o 
1üs1ç:Io politic11 e a autonomia dos estados. mos <JUO l1<]ue con ::: ipiaelo o proto~. to d11.;; re- cesso p1m as respectivas o~e1çy ~s. Afastou-,o 
( &poiculos; muito bem.) presen ta çõcs Llos estados do su 1. » ainda neste ponto da conslitu 1ça? norte-ame-

Passo agora, Sr . pt'.::s iden te, a estuunr a Uor S11. REPREsi:::-:TA0TE·-Ni'io ; e porque ricana e rn1o fo i correcto nem log1co. . _ ., 
·r1ncstão c\c eleição do p1·esidente e vice- se fal sêit assim o systern"' fed era,!. (Ha outros Menos logicamen te andou a comm1ssao do, 
vresidente d<\ n.epublica no terre110 que lhe é apart es ) 21. ; 
i1roprio e elo qml não pótle ser Llesviaclo. O Srt. J li3Ti:\IANO Dfc SrmPA-Ni'lo ltaverin Considerou a Cnmar"' llos Dapulilclos rcpre-
. Quatro são os systemas apresenbclos ao mcnori t prevalecewlo sob1·e a, nuioria, como. sentan te imrnedia.ta elo povo e o So:iad? ~los 
Con~Tesso para dar sol11çi10 a pro1Jle m1t tão dizem \'v. ·Exs . esL1cloi o, não oi.1stitnte, estatue umn. s_o ÍO>'· 
gt7"11c. \'v. Ex3. cJufomlom a questão. E~t"' s;i mula processoa l pm:a as respecttvos ele:çucs. 

10, o elo proje .:: to~qne, ni:io obs t,wte conside- re1lnz ao sog· nintc: si se entcndct• c11w o cheCe Foi além. lnvadrn a osph:i ra. de [\,CÇRO do.> 
1', ll' O [ll'03iclc!lt8 ela, l'::JpulJ licrt Chefe eleCt•il'O do poder exccutiYO ê t;eprOSOlltante dê\ SO':Je- CSt;tclOS, J eg:i~JallllO sobre OlJjectO fl\lB dOVO CéL
·d c~ Naçiío, propõe que sojr1 eleito pc;lo p1'0CJ:;so rani<t nacional, ti legi timo p .11\\ escollwl-o b ber cxclusivamcnto <W.J congressos rog1u-
i11dit·ecto Ü(l. consti tuição uorto-am3l'ic:i.na, syslema inclic.1Llo pela. co mniissão. l\fas, si se nacs.(Jpoiados.) . . 
ru ud ili:::atlo pela lei fnnda:n onLll tht Repu- considerar o pres.'.llente da R':lpublica- rept'O· Noto aincln, ~r . presitlon te, outras tl1 >pos1-
)JliL~, Argentina; sentanlo dos e3taelos, como o é na Confe- çõ3S cio proje~tJ qn:l nü.u !eem iumlanuuto 
. 'lY, o ela commissão Llos 21, que, comicleran·Jo clet\1qão Nor te Americ.ma, neste ca.so a sobe- serio nem rnzoavel expllcaçCLo. 
ri•> pt·a:;idente ela Repub!icJ. rept'03ent·rnb chi nn'ia t'esicle nos Estados, o a somma das cli- Re'l'iro-rne .aos ãrts. 31o32 § 1°, que voem 
:s·Jbe1·ania dos est1clos, indic,i o proc)S>o cl ire- ,·e1·s1s unitlatles e que constituo "' so\;eran ia. aproposito dis_cut:r. . . 
~to, nns concor1'enclo e:icla es tQclo com u:n ( ;lp'.Jiallos e n<i:o apoiados.) Depende elo ponto Que quer d1iee um sen~do pres1Ll1?0 pe~o 
-voto p:u'n. à. eleição do pl'Í'neiro magist1•,tdo Lb elo vista. em que ncs collocarmos ]Jara,estwlar vice-presid ?nte ela nepnbllc~, qu~ podo nao 
Republic11,; a questão. ser membrn dessa c'unar·a ? /Apoiados.) 
·;:;o, o c[(l, rep1·esen taçiXo iLlen llca , q tnn to à N<'lo foç1mos, rot'em, questão c!L to. Tl'i1 tci EssJ, clispos;ção elo projc~to sú tem 0112 se11, 

C3S'31lcia, ao do proj ecto, m:ts peior tb ·r1Lie tl'este ponto 11nicamonte p:tra. provar que não apoio um argumento: ser a raproducçao elo 
itodus, quanto it fôrnn ; tem co1H.l icçõ3.> de viab\libcle o systenm da que p:·eccitu::i.m as constituições ela Confeder,1-

,L·•, o <ln. representaç:lo do Rio Gran..Je Llo Sul, comrniisão. ção Norte American:i, e tla. Republica Argcn-
riue, considol'ando o peesiden te da RepulJl ica fücsta ter cou t1·a si as dop1itaçõ2s ele S. tina. . 
r·:hlP.gado ela soberania. naciorntl, publicamente Paulo, Minas, Hio Lle Janeiro e Rio Grande Mas, senl1orcs, eu, que ac~eito que se con-
'OSt tbelece. para sua escolha o processo clirecto. do Sul, para não poder ser adoptado. su ltom os elementos h1st·or1cos, quando se 
(A ioíados.) O nortr3 vive e ha elo vi ver ainda. por trata da elaboração elas leis, não com prehendo 

Si en tiv,ess; possiiJil\.faLle rio f;tzer atloptar muitos annos preso :1 vonta.do elos ricos es- nem p8s':o ncceitar essadisposiç~o.(~poio~o>.) 
no Congl'e:;so um syotenn m'tis simples Lle tadrs elo stíl .- Consi0·1rnl-:t m.s nossas coclrncuçoes -so por 
cfo'ção, Sr. pt'esillente, contlomnarfa tolos os Vo:,Es-N,to lt'.t nenhuma qneitão entre riue out~'.1S nwionalidadcs o !1ze1'i1 rn, não .se 
J1l' >.;ossos indicados . 1\Ins como, a m ;u ver, não · nol'to e sul. , conhecendo o fundamento log1co ele taes 1lis· 
tm".am1s do raaJis::tt' um ideal, m is de esco- O SR . Jusnx !A~o t:E SERP.~ - Sei q113 n~o posiçõe~, oito me pwoce mzoavel, nem digno. 
H1er, en t1·0 os di vel'so.> sys temas apl'esenbtlos, ln actualmente questao ele norte e sul, e nos, ( :lpoiaclos , e o.parles.) 
'º qne melhor p ll'ecer, pa.sso a <lar minha o[ii- qne somos os ntiicos qu J poclcm levantai-a Urn povo u5,o rôde imitai' em tudo nem a. 
;nii:io solJro caLla um sc pa.1'1ula1w:mt·~ . . nilo o~pretonclernos absolutamente. .:;i mosrno. ( Apoiados.) 

Nü.o acc3ito o do projecto, 1rn·r1ue e co1.1l1\ t- DesgTaçadamente 'ella h;i, ele snrg'Íl' mais Depois, Sr. presidente, rlcscubro mais ele_ um 
.d ictol'io com a disposição que con ;idera o pt'e- cedo ou mai;; tarile, DÓ3 nos devemos ir acos- in co nveniente gra. vona atlopçã:o desses artigos 
s iJentec111 Republica chefo da Nação. tumantl.) a onfrental-a, não para, fazer a tlo projecto. 

No3 Esllldos Unido.> tem nzão ele existil', soparação nnis para ovital -a como um grande o Sena.do, como corporação electiva que é, 
porqne o chefe elo poder. executivo repro;;ent1i desastre nacional. (Apa»tes.) elevo tet' o direito de eleger, dentre seus mom-
os e;; tatlos. AcJn', co:no na Rep11blic1 Argon- Si'. presidente, eleix:o de p:wte o inei- iJro~, o seu presidente. (Apaiallos.) 
ti1m, que o cLi tnrpou, sig- nitlca apena':' uma dente para continuar as minh8s observações . o vice-presidente da Repi!-blic(l. nã:o precisa 
mutilação do systema. (ilp cw!es.) Depois ele pronunciar-me con lra·os 'lois sys- de ter eSS(l, occupr1ção. Al (im disso, que quer 

Não voto lambem pelo ela commisiã:o, por- temas, um por illogico,o utro por inviave.l, no dizer essa clu(l.liclaele ele presidentes -um effe-
que, embora me incline ú doulrina, que col- lliomento actual, manifesto -me tambem coo clivo, outro pro tempo re 1 . _ , 
~oca os estados em pé de igualdade para os fin s trnri o ao sys ~em "' da cl0putaçã.o paulist1~ . Senhore3, quem conhece "'viela elos jTfrl'l:i:
·rla re1H'csentação política, considero-o compl i- Este, como disso o nob~·e senador pelo ll10 mentm slbe perfeitamente qu~ o car~·o de 
catlo de mais p;:il'a ter oxacfa e fiel execução. Gmncle elo Norte, ~ o pewr. dos apresent.aclos. presitlente rlc un~1 C(l,IJ10ra exiga qual1rlacles 
.l.lém disso, tiul!a certe;1,n. rio quo contra. cllc Tem toLlcs os defeitos do syst3ma elo proJeclo, o;;peciaes, que d1fficilmente se enco~llra_m no 
s J pronuociará toda. a representação cio sul, aggTavaclos pJlas compl!caçoes do processo. s .io dils propl'ias corporações. Man arncla: 
pol'que, como elle3 dizem. assegrU'it certa pro- ( Apartes .) . . 0 presidente ele uma camara, cm certas occ.1-
pontlerJncia ao nm'te. (Contestações.) . 11.eprn:lnz em mu!tos arl1B"?S e p:ira.graphos .siões , precisa, para im.nt~r a. ordem, ele mmta. 

A';; repres::mtaçõ3s ele Minas, S. Pa.ulo, I\io ns 1cléns elo proJecto, m0Jtl1cando nponas a Oll f'l'º'ia e mu ita prmlenc1a. . 
(lu .Ta neirn e outros osta.do3 todo systenn lingy<i gem . . . . E que desgos to nfü) ex p::i rim:;n tarão o3 mem-
con vem, menos o que p:,ssa um dia. determi- U ~r SR. REPRESENTANTB -~ Anrnmsou. . . bros elo Senado quando ti verem ele ser eluma-
mr a escolha. do urn presidente elo norte. O SR. JUSTINIANO DE SERPA . .. no in- dos :\ ordem por cidadão illustre, e verdade, 
(Apa,.tes.) tu ito ele ca ptar a. beooyolencia e as sympa- mn.; estranho:'!, corporação~ (Apoiados.) 
u~ r S1t. Rt·:PRESENTA:XTE-Niío é questfio thia.s clD.s representações cio nor·to. (Trocam- l\I ; nos .iustifioavcl me parece aind<1 o 

ilo uol'to e sul ; é r1uestão ele opiniilo rncio- se varios aparies .) art 3? § l º que determina que o Senado, 
na!. O 4.0 e ulti!no syst~ma, senlio!'es, e. a m~u qu nnclo' cJn ve!'tido em !ribunal ele justiç,1, 

O Si::. . JuSTINL\'<O nE SERPA-Percloem-m) ver o prefenveI. Nao o reputo perfetto, nao seji1 presidiclo pelo presidente do Supremo 
os nobres representa.nles. A questão é mais o cons1clero ca.paz <le manter, na escolha do Tribunal Fetlet'<ll. 0:1 logar esse arli"O ú, 
do sul e norte elo CJLIO p1rece. Aqui no Congres- primeirn magistrado da. Re1rnblica, a igual- seguinte original idade: ter um dht .o Se~rnelo 
so·não se ac.;entuon ainda, m~s Já fóra e a cla?e ele condições entre o nort~ e o sul do dogs presidentes e ambos extr<1nltos à rorpo
grancle preoccupaçilo dos Es tr1dos elo sul· (con- pa1z. (A1Jartes.) Mas tem par,t m111!rn prore- ração. E com que .vanta gem para a, c'1.usa. 
testaçao.) Na imprnnsa, pelo menos, ns.>egtli'o roncia dous g1:and9s motiv?s : l 0 , ser o . sys- publica, senhores?! _· N.ão _di vis.o nenhuma. 
ciue existe esta. preoccupaçií.o. tema. que mais se l!arff~orn sa com os pr-111?1- Parece que a raza? JU St1l1~at1v(l. elo artigo 

' H:.\ p:rncos dias li cm nm jornal ele S. Pau- pios cons1gnaclos no preJecto; 2°, ser o ·umco re3u1t<1d1. cornp : tenc1 ~t es pecia.I, que cm ns-
lo o, se,é:ninte, que clú idé;i, mais ou me11 os que acloptallo não deix~ os cslaclos tlo norte sumpto:> de jusliça deve ter o presidente do 
cxac tlt elo que a respeito pens~lm os estaclo3 entregues clesne logo a vontade dos estados Supremo Tribun.il Federa!. l\1as si o presi
do sul:_ «Até agora eramas partirlaTios ela elo sul. (1lpoiw!os e apai'.tes .) Obedece a um douto não jul g«•, si não discute, nam vota, 
·votaç[o rap ida ela Comtituição ; <J.ueriamos planod_o doutrrnas: cons1Llem o yrlls1 cl~nte tla com que elemento preciorn poderá concorrer 
que fosse adoptael<L como apresentou o GoveP- Republica delegado eh soberarna nnc101ml e pnrn. 0 acei;to elas deci sões~ (Apoiados.) 
no Provisorio. · • quer que para SU(l, escolha _se manif~ste d ire- Responda. it interrogação a sabedoriu, do 

UN RR. REPRESENTANTE-E' opiniifo elo Cti1mcnte a vontade do pa1z. (Apoiarlos.) Con""resso. 
jorna lista. (Fia o-iiti-os apm·tes.) O Srt. ALMEIDA NOGUEIRA- Eleição clL'e- oR;culiclos estes _pontos, que me parec.::ram 

O SR. JUSTINI ANO DE S1<mPA.-Peço a VV. cta com a somma d(l, total1clade dos votos 1 importantes, i1ermitta-me V. Ex., Sr. · presi-
Exs. q no me cleixc)n continuar-. Nilo sou ti1o . O Srt . JUSTINIANO ni;; SIDRPA - Além dente, qne me pl'evaleç1 do3 préeedentes 
l1 ltl.Jil na tribuna, qne possa, tl.mnte de tantos disso,, senhores, ha uma t e.rce1rn. razão para e~ tabelecidos na cctsa, para jnstitlcar meti 
a.pai·Los , extr:mrnr chrnmente. e ex plicar con- a. prcf1:H·ciw11t que dou ao sy:; tcum 1.lu rep1'0~ yoto om rnlnç,ão a as~mnptos 'lLle já for::uu 

r 
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voLvlos e c,n r0t1çlo a OLÜl'OS r1ne mli3 t1l'dc 1 o Srt . Ju~TIXLANO D2 SrmP.\ - N::t RUS3in 1 to ela. gt'ande qu estão eh nbo!iç[o da escra,va· 
entrarão e:n discu3silo. Nilo é uma. excepção \ ln religião do Estado; mas são tolerados todos 1 tura. Mas agor"a eu esp3rava poclcr estàr de 
o q w peço; reclamo p::n"' mim a posssilüli- os cultos. · il.C~onlo co011 S. Ex., r1u::lndo aqni nos l'd11-
clade de füiet' o que rnuitós outros leem feito , Na,s repulilicas indica .bs hn rel igi<'i.o ofilcial, niS3emos cm 11o:ne da Republica. Ent1·eLrnto, 
co:n assentimento ·de V. r:x. e tlo Copgl'e330. com exclus1b de to las as Lle:1nio. (lpcii ·1e~ .) St·. 1residen te, com magua veritlco que ciLltt 

Vows--Falle, falte. · Nesse ponto nifo ;;e pü:.lc rn e~mo estaba lecer vez me distancio mais de S. Ex:. O nobre 
O SR. JU3'1'L'i'IANO DE SERl'A - Sr . pre3i- parat'ello eatee <t legi ;lação elJs3n.s repu- senador pala B:i. liht é lt0je o que foi hontem: 

elcnte, umn. ve;i; adopta•la como fórma de blicas e a de algamas monarchias eurnpé:ts : lllll lt )J11em Lle gr.:tnde meeito; m:1 s im possi -
governo, Gob o · ],eg-imon repres911tativo, a por exemplo a Au3tr-i' e a Belg ica. vc l de ser encon trado no c.unpo elas suas· 
Repnblicri, füdr. rat. iva, tal cnmo no· estahelecan Não obst'.lnt0 es>cs rilctos, en consi Ler0 a do 11tri m1.s. No pasoado regimen S. Ex. rara s 
o art. 1° elo p:'ojccto, elevemo:; ' ser logicos, libel'cLide ele conscie 11 ci;1. e de cnltos 11111 dogma vezes foi logico. No r agimen act nal nrn.n
acccit'lndo t:iclos os corollarios da do 1ltl'i'.1a. do gornrno rop:i blic.tno 8 JBÇJ -:t cm nonB el a. t; m a me3m:i condncta políti ca. Foi loglco, 
r1uc convértemo8 em lei,. civilisaçt.o do moa pn.iz. ( Apoirr,dos.) por exemplo, fJU<l.ndo, c>pi1•ito '"onser,«1Ll01',' 

o SR. EsPrnrro SAxro - Niio oxcluinLlo '' Nilo acrediteis, po1'c 111 , íJne,assim me c:q)]'i - rez a l.ii · L10 Q 1le .i•rn eit'o el e 188 1, vasa<h 
tlata de 15 de novembrn. mindo, ou chcgwi até o p:rnto Ll e c>pos:ll' as 11 113 mo_ldes tio mais p1H'•) conserva.lo;•ismo. 

O SR. JU3TIN!A:\"O m: S1'11.P.\-E' realm '.mte cloutl'in.ts elo:; nobres rcprescntnntc s rla nn.!tia (.{posailos e n·7o apaiarlvs.) Ni\.o f'oi logi c.1 , 
nm n. datrr immorta l ._..,l\Ias pertence aos elo mi- e do Minas, os Sl'.; . 'l'<n h o !Jj1[ rní. [lOI' .)111, rp:rnd:i, chdo !U1:m1l ele g-mndn 
nios da historh . N:J.da tem com a Coostitui- Não, se11ho1'as, tac; i.le:ts niio scw do nosso pt'Jsligio, 03l:cn 1.lcn a bn.nelei 1•a desse 1nr li-
çlo que estamo.> organisamlo. tempo. Toc\03 tec:n o diceito de t el-:is e ato üo p1.r,t co:)ric, cm lSS:í , a morilmndrt insti -

0 SR. EsPrn.rro SANTJ - SGm ess1. d.1L1 de mn.niCes tal-l1.s. i\Lls nrro teem o direito de tniçifo 1.h e.sct'l\vidã.o. ( A11aiaclo.) l\Ien:Js logi-
não haveria Republica,. Cctllnr Cl)1 nJme da naçilo. .. co f;i ain.Jn, mn.is ta:'de, S!'. p1•0sidente 

O SR. JusTI::<IANo ms SERPA -Isto é outra O SR. B.-1.0.H:.ó - T_enns tollo o direito; f['l .:tndo, partid1Jio do voto em s'cpar,ulo do 
qt<estão. Não tratamos agora de esct·evee a porque o que se quer é nm regimen com1111.1m . S1'. Rny B:tr·!Jo.:;a., qne se dc ~ idin pela fcd o
historia do pniz . Tratamo3 de discnti r e votw O SR. JusTrnrAxo DE SRRPA- Enttto V. Ex. r.:<;;ib, 1leixon de acceitar o podo!' pw«t r c:tli
a nossn, lei das lei;;. E si eu propositàlmente niio é, com'J o Sr. Tos t,1, p:i.rti1lario de umf\, sa r ess~• iüé::i. (Apartes.) 
abstive-me üe citações historicas no meu dis- r0publica emi nontennnte religio8a 'I (Trocam - Na RepulJlica nilo melhorou n. situaç,ão do 
curso, ::cg,1r,1, ji no.> ulti ;1103 instant 0 s do se algwzs a11arte.s.) . S. Ex'. Confe:ssa na tribuna cpe sempre foi 
t empo que me é dtlllo·permanecer na tribnna, Sim, Sr . pre~i ·.lente, co:11 a soparaç::i.o dü umn. na!ure:;ci 1-e1rn1ilicawi, e ntrelanto, 0 r;ne 
não e que hei de t i'at ar d esse assurnpto. (7'1·0 - igrej,t do Estado que1'J libcrda.le p11\t to:las o p1iz s.1 hJ ó que V. Ex: . tentou salvae a. 
cam-se alguns apa;-1es.) 11s crca·ças e r.isp:iito para totlas as op iniões . monn.rchia na ultima noite do impcf'io . 

Como dizia, Sr . presi.dente,11111.1, vez acceito Ningue m pó .le ser [11'iv;v.lo, pol' motivo de ( Apoiados.) Qner o regirne11 dn pura feLle1\1çi'Lo 
o grande principio consGg1wlo no at· t._ 1° de> religião, Lle cxet'cet' lodo3 os direitos qno lhe com a rept·e3ent1çiI'} Llo Rio Grftndo Llo s ~ 11 e 
pt·ojecJo, é elo nos;o dever n5.o recuar dernte nssegurclll1 as !ois. (.!poicdos.) Poc lanu o png.rnrnnto pela Unii.\o LlG todas as 
das consequen ~i<TS qnc deli e dimanam. Assim, E:n · compeusaç:to , n in g:rnrn , p w mo ti vos d i v iLl.1 elo.> e> taclos. (T,-oc am-se ap.wtes .) 
pot' exemplo, nií0 comprcheaclo Republica f<'e. r~ligioso1, pó::lo cle ixcll' de cumpr·it· o; Lleve;•as Vnc mnis longe : conclomna uma 1mgistl'a~ 
det'ativa sem a. mais ampla antono:ni.:t elos ctvtcoJ, que pertencem a todos os ciJa·J:loJ . tnt\t elo3 estauo3 ao !:leio cln. tm1gistrnt:11'<~ re
estados. E noste pon to, devo clizcl-o, quem Igualdade de clireito3 o igun. Id,1.de de obri- dera!, quando es ·;a hléa é um gr ;n _le 1wln·
defende a. ve1·dadeit'.1. doutrina, rp1em estit gaçüJs . E' e:; t,i. a verclaüeir<\ cloutt·ina r epu - cipio da f ;cl Jr,1 çiio e ó calorosam ento rl oí'on
com a. bon. cau;a, ó a illnstre represontaçiío lll_icci_nn .. E' est e o gt·an1.lc pl'incipio das co n- did::i. pela, honr::iLla. ·üoputaç.ii.o tlo 11'.o Gra.!1d 1: 
c],1 Rio Gl'anrle elo S:.i l. (lpoio.-/o ; e nio apoi - st1tn1çõo3 rlos povo; c11 ltos . (;\ poiados.) do S!ll. 
ndos.) E, a!ilemanJo-a, niio po,-so ser co:1 :;i- TJ~r.\ YOl - r<: isto é qu e ó logico. t : :1t .\ vüz-N:fo rlpoin.do no.c; Lo ponto, 
dcraélo suspeito, porq1ie votei, n:t que3t:fo ,n SR. J P~Tli\'f.\ NO ng Sr. n.PA - 1" 1•e ·i :;ci a O.Sn. J1 :~TrNL\Nn rrn Srrnl'A-1-LL::..ii•vonlm•a, 
ll:nncül, co:1tra n. e ;nench snbstit uti vã a,p :·e- c.>cc re: pe1to'.'.c;c. p~·es1Lle n l o, di3 faz er m:i.i.s 111n1ot· po1'1go pn1',l os ~ :; tailos dQ que Lleixa l-n . .; 
son t:t'.la por essa c1 igna repro.rn1 l.aç[,1. a l gnma~ cons1.do1'.1 ÇJ03. on lt·o.~· ; ies n. nmn. mag1sll';Ü\U'll- Lia u nitlo no. 

Uir Sn.. 11.!l PRR>P.:fTA'<T õ: - '.\bs entii.·) ... ·Ua poucos dw::; rntet contrn nnn emen1~ '' meada pelo podet' çentrnl e snperiot' a t'o:las 
como votou con tt'a a verdadeira doutrinf\,? · apresen tvla pelo nol)l'e sen:llloe polo R '. o as ruitor1cL1 Ll~ s locaes? (ilpoiw.lo s e n:<o apo ia-

0 SR. JusTINIANO DE SERPA- Votei, é ve1·-. G1·.:tnde tlo Norte, e~LltL1 i u do_ que ninguem dos .) Um cios .grnnJes cloCeito ~J cio antigo sys
daela, mas para salvar um gra n:le principio. podera sercle ~ l ai·a, lo rnco:npat1vel pJlo facto tema era a cenlralisaç,ifo adm inisfrati v·i 
Votei contra a emenda, nã.o obstan te j ulgal-a de S"l r crent; 011 t:1io i st~o d:" q 1~ ~lrp10l' l'G ] i&:iã.o,. Como, pois,_ reviv\ lr o3>a r eg imen , trata~~ 
conforme á doutrina da federação,por no3 di- . ~Ieu voto, poren.1, n::i.o s 1 gn11i c~ o~p?>1çao a do-?3 d' mng1stratm·n.? ( Apartes .) 
zer aqui o illustrado SI'. ministeo da fazenda 1d.ia ., Pelo co1~tt\1.l'JJ, rJputo o pr~nc1pl0 vet'- . CM SR. REPRES:<: NTA:\'TE- o que queremos 
q ne era incliS])ensa vel acau teh1r o~ in terc3scs da..te1ro . Vot li con t1'a, . p :~I'it e sim ~le3111 3n te e 11 b~l' t ar n. magistratura, das p:i ixõJs locaes . 
da Uniiio, que são, em ultima analyse, 03 io- porque, tendo a co:nmts3'.to e d~pJ1 3 ? CoJ- O SR. Ju.JT1"IA.NO DE s imPA _ N<'io com-
tere;:ses da patrfa. grn~so y .iserva lo to.la, ª. 111 tterta_ ele rnc.Jm- preltenJo a, l' <"1.zii.oj 1.1s ti tbat iva, des'33 pr·ivileo·io 

Além dirno, preponderou no mcn espil'ito p:1ltbt~1cliLd?s pti.ra Si!l let Ot'cl1nnr1,1, 1113 pn,- qu e [lt'elen:lem pG,l',\ a magistratura . 0 
' 

urna outrn l'i1Zão ; é a seguin te: Os Esta- ~eceu 1llog1co que ~gnr~l~S3 111 Consti tui çit) Il! 1s, qnalque1• qua :;ej1, eleve ceLlet' a um:•. 
cloo-Utfrlos da Americ.1.clo Norte e iL Conre:Je- lS)ladamente t<1l d1spo3:po. (TrJ c;un-sc (Gi· ra?.:to de ordem pablic.1, as garantias ela li bet'
r.1ç1o Suiin, quando se 01•g-auis'lram, cJnhe- guns apartes.) . cbde qcrn fica1:5.o em pa1·igo 110 momento em 
ciam todos 03 inter2sses ela vida local. Os E agol''.'• Sl'. p1•as1clentc, lH'O'.'c ~l~ço-:iB d:1. r1 11 e 03 magt.; t t'iv.los não depandel'em do.; 
estados é que ex istL:trn . Faltwa c1•.:n1• a oppa1· tuniclci.de p:tl'.1 füzer. u~ !1get1·0 r0p .u'o estad'.l3 e lD.lol'om se collocn1• supsl'iorcs a. 
Uniilo . Cuí11])P!J. primei1·0 acautelar a sorte n.o pt·oce:lt:n:rnto Llc1 co:nnmsao. ln·lo. (A.partes.) 
l'bs ·estados,- porque estes é qne tinham , fo'.<fo sei por que, senho:·e3, t c_mlo o 1woj8cto T<:tm':JJm ui.to colhe c:;s3 argumento. O.:; 

compromissos. A Unii'lo era uma entidade 111utt.o !acwoalme_nt_e_ estabelccHlo"a9 laclo ~las !nolt vo3 _ocono_micJs niíe> podem senii• ile 
no va. Poderia manter-se com 03 recursos con-Jtç~~s de eleg t bll1L~ael_?, as C.)llL11çu:es do 1n- Jll »t1flc~çaa a to.le>s as mutilaçi5Js elo s i·stcm ri 
que lhe fossem clest'lrn.dos na Co:1stituiç[o. nleg1btl1dn.cle, a comrn1s~ao conservou aqnella retlerilt1vo. • 
Aqui succedc o cóntmrio . se ~çl:o e sup12ri miu a segt'.ntb .. O moli::o apl'e- Si que ,·0111 nnn magistt'ctlu r11 uniÚn·ia im\,,_ 

O que e:;i3 te é a Un i'.o. Est:1 ó que tem senta~o é J? ;W ser mc:ter1:\ const1t11c10na l a pem~entodos es ta,Llo3, enbfoscjim coh ct~en tes, 
compt·omissos e compromissos ele horn·;:i.. q1.1est<1:_0 ele rn compa t1 b1_l alacles . . Mas esse m9- - u~w peçam atitonomia p,1m o.'> es tado~ : 
Allanrlonal·::t, a pretexto de melhor garantir :1 ~0,:m~ 1:.ro~~ ch_. ~s .. rnco ::11xü;b:t1rL1do> . sa:i ucce1tGm em tnclo as lei~ da lJnião. (llpm·tc.<. ) 
os Esl<11lo.i ; não me pwcco p"\ll'iolicn, nem rn~tttcç~e~ cios Llll'J ÜI)~ p'.llitICoo, ckitePmurn- Por outt'os termos: s1 t:1.mbem fazem clo
di g no. Acima de tu fo, c3te gT;1 nclc principio : d<1 s pot' rn~el'OS S J pn~l1co,_ e. o po_Jc1· qua filz ]Dn1.l ct' d3 mo ti rns econonücos a maiüstl'atnra 
::1 h')nfü da p::ltr•L\ lm1zilcil'a. ( ipoia'.los ; a d.;chraçao de dll'ellos '.e, rn 1.lub1taYclme11t::? , dos e3tados, ncRte º '' SO sejam t0o.'iccs : não 
mz1ito bem.) ? 1:ia1_s ~nrnpe ~e11te para_ e3bbelccer as re- ~pp3ll~ ;n p'.IP,\ sys te:nas rnixtos,"' declarem 

VozEs - Ju3ti flcou.se per fe ihmente. s _tr<cçoes. ( c1po1 ados .) III 11s me ::.a1·pt•ehcnrleu nn posgt vel a federaçii.o. (1tpoiados .) 
O S11. JusTIN!ANO Sr.mrA- Ainda como con- a1111.la , Se. pre31de 1_1lc, o pr~ ~e.l1111ento do h·'.ltl· UM. SR. REPct 83Ê:\'1'AN1'E _ J\ política denJ 

serJ.len ~i'1 nccessn.l'ia elo al'tigo 1° do pt'ojecto, · l'ctcl~ Sr. ,conselheira Sa1'.'11va, scrnaclo~· peln. i:espeltttr 0.3 costumes do pJvo, por,1ue csl o.:; 
reclamo, Sr. prc::;'.clonte,.a màis largét, anuis B.llua, ~·_Ex., app laLHli ido o procedunento e qcie formam a.s leis. 
ampla lib3i'clade eh consciencht e de crenças, ~la co:mmssao levou sou enthusiasmo p2Ll O Sa . Ju.;TI:\'IANo DE SI: '.lPA- Is»o ó nm:-1; 
absoluta tolernn~ i t do culto,, o rn :i. i01: re - 1Lléa ao pont.o Lle cleJlar-ar c],i, tri!mna, quG na - Lloutrin:L muito velha . 
speito a t odos os principios l'eligioso 3, li tte- nhuml1. con~~-i t nição consigna. ~li s po~ í çõ3S solJrc O ME3:1io SR ._ REP RESEYI'.\:\l'.;: _ :\~b G,J-
rarios e sc i entili ~os, qu 1cs1uet· qne e3tes rncomy:i.t1b1 .HL1cks, quando e hwtl m:istme nhoço ou lra mais nova . 
Sf'j:;,m. E reclamo, senhat' ·s , em name dos a S. EY · um gr.1.11.d::J num3ro de co:is_litni ~'õ :i .> . O S!t . JusnmAxo nr.; SERP.\ - Diõrr:n3e-mo 
nui s elev,ulo3 intel'asses do meu p~ i7, e dos fJll B s; occnpan~ elo assnmpto prec.s1.1meute, '\' .Ex. de entrar uestB, qu%Uo. A theori:t de 
grandes dog.,1113 do g.wemo l'Jpablicano. como foz .º p1•op.;to. que as co3tumes fazem leis levar i,1 a cs to re ~ 

En sei, Sr. 1w2siden t0, QLD hn. governos . Sr. j)f'e31dent e, s ;mpre fui_ adverartrio p:i - sulta,.lo: nã•Jhavet• necessiüacle llo parl~mento;; 
republicano1, mesmo rn Amot·i :: 1, <]ne, e:n llt1co do Sr. co:13Gl118!l'O Sara11ra . I\faso foi çto oclo l·3íS.(.4pcU"les.)V .Ex,. ,rnllanilosimnltanc,a-
materh ele legi3lüçKo sobee culto·; c:;tão nmis de ~cha1~- :ne em ?:i.mpo op_po3to no oac n1?~ ':lo 1mn te ~.ommi?o, tem um,. grandJ :'antagc1,1, 
atrJs:1 1.los tlo qne o g,1va1' no au 3to3t'i1tic:i tia por_ :::j • • l:x. n'.1;10.1 fo, 1~1c11vo prr t1.:t OL! d;c tXilt' mas nnu. Ll~svantagem rectp\'OC:<t: impede-mo. 
Russia. . • do rn nl!l- o 111 cl!Ol' respGl to pelo_ no:ne ue _S . Ex . l l~ ser ouv1tlo pelo Congresso, mas l!l.ml:>&:n 

q SR . · Jo3fü A V ELIXO - A p:iiaclo; o Ec1u.ulor, ~ de prestal' h.omona.gem d l .11:1111[), a ·.lmtt'aç:io nao consegue se,;• ouvido por mim. (Conl t'mum, 
por exemplo. a suri prudencia, ao seu-patl'll1smo e sobr0 t t1 - os apartes, ) 

O -:R. Jusn NIANO DE SERl'.\- O Equ'.trlor e do ú s11:1 ~10n esti'.lade. qne ~ um bel ~i 2~ irn 0 V~tilto , Sr. preoiLleo te, it ot·dem de considc-
o Ch-i-le. . . oxe/11plo 1n h !_s t or: ~i. elo p11z . ( Ap oo_a:tos .) r;1çoe>, d_; que fni clesvhclo pelos apart'.l ::<. , 

O SR. fünAr..ó - O csar é ch cLõ da rel igiií.o No p:: ~s_ado cl tverJtLle S. B~. em qu 1s1 t0Jos C~mo c11z1a, o S11 • conso lheit'O Sal'U iv,t niln 
do paiz; niio ha republicJ. 1n Amc1·icri, como o~_act~s de s,eu .go v~rno . T1v~ 121 Js :no occ~_- '.01log1co 1!0 p::1.3'Wlo r cgimon, nGm qner sei-o 
e.3 1-e iinpol':o. (T_,-ocw11.·sc Q. ·rti·os aprn•(;),1.)' s1.io r,l,, f.12131 -1 lt J s-;i : Ol'ã op~oz1 ç;~o a \'.I'Op êi>l' 11:'1 l~.1,pul1li ca . N1'S te pon tn, pr0íl ro 0• S;' . con -



) -

sellleiro Pnulino c]9 Souza. Tem -pelo menos 1 cnl l'e o ma i~ cedo ÍJ03Si l'e l ·no l'C O' Ímon d L r 6 t%tcm11111i n, disso : tenu,)-SB de y,1frtr e3 L\ 
o grand e mer·ilo da. col1ercncia :' Pod em a c~ J lega l1d ide. ( :l fí oiados) " 1 moçib ; cuja cJiscu ç: i'io já foi ~uoe t~radn, llll tep:--
cusa l- o do Yi rer pre:::o ao passado, mas não !\·io ln r ,1ziio [l'.\ ra deix.u-mo> de ser soli- po, e ntrct~ nto at ) a.gora na.o foi anDun c1 [ula 
11odem r,ccus:ll- o de i '.1co!tercooia. . ti : ei o3 cJm o g·ovcrn o; por0m, 0 que rn:c.is a votacii,o, tttl 6 o e3ta·fo do cle;or.Jem e vom -

0 ·sR. FR EDERICO BorraEs - E;tá muito 11 03 trn1 aDim::dci nessa co:H.luetn, tl ri aspira- 1-h qu3 se nota na, snl:t . 
adrn: i l ~ cl o rtg-or..t . . çii , sincer:i, ele b<)lll servir ao p:i.iz .e ú Rcpu- O _regimento niio 111 3r~:l o prazo qn~ de~e 

O SR .. :usTJ NIANO DT" Slfü PA- Nilo acredite o blica,. (.-lpo iw los .) _ . mediar entr:e a clecl araçao cl<:J uma cl!~c uç.,w 
Co;1grcssv, Sr. presidente, qne, me ex ternando Concluo, Sr. pl'Csi.J ento, _ag-ratl:Jc"nclo a o a concessao ela p1tavrn. a un\orado'.: Q1.~_\n 
cleste modo, considero, como u1Jica qual idade V. Ex. e uo Coll gres 'o, a benevolencia com tas vezes um oratl~r temrn a o ,eu clbct~.r~o e 
do homem de Estado, a cohereucia. füío . En que me ouviram, sentindo não ter podido, os apl~usos e ovaçoes _que recebe ele seu~ºº'..
penso, pelo coptrario, que unn elas gfümles ]JJ r occasiiio de f~11..ei' minha, estréa, exprimir _lega: 1m~e1.lem o presidente t~eicla;: ª·~)alav1,i 
virtudes que se deve exigir elo homem ele E>- claramente clec1cl1damente 0 meu modo de ao 01ado1 que deve succeder ... E isto que 
tado é saber evoluir com o s,u paiz. l\fas elltre ponsi r e- ~entil' cm rolação aos diversos rtconteceu agora; e a mes_a c3perava ~pem~s 
o que,a -nm só tempo, avan ç:i, e reclia e o que ponto3 de doutrin~, de qu e frat:i. 0 projecto . que o Cong1'es30 se rn_a.utive~se . em 1s~l enc_,o 

_ prefere fiçar no sen po.; to, não me demoro Con:Sol a-me a irléa el e me lw.ver esforçarlo p::tra qne o nobre deputado llv~~-~e a ,1al.1vN 
c~n prefdri1' o u '. timo. p:i m correw oncler á con !bnç1 do Est;i,do que . e viesse exp3úcler a:; ~u:i~ ºP'.lll?es_, porqn3. 

{\11t.is tle i1' po1' de:rnte, Se .. p1'esidente, pre- me clegen e a ce rte z~ do qu e fiz quanto pude n cs ~a rm cle1r11 o meu un,co rntcr ~s~e e mantet 
c'so f,\zer a V. Ex. uma r.onlissão sincera : parrt bem cumprir meu cleve r. . a, c11g111clade do Congre.sso ( apowdc-s geraes), 
qu:imlo me refiro ávida politica dos St's . Sa- Vozr;:s - l\luito bem, muito bem. (Ao deixar para que ello po,ssa S?ih~er . confronto com as 
raiva e Pauli.no de Souza, n'io enlrn nos meus a trib una o aradar _d abraçado e cwnp rimen- camaras .e!.ª _111on:irch;J, _tnn, que c~n~-~~lm~ 
int 1.1ito.> nem faltar com o respeito que lhes tado por g1 ·anrJ;e numero de mem!iros do Con- e com d10n1cl,1cle our,,a tydas as oprn10~~ '.lJs 
devo, pelos g-ramles serviços prestados á , r;re>so .) diversos oradores e clch?ere con? crrter:o e 
i1at1·ia (apoiodos), nem nmesquinlrnr-llies as acerto, corno espera 0 paiz. (Apozados geraes, 
inclivicltrnlidacles. (ripoiados .) Sub1.11ettoitcr•i- DISClJ l'l SOS PRO:-IUNC!A,DO ~::;' NA SESS,\.O m u'W bem.) 
ticri, historic.1, não os dous illustres cid::ulão3, 
no dignos dns minl!as homenagens, mos cs D l~ 3 DfUANl~lR.O DP. 189l o Sr. De'm.et1~io Ri.beiro (zi:.ira 
p ~' i n cipios politicm, tle que fo1·am ropre33ll- O Sr. Dein. e trio Ribe:ro (pela unia cxplicaçao p essoal) - S3nJ10res cio Con
t.<111tes no passado_ rcgirn~ n e que rnlo a.b1ndo- ol\lem) - Sr. p1·es1dente, qnnmlo, lm pouco, g l'es>o, as p1lavl'as C[UG acabam de ser p1·0-
naram na Republica. . . V. l~ x . nnnunciou aprorogn.ção da hoi>ct par,1 le:·idns p2lo Sr. prewJen te elos ta. assem biéa 

Pro3eg-uinclo, Sr. p1'031denle, decl ml -me 

1 

cll ;;cll li1·-so a moção cio i llL12tre representante, me obrigam a tomar por algu ns mome:1los a 
1x1rtid~rio eh magistra.tura lo_c 11, nos .m~ld es o S1', El':_co Coelho,_ a nws[l, clcmot·ou suffici ~n - vo:: s::t al tençi\o. . 
cl·J. proJecto, o espel'J qlle esh 1d8a s1i:1 tl'm:n-- tcrn ~ nte n. _declat\1Ç<LO, que, mo parece, devera. D.l s minhas palavr.\s ni]:o se poderia infcH'il' 
pha'lte chi lucL1, co '.no se torna rncli ;penswel s'r immech,lta, de en estar com a pnlavrn. · censum alguma a S. E.I'.. , 
á autonomia elos estado> e ao > mais alevan! a- r or esta circ11111stancia. foi 1 ·e ~1u eriLlo e vo - O Src PRESID ENTE - Houve insinuação. 
dis interesses da j1.r;; ti ç1 . (.lpoia'.los e n·<o !ado o cncer1·amento cl, '.liscnssiío, e eu foi irn- O S1t . D2M BTRIO íl.rnEmo - Não houve in-
a;ioiados.) pc Ji_tl o ele radama r o. revisão elo r egntamento sinuaçiío, ,já o declarei. E, tlesr_le que no pf'i-

Pertenç:.i a um prtl'tido politic.:i , se nll o 1~es,íJ11 e eleitom.1,mn nome cio el üitor .1 elo l'lo-gr,,mlen.sJ, mei1'0 instante fiz cle.c1araçiio perernptoriíl. tle 
b\11 cJrno lernnm ela sua on.ncle:e,1 a autono:rn:i r1l10 Jeg 1l11m1.m '3 nlc represento.. . que n[fo havia censueJdo . . . 
cio:;; es tados. A e3 ta iJéa, qu e e unu ardente as- o s :i. . JuL10 JJE CAsni.Hos-:--l ã.o a poiallo. ( I) O SR. A i\IARO CA YALO.\NTI - B.lsta v:i, t3S0 . 

- pir:wfío do eõtado qile reprü3ento, s:wrifi co (Tl'Oc am -se apa rteJ.) ( !llu i·to s ap oi ados .) . _ 
· co nsi_d~raçõ ~ s ~e qurdquee ordem, co:n. rt uni ca, O S1{. Drm~TRro RIB EIRO ~ . , . 0 rl e pro- O S r~, DirnETR IO RIBEi rw - . . . basta.va 
condiçao de nao compromeltc1' a, n:i1dade eh tesl::i.r, cumprrnrlo - o dever ele r epnblicano, a is;o , e V. Ex. não tinha o direito tle cl1.ívillar 
P.>tria. ( Apoiados; m u ito bem.) r,. voi: ela liberdade do3 suffrao ios . · da minh[l, lealda'.le, ela. :;inceriJacle do meu 

\'ou concluit', Sr. Jll'GSiLfonte, m is , ante.o de o Sn,. SEABRA - Provi!, a, ~xistenci .i, c]ella,, pt'-Jnunci:i,ment0 . ( A.poiados .) ' . 
rl:Jixa1·atr illnnn, me permittirá V. Ex. que a, presença.de V. Ex . aq ui. Eutretanto, o nobre presidenteprbseg-u:n 

_f:1çri, u111:i ligeira r2fere11c'a, r.o notnvel cl is - o SR. DE:1rnrtuo fürmm0-E' o qnG nin o·uem ele fendendo- se de accusuções . que ni\o lhe 
c 11'30. do _illustl'e tleput~do cerrrense qnc ln -ii x lerh imp9dir, e clar1ui ning-ue:n m::i I~:i ele foram fü ita~ . 
p •ncos dias occupou tao br1llrn,ntement1 a re lit\U'., . O S1L PRES!llENTR- Dando urna explicnÇtio, 
alte1'Çilo elo Congres'.;Q. o ·s R' PRESIDENTE- A ttcnção. o S!l. DE:IIETRIO Rrnsmo- Expl'.caçií.o eles-º men lt:rnrado colleg:a, wn llos melhores o SR. DEilI ET1uo RrnEmo - Ap3n:is qner·ia necessaria; mas V. Ex . urnu ele um d.ii'eitó, 
1rtlen tos cios que o Ceara mandon represcn - que V. Ex. me concedessB o tempo nccessa- failando, e lrn ele agora, perrniltil' ,que en corn
tal o rm primei1'.'.-'1. as.;cmbléa da Republica, es - r io p:ira n, cleclarn,c;ão que cleixo feita, jii, qLie plete esta explicação, que se tômou ind ispen
t111lantlo a pm1çao elo Congresso cm fac 3 do niio me foi permitti·lo ad·luzir ar0·umentos nó ::a1-·et,á Yis!a, elas retlexões que fez. (Ap oiados.) 
prn,jecto da. Constiluiçi'io, que nos foi r1presen- debate encerr;<clo, e levantar be·m"'atto a b:w- , Fnl!ôu V. Ex. em cotejo, no desempenho 
t~r.lo pelo governo P1·oviso1'io" de~lar_?u - se deir11 ela Rep_ubl lc:1, que nií.o se compnclece das fotJ ccõ2s que, exerce e no esforço que faz 
di sposto a_nao crc::tr obstaculos a :vlopç;w ela co;n um rc.!nmen em que a liberdade do suf- para. m:i'1iter o éongrnsso na alt1.11'a ·dig11a 
g-r:111cle !1•1, mas rnmca, como outro3, a 1!1 w r frn giCJ e a flsc.1 lisnç[o das nrnas nlo sej am elos seus desti nos. · 
amen a t11do qne clescer do al to . Applanrl rn rb o·:wantidas . J Não ponho em Lluvida as qnalir.lades morae', 
('ss:: nobre altit ~1~lc, tenli? n1_1_.• m1s 111rnt ponde- "O SR. P rrn ;w r.: :\'T e; ~O sr. depuL1do D.Jm:)- . intc:Iecl11 1 es e p:ililicas ele V. Ex. 
rJ çao 11 fazei' . l\.rto s::-1 s1c 1~1u 3 lre yeprcs3n - .trio Ri beiro, jDcl in Ll'1 a in tavr,, [> 3h 01·de:11_, Mas , si V . E.I'.. se e'mpenh[l, qm coucluzir-sJ 
t:1nte, fnzcncl~ ~ai declaraçao, .riu1z , npcnns cemcç )u po;· r.l '. rigic rn11[], censur:1 no presi- aqu i eom energia e prudcncia, eu tamJ)eJ1L 
<l eíln1r sua pos:çao dea nte do p11z ou s1 tove dentP. do Congrc.sso ." , saberei se1' energ-i co e prudente . 
em vista referir-se a nrnmbro3 cio Con gresso, O SR. Om rn-1'iiw Rrn r. mo-:\ilo fiz c:nsnrn Si tem intcreose cm que o Congresso votJ 
qne estio di3posto:; a ter outro proced imento. a V . Ex. nmu Co:1 s titui ~ií.o digna deste paiz e riue fa-
N:i, pr'.rneira hypolliese , nacla tenl11; a 011por . O Sn. P1rnSIDB-"TE - V. Ex. cli ~ sCl qne cilile o desenvol vimento tle nossa pali'ia, en 
Na segnncb li ypothes'.), t enh o olmgaç·tlfl el e cpa 1~cl 0 vo tou -se a, pro rog-;;çiio ela hOl'"' p:t rn. tnrn lJem le nho; si V. Ex. 1em interesse em 
declarar, Llo mesmo Ioga !' q1rn or.cnp:rn o cl1gno coi;tiLnuç.'io eh cH~cussão c];1 mocão cio Sr. que este trabalho soja feito com a maior bre-
rcpreseutllnt 3 cearense, qne, si S. Ex . q:1iz E1·ico Co8 I110 ... ' . vidacle , en tambem tenho; si tem interesse 
clet1ni1\ al ém cb sua, a p1~ i ção el e outros o_ Sn,. DE!HEI'RIO RIB E!ílJ-.,, a mcs.l . . . om que o Congresso se fa ça di gno do rcspeilo 
meml_Jr0.3 do Çong1·osso, cn1'.1 c Jr tcz.1 ni.\.J se - O SR . P RESJ])T\TE - , .. 0 pt' :'Si·lcn te . . . el e ~o clos , peta ca !ma e pelo crit \31io Lle suas 
referm aos seus co:n Jl '.I n he: !"OS ele l'C prcsen- O Stl. DK\I ETI\lo R.rnEnw- ... ele morou su f- clel tberuções, eu tambem tenho. 
t;Jç~o · . l'icien t ;mente a clec la r-'iç:to q :ie devêm ser im- E' um l a,spi t\1çfo c.):nmLrn1. Si . V. Ex:. n.m i 

O SR. l3.\ RB:>3A L1 UA ela u:11 np.ll' t:l. ri10J i ita. a libe1·,Ltcb e a Republic:c, e:1 tam')3111 f11l1) ; 
OSn .. JusTJNL-\NO ns S:.m.p .1--V. E.I'.. po- O S:< . PRESID "-:-<1'@- ... . demo!'oue:n coa - si V, Ex. tem 1nll' iotismoe qualidacl c3 ele 

tl t0 ri re3tabelecer rnn pcnsam e11 t? : . c ~cl c1·-th e a pahYra, rité que se reqneresse 0 cw.lc tor, e nilo raoeia cotejoT, cn t:im'JCJ:n as-
o SR. BA Rll03A f,Di.\ ·- _::l go:·a r; 1111po::; ,1vel. cncjrt\1.nn nto. segc1ro que, no clirt cm q tD qua lquer oceucr011-
0 _SR . .J1; ~T.1 !\ IA Ko_ nE S1mr.1- Pot• c.;ti oc - o SR. Dmmrn u Rrnpao-li\i rn111 que3tão ci't me obri gai' a p:iss1r por e;; t:L prnva, ni\0 

c:i s1 ao el evo n111d a di zer, S1'. p1·cs!dente, flLW, de tempo... r ce u:i,rci e não ev·ita re i conft•ontos .. 
long-A ti o ccnsumr, louvo e ap plallllo a, nll1- O S r~. P1rn 3rn-E :>rTE-P2çJ crue consinta-mo E' c11:-·to qLn si, 0111 relaçã.o a, V. Ex . ., me 
t11 cle pa.tl'iolica cio illust1·0 rcpresent u11t 1 cio conli n1u 1" · fosse perrnlllila a o--· por tunidade ele dar o 
min lln. t err,1. . O SR. DP. :\I8TRTO lürm rno-V. E:-,:. trn de mcn_clep:iimen to, p~r el ie atn1·111aria que V. !•::e 1\ nossn. di1rergen !:1 não 3 ~ coLtb1elec?. n°. p~rmcttir \fUe forn :ça os esc la!'ecii,;ento.3 i:i - se clist1ngue por vu·tudes po ! itic~ s n.preciaveii 
te1:1 eno l'.ol1l1co, mJs no _ca1!11 ,o ele r.011l1111a, d1spensaveis pwa clr.s fazei' as dtivi cl ns em qne e qunlid acl es cmcritns . 'Il!Ds si a V. r:x. fossJ 
pllilosoi;1t1c:is. N3nlrnrn ~11 c t d e11fa riuebrou a se rrclla o espirit a ele y _ Ex... em C[LFtlquer !1ia. soUcitado_ .depoimento itlen
h~rmollla cl:'l representa ça.o crnrens J . Longe o SR. PRl, 3llm:>rTE- En pl'eciso cl3 fJnt.!er a. l!cú em r<ll a9ao [L mm1rn Yllh po!itica. e pri
d1sso, con l.!nna:1103 a, te1', c. .:i mo e~~rnc n to ~lo mesa, clci a ccu;:açilo que v. E.I'.. faz. vatb, 8 creclito, q Lie, sal vo o caso de V. Ex. 
fo :p, n nos~ 1- 111 r1u ?branb~''.º I , LH~~ 'L? · Ho.JG: _o Srt . Di:::1rnT1uo RmEmo-Já declarei qne não ins pi1'ar- so nrr prop1'i<1 consciencia [], 111 i
como l1onte.11, a no.,sa d11b:1 e c~ . a . um por nao 1L'togue1 ceniu rus . lllas si esta clcclarnotto nl1a 0~ 3CL\l'[l, inclivi .li1ali·hde n'.th t\ ri .:t a 
to1!:1s e todo3 pol' um. _ . _ . niis ln stn, é pl'o:;cg1ti r. snffl'er. 

O Slt. l\lARTl::>r HO R<lD RlGVGS th ~1 1 11 ~.12 :rtc O SR. PRE:JDEXTJO; - .\ mes[l, nilo deixou Tormi1w, St'. p1'0.;i !en te, cl ecla1\1Qclo o.inrla 
O S11. JUSTINIANO ·DE SERP!\. .--' l'lao ha thw a, patav m a V. Ex e a1 6 pl'C posi ta lmente. unrn . v . z qne ni1o fi z censur;1s, e V. &x., deve 

dnvida, que t em os esta.do CJ_u ns1semp1'e DO O SR.DJ'nrnr RroR.1 nE rrw.:-Nem so di .oseisso. · [l,Cce1Ln· esta dt: :: lal'açti,o fcilnc .1 e leal, cu:n -
tndo dos que su stentam o pr~JBC I .? , __ votando O S11 . PREiIDENTE-Teem se tlatlo muitas pr 1 n clo-m~ ac ~r~.;;centar que, como V. Ex., 
ro1' grande n nrnero Ll e su~ s ~! : s110.~1ço e s • l\Ias vo zes destes factos, e a incb a got'a o Con "' t'csso JJlUl to rweso a m1nba. con·.l neta p:ilil ica. (1lfoila 
para es'ie pl'oceclirnento ha tnílmclo apenn.s .º ,.,;:,,._ ___ ___ " b,Jm , n Luito bem.) 
c:les,.j o de concort'Cl' parnqne llno3s a. pa tna (]) Oot'a,'.lornão ou vi11 e;t. fl n.nn_r lfl. 
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I O SR . B . .i.DARó--Diz V. Ex.- muÜo bem:
se3· uí1do álgtins . · 

O Sii. D;;:1vmrn.w' RrnRlRO"'."""J.fas o ·que m ; 

N. 6 

peincip:o politico ela completa separação enteo 
o espiritn ~ r e o. tempora l o suas naturacs con-
s·,r111encias praticas . · · 

s~tta elos sessões ,. 7 elo jrnciro ele JHJ l .-l'Je· 
melr'io Ribe iro. 

P°J"esidcncih i-lv S r . Prudenf~. ele Morad 

parece inco nte3tavel é que a dignidade de· ?.lda 
· um dos doutr.inaclores, qual<juet' qu~ se,p, o 
impelle a reciama;r, 9m. nome tht li berdtv1e , o Sr. Ila.dart. - Sr. presiclimf0, r e~ 
espil'itual, que as doutri nas possam entral' leve-me v. Ex.que m:i is un.rn vez nB levanlB 

A~ . meio · tl in, faz-se a ch1'\.ffi[Hl-.r, á·cprnl rJ - eq1 confronto umas_,_cpm -,n.s outras, se m- qu .,, ·nesta tl' ibuoa par.1, prot 0.,tn,r conlr[l, a~ repe
spondern.oS-Srs.: Pí1.tidente cte ·:t>i'Ioraes, Pa~s , cle nesse confronto ·po3sa co.ncor rer comp c1ws'.'t ti das moçõe~, qu8 consl:w temente <LrJUt flp p:l- . 
Carvn.lho, João I'{eiv~n:, Friwcisco i\hclmdo, p,o.rlnrb1clor(t , que o é; a i11fl11encitt do pot.ler t'ecmü com_ o fim tlo onviac s:rn rlar;üos ao fio~ 
Joaquiníi Sarrneí1to; Tiware;; Il .lsto3,> C«m p:x.; temporã!. (Apoiados.) · , vot·no Pr·ov is?Í'io. 
Sa:lles; oFrecl~ri co Se1•runo, Cl:il Cloula.l'l., ·Mon- QqaeMjner que sejam ::1:; preo::enpaç::í cJ:; \11- · f>onso qfle 0 congi'e3so nilo se eo ndu 7: bom, 
teiro· ·de ,: fü111ros, Domingo3 V.icente, J 03ti di vidm•e8, as.opiniões .part_ictlla r9s e· as ct'en- 0 11 \'eretlanclo por essn. es t l'ada, h111 to m:i.1s q 11 e, 
Secu ndino, João 1Peclro; Anton io Baena, Al~ . · ças1·el [g· iosn.s _dos cicladi'kis que consl•iln ~m ·o nn, moçiioproposta ao Cmigl'esso, sova.e elo
mékht .Barreto1 Fit'm ino tlit Si lvei t'h,_ J.os~ R9t': · Congro~~o, cre~o .r1ue élle. 1•eprasentilriL perfei- n-far 11111 n,c to conlt'J. 0 qnal se n1 a111 f2s tou ~ 
nn,rllo Olive.it'a Gal;viío ,Amn.ro Cavalcant1, Jose tamen te, o ,.opinrn9 , 1mc1onal · pro~ l~man tlo a . 3pinião maximc cio p iir. . 
H yg-i1{0 , · J·o3é Simeão, Rma. Jmiior, ·.roaq.uim · c.:)mpleta-. separ..1ç;to entre · o, esn1n~~1 :1l e. o-.· ' ·Nu?.-nIBos.1.s vozm - Não-a poiatlo ! n·fío a p o ia~ 
Felicio, Ai113rico .. Lolio, Jon,qrn11rtle .. Souza,S1l va temporal. . , .· . . ,.. elo ! · 
Canedo Sil.v;i.. Paranhos, ·q Jbwldin'<'l do Ama:- Si por G~[ls~me eng:.:rno, si, .J~Jr n.mtso é ,falsa 0:11 SR. . REl' RBSENTA:'{Tg- A opiniilo ntli1 .. 
ral, Sai; tos. Andt'adi:i, Raulioo ·Horn, ·Ramiro esta. ap1•ectaçao, terei occas1ao de ouvu· os . nii118 é favoravel. · 
Barcellos -. Pi.n'11eiro'. .l\fachad'O\ J'nlio ela ·Frota, ' n.rgun;entQ,3, ~m c~n~Eario para. voltar a sus- çi SR: BADARÓ- Sr. P.residen.te, 

1 

o dia ele 
.João 'Luiz',. Pal1eta, D'e_n~etrio RJbei'ro, Ga1:cia . Vm ta.1 a m1n.1~ ,OPlll \ao,, . -, _ .. , l)OJe é J11S t·1mente o amHversi.11:10 ae 111:1 tle-
Pil'és, l\lanoel · Fulg-e_nc10 , Barao . de Vtlla ' Vou m_ancl,ar.a mesa .a segp!Jlte moç<w. (tu): e Pelo qGe· alarmou a con s~ i on c la cathohca .. no 
'içosa, Lo·pes-Ch·aves, Fonse'cu-e S1lv.1, Foy- • ~' Cor;stcle1>::)Wl? que a ,p.ohüc:t i:epubltc~· l'.ª 13razi.1. (illiiitos n'7o apoicd oL ) 
reira;;Rabello, N'i1o ' Peçanha1 C::irlos. Gnrc1a, 1 _so baseta pa mais compkla l iberdade e3pm- UM Sr-. l\EPRESE::\TA:\TC- v. Ex. oslil só 
A~, t·hi11r Rio3 Jos }' Mariano; Antão- ele Filrh , ' ttnl.; ·qne .. os nrivilegios concedidos pelo _po- . aqui. · . 
Pires l?ert'ei: a•, Francisco . Glicério, João· de uer civH.aps, arJ'eptos, ele .qtnlque~' cl?utrnrn, . o Srt. BAD . .\ Ró- E:;lai•ei com o me1i p: t i ~ , é 
Nvelat"·,.-"l\Iotaes B:wros, Couto "c~utaxo,.Fran- · aléc. _ck101q110s1 pm· um, Jad.o, e hJ.)mtl!nntes qnin to basta-me. 
ci3có Veiga,· A'lmeicla P~ru ambuco, Cyr1 llü · (~ e - po_r o_utro, spmp1:e teem s~rvJÜO pa:·a .. retarü~~r , · 1\lurTAS vorn3- N{í.o apoiar.lo ! nii.o c:'?_th com 
Le.mos~ Cantii.oi, Belfot:t Vieh\1,_ Uclló'.1· Rodr-t- · º. natural .aç1ret1todas 1do1s o op1~11ões kig'.l· 10 piiiz ; nós tri.mbem 0 rnpresentamos. 
g'ues, Ai11orirri G<1rcia:, Gonçalo ele L:1g:os, Fe-- ftmas, qnç ;prececl0!n. a reB·e ~1 araçao dos.c;os- · o SR .. BADARó-O tlecr2to foi assignn.üo pot' 
1 is be l lo Ft'BiFo·, l V.o cio Prado, Nascimento, tnmes ; r[pe. as ct•ençn.s · 1'elig1osas cleshnaclas t i)clos os· memlll'os r.lo Govel'l!o Provisorio e 
Forreim Pire8, Costr. Mf'.chadb''. Câefano ele a prevál~ce 1: n.i'í.o · carecem ele apo io tempo1\1l, 1 entre elles fignt'<l 0 signatn ri o tht mo:;-i'Lo o S1', 
A!buriuerque, Rocha Osor10., Galm10 Be~omo , co:;:io ~ htslOJ'!<1. o demon~.tra; , qu.e,_ cm face n3rnetl'io Rib3 lro. 
Vi rgilio Pe::;3oh ,Seabfü ; Cass1a!1~ do Na.scm:e1!~ : !; e!~ ce1se, e~p · r:itnal qn.e _g:i,r.~c ter1s:i. .ª P'.:11.s: -füIA voz-Natl~ import:t . 
to, Bel::mrnnode Mendonça, Vm'.l~O üe l\~edo1- 11et~rnl . da _socredacle, e , rnntll ~ v exatolla_ ,i ouraA vor.- Foi um dos membl'o3 tlo Govomo 
i·os, Matta Bacelar; .Pedro. Amer;co, fü.r~o .do at,tttmle t_u~elar cio. poder· publrr:o em relaç;1'.:J que· n'rn is trabalharam peln. patr·ia . (Apoiados .) 
S.)vriú;eo~_, -Bi\-claró , Cpstoclto ele Mello,Ollve.1~'ª , 11..s concepçioes theo~1 cas , thoo~o .~·1 cas o~ scJen- ,o SR . _B ADARà - No digo o co11t!'ario. Mas, 
Prnto,· .V10L-h, D.onm1gos de Moraes,. Hub1a9 ~1ficns; que nas re101:nus pol1t1cap elevem sei· se. preo;ide'nto,· 0 Congresso lfac10nal, estou 
Juoior, Per.eil;a cle~L~'ra .. T.homaz _Dellmo, A?-- · pontl~r~g-~s:· as condições e~1 que s~ achare:n muito certo qno, a querer p1·ocecler ele accordo 
g_ ·u s t~i ele F.rei ~as1 Ep1 tacw, Sclrnu_a t, Bez~_rn1l, ; os. sel'vencnan.os clp~ füncçu_:is q.u. e for,3,m ej1- ·.i· qorn 0 que pens 1 a maioria cios no_ s~os compa
L::tc0rcla Coutml10 , Hemer.o .. Ba pt1stn '· Lmz Ci.e : . m m~da s : ·O .Con.grn,so. Nac.wnal, renm 1.o-e1:1 . friotas, deve recusar este cumprunen to ao 
Andrade, Bo1:ges do Medeiros_; Au gelo P1- . se~:;ao no 1° an~11ve;·s.ar10. c\o c!.ecrato q,ne rnst1- Ctovemo Provisorio . . . (1lli1it.os nüo apo iados .) 
nllliro, F1~ederi co Bor.ge3 , -Roclngues Fe: aan-. tu1.u a_ sepa'.açao da 1g reJa elo E;taclo, r es01ve 1 TJ>rA yoz- A separn.çi(o foi a.;ceita por belo 
des, Pedt'O Velho, Sa Andrade, An~l'él Ca-- _louvar aqµ olle ac!o goyer.namen ~a l,. affit·- d pii z . 
valcantr, Joiio Barbalho .. Astolpllo. Pw, Cm·-. im.ndo desta ?-rte su.a e~ect1 va l)01tclaried_a·:le '· . , . _ .. , . , . 
vDl!Íal, Jo[.) Lop3s , Furqni~1 Werneck, com o princip10 jJ~ tl?lico ela conwlo_t(l separa- .º ,·SR. I3ADAho,: ~ . · · u~o . . s~ . po1qne 1\un~ 
Roclolpho Miranda , . Lui~ Freire, .Alhayde ção. enl ré 1) esp11'1tt! al e. º . t m~1 poral e mas at;,1ue :_!:O , ci;w ~'.v •b<1;_ a rn!1;º1 ~ª elos n~;,s~~ 
J11nior , Dy011islo Cerq um1\1, Ad0lp'.rn Gordo, 1rntuea1?s consequ&ncws im1 t1cas . ,, . ~onctclatb~~f~;.w,o; nno:a1Jo cdo. ); co i~o \ ~l 

r---~-F loury ~C tir3clo , Ba,pli ;ta. dá Molta, FràJS . c~ [I. . · · Vozics -Mtlito bem ! muito bom ! ·1 qn~ o 9º;!.orª:;'º ruo üe ',º ~,'.:,ud::u 0 t, OVtJI ~~ 
- e · r li c1, ca l'1lirs A-b"eu . Innocenc10 · po; ac ,o~ _qttv tonl!.i. prntiv"do no cump1 t 

r.uz, .. u ·
0 

i.e · ~- 8 1
. ,' - , · \ . ', ·,· , · p E' nela, apoiada e pJs ia 0111 discnssfi.o a se- . mouto do devei', como pensa o autor ·da 

~?!:zet!~llo,, ,, factfw~· i\Ia~cirenhn s , Pl!;:;CO _,t- ginte 1 Jiloçã.o. Penso qne, dentro elas suas a ltl'ibui-
l«bO e Co11 e:i. R1b.Jlo . ·1 çõe3, o n1to cleYe dar força a actos que o 

~<\bre7se a sessfío;. ·::- , 1 Moça~: .. . . Govemo Prov ~so1·!01 1;ratic~l: unic~mente: p~r-
1~' lída, posta ern · cl 1 s Ju~sã.o e se:n dcb::i.to 1 Cu nsidera11uo qn~ a pouuca rep1tl1l1.c.lna se 1 que de~canç:;a ~~?1. 0 ª _:_o1çn. ~l ,is ~spalf\:s e 

UJ1'p.rovmla a açtn, da s es~ao antececle::itçi . 11n~6.t u:i, mui~ co!11[J!eta li b~nl vle · csp1ntn~ l _ ; ; ,rL1s1 bay~n~t" ~, · .OJ. ,11'.os ,..M o apoiac]o,.) 
o 'su . P RB3ID:<CNTB ......:; T9m [1, p:llrcHa o 1 . [jll .3 os prinl eg10s COl1C3C~ldo s ,1:,e.~o p~,l~l' ,CI~ 1 u ;A 'o~-1: 01 , a O~) clll clO ~ub l 1ca . ' . 

Sr, Demetdo Ribe·iro. .. ::·1.l U03::tdcptos de qnalque1 d.OIHLJ:•ª· uleg.1 dv 1 j o SR. . BADAUO- h n queria pre~ t ar .lll L8ll' ft 
· , · .· . • • . : • . ·m1qnoJ , pol' um lado, 0:htJ1.rnl lrnnces, j)Ol' ou-, ad hesiio a C'iSC cl ecr8to ; mas era preciso q 11 0 
. O s .. i · . De~:neti. 1 ~ ~·~.be.: 1 .:>i~- 1 t ,'ci, sernpro leem sc.r v1do ll ·ll'i~ 1~,t ::rn.lrrr. _o · li o uvc~se n,1sciJo da nnrn. :-meml1lch qu0 o 

Si'. pr~s : rle .1l o .• c9mo V .. Ex-._ s:i"P, e l1<l,," 0 1 n.:tc1r;i,l adv011 lo il.1::, 1tléns e op1111 oe,; !.'g-1l1··1 vi esse lll'omul n·f\ r. orn 11 01110 llo no;-o . .. 
1°-0nni1·orsar10 ~1 clr.J91•0bç:10 cli1 libent1de j mas, r1uc 11 re ::e.lct:1 a r .:gen01\1çilo elos co:; tu- · lJ>L.\. yoz-E~tamos aqu i em riome elo po rn. 
e : ; ·; ~1 lu .1. l e!11 n o ,s,~ I1 f11~.: º "" N•Q ! m0s ; . . . 1 o sn . D·\DA rw - . . . o nfto fos3 e p1·omn !gfl Llo 

l'ia<l cles'.'.J .lll r~o •!·!O. :,,te clt:t P~:::~~i"v 81~ .
1 

que ns ~1'01:ç :t s· roli g1JOSas ~l cs lrnJ.d .<s a p re~ em nomo do exercito e eh ~rrn atla . 
con:pletn ~ilenc~ da pa r. t~ cl~ ?º11

\ · -~ '"~; '.? va lec'r nao cn t'ecc•m ue ripoio t:ernp :ir.t! corno Yoze.;-Em nome da lH\Ç;ilO . 
mot a dellbern.~n.o de S UJ e1t~ r .i cotblclc, ::u;:a_o a his tol'ia o dcmon~ Lra; ' · · , , · ,, " ·. 
desta ass;m])\é!l, u·na rn oç'1.o, 1n q11 :i l, rro rue el11 f·i c A eh crise e~·i;dlt,nl r.n " c::>t'.i- O Sn. D.\DA~ ,o -Tenh o fo CJ~l C 1 .. en pa1z um 
mesmo tempo que r,e dú. um·1 m:rni fes taç:io c l clt'i"~ n. j.i~;, 5~ actual ela ~ccÍ ecrê{ti e,' :\ i- ~i~ilil 0 d1~, qua:lclo . d1 (? 11a1c_cnto.s? J1 :el':r: 1;1·c;o.11tf\r 
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tl :t '1; <il'ff,i reli.grno .'.lne n? f~t11ro , ;egri n lo :1~ j nquelle ac to ~?Y~i· name!1tal_, alfüm ando ~nra ser -ro tado o roq1ie 1'U1Wnto tlc cncora
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datle a verdade!l'a fel 1cHlirrle. (Apoiados) 
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Não lmvenclo mais quem peça a palãvra, é Si porém, a Republ'ica é o que estamos rania: existe na força- ê són1ente na forçL 
ericert•ada a discussão ela mo_çã9, e adiada a vernlo; si a Repablica quer dizer o aniquil- E, $i assim niio é, . pe1'.gnnta:. qt\en~ [ez a 
sua votação para quando houver numero lamento da justiça, a desapparrcimento das revolução? quem derrocou ~s rnstitu1çoes do 
lega l. garantias sociae3, a divida enorme que nos paiz 1 foi o povo? Não; foi o exercito e.ª 

Comparece:n mais os Srs. Joaquim Ca- ha ele assoberbar, mormen te peles onus con- marinha; o povo estava em suas casas, ru~
tunela, João Severiano, l:lezet'l\t ele Albuquer- h'<\hiclos por juros a emprezas p::irti2ulares; dando de seus afazeres, não estava maclu
qne Juuior, Manoel Bar,1ta, Elyseu Martins, si quer dizer o conserltiúiento de assaltos a nando contl'a o governo. Eis porque o orad?r 
T !).eoclo~•o ]Jacheco, J oaqni a1 Crnz, Luiz Del,,-__ _j mpr.ensa,. pois até. Jrnj e ' os -autores do-assai to n[o-clt'dm l:iortaneia ás ·expres~ões-Soberama 
fino, L:tl1'31', Generoso Marques, Cunha Ju- á Trib.ttna não foram puili,los; então escusado eb3 e3taclos e soberania; eh Uni1]:0 . 
11 ior, Thomaz Cruz, Eduar,lo \Vaudenkolk, era ter expellido o j)!iibsopho imperante. . Desde que existirem dnas magi3 tra~urmi, 
Cdsario AI vim, Joaq nim MLH'Linllo, Assis Bra- Os collegas que rallaram ,antes na ·quesUto· uma ao ·1ago ela· olitra,, uma ·tt\1 ze:ido cwm~s 
zil, Raymundo l!hodeira, Lauro Muller, Es- juqiciaria, it'..itaram-na brilhantement13 em á outra, o resultad0 será. a confü.sfo 11ª applt
pirito-San to, Nogueira Paranaguú, Barbosa sua generalidade; o orador vae considerai-a cação do direito. 
Vma , A.ntonio guzebió, Gonçalves Ramos ,. em algumas ele suas par~icularidacles . . Mas Ainda mesmo que se dê de barato que, pelo 
PBi>eira ct~· Cost<\, Costa . Junior, Santos Pe7 entra desa.nimado. no deba te, porque pa- fücto de cada estado ser sober~no _e por , isto 
r0ira,Roclrigues Al ves , Z·una,Almin? Affonso, rece que serão inuteis todos os esforços que devet• ter sua oro·anisação · jucliciaria, não 
TlleJphilo dos Sil.ntos, Alfredo ·Elhs, Carlos empregar, e empregarem alg·uns de seus col- pócle )1aver:dui1lidaâe ele ma_gi.stratura i q~al 
.C:J,mpos, Antonio Olyntho, Milton, Justiniano legas, p::ira dotar o paiz com 'lima org».uiisaçiio .a razão por qu 3 0 nobre mm1stro: tia JU_sti ç::i 
de, S@r.pa, Almeida Nogueit'<"t, Lopes Trovão, judiciaria na altura do seu progt•es;o; parece foi sobrecarregar os estados com a creaçao de 
Càse.n1iro Junior, Retumba, l\farciano de Ma- estar cletermidado que a õrgaüisação judicia- comarcas; qui1qdo não llies dá meios p:.tra 
g-;1lfiães,Alexandre St0ckler,To3ta.DutmNica.- ria ha ele ser . a que· o Sr. ministro da justiça manter 03 rnspectivos juiies ? ·· · , · . 
ci;i ,Gabrielde .Magalhães,Tl10maz Flores ,~~~ar- formulou no proj ecto, e já um collega potou Do dia 15 de novembro de 1889 a 15 de 
ti 1ho Pl'ado Junior,Fernando Simas,Morei ra ela esLtr o Sr. ministro tão convencido ele que a marçJ ele 1890, isto é, em quatt'o mezes,foram 
8tl va, Alcieles Li1m, Lamounier·,Gonç.:i,l ves Fer- sua idda havia de se.r adoptacla., que não. he- no.meados 101 juiz.e3 de direito. Sabe disto, 
r 0ir<t, E1 ico Coe!ln , ·Tolentino de Carvalho, s'tou êm fazer nomeaçõ:3s .dé juizes fede~'ites. não peles rebtoi'ios . dos ministerios, mas por 
Jttvencio ele Aguiar, Leovegildo Filgueiras , Este acto .o orador o considera illegal, a in-v:estigações 'suas p1r,tiéulare~ ; ele 15 de 
IIIiguel c ~Lstro, Marcolino Moura, Chagas vista elo art. 5! do pr.ojecto da Constituição, ele março .a.té .a pre3en te data, isto. é, em· nôve 
·L0bato, França Carvalho, João Vieira, Oti- como considera illegal o ter S. Ex, marca- meze3, teem sido nomearlos muitos . o.utros, 
v .;ira Vallaclão, !'y[eiea tle Vasconcellos, Fr<1 n- calo os ordenados cl03 j'1ize3 e clo3 me111bro3. ele.vanclo-se ~alvez ao duplo os que e~istiam 
cisco So:lré, Josá Avelino, Yinhaes, Anfrisio cio Triburntl Federa l, qmmdo outt·o artigo elo antes da proclamação da i'.-Cpublica. , . 
Fi.i.lho, Belarmi no Carneiro, Pedro Chermont, mesmo projecto . dispõe que ao Congres30 ·Um elos estados q.ue nuus olementos tle pro· 
Guimarães N·ü::\l, Paula Guimarães, Alcindo compete fixar os, vencimentos elos ma3i~tr~- speridacle teve é 0 de Alagôas, ainda que pe
Guanabara, Gonç::tl ves Chave3, Jacob da do3. De que serve, pois, tratar elo pocler-Jud1- queno e pobre; entrehnt0 .a despeza desse 
p,üxú.o, Eduardo Gonçalves, Fernando A bbott, ciario, quando os juízes já.. estão nom 3ado.s .e estado está orçada, em. 7:84: 000$ : e tanto, e- a: 
N,elson, Domingos Jesuino, ~ioa Ribeiro, pe·rceben,do pingues vencimentos? · .. receita em 785:.000$ e tanto,· de sort.e que 
Viclorino I\fonteiro, Joó:é Bev1lacqua, BJr- Nãó sabe o orador porque 'desde longa data entre .. a. rGceita e despeza. ha .apenas utnil. 
nJ.rcl ino ele Campos, Joaq~im Bl'eves, _Feli- é perseguida a n'Iagistta tura no Bra;;;il. No clifferença de J :000$. e tanto .. Esse estado 
ci tno Pen na., Arist ides Mn1a, Mursa, Joao de tempo na . m01iarchia; era uma das classes que tem poréln, 17 comarcas. Dando c,te barato 
Siqueira, Aristides Lobo, Co3ti1 Koclrigu3s, mais soffriam as injustiças elo governo. Qu.an- que 'os juizes de direito vençarn .3:600$ e os 
lndio elo Brasil, Manhães Barreto e Amphi- do peuSiJ.Va que o'ut_ras garantias lhe · E:eriam promo,tores ~:400$, a tota_liclade da despez.a 
l .phio. conf'ericlas, que seus direitos seriam respei ta- andara. por $J:o90,:·; al»~m cli~so, havera: o Tr1-

Deixam de comparecer com causa os Sro. dos, vê continuar a per3eguição; todos os bunal cl ct . Relaçao co1n sete .membros,. 1mpor
Florü\110 Peixoto, Ruy Barboz i, Qui1,ltino Bo- dias se fazem nomeações e remoções ele jnizes tanclo a rlespeza annual em 42:000$, qüc tudo 
cayu vn, Saraiva, Aquilino elo Amaral, Hen- do :;;ul para o do norte e elo norte para osul, em prefaz 127:000$000. · 
rique ele Caevalh?, Martinho Rodrigues,_ Oiti_- nome· desta o~ganisação judiciari~, q~e out1~a Ora será po3sivel que 0 es t:1.clo da Alago:ts 
ci3a,Leandro il-1::tc13l,Medr,1clo,Couelede F1 gue1- cousa não é srnão uma cle.sorgamsaçao, pois possa gastar e3ta somma só co:n a magistra · 
rodo, Fonseca Hei' me~, Matta Machado, Fer- cheg.imos ao ponto de ver j uizes removidos turn ? . . . ' 
r eira Brandão, Cos ta Senna, A\varo BotellH', par-a comarcas ·cje l • entrancia, e outros n.o-
Francis~o Amara l, Domingos Porto, Bueno de meados p3ra empregos de. co:ifianç:t, sem o O estado ela, P<nahyba tem 30 comarcas .: 
P1ti v,1,Cosario Mol tt\ Junior e Paulino Carlos; terem pediclo e sómente para ser~m tirados da precisa,· pois, de l RO :OOO:j; e assim por deantl'). 
e sem c:i.usa os Srs . : Lauro Soclré, Annibal comarca em que se acham. · . Quando se tratou dtv tliscriminação das re.n~ 
Fülcão, Bernardo ele Mendonça, Pontes de Alem disso, q·uanclo se tem aug-mentado os qas, o orador ou.viu o Sr. ministro ela fazenda 
Il1iran '.ln., Paulo Argollo, Santos Vieirn, vencimentos de toJos os empregados pul:í licJs , dizer..,... tenham paciencia, resignem-s3 á sua 
Sampaio Ferraz, Jacques Ourique, Mayrink, os· juize·s que, por intermedio de um dos tri-· sorte a hem da União-;- no emtanto S .. E' ;i · 
lJl•bapo Marco;ielcs, Rangel Pestana, Esteves ounaes ela Relação, representaram ao sr. não · dizia qual a economia que pretendia . 
. Junior, S::üdanha Marinho, Alberto Brandão, mi·nistro sobre a conv.eni encia ele· se lhes au- füzer a bem dos estados, pelo contrario, 
Luiz Mur.it, Jo5.o Pinheit'J, P;nheiro Guedes, gmen tarem o.3 ven ci mentos, tiveram em re- ouviu S .. Ex. dizer que as despezas . do · paiz 
Leo nel Filho, Amcl'ico Lu1,, Carlos Ch::i.gas , sposta que,não cst.indo discutida aConstituiçio orça.vam por duzentos mil contos e qne havia 
IJ0:11ingos Rocha, B:.1rão · el e S:.1nta He!e1ia, nem organisacl0· o poder judicitlrio, e niio se um deficit ele sessentc\ mil ! · _ 
Luiz BJnato, Antonio Praclc1, Leopoldo Bu- sabe.nela qual a esphera ela cornpetencia ele Ao passo que S. gx. aconselhava paciencia 
Jilões, Emesto de Ol iveirn, Menna Barreto, cada um dos estados na parte jndiciaria, não e resignação para os estados, creava um .t!'i
Theodureto So nl o, Pedro Paulino, Coslho e era pos8ivel ·aug-mentar os vencimento3 dos lmnal de contas. O orador ficou satisfeito -
Campo?, Vi t'l igio D.tmasio e Beaz Ca rneiro. magistrados. Mas s. Ex. não se lembrou de com es3J, creação; Il)as depois, .tendo a expc

ORDE:;i DO DlA 

DIS(; l ',õSÃO DA SEC~~ÃO ITl DO PR.OJECTO 
m: CON~TlTUl (: Ão 

Con lin úa a primeir:i d>icuss1Lo ela secção I Il 
cio procjcto ele Conslitnir;ão com as emendas 
ripresentadas . . 

O Sr. r.ravares 13astos toma a 
paLnr;1, unicamen te porque lhe corre o dever 
de defender o subsli tu tivo, que npresen tou, 
q unn lo il. parte elo projecto ele Constitui ção 
fJU C tl'::tta dtt org::rnisação judiciaria . 

Não d ~ seja cont rnl'ia r o Governo oü fazer 
opposiçã.o tt qualquer ele seus membros, nem 
is to se l lle pócle ntt ri buir, visto que neste 
período e C1:erceu um cargo de confiança po
litica, r1 ne só deixou para tomar assento no 
Congre:oso; tam bem não precisa ele dar arrhas 
ele S'.>US sen timen to3 pntrioticos, porqtn desde 
muito adaptou as icléas elo li vro A Província, 
escr.lpto por seu irmão, Dr. Aurelhno Tavares 
Bastos , e, embora n uncJ. se tivesse f\I iado ao 
partido republicano, quando veiu o 15 tl.e 110-
ve:11bt·o, roí um dos lll'.imeiros a acom panhar o 
movimento, p:)]'que tinha visto , pelo proceder 
elos nltimos g·ovomos monarchicos, ç1 ue era 
p1·eci3o uma nova forç:i, para con ter o espl!a
cel;1mento do p:üz , 

que a Constituição não estava approv·ada, sição de motivos, viu que só se tratava de um 
quando tratou ela cre1ção dos trib :.maes, ela ninho ele afilhados. 
nomeação e elos vencimentos elos jui ze:i r .ispe- Comprehencle um tribunal de coí1tas para 
cti vos. se negar registro a uma despeza. decretada 

O orador, perguntamlo que typo de orga- pelo governo para que esta 'despem não seja 
nisnção judbarifl. foi o Sr. ministro bu3 - paga p8lo Thesom•J; mas, dJscle . o momen to 
car para o Brazil, diz que, comtl müstl'aram CJU3 o ministro pócle mandar li::tgar uQJa conta 
j a outros oradores, e>se typo não veiu dos independente deste registro, · par;t 11ue serve · 
Estados-·UniLlos, ·nem ela Columbia, nem do semelhante tribunal ~ -
Prata, nem da. Suissa, nem da França; é nm D3[Íois de ·varias ·consideroções a respeito. 
typo stti - generis. · · eh organisação dct magístratura e ela des-

Referinclo-se aos fütados- UuiLlos, obsJrva igu~ldacle da remuneração aos juizes,o orador 
que a constituição lá foi logica , porque deu pede aos seus illustres collegas que leiam e 
a cada um dos esbldos o cfüeito de constituir meditem o projecto por ellc ap.resentado e o 
sua ma gi.;tra tura como entendesse; e clnhi confrontem com o elo SGu illustre collega Am
ser em alguns estados electiva a magis tratu- philophio, procurando dotar o paiz com uma 
ra. Entl'etanto,.o projecto que se discute clis- organisação judi~iaria ' que c·Jrrespotida á 
põe :-não S'J rá electiva ·a magistratura. , gra ndeza d<:1 pJt rm. · 

Ora, si o governo q11er respeitar a autono- E' submetti~ a á votação e appro7adi:t a 
mia· dos estados, consentindo que cada um te- moção apresentada . pelo Sr. Demetrio Ri-
nila a sua organisaçãojudiciaria, porque ra- beiro. .. 
zão lhes vae pór um obice, tle\erminanclo que 
a magistratura nelles não seJa electiv:.t 1 O Sa. PRESIDENTE- . Tem a p;)lavra o 

Tem-3e fallaclo cm uniclcHle e dualidade ela Sr· Campos Salles, ministro ela justiça. · 
magistratura; tem-se dito que não póde . ~Sr. Ca~pos Sall~s (mi11i.~!1·0 da 
haver unidade ele magistratura em esta.dos Jttstiça) começa clizentlo que quando se inscee
fetleraes , que a soberania reside na União, .veu para tomae. par•tr;i neste . debate traria.o 
que reside .nos estados, emtim, que resido no proposito do .enfrentar desde' logo a questão, 
povo, como declarou um representante da sem se .occupn,r·. com assumptos · estranho3 a 
fültia. o orador, po1·ém, ponn que a sobe- discussão. · · · 
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A m~teria é por si füo · importn,nte que 
\J:tsta para occup;i.r a attenção do. quelles que 
1.o~ri\:m' i l-lustrar o debate, -mas o discurso que, 
a41ba: ele _,pronunciar o nobre representante 
pelas Alagó .'is, obfig,"i-o a dosvinr-se eh1.1uelle 
proposi to. . · -. . . 

Ninguem mais elo que o or.1dor applande as 
convieções sinceras e ni firme za de crenças poli
ticas, portan to,n[o teria sinãõ p.1la nas de lou
YOl' para que aquelles que se julgassem ven
cidos em seu:> priilcipios polilicos e viess3111 
co:n a au-ster-idade de seu caracter e elevaç'io 
cLi seus sen timentos,ai;nrmar ne3te Congresso, 
em face do pa,iz, as suas -convicções . . 

Não póde, porém, deixar de es tranhai· que, 
qui ndo o velho regimen cahia no meio do 
silencio universal, quando ·esse silei1cio era 
apenas· perturbado pfi lO applauso de · to~as a_s 
c0:1sci ~ncias que adheriarn á nova situ.1çifo e 
ao novo r egimen, não póde deixar de estra
nhar, repete, aq[1ellos que vieram fazer 
resalVas tardias, resurreiçõJS demoradas que 
apparecem :1 ultima hora. 

O .orador teve occasião de tes temunhu' 
pessoalmente o modo .por que appa.r.eceram 
essas mani festações ele ·sentimentos lY)liticos; 
Tem especial horror a todas as questões que 
possam tomar, mesmo ele leve, um c::m1cter 
pessoa l, mas parece-Um que se lhe [lóde tol B
rar dizer que não é mui.to .regular o procedi
mento daquelles que adlnrirnm francamente 
ao regimen republicano, tendo fe ito com toda 
a cla·re1,a_ e com todas .as apparencin,s de pro
funda sinceridade, e a tal ponto qµe rece
beram commi3sões de confiança !.leste governo, 
venham :1 ultima horct hvantar pr0tes tos 
coptra- o regimen estabelecido, amrmanclo 
sa ufacles q ne sentem e\o ve 1 ho systerna 
g-qverna.tivo e do velho chefe elo Estado qu 3 
fazia n, feli cidade desta p::ttl'h. 
T~do3 s1bem, e o p:.tiz tes temunhou a con

ducta do .Governo com relaçiio em geral ao 
funccionalisnropublico, todos viram que com 
a quécla do regímen . monarchico cahi l'am 
t ·Hnbem todos 'os inte'resses anteriormen te 
adquiridos . =A nação in teira compr:lhenden 
qne·descle que lrnviam sido ababdos nos alicer
ces esse ecl:ificio polit ico, com elle cahira 
tambem aquillo que vae chamava um direito 
a<lquieido, .. no erntanto a moção observou o 
procedimento col'recto essencialmente conci
liadol' e moderado que o Governo teve parD, 
con1qs funccionarios publicJs. . 

}Íouve 'uiria .epoca em qu3 O miobtt'O d<l 
just iça ·foi scrnramente censurnclo, p:irc1ue 
respondia a todns as solici tações não, eu sou 
a sentinella elo direito da magistr,üura . 
Parn, a .magistrntut'cl. 11[') ha regimen el e 
illegalidade , a"o contt·ario a mesma legisla
çjio __ per_man.""~"' ' e não sofüeu soluç:'i.o de 
continuiaade; a su '.L n,pp linçiio, port~nto , não 
soJ:l'r2u 'interrupção no seio ela noss:.t patria. 

0 orador manteve 03 direitos tle3Sa-ltonrada 
classe., não praticou i::ontl'a eil ft unn só 
·violenciil , rio emt,u1to, eleve clecln,r.ir, c::imo 
copn,rticip:rnte da rev;o lução, que en tende que 
o direrfo•dti. revolução não tem limites. 

Uma revolução traz intuitos, tr.:iz principios 
a realisar. EssJ. revolução seria c0-vanle se 
estacasse di-1 nte de um direito pn,ra chegar 
a re"illlisação de-seus gigantesco3 fin s . 

O orador -tem siJo niuito censurado p::irque, 
como ministro da justiç-1, anticip:iu o voto 
do Congre3SO · tratando eh org.rni sação eh 
magistratura, que ainda nã'.l estava sanc
cionad..1 nem approvada peli1 deleg\'tçfo so 
berana dos representant :s ela nação. 

Fazem-lhe um1 gr,we injustiça, aquelle3 
que llte attribuem nes3e procedimento a in
tenção de desrespei tar a sob3rania e a nuto 
rifade.clo Congresso. 

O 'oi'arlot' viveu sempre afasbdo das re
giões otficiaes, mas habituou-s-::i a edncw ó 
seu e3pirito no · re<>peito profundo e completo 
acatam3nto a todo elemente popular. E' pos
SiYel· que . vinclo r2pentinrtmente p~ra as 
regiões do govet·no, nãJ tenha po:liJo se_ 
apoderar completamente elos costumes e 
praticas govemistas, mais as3evera ao Con 
gresso e ao paiz que nunca, p3rcleo de vista 
a su::t origem republic;rna, nunc:l. esqueceu 
os compromissos que linha aclqllirid0. 

Em <luas occasiõ::is mais graves ela politica 
do paiz o orador achou-se, p~r<1 a g loriti. 
sua de ve dechrar , ao lado daquelles que 
p:itrioticameute tinham deli berado introdusir 
um espirita novo n::i patt'i:t; a primeir<i 
quanefo os bmzileirns re:;ol veram dar do 
fronte erguida, fo.~e a face ,comba te i1, monar
cb ia, desf'r,i.lLlaram a g-lor'.os'1 b.rncleit'a que 
se cham::t o manil'es to tio 3 tl e dez3mbro, e 
a seguncb quancls os membros do Go verno 
Provisorio annunciaram ao PJ iz que ::i Yicto 
ria e3t'lva g.:i.nltn, , que a [{.:)pu blica ia J'nn
dti.r-se. l\fas que repuu!ic'.i. ~ A 1;opublica 
fodet'ativ,1. ·co:no tiniu ptJm8ttido aqL10lle 
manifesto. 

E-;ta foi, p)rtanto, a preocupJ.Ç'ão que o 
orJcloe teouxe p'.l.ra o Governo, e si accei tou 
um Jogar nesse Governo fo i porque enl'.Olncleu 
que n, sua collaboraçi.o poderi<i. sei· de alguma 
utilidade nlt applicaçfüi da (\ou trina que sem
pt'e havia prégaclo; foi pci r isso qua qu :.tnclo o 
Governo Provisorio lançou o d0crJio dando 
publieifacle ao pl'oj ecto de Constitui çiio, uis3e 
que lo.:ro clep'.)i3 dos membro3 cio" po ler exe
cu ti rn ln vet·ia um i11terv,illo p~tra cl<i.r lagar 
a organisação elos estados. _ 

L<oi então que o ora•Jor comprell8ncleu que 
dev ia entrar em acç[I) 11ara com plotar o tra
balho da or;?;anisação qne dev ia ser fe ito por 
eote Co:ii;-ras;o . 

PJ.ra b 2 111 comprehen '.ler o cJmpletar o 
pe:1sarnento do Governo era nece3S:1.l'io que 
cada ministt'O se esfurça s3e no seu p;isto, co 
operando neste trabalho ele org:rnisa~ão, de 
tal fór:na CJ 1w todos o;; poderes d'1 f<:Jcleraçiío 
ficassem p:it'alleL11nJnte com os pxleres do 
e3tado organisatlo. . 

Todos sa,bem qL1e. si o pe:isamen to do Go
verno em vez tle ser este conve:·g-i;se para 
outro ponto , isto é, prete:1 r! es33 f.1zer fun~
cionm• o corpo leg islativo ot'Llinar:o i nmeclia
tamente np::iz o exercício de su ·. s fL1ncçõ;s de 
constituinte. 

Como dizia, continuou o ot'.vlor, o seu in
tuito, lançwdo o decre to cli1 orgc111is::qão da 
justiç:l. re.Jer;l.\, foi o seguinte : qmndo o Co11-
gres10 depois de e rnclu ir o seu trabalho 
constituinte tive3SB ele org-anis'.Lr, em conse
quencia mesmo closta deliberação,dous poJeres 
politi~o3 cb- naç:io, o leg islativo e o executivo 
es taria t unbe:n quasi simultaneamen te org.1.
nisacb o poder judiciaria, e portanto estariam 
ostres poderes constituiDtes, isto é, a na·;iio 
esttnia org-.inisad(l.,. estarü leg.tlisrtcb. 

Supronha-s"l qne pC>r e3s3 exc3330 ele r0-
spei to, mal entendido em presença de.ste Con 
gres;o, o ora.dor se relt'<lhisse para esperar a 
ot>g,rnisaç[o dos eshdos que ninguem sribe 
quanto tempo levará e que o Congress:i se 
constituísse em legisla tiro orclinario parJ. sà 
então começw a e3 tu•lar os planos de uma 
organizaçEio ju·:l iciarb , isto qu3rerü dizer que 
por mui to te;npo se prolongar ia e3b tldn,
clura que tu'.los 03 esplri tos alti vo3 desejam 
ex tincta, e se prolongaria psh sua p3ior 
1111 nifestaçlo, a judiciaria. . 

-RespJucbnclo a um n p~rte diz que n[o lu 
no seu procedimen tq nenhum:i. falta de ra
speito elo Cong'l'i3SSO, nem desrespeito :1 sua au
tol'idacle; to:los estão vendo , corno o Con
g·resso examina e clalibem sobre este as
surnpto. 

Porventura o Governo Provisorio ar rnhatou 
do Congl'esso o direito clesta di2cu3s[o ? Nlío, 
a di sc~1ssão prova-o eviilentem:mte . 

O Governo pede e deseja qu o o Con.zre3>o 
Pxamine e de o seu voto sobre est i. m 1tefri . 

Suppouha-s3, cliz o orador que o Congeesso 
adhet'e a esta organisJçfo elo projecto ; que1· 
dizel' que 03 actos elo Governo Provisorio es 
tilo cornplcta1112 n te s:u1 ccionad0s pela. clelibo
raçi'í;i elo Congresso, is to é, que o po let' .i Ll
cliciwio está e ffecti vamen te organshtclo .
Mas, suppo:1hrt-se quo o Congresso recusa o 
seu apoio :\ organisação como e::;ta no pro
jecto ; n:i cla lrnven\ feito; ter· Sv-ln de co· 
meç.u' de novo; e o oraclol' declara CJlB não 
vê q na! seria o S'.\cri !icio fe ito co:11 esLl. teu
b ti v;:i . 

Mas, figura-se q t:Le o pt'Ojdc '.o ale tn / i a 
maioria tio Cong t'd3S::i; te1·-se-lu c1minimclo 
muito, tel'-39 -ln apr.;ss1d0 c::i r~ :t ele u:11 anno 
na org::mis1ção th j J3tiçn do p~i z . 

lfü o sentimento que levou o Govemo · 
Provisorio a ::qires3ar a org rn iswfo eh jus
tiça federal. 

Deve dizer tmnbe111, po1'que é preci30 que 
cada um tenha uau res1xrns1bili latlJ politi3ot 
uo p1iz e saiba detinir e es·3lar0c.et' <• SLJa po
sição, e ele ve dizer fam bem, corno jii, disse ll;i. 
po_uco, que trouxe o compromi;so rle or,:p
oisar p paiz corno urn;i, r ap ubl ica, fo ·lerali va, ' 
por isso nKo q1iet' que dep::iis o p.tiz di ga : 
este t'nin is tl'o q:ie Lin\111 um_a raspon.'i<ÜJilir.i'tLle 
histol'icn,, porque em torla a, in rle pt'OCUt',lVi1 
faz0r opinião em ftwot• das id iias t'Jpublic.t
nas, cleixon passar o seu tempo no Govern.J, 
tendo nas suas mãos o pode r els p1·astar um 
grande set'viço de orga,nisaçiío, sem, e11t1·e
tauto, cuilla1· d ~ll e, p:1ra, entl'eg:tl·o nos aza
res ·de espiritos me:rns ])l'ep:u·ados, porqu ;} 
talvez n[o es ti vessem fili v:los a nusma es
cola politi c;i, . 

El'a esh t'asponsabil ichule quc o Oi'aLlor 
queria s:1lvar, [) Jt'que deve tli zer ve aqni 
neste pt'oject? e princi"1;ali11enle .nes te _:Dpi
tnlo que se dtscute os turnl::unentos elo un lco 
sys temn, republicano tolerave ll" · 

O 01wlor paSS'.1, a e:rnminar · pt'oprian1ente 
o proj ecto em discuss<io. 

Quando se trJ.tava, de lançar JHl3SC jil'u
je ~to ele coostituiç[o os fund amento:; ela orº«t
nisaçiio do3 tees pJclere3 pol it iqos cb mÇ[o, 
a mallistratnl'il mastt·ou-se de a\.:!'llma fórnn. 
sm•pr,el'.eoclida e ~lppr-3h en s i va, " sappondo o 
s:1.cr·1t1.c10 de S 3 ll~ interes >es, e então dirigiu 
e lla umn, representação ao Governo Pl'ovi
sorio, condemnau·:lo·o e opponclo-se as iueias 
~ue _ _ s.s . a.eh 1 v.i.m i:1cuirh s nn, organis;1çrb 
J url1ciarta. 
. O orn,clor res1? :rn ~l~n do a e3L1 repres::i tltaçiío 
1Jvococ1 os prmc1p103 garaes qua havia m. 
actuado ern seu e1pil'ito ne3n organis.tÇ[o . 

Niío comprel tencle a fd leraç.Io se;n n: din
licla'.le cln, so'.l <> t"<tnia da t1· ipli ce nunif'es taçii.o 
elo pocl?t' publico, e e3ta doutt>in'.< levanl:lrln, 
no S3io deste Conge0s30 foi jn ;t'lmente arpwllr. 
que peovocou 03 m 1io i·es tlebate.>. 

Não h:1. publicis ta m11emo r111e nitQ dig«i., 
qne n[o alflrmJ s~r fó r.i. de toh ' ' cintl'O
versia o princip'o que as>eg-nra a existe n ~ ia. 
ele u:nn, clu.i.licbde s:ibJl'1Ula no e.:; ta>:io feJ3 -
r.i.ti vo . 

Não ha pub licista que bn,sJfülo nos b:ms 
principio3, não aITTrme ·qJe · nesb [Qrnn ele 
governo que~ GJverno Provisorio planejot1 
p.tl'J. no:;so p::uz h't tlous g.wet·uos so be rnno3 
!\1 :1 ~c iotnmlo c:tda um pirall elamente a p:te 
Llo outco . 

E> te poàer qu<) as3im cn,mi11l rn ao ln,1.10 do 
grande . poclee nacional , tem tamb3111 a sua, 
so '.::erania, po1-.1ue é CJmpletam~::ite inJepen
rlente, isto é, sem a men o1· subot'Llinaçlo rtos 
pJderos c31Jtrae3 , 

Niio Sl vé, por exemplo, a Uni iio Amerl
ca,n.'._l , mani Fe~ tando a sm sobel'ania pelos tro:;; 
orgu,03 p1'1nc1paes: o po ler leg islativo o 
·pofor executivo e [1J .ler j udichrio '? ' 

E t~1 c1cla~sbdo encJ_ntrn-s3 a mc.> m<t cl11pla. 
m~ ntfestn çwJ ness .i. tr1pl1 ce esph3t'a elo po:lee 
publico, e encontra-se cHh estado com o ;;en 
pocl3r legislativo, com o S3 U podet' execntivo 
e cJm o sen pocler j udiciar-io. 

Vejamo.;:, eliz o ?twlor, cu,da nm dess9& po
qere_3 co:no fun ccto1u na U_nifo_ comG po:ler 
l e·.~ch'a l., Temo3 o poder _legtsl at1vo: es te po
det metecJ a sua fun ccçao soberanamente em 
~ 1.lllo '.:_'l lli\ lo qne niio pertence pr.ivu,tivamente 
a Un mo, i3to é , o podei' legisbtivo do es t,tLlo 
tem soberan ia pa:·a clecratar os seus cocf io·o3, 
regu lauJo to .las as relaç,õJ3 do3 h:tbitftOt3S 
do_ seu t erritot~i o na dupla esphera elo clir Jita 
prt vado e do chretto publico . 

·o po:lel' exe2utivo surge Llos11fl't\1.cri 11 e elfe 
dBs~ pp:.trece ga le.l organica e do pó'. le ~· orJi. 
nn,r10 mas nao re~elB unn só com missiio tio 
podet' legi3lati vo. 

Quftnto ao p:icler jndiciario vemos tambem 
que todas ~s ques tões ele.interesse, ou q1w se. 
peentlem as t•elaçõJ3 de direito e elo di reito 
entr_e P'!-rles lilig-,1.11tes uascem e nnt'rMn n~ · 
territor10 do EsL1do; es tas que3tõss slío rleri· 
m_ifas e:11 l ª e 2ª it:stanciti, 111'.lS tlefi nitiva 
m~nte se·m recurso a qtulqnel' pDJee. O pt'\>
-p1·10 d1ra1to_ d ~ p:wdow e de agraci::t!' qne 
ni. mon1rchti inrteu}i::t ao chefe do E;tado, 



nosb. 01'gi\.nis1çi10 po1· tcnc J n. S '.n~ ppopl'io g:o- nm triJJúnal de ca!Jsaçio p11,,-1. onde l'ecori'crn . · Sqst_ou,to.u 'no -goyeen.o, [}.t) o, m.omc!.Ylq ~Jl l 
'r.:imador. I'h.Lt está snliol'cl i n~do fl. podJt' . as p'.lr le3 cpu se julg«l.111 ofLrndiJas co:n as ·qno · se ns;;ignrwa o .1írojocto L)e cq1:st1,t u.1 p \ 
lG l . ~ 0•1d011"0 ]'11 ~ · 1') 0t'l·1·1°ç"10 ]1° 1· 11 . • \ P.o;,~o-~s L)O·.·,· J'·1 1 .'1ze:~ , cl11 ]lr i111.»it'il O SP_.)Z1.1:ir.h !J. nnc:c~s.i da d e de COllS.'.1 0"'.l' ,ll' O llT' Il1 CJ [l lO dtL. ' l ,n ium , LJ • .. C< . 0<0 C "-' : J " - >.V v • - • " • ·.,. • • ~ -

11opendón.cia , o onde li::t inllop:rncbnci.1. lm inst[tnchls, mas qno niio leem fo ncçlo algnnm di versídaCle eh. le0·i:ilação; foi vencUo,p '.ll'q.:.i a 
N 1bdPa11la . r o' itic' · [!, 11-i:üor·ia pronuii~ioí.1-se co°'tra. seu.voJb, m:•s 

Oalro argumento r1ne tem siJo e~;pendi 1lo o ~r"-~ ; lor cl i;der demonstl'iV:lO que ni'i.o pre- pel'!l1<llleceu_ no ·goyerno poq 11ne ente1:de1n p1 e 
c011t1';:t o prqjecto é que esb organi ;aç:lo se valecem o.; rtl'gumen tosoppo1to3 i 01'g:lllis11çiTo cm nmll si luaç'Lo _como est ;t-nií.o den:i, lcv:u· 
torna. ncces::aria, nos inize3 onde !Jn. diror.oi- do projocto e, qu.:ir se t'unü8m ua do ut1·i oa, o sou melindre ao ponto de sepn1\l i'- 3.' d l. 
dado d_o logi$1[tçilo; Jlortanto, dizem os im- riuei' se f.11Hlorn na olJson-.1ç1i.o on fil iação scns ' compa nheiros- po1' hnm q~wstao ç19 ~ 1 011 · 
pngnado!'cs do ]ll'Oj8cto, onde não cx i;;Le o.>t:t histoi·ic.1, to .. lo:; cl lo.> cahom Ü;3an te elas o!.1.1e1·- trinrL e -que ·1!1i.o pe rlt~rb'~vrt, ~ p::n-te pr.:iJ11'1!:.-
di versitl:ulo llcsapjYU'OCo r .. rüzi'i.o de ser tlcsta vnç·õ3S que ac:\lm de prodnziL'. -· mcn te e t·garn c~ LLl Cons t1 _tt1~ ç,a.o · _'., . · : 
01•g:1nis'.l.ciío cbc!Ct ao po:.lul' j1 1llicia.r io. Feítn. a s1m tlefoza, vall i11ic i:1r o :1.ta•p1.1 . DE:c lal' ,1 , pol'em, quc '.acce1tn. fra1r amente a 

~:°íO foi :L di\·er5idaclo tl :~ legislação <JUC Üi; Ílllj)'.lgnnc10l'03 do pl'OjGC tO [GV'11Jllli11 CJ!l10 0illCl1 lb que . G apressu tad a poe d ~ VC l'S?ii f'll -
detCl'llli llOU ::i. nece3sii.lado d e~; t [l. f'ó1'ma de substitu ti vo e como·creaç[o deflt1it i-va p:\ra, ro- pres~n tan tes, r J~ l·abe lpccmdo .. o · -pru1~1 p !q. cLc 
oi'ganisaç:ãoj udicial'ia , nn.s sin? '' neces5iclade solvere~s:t gmv issi ma. difilculdadc , qu:tl n que pllm1lidade-cla legishtçã!o . · · . . _ '-_ .. , 
de cr:.ar um poclo1' b.tstaute sobe1\u10 parn sevincula a organ i:sação elo um dos nnis im- · O orndot' leu nJgut'BS 8St<rojJse l' vaÇ[l.O unpo ~ · 
1'0solvor om delinitivo, m[tS irnpurcil,lmcnte e pol't<rntes poderns eh nação, um on trn proje2to fo n tíssima. En tre a Suis>a o a Uniã;i Amc
~e m 1mixõ3.> de il,teressos publ icas ele occasii1o. cteaoclo a uuiLb de juclici[trin, e es talJJlocen:lo :-ica1n. assio·na[a..:se essx diffei·ença com i'il Lt·· 

O.~ il lLístrns irn png1mdóres do pl'ojeclo in- nnn .i,nsl. iça printlirnmonte p:crii, o e;,lndo, a ç.lio [!,esse ponto th. legjslhçfi_o e· do· c1i'ecitti 
sisfü'am elo m%mo mo:lo no aegumen to Lle - ele primeiea instancia e outrn d:t m:'s:na rn tu - t1t'i'vaclo. · . . . . _ . . 
Llltziclo da ol'g,rn isação a llemã . fütc- aPg-u- l'ClZ t( pal'n a U1~ i ito . . _ _ . _ _ Na 5ni s3::t, dev ido as Clt'cn1mta.nc!as pe-
111euto produz os mesmos r esultados fül 5JS qne Eri1 sub:; tancia., esse subst ttu t1 vo 1Mo o su1 ;w cu lifü'83 , um can tií.o din1cll1iien te pede re~elJtw 
o ornclo·e· já to:non em conside1'açiio. - a repro'.l ução do peusamen to já 001Big1rn.do no e assi'mÜat' n'.l. sna legislaçlo nm·a Jei c1e·o:1l ro 

Toclos sn.bem que toc[is as complicaÇõe.:: el o ' aclo a.clclic'onul. can Uio, ao passo que no3 Estados Unid os 
~ n 1. p::>lilimi, t[l.nto in terna como extel'n[l. vão DJ mo:lo QLte aq nillo que :i. r3voluç1b tl0 1831 o!J:;e rv[l. ·SB 'uni phe11ón10no-in-teirnmente: ,tli.
ca l! it; de encontrq [j, _esto prnblenn;. [!. un i- dava-nos 11[!, mo1n l'chh, ó tr'<u iclo agor[l..como ve i:so: toclti, vez que·unm lei pl'Odnz · ras1.1.H.\
daí!-J politica , [!. ua idade gove1' 11amen t[l.\ da, uma solL1ç:1.o polit ica depois (!a r9vol uç1o d s bo ::is 1u experiancia, eHn. é im1mdi a tr.l -
Atlem[tnha . ele 1880 . · mcn tQ acloptadn e [l.Ssimikula. pelos ou !i'03 

Dep::>is elas suas vkt01'i[l,S so'mJ a Au3t ria o A :es te re3pei to o orador i n voei um tes-. estados. 
primeirn acto pol ítica da Aliem rnlu fo i [!, pro- temúnho historico p:t rLJ. assig nalat' nm[j, cil'- Portan to, 0 ornclor t,3m r ,1z[o p[l,l;[l, · ni'i.o 
clam[l.ção d,t un ithlcle mili t[l.t', pJrqua erJ. cumstanci ,1 extremamente tlc ..; f,1.vornvel a si - acceitar como a melllól'. soluç1ív a, qtié o,ffere'... 
1ireciso elo apoio da"fo t'Ça, mas o apoio concli- t ur.lçi.fo do cspi1-ito dos nob1'2s re[lIWiGotantcs .c9m os impugnaLlores do projecfo. · . .. · _ 
cional de uma fo J'Ç:l. unificada, suj eit'1 ao (jl!C rm1rng- naram o )l l'Oj ecto tle Constitui çi'i.o . Em \11'imer1·0 ·logae, porque o seu snb~ titu:
manclo de um:1 s6 voa ktele p~ra poder se l~ m 183! , isto é, cm comcq uoncitt clfl. revo- t ivó 'atrasta-se)n teit\ tl11 3nte elo cspirito novó 
r ea,lizar eom effi :::acia, osse gT::tG th pi-mo ele luçilo dessa época, cl Gu-so ás ]ll'OYincins elo cln:s .nóss:i.s institu içõ9s . . 
uni í.lacle pol1tica. · imperio a fac ulcltulo de constitui r e ol'gan iza.r o ora.dor tei11 ouvido em convel'faJ p:u-l.i-

(0 SR. PitlrnD;<]X1'E deixa a sua. c::tlleil'a, que fl. sa fl. jusliç.i, ele primeira inst:mcia, mas c~s1 culal'es ui'n [l, l'gun-iéino ' i'efel'J!Ü!3 as cli ill_cul
p:tssa [!. se1' 02cuparlLJ. pe lo Sr . v ice -pro- r,iculdade Yiulla acornpauhach tambem, não Ll;teles fin anceiras dos estatlo:S pal'.1 nn uter [!. 
siclen te.) só da. organizaç[o, como et'a inr.l ispens[l.VO 1' sua jústiç< .. -E en tão, co'.11 0 meio termo, ªP?.rt-

. Todos S[tlJem. porélll , aonde ess1 uni uade como c)o pr·ocesso cb i causas snj eitas a e3t<1 roce 0 · pt;oj ecto dos ·· n'obres représen,tintes 
mil iLn' comluzi u o imp:olio all ernão :levou!ts ins to.n cia. . co rno meio cotJciliatorio. 
vlctoria> contra a FrRnç[l. o logo npoz come- Lcoi em vil't wle desse principio consagr:::.do De clnas u;1n,. cliz 0 orador : ou 03 estados 
ç,1u bmbom o trab1lho e][!. uni!lca.ção civi l. no acto [l.dd icion[!.J que as provin::ias come;;a- tesnYr ecurso.> para mantei• a sua j ustiç:1. em 

A.unidada mil itar estav[l. fci ti1 , procl [l. 111011- ram desde logo a exercei' a sua. ;;oberania., tvdos os gl'i\os óu nlo teem siquer •1nm ·rrnn
se .immediat[l.rnente, [!,unidade elos coneios e organizando pot' meio d:_1 leg·isla·]ão as j us - te l-a no primeil•o grào. Nestas ·,circun~sta, n
telegraphos, elos pesos e medi das cb moeda e tiças roeaci's . · cias, t eremos de voltar atrás, pois, porque 
por fim fl. unidade comme rcial e judiciaria. . O SR . .T os1:: H:YJI:-<o-'.) ceJtro nun c9, por- não podemos dar cm ltl\ll :v1uillo· que se d.e :i 

O plano ela Al!emanlm fazendo [!, nniLlaue miHi LL em 1831. 
ju·1ici[trb. i:istá. perfeibmente· cl escobel'to, e o o. SR. . ÓA~rro.> S.\LLE3 re;pon .lo qne na Basta _ex:o.n1 inar a cle" pBm qiie Gl1Sta a j Ln · 
seu fi m fo i fazer q1ie cm breve Berlim, r1ue cai1iú' tt ele ·1836 atacava-se a le,i pornam- tiça elo .nosso pCtiz. e lm s1ú Jlr irneir:a e se - . 
j i é capi tal eh Alle.ma:1ha, seja fambem [!, bucana ele rn t.le agp.Jto do mesmo airno, gu.ncla instanCÍ[l.S.llJl':1 ]Jr.JV[l,l' [l. rraquezn. dos 
Slla cg.pital juridica . qua t il1h:1 orz·~w isado ·sua ju;;t[Ç[l., l]UO tin]n arg Hl11C!ÜO$ . . , 

Por tttnto a imprbpriedaclo elo [l.l'gnmouto é cs tabcLe~·iclo se\1 processo ele n.ccordo com o o omclor lê cm sc_'.5·uiJa as tabelL1s da çie-
que na Allenrnnha começ1-se ela -destruiçfio acto addic:o:i::i L J\ I.1> e.;te3 actc1s foram im- speza feit ::t até [l.g"Ol'a co:i1 [!. j ust.iç1 J)a s di
clo uma co nfedet'ilç[o el e c..;tados,para. füncla- pug-nados e 0 fü cto foi debatido nrt e 1rn l:.1'<1 . vers 1s prov.incias par,a provar que a justiçf!, 
çfo ele um imporia un itario ; ao )J[l.'iSo que Fazi[j, pm'te d~t commissão r1ns examinava e ele seg :rn i1da. iri ;t.:1nch. Ç o quB justamente 
entre nós marclrn.mo3 cl~ nm imperio· unitario cla va parecer so:;ro os actos e decretos das ca3ta :110n03 , ·, 
P' l'.t a republica · fédemlisfa . assombléas provi nci[l. s o i li u.>tre de pu lado Dep:iis cl~ muita o·oi1siclera..çã;o a es te q~~pe\to, 

O facto que o orador ac.cbtc ele· e:i: por é uma pernambuc:illo Lui z Ctwli.lcanti, qne, com a ·nas qun:es mostra as economlas que s.e po.d;;im 
a pt'eciação ·oxact[j, ela pol itica allemi'i.. tfrmeza ele nm'1- con vkção pnrameu te demo- faze r com a suppréssão do vnrios ~eigµu J.fl~. c\\3 

O ·orador a tom no· se;~Tlinte ·topico da fall[l. eratic1 , 0 co:n [\, elevnç:ío ele espiri to que [l.n- relaç:lo, o orallo1"cfü que, si um csbdo não , 
do imperuelol' GuilherryD na occasi:fo de en- teci1:mva o, cl escoberL!. (b sc;ood'.1 política, que póde sustent ill' su'.1 justfçh: 1cle " 1)rli~íe'::-.i, it1',,.'. tan-
cer1\n' Rcicllsta0"' c-m·-:22_ do clezembl'iJ ele-187G. ·· · d d [j,g?r[J.. apjorece, cleronrleu ess:is [l.C los iios se - . eia, muitom (3 nos tt _e,s,igun a ,instancitt .. 

« Apl'ecio no mais nl to ge:io os beneflcios gmnie parecer: , I?or tanto ó preciso urro tr[l.ll\ligJr noss·L ma.-
que l'e3u lt'.l rnm para[!, noss[l, viela nàcronal elo «L'.lmbram [l.lguns o inconveniente Jo .po- t ma_: ou açlop temqs o :;;ys ten1[j, .do p,roj ect9,, o. 
successo desta obra .. ·. Polo vo to elas leis derem apparcca1' 18 Lli fferentes cod igas d;1s d[\, indepenclencia e sobefania dos cstatlos, óu o 
:j ud iciarias, se 1103 as~;ogura que em um cl i rnr,:;as peovinci lS,qtie não possam focil meD tc do principio ela unidade judiei 1.r ia . ~ nes\~ ,. caso 
f-iuw·o p;·o,t<imo a jus tiça será aclministrn.da ser con heGido.> polos111 agistrallo>elostr ibunaes . voltemos p.u'a atraz ele 1831 e snl.im8ttaí11osao 
cm to~la [!. Allenmn l1a segundo os pi ·incipios En tondo, po1'ém ,que ,sornlo os mngistl'aclos os- jugo, .á subo1\limç:lo .do ceiit1·0 to~hi, n. ,j l}st,i<; t 
oommwis, o que peranlo lodo3 os t l' ibnnaes 0 3ci<J. lme i1lo dcsiilmdos ao con !iocimento das do pmz . 
allemiLes ·o processo. sorá dirigido peh1s mos- leis, s Ja o!Tldo 11133 impoem o dever elo Rcôponden '.lo :\, l{a.l'le do;i discurso.:; , dos St'3 . 
mas reg t'as. Pol' este modo , temo~ cllido um estuda r ns lei3 Llo to las rt> prov inciJs, ao!1de Amtlhilopliio e Jo3e Hygino óni q u~ dis'se·1;ar1'í · 
iinsso co nsideravel par:i, [!, ur. itlaclo juJlciaria rnajurisdicçii.o se estender; nlé:n ele qúe ns qne na Subs:c 1\ :1, tenLle nci[l.parn.,a .unidacle_j n" 
wu:ion~,L proviqci:is M.o de segnir muito o oxemp:o dicii.1l'ift, 001\1clol' clectar:i c1ne n,i li nfo e;-.::istb 

« L:m clil'oito co1 n11n111 fol'liíicar:'i, na nação nrnà <.las onl.t'ns e consegc1iatemente n5:0 te- so:ne.llrnnte 'tenllench) ; o qne ~ !li cx isfo e. e:c -
o s ~nl i mento de h0rnogcnei:.bd0 e cb1·n. á t'fto ele yerificar-sc t:i.ntas tliiferenças . ele actcrnrnn t1:n sto que o:; not re.s r o111'0S9ntante.; 
H,údcde polit icri da Allonnnln 11rn ponto de coL1igo.s ; an tii;; poderemos to1· a ,·a 11 lngcm de qn?rom int1·orl uzi1' no ncssó sys t ei11 ~ 0 q1'1'e 
npoio rino em 11 enlwrn per ioclo fülter ior c\J ser mais i1nitido o cocligo rp.10 tiver prodn - c.s la sentlo Ub co1nlntido po\os npis ill r.ht rcs 
llO 'lS::t historia pó.lo set·-!110 asSG'."lll'atlo .. » zid ') bo:B eft'eilos o;n alg-n 1l!R província , r•nb licistas claí1uellq 1xüz. · 

!\is nqni , cli 1. o or,1dor; aqu i!lo c1ue ·s'l foz livmnclo-se ass:m d,t ca.lami1l1tle que sof- . Co~1cl uiqrJcY, o Ol'ãcl or_ cli;~ . quf · est11 c(u ~s (;i q 
:\ vivn, Corç.1, o voto não Llaclo pela. sobernnia. fremo.s hoje polo Codigo elo Proc3sso Cri - e extrennmcnto grave , porriu.e çli) sua rnltrnií.!) 
rlo ·pcivo allornão, mas at'l''1.11 caclo pola forç'.l. minai clec l'elado p(dn, <>S:Jembló:< gcI'a l , ele h[j, d1 l'Jsnlh r, 011 « fuódaÇi.io 'tfe, um:t l'.1oa . . 
in voneivcl elo exercito all emão, es3e voto é qnem nem uma g·,11'111bt nos i 1clm rresJnte- rnpubiic8, 0:1 o S'\cr·ifkio dos pi'i n' ipios rop:1• · 
CJ LlO ct'oou [!. unicl[tde ,i udlciari[l., G es te.vo to é mente[!. e.>porn,1· como nBll1or.1rnonto om ta l . hltc.anos . . 
riue hade crc:u [!, 1rn i:.laclo po!i tica; por tanto objcclo. » J<\ os f•rnchtlores- d.t R;pnb lki, An.e1<icétna 
não podemo3 toma r este ponto ele pnl'l1 th, Pois i.Jcrn,_ l~ i z o or.a:.lo'.\ sessentaa 1~110_3 de- diz iam, com ar1:1e.ll:e bom s::i n_so que afo hoje 
r(li:rnclo se tt'al:i, Ll .J ins tiJ·uiç:õ3S cl .c111 o:;patica3 . pois nm cs p1l'1to mais l1nrn.l o, m:-ts l<to 1lltr;- todo o mundo e1v 1l1sado admJ1'a: · 
. Com rel::t ç;to i ergiln isJ(\o j ncl \c ial'i[l. da t1':ulo conn o cl:tqn;, l e pnl;licMn, lanç[l.\'[l. os « Si iJ[j, algu!ln co:u:1 q LO se eleve zelar na 
Allemauha, r1uc tem sido ind:cad:i, com tanto fundam ento'; da-vcrcl adei1·ci. Lloa t!'inn cl<Hliver- org1nizaçilo de nm pa iz, é oxacLimcnte 0 110·_ 
osfol'ço, como. arma de combato conlt'[l, [!, 01'- 1 sicLttle ela legislaç.ii'J . dor j udicü1l'io. » _ 
0· ~111isação do projecto, li a aind[l. as seguintes O orc: dor [!. es te l'C3poito t.lc1'0 ri a' u:na ex- To:Jo3 o3 poclere.:; são Jl1'mes : o lezislnti v,o 
:µondoraç"íos : ex iste, é ve rdack, n~n t ~· i 1J~1 il_'.l l pliCill/lO pn1'a fjllC ufí.o se co:1i'nn cLt mai3 o so u tli sp~3 dos cl il~ l!e i ros , o _exe·cu ti vo dn.'·r;J!'Ç[l., e. 
t'e-d~ 1 ·:il 1.la All c111n nl11, mas t1110 1rno e smao pc:ins'l rnento . o J11c11c1arw soment·) do J11lg:111wn t0. Pois IJem, 



""11a r-.:t q\18 esse julgamento-assen le em ·força,, 
é preciso· rodear o~ juizes Lla suprem::i. aotol'i
tlade moral, cio maior prestigio, p::tra_que suhs 
decisi)ª-3 se.iam sober[tnas e re.>peitaveis :-
. ~u::ic'.t 1 diz o o'rador, um gov.e~no :lChou-se . 
I~? bem em '-111'eso1!ç\\: , de UiIJ:J.. ns~ei1ibl:h po
ll lwa, col)10 s~ acha a_g-01'<1. o Governo Provi
sorio em p~esenç~ de~tã Co~1gresso. 

bs ministro» i.11divl1.1Lia\mept_~ nada pe1.l3m, 
n.11.h teem a peJii' para si ; · collectivamente 
rn:d·t pedem para o governo ; o i1ue elles pe
dem é que o. Congre~ ~o decrete 11111 Lom go-

- verno para nossn, patria; mas,, ]Hr.t rpo o go
vel'llo seja !Jo:n, é preci>o que elle se apoie no 
clit•óito.. . . . . - . e )· • • 

·Pois boni , estabel3c ~i qma·jnst'ç::t q.uJ g·a
ranta [_L.· perpetuiCla~e , qesse direi to, que ello 
~eja. na_' no_ssa pl)~ri:t.,,o que tem sido na J\1m
r1c::i. .do Norte, o mais _seguro ponto ele apoio 
parµ .o .desdolirnmen t~ desse principio - Os 
eotad'os iwlcstrucliocis dentra da Unia.o in:le
strúc ioel .. 

·o Sr. An;ph.ilo:phio 1.\iz qnc a.p1'0-
v.efüírà os pouços m:nutos que ·llrn re3ta:m 
púa, çleixamlo ele l}::trte as questões theoricas 
que já 'tee·m sido larg·n,mente deb:lliaas,concen
ti:ar ~ti.as observaçõ(\3 sobre a s tmctun, so-
1Jre a parte pratica da emencln. que dffere0eu 
em substitu ição· elo projecto do g·oye1'no. 

· O orn.rJor diSS$, no pl'imeiro dia que teve a 
, .J:10tir,a. de ciccu 1~a·r n t('ilrnna, em relaÇão à so

.. be,ra)1ia, que em , ll.111 govemo federado elb 
re5iclo es'le1lciaJmente lio povo, n S31l oxer
cici'o é 'parti lhado entl'e os poJc:rtJ3 ela U11ião e 
os do3 estados. 

A sobcranh e Ul11'1 só e indivisive l, tll1S o 
seti ·exercício se decompõe entre os orgãos ge

· raes~os tlaUnião e os parciaes ou derivados, 
os dos estados. 

·D::i sorte qlie a differença 11nica q11e ln en
tr!' . govemv federado e confoclo1'cttlo ó qu·:i 
11ci!ite tis funcç5es-elo poder local são clele.w
ç ies ·tio ppcler _geral, ao passo que na qtu lle, 
qiter· os pbcle1'aS cb Uniiio, quer O> do» e3Lt-

~ elos, exercen1 .i m•isdicÇ~io . . 
. · E~ta questão de soberania-, sendo niuito im

portante t\hl principio, ó sem applic.:tç1o p :11' ,t 
o 'caso· e ·º orádõr .só se occnpoti d0lla po1·11ue 
foi ·Umo. elas m'zões. em_ que o St' . mini.;li'o el a 
j ustiça fondamenton o seu projeJ to e c!iz quo 
é sem applicn:ção par a o croso, po1-;1uo, clesJe 
que o Estado niio ten'J a faculdade ele legi3la:' 

· s::i:l;ire dirf)ito privado e compete a0 poder 
. judiciaria a ·execuçfo dessas leis, é muito d0 
:v~(que -o podei• j mlicia.rio nio é poder dos 

· ·estado3,mas da União: Portan t.o,o Sr.ministro, 
ou ha de admitt ir a di ver3idu.tle da legislaçã;C1 
e a dualidade da mag·i3tratura,on h'.1. ele a·Jmit
tir a unidade da legistáção e uma autoridade 
judréiaria . · · · - · 

.Como dl.zei.' ·que l1tt · necessidade c)e uma 
· fogumla justiç:t pam formar um p:.wallelismo~ 
- (Q .·Si: . 'Ji!l'e-Sillentc UJ!ta a occiipai· ci· swi ca

de'im.) · 

/ . . : A cent~·a.l_ishção . ' n'it organ'i>aÇão elo ' :noder 
judiciaria póJe verificar-se 'óü na iavestidnra 

·dos ;juizes.ou no exi>rciqio de suàs funcções. 
. ' Isto ent frm úi ü qu·~ 'in-Í1)ediu que tivesse-
mos um poder júcliciario bem copstituido, ·im
pedingo a interv~nção dos pofore3 lo ~aes , in
terve1i'ção que intentou :lchbar o acto :lddi
ci9 1~aL.e que o não . conseg,uiu. 

E' u:n fa lso supposto julgar que .. nã.0 p '·ele 
lrnvç1; r~pu91ic[l. s3;11 c\t\alLtfado juwiÇ-~ ::t l'. Í~: . 

. Vae mostmr oncto ex:ste a centra\JsaçM, st 
.nó seu projeéto', si no do nok'e ministro ela 
jüsliç1 . _ 

S; Ex, golloca um jüiz .unic0 na c:tpital de 
um eS t:ldo·é estoj uiz ·forma processo de crimes 
corfünotticlos em logares remotos, de morl0 

. qné muitas 'l'eze3 o róo tem ele ficar preso 
'l'blig-os mezes até ser julgado . 0 , qnando 
fünha ele S'el~o; ter:t ·de füzer muitas um:"l via-
gem-dó centenas de legoas - acompa!1haclo por 
testemi.rnhas; jurados, etc. 
: Tt'aLindo cio jm·y, mo3tm o quo é essa in

··s' itúição desde o sou começo e ·omissões que a 
es3e re3peito se notam no projec to. 

Diz qüe en lre as hellezas cio projecto ]J;i, a 
seguinte: sempr_o que se teatar ele causas 
crimina.es, lrnverft r0C\Ii'So . pnl'li. o Tri'bmrnl 
Federal. 

-oi;1 qiweis a porta aberta. paro• oi a.husos 
quo devem i11fall1vcl111entc ,comrnetter-se pelo 
prnccsso ela justiça cio Estculo, 

Trata :1do do . direi to nia1'ilimo~ m::islt'<t. o 
o·r.li:lou que g·t\\tlde numero do dis pos i~ões cio 
eodigo comrnercial fic lun seiü execuç·ão. _ 

Pas ;ando a tra Lir do mo.lo por que siío no
·mearJ03 os membros do Sup1·emo Tribunal, 
cfü que [l, org-nnis8ção clc3se tl'ibunnl 6 a 
quootáo nni3 i:11portrll1te ele to.las . p:ra o 
nosso fut\1ro !'e publicano; si for apprnvndo o 
~ystema elo governo, fie irá sacriri ~ado o fn 
lul'O clo3 esbclos, porque e3se supremo tri!m
nal C'-I SS t. os actos cios governa !ores cios e> t'1-
dos, rovog::t as leis cios e~ ttclos, julgp. cio 
couílicto entre .os estados o a União, e po1r.t a 
orgal!isaçlo de.>se tl'ibum l a penas se exige _ 
que o magiatl'ado tenha 35 ann os ds ida le e 
seis lle resiclencia no pair. e pn'a cu!11mulo ue. 
incolierencia. é est) tí'Ílluna l quem j ~1l ga. o 
pr~esiden te cht Ib pu!Jl ieu. e os ministros n.os 
crhncs de r.~spon sabili •.Lul0. 

Dep:i i.3 de l ~ rgas consi•lcr·ações solll'e e3p 
rnate:-ia, o oraclbt' Ll 'z qns !B ica sobre o t S~ 
pil'ito el o Co11 g-resso que o S'l ll systema ê o 
systcma mmurchico. N<lo s:t !Je corno se póél J 
cheg,t-t• a semelhante conclnsfio. Vê q \18 na 
Al emanlia e na Sn is.;;a, nn·iílcanJo-sc a lei, 
uni!lcam-se o3 S'.l llS org5.os. -

D2poi3 Lle _desenvolver o seu syslema, o 
. orador . conclne o seu discurso com as J_J

laYl'<1S do rnu i lluslt'e amigo, o ~r. Dr . . Jose 
Hygino : <<'N<'lo tenho o'ulro i.J1terc~3 3 que 11ão 
sojn, salnt' a c:.rn sn, tbjusti ç:i. do; p21· ig·os qno 
a cercam. Será umn.. cl esgr:.iç-:t 1nm nú.s, lnl\\ 
e>te p:liz, pai•a sen · f11luro, piua su:t civi 
lisaçã.'.l 1! progTesso moral,. si mnnti,·errnos o 
t~· po l'.yln·i•lo des ta · ol'.~·anisa.çil,o jn <l icirt ria cio 
1w,1j cr to . » · 

Silo ·]idas o :tp0L1clns p:cra enl1'at'em em 
tl"i::cussão com o proj ecto as seguintes 

E11wndus 

S1.1 b lit trn- se o art. 47 n . l l pelo scgnint.J : 
Nomear o'.; magistr:iclos foderaes mcdeante 

a ppl'OYc1ç5.o elo SLiprerno Tribunal. · 

Aoal't. !.º 

Ao jiocler juJici<1rio compete a applica ção e 
intorp1'etnçio litteral ·clas leis, t endo em vbta 
os principio3 cons titucionaes. 

Ao art. 2.0 

Sc1':t compos t-J c\0 u:n supl'G tuo tribut1Jl e 
de tantos tribunaes inl' l'iores·e juizos sing·u
lai'G3 riu:'1.11tos forem .i ulg-ado3 nece.o;sarios 1mm 
n. · peri'eih clistribuiçU:o drt. justíç;i, cm todo o 
territor'io cl tt ltopulJli c.1. 

Ao a.rt. :J:' 

03 magist.rn.clos serãú comcrvi\dos emquan
to bem se1•vircm e ~ ó poderão perclêt' SCl)l lo· 
g-a.1·e3 por s ;ntenç1 . 

Pcmig r::ipho nnico.- Uma lei cio Congl'C3So 
organis:iril. · a magistraturq. em todo o paiz e 
fix :w- li1 e-Jia. um ordenado cornp[\tivel com a 
c) ignidaLle c_responsabiliclacle tios cargos de 
seus res pec tivos t'ilem!Jros. 

S. R . -Cccsem ii-o Jirnioi·. 

Fica adiada a cliscussã.o pela, horn.. 

O SR. PRESrnE:.;r:r8 designa pnra rtmrtn1 ~~ [l, 

seguinte ordem elo dia: 

Continuação d .t l • cliscuss1\o thl secção III 
elo projecto ele Coust~tuiç'i.o-DJ Po'.ler hdi
ciario. 

- 01 

DI SCURSO . PRONUNCIADO NA SESS;\ O DE 
3 DE JANEIRO D-E 180 1 

O § r, Olive ira. Pin to-Sr. pre
clontc, s.ioto profunda e sinceramente nchar
me.no mais perfeito clesrtccorclo com o illust.re 
d0mocrat[t, ct1j ::1. prest igios'.1. p;\lavra foi ou
vicht ha bem poucos momentos pelo Con
gre~so. 

E :;into t anto mais achflr-me nesse cles
acco1·do quando ó certo que ninguem mais elo 
que eu admira a in tel ligencirt ·do illus tre 
cl emo:;rnta, quando é ce1·to que o respeit.o e 
vene1'0 como um elos mais clistinctos e- in t <~
merato > propagnndbtns tia icU::t republ: cana, 
qµ? 'hoje se concreVsou em um facto, em nnn 
realidade que se irnpõa. ('l poiados.) · 

Da longa data., Sr. presidente, lta.U ituei~me 
a í·espaitar o illuslrn rapresent rtnte que ac::t bn . . 
ele füllar; avaliarfl, pois, V. Ex-. quan to deve 
ser grnncle o meu co:i stl'angimento \'e n<l o-rne 
neste 1úomento obrigado a occupar a ll'i lJu1rn 
pura doclar::ii-me em completo an l1 go:1is1110 
co111 a maneira ele pcnsw 1.le S. Ex:. . 

s·r, Pre~id ente , ele vo antes cl t?. tudo f,tze1• 
.sentir a V. Ex:. q üe a moção do Sr. Brico 
Coellto nem sique1' pod'a on tlevia ser sujei t.t 
ú discnssã.o no seio do Cong1·esso Consti
tuinte . 

\·oz:c'l-Foi por deliberação clo Congresso . 
O S1i . 0Lt v1.:m.1 Pr :-<TJ - A moção nfto ,\ 

mais do quJ pm'tt ·e simple3 revog-rtÇão de 
uma lei e para tn.nlo não tem compctencia o 
Congresso , porque si o GoYerno Provisorio 
enconn. em si o .poder legishtivo e executivo, 

· nifo temos a cornp0te11 cia qne llie cst : con
ílada, :;amos pn l'::t e sim plcsmen t·:i, Cong-_t'osso -
Constiluin le, 

O Sn. B.~n uos . 1. Lm.1.-n .:n· t. 2° tias cl ispo,
siçõcs tra nsitarias tl ó.-nos essa Caculdacle. 

O Sn. Ou o :rnA P1xTo-Acreclito que só íl. 
ex oes3iva benevolencia ele \'. Ex .• qu e, ontre
trwto, não se clescorn1mtibilisn. com o es pit•ilo 
tlo ,jus tiça que o e} t'actorisa e nobilita, J'ui qtrn 
loyon V. Ex, rt tomar n. clolilJc l'l\ ção do s11,i oi
lcll' a mo, n.o a debate. 

Vo;: i::s- rç o voto do Cong-ro.>so . 
O Srl . 0Ll\' Ell1 .I. Pr ;-;rn- Sl' .. p1·esid ent .. ~, 110 

exercício pleno do p'lrJoc legislati vo, de qn e 
ostú do posse, o Go vomo Provisorio promul
gou o Llocrc to elo ,1 Lle oulubro, que e lei ema
nada ele um po-Je r perfeitltmente legistivo; 
port.anto, Sr: presidente, a moção elo Sr. Et'ico 
Coelho vim rovogcn' um acto levado n. oifeito 
muito legitinn mente pelo Go1·erno, revoga
ção para a qn1l o Congres>o n:i.o tem compe
teircin. 

· O S1t . BAtrnos.~ Lr::.tA-Si tem CÕmpet0ncia 
parn delegar o p:it\01' legi3lá tiYo, como não 
terá prtra menos ·1 · · 

O Stt. Ou1·Em.1. P1 :--1 ro -St'. Pt'esideute, 
si no perioclo que precedeu a ·eleiç,ff.o de 15 
ele s3ptemb1'0, nn co11ce3se ' cb impon3i-
1Jilidade de fazer-se ama elc.içã.o ·llvt'e; si 
acreditasse qno o processo o oleitomt'n fio po· 
cleria permitfü a livre 1mnitesbç'fo d;t. opi 
niiio que a eleiçfo nã.o set'ia uma eleição, 111<15 
uma verdadeira clesignaç'.io ele membros para 
este Co11g-re3so, ou cer·hmente Srs. _não me 
humillwria ató o pouto de ser cancli1fat.o si 
posteriormente il. eleiçã.o :vie2se ao meu _espi
rita a coavicção que tom uni clo3 no3so3 col
legas o illuslre Sr. E!'ico Cgelllo, elo que a 
eleiç.ão nilo foi urna cousa serL1, ( 1·vao apoici
clos) a cohvicçã.o de qHe eu ilrto represento 
aqui muito legilimamea te o estatlo elo Rio 
de Janeiro, eu con::;ideraria·desd J logo eata, 
cadeirJ. co:no um -verdadeiro leito ele Procusto, 
o não o_ occup.n'ia po1' mais um clb. seqnel'. 
E' admit'a vel Sr. presidente, es~e amor c:.'do· 
rosa., violento, e arrebatado _ 110ln. verdade e 
peln, legiti midade elos voto3 q1rn çlominou o 
e3pir·ito de a lguns illustres deputados ! O que 
é Yorclacle, Srs . é que esse decreto de -1 ele 
outubro, hoj e tão repugnante. a alguns mem
bros do Co11gres::;o, deu o resultado co nsub· 
Elandado na elov:lcla es tatura. mot'ul e intele
ctuai desta corporação que S·Jm hypsr bo le 

111 cli~cus slo el o ti lulo 2° o seguintes do poclc-.se dizer sob o ponto de vi;t a inte loctúal 
mesmo p1·ojecto. nrto r ece ia o confronto eom qualquci' das ca· 

_ . - _ . . s maras 9a mon~rchia, sob o pon ~o de vis.li• lle 
Levant~~se u scsrno as '1 horns e b rn111mo mo1•al nap _ a.clnute ser quce semellmnt[j con-

dl'I tardo. 1 fronta. A foiÇ't:io · moeal e intolcctu2.l tlo Con-
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gre~so, é Srs. a, prnva. mais ev'.dente de que 
somos 11 expressão da opinião nacion11l, e não 
0 3 filli os do uma, designaçãe do govel'!1o dicta
toria l: Si a.lJstençesõ )S e em la.egn. es~ala. , 
til· eram Jogar, atribirn-se o . facto ti, fal ta ele 
civismo por par te d'aquelles que esu uece
ram-se ele que o Yóto nffo ·é somen te um 
direi to que pode-se exerner ou ·deixar ·de 
exerce r mas tambem um dever im p::rioso 
q ne eleve ser cum pri clo (A p~ iado s ) . 

Os que si abst i rnram são YerJacloii'oS cri
minosos , porque é, mais um crime e.l o les'..'. 
pa t1 .. io tismo não concorrer -se com o voto 
pa f,, a, consfüu 'ção do Congresso nesta· ph:iso 
nle lindi'OS'.1. d' nos<:n. vi•.l:t nocional, nes te 
per-io:.lo mel!oclroso em que, C!;lrc.lda. a 
Patrh por to~los os lados ele- p::irigo3, a obr i
gação 1le todos, a preocccupaç5'o unica ele toJos 
os e ida.dá os deveria ser offe1'ecer- lhc. amp::iro . . 

Si as font.es das qu aes pro vém o Congresso 
fo;'ão envenenadas pela frau clri, e Yiciadas 
peh vio ! J n.~ia clete1·m inadas j3e la lei elei toral, 
en tão os nobres deputacbs dov 1m nf. irrna.r 
q;ie nfo so mo3 rapresen ta:antes d;1 Nação ... e 
s i niío soJ103 füho3 logit imo3 d;t ver ,lade elei
t ora l, a conclu>ão que se impõl é·es la. - la
vre o Cougresso a sua. propria. condemnaçºo 
immej iatamen te clepo's de_ tet' vo tado em 
favor ela moção elo Sr. Erico ·Coelho - suici-· 
ele-se o Congresso, porq ne é esse o seu de
ver. (N ão appoiados). 

o SR . ARISTIDE MllJA : - Cornle:nnamos 
o;:; nrn.nejJs prrra as el ei~õos do3 esfarlos. 

O SR. E1uc:o Com,Ho- A provalecGr o S3U 
argumen to,qnem el eve começu r3sig11a1vlo a 
crv leira é o .e ~-ministro do intei' ior porque 
na sua exros1çao_ ao chefe elo ggta1.lo, c!e~la1>;1 
qu 3 o regulamento eleitoral te :n vicios la-
mentaveis. · 

Vorn3- Muito ben1, 

O SR . OLIVEIRA PrnTO - Sr . presidente, 
qnal é a lei eleitoml, qual é esse bel lo ideal 
só ex:i>teute no espírito elo 110bre deputado, 
mas <JUe 11u nca teve em qualquer pnic do 
mnn rlo rec1 1isaçãc> pra li2a . e que póde,' inte
merato, resistir a cletuq1:çiio, c.less; sempre 
um resultado seguro qne s~j-t a expressão 
pur,t e genu ina ela vo ntade cios que votam? 
Quando e em que p::i.iz S3 viu lei eleitornl 
qne não fosse m:rstitl c'.lcla, qu1 nJo seus exe
cutores não são homens hone,tos? Não !Ia, 

- !lão honve , e nem baveri tei eleitoral que 
-.,_______ · j1 CS Síl. dar resu ltados praticas sempre no sen-
~ltdo de photogra pli9.r a opinifio, desde qne da 

execução Ó <]Ue tnr!o depende e a execpção 
pode sei· confiada à llomeos que se.iam llone3-
tos ou que não o sejam . O que e força con
fessür, e que? com relação ti, eleições, si a 
lei pode muito, a, su .l execução póde ainda 
ma~ . _ 

Aqni se di»e, ha dias, reprohuiudo uma 
granrle verdade, que elo execu tor ela lei elei
tornl, é que dependem 03 seus resultados, 
legitimos ou ni1o, conforme a serfoclacle com 
qne ell a e executada. 

Há aqu i quem ig110re que foi brilhant J o 
reou ltaclo qne cl0u a lei ele 0 el e .inueiro exe
cu taela pelo se u aiitoi\ o honestissimo Sr. Sa
raiva? Mas ha alguem qu; não saib:L que a 
mesma le i cleL1 posteriorm011te cJ.maras una
uimcs sob a inflLw_11cia ele mitos execu tores? 

Unicamente, CLunprinelo o seu dever, con vo 
e.i ram os congressos dos estatlc·s e marcnrarn 
ns eleições de conformidade com o decreto ele 
4 t!e out ubro, que orJenava que os congrc~;os 
cios estados se rennissem no mcz c.le alin l, o 
que empunh.a-llws ": obrigaçii? de snbo rdi
Llin arem-se tt essJ. Cll'cnmõ tancm c.le tempo. 
(Apar ;cs.) 

Di s3e o nobrn representante, o S1'. Aristides· 
. Lobo,' que :ts consti tuições dos csLtclo3 para 
r1tn po;>s·un se~'voLtthts, dependem n.b.so l.uta
mente el a Constit uiçi1o Feclc1\1l qne aqm es
tJ.mos disoutindo . 

E' cei·to, Sr. pi;es' clentc, o que dii Q ill ustre 
repres ;11Llnte, ma.s os governadores doses
b ·los não fizer.1 m mai3 cio q:w , e:n obcdienc1a 
à or ,L:m termi'.lantc cio clocreto ele 4 de ou
tubro, prornu lg:irem as const i tni çõ:;s dos 
raspecli vos esbdos e cou\'OC :rem para o mez 
de abri 1 os congTess:is. 

Oi>c1. SI'. pre.'i.lente, que incouvoniente lrn 
nisto, 's i c3s1 s constitui_ções s'í.o simples pro

-jectos, <Jlle serão suj eitos it di3cuss.iio\ ~e ub}'il 
em de:rnte, épJca, em qne a Con s l~tmça,o , l<e
c[,m1l já, ha muito, sBr,1 a no;sa le1 0rg.1n1ca? 

Si alzum~s elas constiL!'ções clo3 <Bllv.los 
occorl'e'ín pri nci pios 11u tonomicos com o~ que 
aqui pràvaleceram, os COW?Tesso3 t erao elo 
pol-as c.l e harmonia com a Constitu'ção Fe
dem!. (.4pa rtes .) 

Si essJs coustituiÇões silo simple3 projeclos, 
q 'ie t eem c.le rnt' sujei tos ti, discussão el os 
cJngresso3 elos estatlos, desde qu~ e ~l~s este
jam e;:n lies:icconlo com a Const1tuiç,w

1 
que 

sahira cle.:;te Congre3so, S3rão nncliticadas , e 
tudo se harmonisarci . 

Sr . presidente, o argumento para mim 
mais ponclei'oso no assumpto, é exactamente 
a~nelle que formulei ao começar a en:rnncla
ç'ío das humilLle.> consi.clerações , qu0, obede
cendo ao sentimento elo ele ver, fui impelli :lo a 
vir externar dest'.L tr ibuna. 

O Congresso não tem competenc ia na mil.
t eria ; esta c\i3c.utindo em vão ; o Congresso 
não é, nestJ. · ph~se de sua existenci::I, uma 

. co!'poração legi;Li ti irn , é, pura e simples
mente, um CongT.:ss1 Conslitniute ; ni1o pólle, 
pJrtanto; revogar neJhunm l.ci. ( ilpé!rtes .) 

Supponha.·se que o Congresso vota à favor 
da moção, e eu p:irgunto: - que caminho 
seguiri a moç1o? Qual será o p~oceclimento 

-dtt mesa '! (Jh mui/os apa rtes.) 

Não tenham os nob1•es Elepu tados tanto aço
·ctamento. EL1 p8rg11o to ao Sr. presidente cio 
Congresso :- n:1 hypothes3 tle ser approva clit 
a moçilo , o <JUe se fará? que destino s; lhe 
cla.rá '! P1'ouu zirá el!a effei to ele lei 1 ·o qne se 
seguirá á _:ma .~J?Pl_'O rnçilo ~ 

UMA voz - Remeltcl-as ::io Governo Pro
vi3Jrio. (Ela out1·os aparles.) 

O SR . OLrvErnfl. Prnro - O Congl'dsso não 
tem cornpetencia legisla ti va; o Governo Pl'O
Yisorio não poderit1 .tomar em consiJeração 
uma clelibernçiio emanach de nm Congre ;so, 
que e um podet' constituinte, mas que não é 
ainda um· poder legisl .1tiro. 

UM SR. REPRESE:-<TANTE - Üma decisão do 
Congresso não c1re(!e ele sancção ele poJcr 
algum. (Ha outros apartes .) 

UM Sn. R1>PRES ENTANTE- O aPgumento c.l e 
V. Ex. é perf'eitamente contestavel, pelo 
menos quanto ao Rio Gi'amle do Sul . 

O SR. ÜLlVEmA Prnro-Sr. presidente é 
adrniravel qne os nobres representantes. q'ne 
s ~ deixam arrebatar pelo fogo sa.ºTado elo 
patrioti smo, querencl o .iá e .i i~ queº enll'e a 
Uni lio no regimen e.la legalidade, com l\J
lnção aos estados, se achem, entretan to, nn, 
mais fln gran te contradicção ! 

O SR . OLIVEIRA PINTO - O Congresso mes
mo está a<Jn\ reunillo un icamente para dis
cuti r e votar um:i. constituição elegendo de
pois o presidente e o v icCl-presi·Jente ela Re
pnbli.c::t ; p:tra nada, mais. Nil:i tom ou tra 
mLs:'io. (Ap a1·tes) . 

Sr. presi1len t ;, eu acredito, como clis1c ao 
começar, qne V. Ex, nem se qner poderia ter 
s11jei ta.ela, ti, cliscu ~ s [iJ a moção elo S!' . Erico. 
(;lpartes.) O qne significa. urn11 cliscus.são, que 
não po'le dar r e3ultado pratico algum~ 

. J, 

DJSí'ü RSJ PRONUNCIA DO NA Sl<;SSAO DE 
'.' 5 DE JANEIRO D !~ 189 1 ' , . 

o Sr. :r__,eo1)oldo d e Bu.lhões 
(111ovimer.to ,. de attençcío} - Sr . prcs1de

1
11.t i', 

senti uão let' podido - tornar pa rt~ no geu,lte 
qne ar1'ui se travou sob1'e 11 dcscrn111naçao chs 
rencLts . , · 
' Essa. questã~é umdo3 p:mlos capitae? do _pr~
blem::i, fed erativo, 1atte11las as coneliçõe~ .es
pccittes cm que tom elle ele ser resolvtclo 
entre t~Ó3. , 

Não 111 3 admiro, porfa nto, cio vel ~ _9CJ ,cr
miuar, no seio- do Cougre>so, a cl lvisao cios 
p~rtitl os politicos . . . _ 

Com effeito, Sr . presidente, por. o.c.c.1sw.o do 
clehate sobre· as cl bposições prel!mrnare5 cio 
prrjecto de Coustltuição e.luas cori:entes de 
opinião aqui.se fümaram: um' clefinid:t e j o
dcrosa, f'rnu ~a mente n, favor eh feJeraçao ; 
outrJ, m:i i3 fraca , manifestam·Jnte contra; 
ella . . . 

A victoria estava ganha, mas rnfeltzmente 
muito.3 p::irtidarios da federação , élpavo1:a•Jo3 
com a perspectiva ele umn. banc) rro ta, im~- . , 
o·inaria •fa União, desertaram dos seus po~
tos, bandearam-se p::i_ra 0 1 adversarios,. e 
fizeram mal looTar assun o re~ultaclo da pri
meira c1mpat~lla ·focleralis.t a. que .se travou 
nes te reci nto. 

o insuccesso, pori3m, I)ão foi comp!eto ne3sa 
Jucta : o esforço federalist<t cqn.:;eguio s~m~re 
modificar o svstema elo ·prnj eclo, sup,pr11mn
do-lbe o art." 11, e' clevolvenfo n;iais u'n~ im
posto pfra es estados - o de rndustrms e 
profissões . 
. Agor<1 , Sr. presiden.te, . nóv.1 cai~p~nha s~ 
vae tl'cwae entl'êJ u_ni'.a.nos e fe.Je_r.a,Us.tas, s1 
assim me possJ exprurnr, a .propo,1to t,a l.e
gislação separada e ela. cl~a!1cl~cle da ~ag1s
tratL1r11; camp:rnha renl11cliss1ma,, m.a~s re
nhida aiucla, si é possi vel, clq que foui, ela 
discriminação elas .rencl o1 s, po~que do re3ul
taclo della depende, póde-se. dizer, .a. sort~ do 
regímen federativo entrn -no3, (apq~atlos)1_ .1;; to 
é, a p::iz, a uníiio cl0s estai.los o a, rntegrid:1de 
nacional. · (lpoiaclo~). ' _ . . . 

Sim, senhores , so 11 fe~l0r,~çao poU.~ r!1. man
ter essa · integridade ; S? ella poderUi .·. a? 1~fn r 
de vez o e.:; pi rito sep:iratls~a, q_ue , e:Js_3ng~1.en
tou as paginas c!a no~sa, lust.or1a, e que ~me.la 
e» tà latente aqui, allt e acol[\ .. ,. , . 

l.'ilIA voz - Não ha. separatis ta~ .. .... , ,e . , 
o SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES ~o fapt'q nro

testa. infelizmente confra a ·i< Ífü'iirnU_y:á , c.le 
V. Ex.; e digam o · quéclissfre!;1 , . á J~4,era
ção nilo se com prehencle sem o , estado sçue-
rauo.. . . 

UMA voz - O estado federal.. . 
o Srt. LEOPOLDO . DE Í3ULHÕE3 ·:.... ;,, ·. com o 

seu pQclcr legblatirn aut?nomo. r'egµlando as 
relações civis e commerciaes . . . . 

o Srt. AilrPmLormo - Isto, sim' ; isto é co-
herentc . . . 

o SR . LEOPOLDO DZ BULHÕES - . . . definindo 
o crime e comminando lhe a pena. 

o SR . AMPHILOPHIO - Isto é um systoma. 
Está direito. . .. 

o SR . LEOPOLDO DE BuLHÕ ES-A federação 
não · se comprehenje sem o ·estado com o s:u -
poder executí vo i rnlependen te .. . , 

UMA wz - E' nma confeclet'ução, já não é 
federação . 

o SR . LEOPOL DO DE Bur,HÕES . .. - e C)!1l 
o seu po'.ler judicial, igua.lmente autonomo. 

Senhores, com a monat'chia morr·eu a uni
dade na. politica e na administração; desap
pareça tamb3m com ella nn. legislnç;lo e na 
magis tra tnra . (iliiiito bem .) 

O SR . R~RBOSA LIMA- E' porque acham 
0ue essa. portn, não leva o rogimen e.la, !Pga-
li.lade. · 

O SR . NrLo PEQANÜA - Queremos a lei de 
9 de j rrneiro ; não é pr.,ciso retarcLw a orga.-
nisaÇão elos estados. ' 
- O SR. OuvEIRA PINTO - Sr .. presidente, o 
que fizeram os govorn1dotes dos esbclos ~ 

Tendo, Sr . pre3idente, cumprido, como me 
foi possive l, o clev 3r que me era imposto, ele 
dizer l:omo penso na, questi1o suj eita á debate, 
·sento-me tranquillo· em minha consciencfa, e 
convencic!q ele que, S9 combati opin.iões, nem 
de leve melindrei susceptibiliclaeles. 

VoZEs-Muito bem ! muito bsm ! 

Sejamos logicos. Si assiste a.os estados o 
l ireito de formu lar o~ seus codigos politicos, 
as su~s constituições (apoiado'); si póJem 
elles organizar como er.tenclerem o seu p:itler 
execlltivo, porque nrio poderão elo mesmo 
modo formular os seus codigos e organizar o 
seu poder j ndicial 'I (Apoiados e o.partes.) 

Senhores, quando se trata, não ele méra 
clescen trnlisação, mas ele federação, não em 
um regirnen monarchico, mas em pleno re
gímen republicano, que se ap1·o:s õn. federa
ti vo, não comprehendo que haja republicano 
his tori~o ou não histori_co q~e escruptilise ·vo
tai• a llberclade ele leg1slaçao, é a clescen tra
lisação ela justiça .. (Niio apoiados.) 

/ 

/ 



l ofolizment e, pelos não apoiados qne aca
. lnmos de ouvir :verificamos que Gão são po11-
cos os qu~ impugnam çst11s idéas embora. re

. conheçam que são ellas cousect trios do regi

. men proclamado. (Apartes.) 
-Dividirei, senhores, os adversarias ela. le

gislação separada r,m dou3 · grupo3 para 
melhor oriental'-me n:ts respostas que devo 
dar ás su1s ol.Jjecções. 

r ·ratarei depois da dualitlade da, magistra
tura, acceita pela cornmissão especial depois 
de largo debate, acceita pelo projecto•cle Con
stituição q\le discutimos, acceita, já pelo Con
gres~o, que .votou pelo § 1° elo art. · 32 uo 
qual rn estabelece que quando o senado func
cionar como tribunal ·de justiça será presidido 
pelo presiclente do Supremo Tribulnl Fede-

.. ra,l. 
Antes, porem, tomo em consideração 

um topico do brillmote clis~ur~o com que o
represent::mte da Bahia, Sr. Amphilophio, 
aqui rompeu o debate sobre a orga,1lisa,ção 
jlldiciaria. · 

Disse S. Ex. {Le) : ' 
« Sou autor de um:i, em.eu la que opportu

na,me.nie .apresentalfa á commissão encarre
gada de raver o pr()j 3cto constitucional, foi 
.successi vanfonte approva.cl~ e rejeita da ; 
e:úenda essa que mereceu da parte ele alg1rns 
dos distinclos membros ela commissão um lu- . 
miuosissi.mo parecer em separado.» 

Mais adiante disse .S. Ex. que o Sr. conse
lheiro S:i,raiva endossou com o grande pr·es
tigio d3 sea !)orne, talento, vir'tu~le> e pru
dencia essa emenda. 
. Sr. presidente, preciso in rorm:ir ao ill 11slre 
representante da Bahia e a este Congresso o 
qu; se passou na commi5Sã'.l por ocósião de 

. uiscutir-se a -organisação judiciaria. . 
Na, l • disc4ssão compareceram apenas !ô 

rne]llbros, sendo então approv·acla. a emenda 
dp Sr ,Ampnilophio por 9 votos conkt 7. N<l 2ª 
discussão 11omparec<:mdo todos os membros, e 
dépois de largo debáte foi rej'eitada a. emenda, 
acceila a dua,lidade da magistratura nos ter
mos em que foi c·cmsagra.oa pelo projecto-'-por 
13 votvs contr.a 8. I?or conse:-;uinte não se 

. póde dizer, r.ermitta-me ·-o illustre repre3en

. tante, que a sem emenda; fosse approvada, e 
rejeitada, p.ela Qommissão, porque só foi ap

. provada e:n lª discus'.>ão e por · unn maio.ria 
occasioual. 

O SR. AMPi:IILOPHió- D·au-se o fücto ; V. 
Ex. confessou o facto. (1lpartes). 

O SR. LEOPOLDO ·Bur,HõEs- A commissão 
compunha-se de 21 membros e i1pencis 16 to
m1ram p}rte na l ª discuss~o e na, votação : . 
Que valor terá, pois, Yictoria, tfüi ephemera 
e:n assuinpto de tamanha: importancia ~ 

Q ~unto . ao · p1recer do Sr. conselheiro 
Saraiva ·p:irece-me que ha. equivo:::o na 

· apeecíaçlo -do auctor da emenda. 
S. Ex. ,é federalista e como tal não póde 

votar contra. a dualidade da, 1mgistratm·a, 
uma ·neces:.idade na. federação. S. Ex. não 
endossou o substitutivo do Sr. Anphilophio; 
tenho aqui as suas palavras. S. Ex. estra
nhou que a união S3 reseevasse a, 111'.lior 
copia cios recurssos, reduzindo os estados á 
miseria irnpossibilitando-03 de ])agarem bem 
aos seus magistrados, quand0 larga e gene
rosamente aquinhoava a magis tratura fede 
ral. 

Kis o que disse o Sr. conselheiro: (Lê) 
1<E' escarneo senão peri~o deixar, por 

exemplo, que a união tentrn unm justiça 
largamente : aquinhoada e .que ao> estados 

.. faltem os recursos para dar á clignida.Lie 
da magistratura as condições ele iudepm
dencia. O pr0jeco Amphilophio, neste pa·rt icii
lar, é o que melhor consulta os intere3ses 
federaes. 

Faça-se para a união um orçamento com a 
receita ·uecessaria ás despezus indispensaveis: 
os estados que explorando todas as ontras 
fontes de receita habilitem-se a caminhar 
para. o progresso.» 

Desde ó monmento em que ô.car cleô.nitiva. 
e lealmente resolvida a questiío da federaçao 
e esta n!lda mais temer, elle omdor cessará 
sua idêa politic:i,. . . 

. (Jornal do Commercio de 28 de Dezemb ro 
cl"o 1800.) 

Conseguintemente. não deve o Sr. Am
philoph;o cuot~r com o auxilio do Sr. c0nie
llwiro sár,li va, que;·_ como f~Jeralist ,1, não 
pócle abrir ·mã9 ''de ür_na · idéa capital no re
gim3n, q11'.ll é a; dua)i.:larfe da magistratura. 

o SR. FREDERrc6".BoRGES - o Sr. co .: s ~ 
lheiro Saraiva poderit' ser inconsequente , mas 
e::se 'é o facto; elle ii.té convidou o Sr. mi
nistro da j '.1ofr;a a ler o projecto .do Sr. Am- -
philophio . · . 

O SR. AMPHILOPHIO- Jit Yê o nobl'e orador 
que eu não inventei . Li no r e3Uino elo Jorm.l 
do Commercio cousa cliffiereo te do que V. 8x. 
leu. Trata-se ele um facto e é preciso apurar 
a verdade. 

o SR. LEOPOLDO DE BULHÕE~-:-~em eu disse 
que V. Ex. inventou CO\lSa algumn, Il].ctS sim 
que não interi>retou bem o p)nsameuto do 
conselheiro Saraiva.. 

o SR. FRED RICO· BORGEs-o-r.~cto é real. Elle 
será inconseque·nte, ·mas o que disse o-Sr. Am
philophio é a verdade. (Ha outros apartes.) 

o SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Sr. pres'.
clente, os outros fopico3 do luminoso discurso 
·do illustl'e .representante da fühia serão n:.t
turalmente tomados em considemção por 
outros oradores mais adestrados do que eu. 
(N11o apoia~los .) 

o SR. AMPHILOPHIO-V. Ex. o é muito. 
O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Não posso, 

si nto-me fraco p:ira c"ruzai' arm:;is com tão dis
tincto contendor. (Não apoiados.) 

O-SR. ARISTIDES MAIA - E V. Ex:. tem 
ainda poi- si a boa cau>a. 

o Srt . LEOPOLDO DE BULHÕEs-Depois, Sr. 
preside a te, preciso j ustiô.car a emenda que 
tive a honra ele sujeitar ao Congresso, rela-
tiva. á legisiaçãó separada. . 

Dividi 03 ad ver3arios ela legislação sepa-: 
rada em dois grupo3. . 

Ao primeiro pertencem aqnelles que acrn
ditam posrnir:nos já a uniàad3 do àíceito e 
que afflrmam serem os mesmos as nossas ne
ccissidad.es, 11zos e costumes desde -o Amazo
nas &té ao Prata. Assegurando assim a uni
dade. do direito é a Liniformidade dos costu
mes, co'nclu<lm elles : «a plura.lidade da. le
gislação é pma cousa. ociqsa, é um luxo de fe
deralismo, é uma innovação sem razão ele ser, 
e qu3 não deixará de ser perigosa, porque 
póde prejudicar aqri.éllá unidade jur-iclicli que 
a monarchia nos lego'u.,, 

Senhores, não me parece clifficil responder a 
estes argumen.tos. Em .primeiro togar, teremos 
de facto a unidade elo direito 1 Respondem 
-não-as de2içõ3S. elos juizes (apoiados), os 
arestas elos tribuua.es . (Apoia'los, 1iwito bem.) 
Poderemos ter unidúde lias leis, n0s cocligos, 
mas oão nos füctos:~ Q·1~ntas e quantls cli:> 
posiçõ ;s legislati.V:d:f ··. não · deixam ele ser 

. executadas rrcf infé:rfül'.f'i porque,-ao formnlal
a\l no Rio de ·J;i;r(éi)mt,: o . legis.lo.clor n[o (l.tten
cleu ou oã.o pôde <tLfêrnFei' :is condições· e3pe
ciaes dJ c1cla estado?! ( ;lpqiados, muito bem.) 
Quintas vezes o próprio juiz, já nã.o cligo da 
roça, ja não digo dus comarca,s affüstadas do 
sertã.o, mas das proprias capitaes, veem-se 
obrigados a . clispsnsw nrt lei, collaborando 
assim _c9:11 ·º legislador, para acco:nmodctr
Jll·é':'as dis.p:isiçõe3 á> condições especiaes cio 
1Ii~fó: érh CJ:ÚB t~ari'f tle applical-:i. ? (Apoia-
dos; nrnitó beiri.) · . 

O que é a no>sa j urispruclencia? Ha vo:'á 
maior pandemonio . cio que esse que atordôa, 
que encloudec3 e 'desespera 03·nossos legistas? 

Lembrou-se uni dia o parlamento, pnra 
fazer a luz nesse amontoado cahotico ele deci
EõJs,:.Jucliciarfas, de conceder a'.l Sujfremo 
Tdfüü1àl ~e · Justiç.:i a faculdade de tomar 
assé rrfo3 . Não pócle .. o tribunal torir1r uin só. 
E, á parte as difficulLlades que a propria lei 
creou ao exercicio daquella faculdade, o tri
bmml não poderia , exercei-a com efficacia, 
com vantagem, attcnta a diversidade ex'tra
ordinaria das decisões j uclieiarias. (Apartes.) 

Será preciso, senhores, não rim esforço de 
raciocínio, mas .,Uni ·- es(<'rço ele ' ·imag-iniição, 
par<i se ac1·edihir q\ie,.nús temos ·tmiclade do 
direito ; ser<i, preciso tarnbem muita imagi
nação para so affirmú que os usos e costumes 
cio Pará, por exemplo, são os mesinos do B,io 
ele Janeiro ou Rio Grande do Sul, que os 
co;jtumes do Cear~. e da l3é\.hia não sejam 
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clitl'erentes elos de S. Paulo e ele Miuas Geraes. 
Não, senhor.3s, o clima, a confizumçã,o do 
solo, a, profocção, a fa lta ele rela.çõss fl'e• 
quentes eu t.re essGS estados, a segrcgução em 
que vivem são constantes factore3 de clitl'l3• 
renciaçi'í.o entre elles, clifferencü1ção que mais 
se accen tu:i, á me 1 ida qu3 o elemeo to ostrn.n~ 
geiro se 10calisa, entre oós pela coloni sação. 

P.rnso que são illogicos, Se. presidenta, os 
que a!Iirmanclo :i, u11if0rmid;:i,tle de nossos 
US'.lS e coslu!lles, combatem a legislação sepa
rada. Si é re1l essa uni(ormidacle, os co·ligos 
esta,cloaes hão de D<JCess«riamente retlectil-a, 
e assim ficara. pr0vada a, tão fallada unitlacle 
do direito. Onie· pois o perigo da legislação 
separada? 

Dar-s3-ha caso que os estaclo3 q:ieiram a 
viva força fazer obr,t nova em ma,tel'ia ele 
direitos privados p::!lo simples desejo de inno
var? Não é de esperar-3e , e a, prova de qne 
não se deixam arrastar por exageros de 
innov1ção jit tivemos na confecção ele suas 
le,is organicas, de suas constit uições, que 
dominadas do mesmo espieito, só cliff."ren
çam-se naquelles pontos, em que as condições 
especiae.:; ele cada nm Llelles trouxeram como 
consequencin. disposições tambem especiaes. 

O que succedeu no domínio elo direito pu
blico, succedeeá infülli veim:mt ~ no domi nio 
do direito privado, que alé:n da tud o é clefen 
clido, corno ninguem o negm'à, pelo espirita 
con>ervado!'. 

Observa Claude Jaunet,na, sua obÍ·a Estaclos 
Unidos Contempomneos, o que anteriormente 
já llavia observado Tocquevill e - que a, ma
nia ele legislar geralmente nãa se exerce 
sobre as materias ·fundamentaes elo direito 
civil e que :i.s principaes instituições auxili1wes 
do bem teem escap:i.do até aq ni, em geus prin
cípios essenciaes, aos gc1l1 :es do espírito inno~ 
v1ldor, s:.\lientanclo-se os legistas pelo seu 
re3peito :1 tr::i.clicção . 

Chambrun no seu nutavel trabalho, ainda. 
incompleto- sobre os Di1·eit9s e L'berdades nos 
Estados-Unidos , reconhece que a Jegishção 
sepa,racl:i, te111 concorrido para. manter e con
solidar o direito historico inglez. 

Não, senhores, a unidade elo direito entM 
nó;; é uma.. ficção e não póde deixar de sei-o, 
porque as leis são a, cJm:ngração dos cos
tume.i, e os costumes não são, não podem ser 
uniformes em toda :i, Republica. 
_ Disse algures um escriptor :- A uuidade
cla legislação, quando assenta-se na unifor
midade real dos costumes, pócle ser um p1-
trimooio deincalculaveis vantagens; qua,•1do, 
porém, imposta na falta daquella uniformi 
dade, . sobretudo em paiz novo, em via ele 
formação, ' sem car;1cter clefrnido, não vale 
o preç.o porque é paga, é um mal, ó uma, 
tyrannia. 

Senhores, um illustre collega, oofaYel 
pelos seus talentos e pelo seu saber, para me 
convence da confo1·miLlade de nossos cus
tumes, ponderava no seio da commissão dos 
21.: « que o roubo no Amazonas o é tambcm 
em S. Paulo e no Rio Gmncle cio Sul, e o 
que é homicidio em Minas Gemes o é t runbem 
em Goyµz e Matto Grosso ; pa,ra que, pois, 
vinte codigos pe_oaes ! 

Si este argumento prevalecesse, deviamos 
censurar o goveroo provisorb por ter man
dado organizar 11111 codigo criminal para a 
republica. 

Podia ter poc1paclo esse trabalho e essa cles
peza,, acloptando, çlecretanclo o c6dig-o ceimi
nal francez ou o portuguez, ou o hespanhol, 
porque afi nal de coutas o que é roubo on 
homiciclio n'aquelles paizes o é igualmente 
no nosso . (A 17oiarlos e apartes) . 

Senhores, pr.3cisamos distinguir a uniformi· 
dade dos costumes ela, unidade moral. -Esta 
póde existir, creio que existe mesmo, em 
nosso -paiz; existe em todas as nações que 
f, ,rmam o mundo occidental e teem a mesma 
civilis1ção! mas a uniformidade elos costumes 
póde não existir em dous pa,izes vizinhos, po1· 
exemplo: Portugal e Hespanha; p6cle não 
existir em circumcripções els um mesmo paii, 
como nos Cantões da, Suissa, nos Estados 
Norte-Americanos, nas ex-prqvincias do 
Brazil. 



O seguudo · grupo, Sr~ preste.lente, do3 dilhos' audazes.e .féroZ-\33, que cpng_u fStand~ -~·- n a~l ona_es ,. os 'inheresses'· g~raes da comrnuni
atlversarios da legis la~ão separada, confe~srt · rnãó armada o pb_der, ~ t ·~m .Pl'Elj.udicact01 ei1or- . ·dacle . e 03' chs unidades federaes~os estadós 
que ella é um consectario do re"'imeil federa- me mente em seu .-des "uvol vimento, em sua ~sio d_a, ç9n:i-pcitencia dtt :U 1 :f~o .; os nego.cios 
tivo, reconhece que -n'ó3 não . t<fmos miitlade· prosperi_dads'. A cbnstitµição â'e 1853 vo'tn::Ja Interiores, os ioteressesJoç- o; da con1pet·en- ,,.,f.., 
do direito nem uniformidade costumes mas diz pelo , c·ongre~so de s. Niçolau,~evi ;t::1c e'm -l'.860, . eia ·dos-estados. E" ne~ ~ 1 1·li :;cr[:iünação que 
qne não estan:ios preparados -para ta~to pro- · não trouxe reme:lio p1r.a, os rirnles que affli- . · de_,,ve se_r- pÚf~iht e C_?!llj_J b l-1, :·p J os-tá tOllO 
gressq e tanta llber,lade, que devemos cou- giam a 'füturorn · repiiblic::t . . C-;vaii-ta-se a º ' sogreelo qa_ f8d E)raça0 . . ·_. . · .. 
quis tal-os evolutivamente, porque a federação a provinqia elo Buenoa-.Ay.ré3 'qhe , se negou à O c>R. · SEÍl.ZEDELLo-Esle é systenm· que 
Jévada ás suas ultimas consequencias desJe 'st1b1he'tte1;-se ·e i\, frente · do ·geJrnr:i.I 'i\füre, se qc10Temos transplantar para o ·nosso· ptli'z. 
j á, pótlo por em perigo aintêgrid,ado nacfo'ual. impoz á Republica_ dcr1·otaudo TirquizJ. em ó SR , . LEOPOLD'O DE cBULHÕES-0 governo 

UM SR. REP1rnsENTANTE- Tafübem diziam P,l__vão· -o destn:ii1ido nssim-o governo_ consti- nacional t em . . complcta liberdrtde no exercício 
"ç1ue não esta vamos preparados p::1m a Repu- ' tulilo. de s1ns attl'ibuiçõ3s; org-ani.~a. os se·11s servi-
blicn. . . · 

1 
_ · • _ M~s 1,1s:c~111moçõ~3 n~0 ce3sa1'<1m ; a·; agita- -- ço:; c0mo .eillBncle; dá-.l\1e_s a direcç5.o que lho 

o Sn. LEO.POLDO DE 13 VLHÕ 1rn -:- PiU'a esse3 ç?_es c:int1111~aram, m'.1.01fe~tando-se p:ir _OC~!)- - aprnzr,sem audienciatlo:; estád.os. ' 
senl1ores a idéa é aceit:wel, mas deve ser r ate- . sHo,da? ele1~õ3s -prps1.dencmes lle Avellan3ch, · Os -esta~lús, ª'' s<J u-- ht-r1rn,"gos·u11 ·- da· mesma 
Hzacla mais __ tarde, ~egam-~he a:·opport'irni- . l~pcC[I, e~ . fü~ alme ~11 \ no g·overn_~, ele __ Jnar~z .. liberdade •no exorüicib ' cios ~poderes que, lhes 
dado , acreditrnclo que_ a umdacle M --Iegishl- ,Celrnan,, __ CUJO~ ~~,canclalos e 11_0] 10re" esta.p iJertenceni: legislam, administram e. julgam 
tnra na actual1dacle e um laço de .. União é sendo de,cober to~ e cJmmenJallv3. . . ·seiil ·_' neu-h1n111 .c1a,peu·doneia;; ·--_ sem ·nenhuma 
uma gara1~lia ela ip t ep:.ri~l acle·. da.1fatr-Li:,,_ s

07 
UM SR ., ~U:PRESENTAN;r'E - Ahi o~tiio as intel'vepçã0,: .. :sem . nen!rnnm tulel-ht .cio · go

nhor·cs, nao lia erro ele conse!jtiencias mais co11sec1t~en~ias cli1 f2d eraç,íj,o. . ·.ve:t:n·o.2 nac.'.onnL Tanto o- goveru:o n:icional 
fnn cstas e pei·n' ciosits do qt!e esse . • . , . . ' c) s.a. CEoPovrni' u i;: B.~LHui::;; ~ 1\ão 6 isto ' ~?mo ·-o llos· esfallo_s tee1n? seu pode;: I~gislci-

~\doptaml o um sy,stqm::nlo g·overno de ·typ0 G?n~eqQGl~cia ela p1~ati0a. c'.9 3ove1'no :~'eclel'a;- t~;o com, ampl~<s .::\ttr~bui ~õ~3 . A: l:Jn:~~ · ~e,111 
admntaLlo, co mo é a Republica Follel!ativa. .LJ·vú ;· prové.·11 cb conc!I mçao imposswe! do S~J pOller 

0
exec\llno. ,rnde p~n~~n_te e :o.te, 

d ovemos S'o)J' fi eis nos seus 'priocipios, _scb pen; unitarismo com (j) J elleral-ismo, que proélu i ill COll1? os e:st::tdos o ~e-': 'A Umao _telll ,l, su L 
do vermol-::t fa lsear Ij::t prnti c·a,· não corres- as .i:Iybridas " ins:titui,Çõ?.S ai·g-eutii.ns, qne · n:,n:g~str,ltu~a, q~~ s~ cl'~c1'.lc, · .o·s ., Pl~ 1tos .. esp~
poncl er ~s ex igenc! n~ , ás 11 spil'ações do paiz, nenhuma g·arantm -offerecem, (1po iacbos .) . _cia,e:s que : J.l~e _~ªº ~ff~cto:; ' ~~ ?.:t.a<.1°; . Le.1; 
e estcnl.isae suas fo t\)<\S em luctas ri·equeQ tes, S·mhore3, t enlto para mtnl que a R'3 pu\Jlica -ta1 ,1be.::i1 .a s,m m::igi,tratura q1.e c!e~1de o~ 
o do.sorrnn tar e perverter 0 espirito pnlJIJco. Arg-e n-tina:fos :;e fiel ao principio :federativo; : ne-;:io~ros que . por sua rnüueez~ :1-lte ~ao p1:0-
. Com prchentlo . que nm p1 iz po3sa chegar ao . si ~Lvcsse sabido re.>olver -0 sen prnblemà ', prw~ ; A-:· UtHao te,m o~eu, r.ag1rnen , n.L1'~1rn,1 -:: : 

, r cg- 1men fe llerlth vo por evoluçfío, pass::tndo, polltico côrno os Amer-i ~a-nos 0 souberap1; a trivtl\o ~º º .. - s e~t- 1uoc~~o füü1s 1:10, ~, e~tctclo:s 
como o no~so , cb centealisw·ão -111011arc1Jic[l, Repuhlic[l, ArgeuUnrt -.teriD. evit ido gi::crncle teem os s~tb. · .·~ -to dou:s app_::1rdl10.,, d11as ·en
para [l, federação republicana º;· 0 que eu não . pat'te çllls ~lf.'sgraça;; que ri, teo:11 .ab.atido. · grenagens tlist1:1ctas, c~ue nao s~ encontram 
cornp1·cl!cimlo absolutaménte, e qlle, cbs'trnida Houvesse a Republic:x Ai:geu.lirm dacló v_i'goe neifil't •Se cho~ain, "º govarno n'.tc10inl e ·o dos 
a monarclua, proclamacl[l, a Republica féde- aos .g(lveenos locaes, º:Jrantindo-lhe·s a mais ' cst:xdos. Si, IDorventur~, , ln :.choque eu ti:-' 
rat1va, se quemi aclptar por partes, 0 noyo · compl~ta. - autonomja,"' ,túi::t couteritaclo a~ e)le~, npparace . a, mag1~_tratura federal_ Gl1-
reg1rnen. Ou bern a Republica uoiLtria ou provtncias e p, ;isto 11m cliqu 9 ' ás _lutas quJ as nm10clo os - 1~!.eitos; _ con.1urancto-os c~:ifhctos 
bem a R0pnlJ!ica federativa, (A poia:los .J rivalidades entre porte-nhos e p_rovincianos de- que surgcm·:·e assu~ , 01'cleua o 1~ov·11n~nto, 

Cons1clcro a Repu blica unitaria uma dos- termipa_vam ; .teria constitnido m s provincias · ·rest_~l?ele ce a · ha;,i_nom; do !:~1e c_lrn'.1~sn1~· .: . 
g ra ça'· ma '!_ não acho .CJuo sej<1 mcno1· tlesgrnça: centros ·de res1stencm contra as invasões do D1zu Bo utui~1). « !l<lO pqd3Pfl: fazer ide1-tlo 
a co11c1haçao 1rnpossivel entre os dons syste,. g·overno ce.utrnl. leI'iá- ereai.lo um n·overno . :governo m11.e1~1cai10-c1uem se lm11tarae3tudal-o 
ma-s , porque tl'arit os üi con venie 11 t".!s elo arn- nücional, b~stai~tp forte, _para g·ai~n ti\' a · na, C_onstrtn-rç~o _F~doral. . , . 
J1os sem a::; suas vantagens . cl ::ifoza cx.terioi· e a ordein inlm·io_1,u da Rep'u- : " E_~ta const1tu1çt~~' ~em as d?: es ~allo5 , e 

Senl10rn:s, - o priuciplq uuitariq, _ trnto n'l:s blicJ. e fraco b~is t ante ·inrn não· tentar · i vas~,, de sentido e rnc~1n1:rehens1vel, tal a co-
111011 n1·c[\ ias, como n:v:; rep.u~ l icas , sempre · .alJsorpÇlà das _L\b~r,~acles locie.)_ e a corrnpç.fi o h~~lw, a cl~pe1:,~encia 1_nt1ma e_ re~iprG9,1 qne 
<:utagon ico, scmp L'~ em _ luta coin' 9 principio Lia polili ca provmctal. . exis te entre e::.:ses cod1gos pol1t1co, ,, , 
lodera two, ;:tct,ll ara , apo.'l lu lap estereis, .por · Si assim, sr. presidente, se tivesse consÚ- E' esle , ·se1íllOl'G3 , o systenn fetlerali vo q1u 
::;ubn1nltel-o ou será venciJó por cllé ... P:o u- t~ijdo 'a Repu_blica Arg·enlin~_, _ te~'h . si\lo pos- ~ne;;n1_?s ap~l1car ºªº.nos! º ~p :l.iz, E' e_3h~ a 
IJ J lll !JS ªº· norn') paiz estas lutas in °·lorias, s1v(ll a cre,aç:w claquelle ,parl1tlo , 1q1m,ora l _ r~os · ~e,durnça~- ~!u1prega.:vamo.,, o qiie t~mos _.seJ1-
e.) tas n g· i t açõ3.~ improncuas, que só seryem ' incop.tlí cionaes, de no mi naclô_ panal, eogendralÍ0 l)l e; prop~,~ aCto, .e clmnte d::t ' qual reçno.u o 
pat\t l'ctal'Ü.tt' o nos·::;o pl'og i'N>O e vici•ll' 0 por Marco3 _JuarElz, imüo qo .presidente d.t · ult11110,1111mstel'lo da n.10narchm, que ; ::dias se 
c::m:ic tee 111ciona J, . Republica 0 por es~~ -_dii'rgidô ·~ ' . cltz1a t~mbem ft:tlera/,sta, porq:ne J mlrn U)1 

Senhores, a nossa l!i3to l' ia , a hislol'i!l de Esta commanclita dé qüe füziah1 pnrte quasi prog~·nmma de !arg-a clescei!tral1saçw. · · 
um p:i._i z viz.inho, rnost1'.1m-no.3 -quão fa.llazes · todos os governadore3 das províncias e .rg10 li'm estJ. corronr~. fed~t'fi:l1~ta que . sola1iou e 
e chows elo pol'i g,os_ sã.o es tn s concilit1 ções ', se institu:i\ t_ para exp~oi'ar ~ fortun :i pu1Jlicà, d~rroco11:. as pos3G_s rnst1.tu1ç-ocs ; que t n um
·entre dous ~ystemas tJ,o oppo3tos e , tão di· · e nue levou a Republim vi.:;mlm a ilancarot::i, p.io .1 a l.o de :novembro ., que leVO!i o_:governo 
versos. -Tcn ln.mos ess:t co!1ci l iaci'í:o em ) 8'3·1 ~ a uma de·sorgani'zação geral, a -lu::tJs 511i o·ü:- r ev..olucwnar10 a proclarnm·. ª· Republ!ca. Fetlo-

. o tOLlos nós s:ibemós tla sua ineflk acia e Ílll- ' nolentàs? Nií;o cer·tamen.te, ' ' ' o ' r ;i.t1va; que. preparou o cspmto nacional para 
pre:st 11Jilicl r. tl e. ·Nii6 estamos lon ô'e senhores de soffrnl'' o 0 no ~o regi_inen · 

O neto nddic 'onal fui logó e ioga irnlliflca.do q~ 3 ··0s' ai'g:e ntin~s t~~th s_o ffrido ~i ,' co rno el,l es; ~~ - d~ ':~r-se " s e nh_ores, que · m~n lieerrios 2ás 
Oll ab::1füuo pelos meios b3 mais irregulare3, ' n«o soabeemos nos mspirar.nos grnndes e11 _ n o_,~,is 1dv1c1s, que .fatso::ir.emos ,, . ferler:içtw, 
se_ndo o sen clescl'edrtó prnclama1Jo éoa1o uma sinamentós ·da· .polit'iea ameri:cana; si, co ino esta.:?elecE)ndo <• unulade ele. leglsbçi'i.o e lle 
gralllle vi ctoria elo espil' ito ele or,le1ü sõbre o · elles, quizenhos conciliai' 0 que e incoidlià., 11'.a..g1 s_tl'a~~1 r::t na ,nJssa Cc~strtmção, que es-sa 
Lia nnarclii 0- - ' . . . . vél, form at~dp uma constituiçlo eccl etic[l ; qlie um~lade e nbs~lutqmente rncompa.tivü'l co:n o 

,\ 110C3 i 'i!Ua le cio , l'Ol Vllld!IOJ.l' a nntonomi::t ' ·_'nã;o satbfll'á aos ós taJos, Çj ue não fo rit ámad;1 l'Cflllllen- poltt-rco, a _ ~J ue no3:ref'er'.!11'0S. 
]OJ'll <igi ton tlo ll OY O o' paiz qilo, hi1o Sé Sfl.· o 'o.'catada pelo p_ovo, qL1 3 será yfo]aiJà,' a ca~ld tie voL1 r~103 a~ UnHfade l!e : leg1slaçã.o . o· a 
tisf,Lie ntl o ma is coa1 a simple ~ de3c'l11l1'.:üi" -mo;Tíento éo.n1 apphusos de toclqs, e tln'l l- nn~cbdc _de mag1strat;?e,< tePemos ·orga!Hsado 

' saçJo aclminis t l'a ti v~, rnclàmou a fad ei'üçã.o , · n1ei1le q11'e' ii ão potlel'á servir Ue o·ar[LnWi.' aos um go v,8~'no sui genen s para o nosso paiz,· t'e
Ucs1slin -llrn o ]ll'inc' pio unitario. re:;is tiu 'ti. · pó~ieres p_u-blicos e M.3 cilaclãos. 

0 
' · - ' ' ~remo3 _foto tudo m3~1o s ::t f.Jderaçio. 'fe re:nos 

tofo o t1·n.tJse até fJU9 esboroo11-sé com o -re- Senhore3, eíli -que consiste este mecariisn; 0, d~st!'u1~0 tt monarclna na p_ol r.t ic1, n [c :id111i-
gi!ne11 politico que o norson ifi cava, · pQlil ico adrn irave l que tem f<! ito a fciHc'darle mstt'üçao ~ ª. c.onservcldo ·no c11rei_tó ·pl'iva.clo e 

J\ f.~deração estó, pois, friurnphante e üe e a gloria-do liovo a;m ric :úo, e'qti.e' ó olJjeCto .no poder Jndwrnl_: ' . ·· · -
po3~e de todos os espi r·itos, como aqui disse o de cq tJ ~tante estudo e nielihçiio c\ó.3 sõcio-· De 1 ~ emos de va::is receios ! Enc1remo3 a re
::l J'. ' !\IiniSt!'o d~ Fazenda. Porque o p por-se~ ::i_ làgo3 e publicistas ~ · " · . v9luç_:10 ele 1,5 ele novembro, facto unicci na 
s ~m _co~sagraçno c0111'plct11 Ii::t 1103sa Consti- Não ha queri} o ig·nore, 1i'1í.o_ha qliei:1_o não lusto_mi. e . C! t~e· rec?mmendou a atl!_niraçã~ do. 
tu1çao ? · conheça, mas como aquelles -que rni:us 0 o3- mnnclo .o nos,o _p.112_, com a el svaçao de vistas 

Porque n1fo dedu zit· · clella toJós os seus tuclan1 e a .élle se reforem esqnecem-nb,- não --conrque deve ella ~er estudada : _tenhamo3 co
consectarios natura:s '?' Porque neg·;u-sa a · rnrb, nas cicc1;tsiõas de ap.plical:o; pei·n'iHta-me ragem p1rJ: deduzir cl8ssn. premissa todr\S as 
opportunitlade tle SlU applic'aÇão irnste O\l p Congre3SO qlfe em lig-eims j:nhWl',!S. l'8COI;âe C?D~equm~.cras que ella Cl1COl'l'lt' ; Ü povo bra
m q11el!e ponto·cl::t'l nossas i'nstitilições? · · os ' tr_a9os pr incipae.;; das ) n3 titpi çv3s ;~ínc ri_; -ztl~iro_e.sta prep?raclo, pa-rJ. as insti~uiçõ2~ GS 

A I~ epnblicn, Argen~i1\ a bdm caro to1i1 ·(l::io·o 'ca!'rns, · · . . - · - - '. · . mais lt H'8S e adiantadas e quem c.luv1dar di3to 
a SLla infldeli :Jacb ao J)ri'ucip'io fedeí'à livo. "'o ,E.z1·it .. Se:i,inap denomina go_vernô iluàlis!(t 0 · rn'ío tem mis>:'ío a .curnpr-it' 110 -rnio deste Con-
s~ n lcgis!arlor · consfitucioóal em !'853 e em · f;.ysten1a de. govern'o"::imcr icano,· ·norque elle gi· -:s~o._ . , . .. 

· JRf>O . 1ratou ele con·cil fa r ·o ' itnitar:smo coni o crêa p::i:rn o serviÇo 'do:; ii1teresS.3s sociaes O povo p:icmc~ , por excellei1fü1, que (10 n-
federaUs,n o, ci'eando E'l tados~_próvlnc iüs,' esta1 1?'frfa' a cle(esUi "e_ p1'o!·~cçã_o· elos · clireitbs · dbs .. qüi.:; ton a: sua .: 1mlepênélencia - so,n:i_ gt\tlldus 
belocendo um::. religião cfo estaclb aô lado da; cidaâã.os dons· orghnis1nos po'llticos· 'vi vós ln:tas_,. ql'.e dep:n ~oq1 grande cJlma .· o .seu 
li bardacle lle cultds , ::t uniclac.le de leg·i3[a'ção d'istiuctós' e ·inclepende:ites:· -úm"é 0 gõvern~ pr1meiro anperador e o J'e-cxpovtoü' pnra Eu
<.lO lado ela magistra tura: dupla, ce LJtl'alis~uclo 'uaciO'.rnl, ·~ ~1t ~'b :o ' B'ºY~l;~odq3 · es fado3 . . ~·' _rQp'.1._ ~-ºl' ~nlo po;:ler s up;~ort.1:1~?, ,que _fez · rt 
1il ui los se rviços qüo dev iam sei· tlescen tra-' _ o 1mp11ci'p10 · cJef<tpp1r~-ce - no Estado, 'mas abol1ç,10 por esfo.: ço propr10,sem mdemn1~ução 

" li ~ndos -, As conseque11 ciclS . closse àm::tlgamd este m::wteni sui -V iJi:i autonomica' om 'füco levando por dmnte- o·lmpel'aclor, ministerios' 
nao se tner;:1nr esperar. Todós conhecemos· as é:la Uniar{ 'Sã'} _ cfarúi potencJas que 83 respei-' cama.ras e partidos; q~u e füz- a Republica e1.; 
cornmoçõe3 por qne tem passado a Republica tam e rarai11en te sa encontram. · A lihha U!11 ?1.a, _sem 9.omq10çao alguma, respeitando a 

· Al'ge u[ i1rn, ~ esiJ-c ~a · sua; indepirn cl(;)ncia ; 'clivisor·ia eras respecti vas com))e'ten&a;s· esta .fü1111 l1a.1.mper1al ·:e t?dos -os .. seus '.clfreitqs ó 
qua 11 to tem r;i.lo viclinm da tJ' i'nnniti, de cau- 'h'ilÇi\(1\v ú:i, ' ~ou~titu-iç:ffo ... os ·intcresses ilntór- sem úuv1cb, o pr1me1ro povo do !llJtticl'o 1 '.di·g'n~ 

e merecedor de todas .is liberclades. 



r, 

- - • _ , • • ,. 
0

:- _ . Dida-:m lia tli.is um ci1:dlJ ill'-JS~ra, q-.1e 
P.rJ, - te1;min1i', s,eõ1_11~1·as, suscittJ,rei ·uma P;.u:a nao a_lot1gar~:ne e:n _ co.is: l.ã~~vª,~~ . l'J H'cl;e:iti e:itrJ nó; 0 p:o.pel q1e T!nerJ re.-

questão. · - ·· theorica)'l, d1u·~i um exemplo, 'l ie ma,-11fu,ta;ª · p;·~>ent:tv;_t eJl FranÇa., ([qe o ex-imp;rador 
- AríÚls :porâm, pern1itti qü.e r~spond·a, por claramen_t~ <? .meu pe:iS.'1.JBnto . Que~ - s:.i co.1- devit estar profundamente forido e mago~do 
1c'r deitàdo ae fa.ze'l o; a uin ,argu1ne·1ito con- verte1' em.lei unn _ i~é:t n ~v:•. qua~qu~r, ~ev~n- p)lú ftcto tle q~n aliás aeve est·_i r. conv.encido 
l ra .a ll'lir,islação 1;Jp<irad:.1: ;dizem os _ioin)igos t~da _por um .publ~~ist:;. 0:1 Jª ·accvit;i e 1::~n~a - , de que a mouai:chi:.i n_ã.o tinha r,~1?-es_ no c~-

.. lb i_5\u~~(lidá<le da l'e'gi$laç\ió' qJe 13l'!a pó-le g:rada pela experwnc!a de um outrn . paiz, ª, rn.,ão do pov·o brazileiro, e si fül f1~cll _9.err-1-
nffüct~r a integridade n :icio:1:1. l .. . liberdade· de testar, _0:1, o voto c,1111 ita:t1vo. , bal-:i, ril :.u; f,lcil ·e3tá. sendo a org..imz~çao do 

S9nl19re;,, essJ. -plúra;l.idade ·existe na Su1ssa- por exemplo~ _No se.10 ~o congrass~ n::t~~ Jual . re;.simem que a stibstitui.u. . _ . 
e no'3 E'stados-Uniuos 'e ~ não mJ:J consta g1te ·lá ella encontrar:i. mmtos obst-tc.ilo::;, te. .. ~ de , DJ ·fücte sen1iorJs, a 010:10.rclun. nao trnha 
teirlúi:-p't1'.>:luiído a \:iesioleg·raÇão que S'.l 'receia _ venc~r m_uitos es~rupulos e prJco:1ce1to;, '. · e nunc:i te~e ·r.lizes 110 no~sJ ~ôlo, como o 
ou" qu~§ea~q'lÚ1Cia. ti.partes .') . . . , ~ porque terd; de appl1c.ir-se a t_?::lO 0 -l~ llZ·; 1~1as tee:n <qúi confe.s.>o.do os repu'1l1cancs lJ.tSto-

NXü in\·ertlxinos rrs COU>M: e a oppre~sao IHt as~en~bl~.1, ele u:11 ~~·tado _na'.) s_~l'.1 ,, :13Sli1~; , ricos 'e os Ili) hbforicos . .. . 
que;gera a r:evo\_ta,. ,e em ;toc!.~- o tempo_.h. · .t:,~11 podera f.J.cilm:mte 'rn,s·ar, 111t~re,::;rnb a1L- , 1\1 ts -a mo:n.i·chiJ. nã1 er:i o Sr. Pedro du 
ge-\.tâo .. (apoittdos); é a çeutt•a:hs_açao ·de dH·e1- n~s a u'.P i p1rte r~l Ll~vameuto yna:ma ~ .t Ate i.nt.lra, ert'I. 0 sy_s_tepn uoi~ario,. era _a. 
tos e d.e intere5S!=l3 .que melhor p:>t.lem ser at- pJpul~çao. A experiencrn, ~ue sei i_i temero~a- ce::tlr,lliza;;:io. Com~?J,l!i-se .·º pri_v1Jeg10 d)
te'rn:!Cdos nos ·' Jocalillad'es, que tem proctuzido -00-.p:uz, torn_a- se seJ1 pengo no e"ta.c~o. ado-, na;;t_ic::i , mas conb:i.tii- se ro:n maior esforço a 
O ·e~_pirrtq Se'p;tt:at·isfa , .enlfe 'nÓ3. ( J_po_iad1J_s.) ,ptatla a m_:'..licl_<'I. OU re~ommendal'-Se-'.!a ell~, ·e3ci·a vi•lã.o das .pl'O'l'Íl1CiiÍS ao centro, que as 
_ ' 1\J1igiMerra bén'i"_o c9:·pnr13heu4.eu, e pqr pol' suns bois ·consafJ'.tencbs e füu~e pso s3ra• · corronrn ia emp'obrecb e. t,yrannisava: . 
iss<? ."pã:9 ''.;i:-e:s·iteia li"ber~~didb ~1~gi »!aç1o ·á,-, l_ogo acolhirh por muit0s ou por tDâos os es-, D);t/t1d1

·L a monai•élfü, o nosso devei· hoJt'l 
s:1as co'loniis.,. hctos, qüe vieão go~ar do s_ua~ vantagens, é faÚr a felernçi'í.'J, sem vacil(açõ33, som '"3-
. U~u: ,:oz...:..,:Vlenos á.Jrlandl}. . genera1.2sando-so . . n.s-;1m no p1.n 1n:~ 3p.e1Elen~_: caíJ3, C)rto.> de q11•3 . eJ:;>e syst.en~~-de gov_e1~1.o 

d-Si{ L'rn9PJLDO ni Í'lULHÕfü-Refiro-me as da acçao . de co.i~res,o D'.tC!Oll.ll , . o~ d.rnt -si já não foase pi•a.-t'.c:i.d~ nil Suiss;t .e no_, E:~
cofouias e n[fo me dou!;{ta que a .IrlhJJ '.Ja O sej~., maus resul~a~o~, oypo_Lhc.B em ~n~ S<JI ~ logo ta·los U!iidu.3, p!.'jia,-se <hzsr que ror 111 ve:it:ulo 
rn:i:s sabe o cõlleg:l. qúe "os horn13s-n1le1:s hii.oJe ~evogad~, servrnJo _aind11 o ex~.n~l~ pira p.tra-tei: ªl!Pli c:.ição ,em 110i:?SO p~~tz. , M 

triümphar e~tie.j<1.se-nqnõa ·ern reµera\is'ar-se rnstrucçao dos outro,, est1d0s . O.raça_, a. este Piiz 'va ~ tis>imo sem rnare3 mtei'.JOre~. de 
e. Gr!L-Br.çitq,t!n.a. · . . . . . ;i~ethodo expJnimental,os _E5tad03:~nido3 e:;-~ pop~llaçaoº lli'.ipei'.~a-, .de .comrp~rniéaçõe~ dit1-

A 'Nustrall::i ,é.<le;de 1 8~0, ou 1850:possue li-- · ta:o eotu~aml? e ad::iptando succ~s,,~vame~~e, ceis, p',lcifico, _.rpcl?~do d_e n :çõ)S umrgas e 
boi:d11.dê d·e le~i~lavão; todos os está.cio â.ust.ra- se::n l'le_rigos e sem lu~ tas, rnurla, e mm,tas '(racas - .o Brazil esta de3trn,adJ a s~r p1t~:i. _a. 
li tlios siío ye:· ila!lei!'.!JS estafo> republic:mos, . reforma.s taes _conw o sy~tenn. TL1rr?ns, o 11:i- raça. latina na Arnerica 9_qlle os Estados (;111-
pre3os à. níãi.p:itri'a .P:or algumas leis e pelo mestead, a repr~sen taçao proporc10J:i.l e o ,dos é p:lra o;; aug1o-;;:aonio~ . . _ . , 
$'º".er:nadqt', ~-ne é }1Qi11eat1·0 .Jplo gover:no voto tlas mu·lhcr .:s.- : . .. . 03 seas ·anlec3~!3ntés Justorwo3_ s:.i.o rn:u., 
rnglez. · _ .. . Mas, :voltando a mmh~ til )S'.l , co::i.tmua, Bl- füvoraveis a rapµbl-ica , e a feler,1ç~_o <l.0 que 

, AJli·, sen_hor_e3, i1 li~3.r,la~ d~ leg i_3la~~o ~m .a 1mstrnr qae ·a k lernç:Lo, tll co:i10 el~a ~e à monarchi:1, qu3 a~aba <l.e repell'.l' de s~u 
vez a_e wo:J~\7,ll' '1: -~lisp~r~a~! pel? ÇO l~tr~no, ·eleve ser, reconhece:1do ao l':sta lo ·o direito seio . As ÍD3ti'tuições 'livres 'ui.lo sfL::> ~p::ioag·o 
tem. c~e3perta(Ío a. 1d::rn. de uma feJeraçao aus- d·'.) t~r a su1 iegi3lação civil e ~ena! .e ~.sua dos anglos saxonics. _ . 
tr..1l1a:n:i'. _ , . magistratura,. l-0:1 g-e cl'e enfl'~Gfciec:r, <1v1g .Jra o sn.. EsPIRITJ S.\NTO <1a. µp1 a.p.nl~ . . 

No_ ~·~ti'ospe~tô .d? J:mw.l ... encontro ª!?da · os hço3 ~a s?lida_!'1edaçl~ - nacw11 1l. . ·O sa . LEJPOLlJ ) D1" Bur.ufü: ;- Um_ escn-
ui1;, :0~1co que confü nrn, o qµ_ al!abo de chzer. _ 1~ Ausiral1:.i 11_:10 se. c~esj),rend;J ~lo Re'.:10 .p!or. inta.vel, ÇJ~an1brun foz a res,t~~1to. a_I
(I~e)..--. _.. . . , : -.., .. , , . . . , . · .. -,,., ' Umdo, o .Ctv~;id_<t - conll!_1l11 fi~l ~ ma.i ~1.t,ri~~ gpnl[l.S observaçoe.-; quçi .ou p~ço lrc;enç,l ,LO 

~<.A Aus\1. ~]1:.i occiJe.1~al ?h.tc;iye rn:sltlu1,o""' as suas provmcias estao un Hlas e pac1t1~as, Cong-r·esso JDr,1. ,l ~: : 
ªP.,'.dog-\ls as gu?_ ~eo:n funcc10mdo coq1 bom a Sulss:.t vive~ feliz e os fMa~los . Unrdos: Dii ·ellc: (16) . 
ex;1_to .na.s ó~tll't\S_ P,ªr.tes Jlel la .i o ~ensamen~o servem -_d.:l exemplo ao mundo i-~te1_ro pela, «Os povo3 qw quiw re:n_ adaptar as 1nsl1-
d~ fed~1.~çao aibt~ah:.ii~a, ~cmt~ ~·n _Lp9d'.e,, tranqmlldade de · que: gos'.1, admu:a ~ el _pr~- tuiçõ33 an~eric :tn'.ls dovJ1·a0 falel-o c.Jm -~i 
p.0J~1w,i lm:~vem".nte Llll1!1 co.~1:st1tmç~o Lde- gresso e pQ!a gar.rntia Lleq_u2 cer.,:i, a ltbe1- maxima resei·va : 
ral_ d?s e?tad_o3.,Ct:11dos austr~lw;nos, s_.egundo dade do ci.li;clão . . . . !.º Purque as inst:tniç5e3 ;:i.li IJase.un-s_) na 
o y oto do co.igi ess? d?_ Me!b'.) Ut ne, e1t1 feve- o .laço f~derat1 vo, diz L_!.lpn Do:!al, e ti·a'.li :ç.fo mc:'Oílal , repeesen tu:n o esp1r1to 
rei~o. '>) __ . uma garanl m segura ela umd<tde nac10n~l; publico; _ 

p .SR. A~IPHrLof>mo - :No-- Ca,n::tdá existà foi elle que . lev.ou o OJ;:te a _se pmnu_nciar · 2." Porque 03 Estados U 11 iuos nascen llo nao 
ta.mbem .11 lªgisla.çõ:.o sepa.r.ada. p'llo Norte, sa!vando a Rep.ubllca Amerrn:ina guiser.tm segui~· o:qn~sos l\e o'.ilt\1.3 nações. 

· O S?-. LinP0Lno DE l3uLHõE3 - E' ''erch- émbora certos mteresses o p1:endes;;em. ao SJI; Queriam org«tbizar u;n ·governo c.1p~z de ga
d~ : 110 ~ dominip do c ,waclá; que pertence . foi elle que sal vou a Republl?a ~'31 vet1ca, em r;i.ntir a,o3 cidadão3 as vantageus da ll~erJauo 
á. ro·,,.1aterra e11cont1\t-se tambem .a lc"' ''S- 1847, qa:J.Il'do 7 Estalos, mstig.ldos pelos civil e rel io·ios1. o leitor em:opeu, <leci.fa até 
l(\çã,0°.sep:i,r.:;id,rt, e o que -é de tldmirJi';', 0 . J.esn.itas, rebellaram-se e quizeram sep1r:i.r-.se . C}úe pdntJº ris .fôrl1ias a11nricanft.S pot.lem s::ir 
gover.no canadense .per.mil te q1u as propri;as Impellido por elle a A~stralu;i d~ : sul n~out~ tramp'.>r tai;las pa.ra as naÇães que t9;:1 uln 
proviüçi8lJ fed(i\r.:a<lq,_s de Queb,ec e Ontarb e um regi.nf'lnfo para. auxil iar ·ª . ma1 p.ltru na t)ú'ss1a0 nnn.1rclliiío, · ori(le a 'çentralt~~çí!'o 
etc., tenham p:ir sua vez a leg·islação in le- g~em:t do Trulw..i! ; o Canada o'.'ferece dez tem lan~a.'.lo r itiz1s p1;ofundas, e à_n~e a acçao · 
pendeqte ~ Nãp me ·consta que a· liberdade mrl 11·:imens- a In-g: l aterr,~ p::i~a guet'_'.J. tur.-!o- exterior t~m-se tornar.lo m1n C):J.J1ç·10me3:n1. 
ae. Jegislaç3.o t-euha eQfrá.qneéido os· laçJs do russa, e o fütado de .v~ctoria pro_po_e-se, em da existencia na'cional. » . . 
do'm,inio. canadense; palo conlrarib os tem 1878? a envinr canho!-lei.ras a ?u·1k1m . Elle _ E' claro, ;nnhores, que_ este e>ct•ipt?r Llt
fortrli.ca çlo,. tem at.é aµ o-men ta.do esh federa - . surgiu entre. :lS provmcias u01Jas da I:J.)1.- rio-e-se aos earopeus e nao ao3 americano~, 
ção, ·_at,t1:ahiQdo para~ ella .outras colon-ias !andá em ·1579 e entre osJ<:;tados e prrnc1- ás"'~u1s p:ilavr..is nã.J se cnte·ncl3m C?:no_oscr, 
Íl).g·Jezas .como l\üini_toba., ·Colbmbüt Brita.nica paclos ela Alle1~muln en~ 1871 · . . Po:rlü ·m3smo em duviLla essn. orlg r n~ltdade 
e :a , iiha do Principe ·.Eduardo. A liberd::úle : ~Ire, concl uunos, e S? elle man~cra a in te- 'que elle descobl'iiJ. n~ '!:)ystenl'.1 ame.ricano ; 
t raz a 'p1z 1• a uniiio e a [raternida<l.e, e o ar- gr;.lade . . de nossa p,~trrn e·conduzll-a-ln aos porqu3 Se:iman, discutiado · estc'I. <juest1i~, no:; 
rocha autoritario , a tutella, as destro9m. s~us Jestrno3, g~rantmclo-lhea p.1z, a [1l'03p ~- mostra que os membros da C?nvençao de 

O Sa . Josili HYGINo. - IasigDitlcante será. ri .Jade e a_glol'ta. . Philadelphia for,lm beber e~sa~ 1dé1s_nos al'-
a diversilladu das leis entre os estados. A quest :.io que p~ra termrnar.eu levaa l? ~ ti o'OS Lle alliançt da3 provincias umdctS d<'I. 
· Q sa:. LEOPODDO DE BULHÕE3- En raspou- a seguinte : o regimcn fe::lernt1vo produz~ra Hi11and11. e nos ela Suiss:i . 

derei ' ó'':V. Ex:. qu:i não é sô para a compleb entre nô_s os resul tados que teJ1 p1'0Lluz1do M.lS, senhoras , n'.I. n pplicaçtio do sy:>ten!a. 
sat.isfaç1io elas nece3sirlades regionaes ou lo- na Amer~ca ~o ~oi·te? . . fJclcr,ttivo ao nos>o p~iz devemos _attendee ~s 
caes q11e eu peço a plul'alidacle de Iegislaç1.o. E:;_:;as rnstittuçõe_3 an&·lo·saxo~!as se acc lt~ condições cspeciaes do. nosso me10, que sao 
Elia te::n outro alcance. Todos nô3 sabemo3 marao em um paiz lµlrno , af!:eiçoado .p.ela be;n diversas das do meJO americano em 1789. 
que a sociologia não est:i ain<l.a foronda, que r3:ça, peia i~dol_e , _ante~9dente3 his~orico3 e (Apoiados.) . _ 
os seus prin ipios, as suas Leis ainda n1io costúmes a rnstitmçõ::is de typo diffürente o3 americanos passaram da di_spers"o _?_o-
estão formuladas para guiar e esclarecer o como as franco-romanas~ . lonial para o regímen confed9ralivo en~ 1117, 
estadbitt, que, a cada momento clnmado para Aquel les que combateram a mo_nai·chia, q 1ie e deste reg-imen cheg~ram a feuera:çao em 
resolver poblemos sociaes, ve ·se obl'igado a flzer~m a_propaga.nda d'.1- fecleraçao e da J.te- 1789, nôs vimos da umdade monarch rcJ. para 
estrib:ir-se em nm empirismo estreito para não publ_JC_n. _11 110 podem duv1dar um m_om~uto. d:'I. a federação . . 
precipitar-se uo vJ.go de theorias abstractas e .. poss~ bil idade ~ v1!'ot_a~ens da. _appl1caçao im'. o proc3sso a en1preg,lr na orga.J1s 1çri.o di1;S 
metaphisicas, dos systemas politicm os mais meéliata: das rnstl tmçoes :uner~canas ao nosso nossas instittiiç5Js deve ser outro, e hem di-
Jiversos. p:tiz. S1 ess:i. prop1ganda, feita com tanta verso. 

A introducç1o do methodo experimental tenacidad~, com tanto talento,_ ha tan~os an- L't , os estados er:tm furte~. estavam con -
na schmcia S'.)~ i a l liberta-nos do clo:ninio elo nos pela imprensa e pelrt tribuna nao pra- stituidos e for mado3; do que S'.'l trattwa crn 
empirismo . gsse mstltoclo consiste na. plurn- pal'0u o espírito publico p_:.ir'.1 o 1103so re3·i- justamente de cortar poderes do3 e~taclo.> p:ll:a. 
lidade de legis lação . Limitando-se a acção le- mem, então dev~mos des1stn· uma ve~ por co:i1 elies formar-se o .e:over.no 11ac1ona.Jiaqu1, 
gis lativa no tempo e no esp:i1;p, ella melhor todas de pregar idéas e pi·ocurar doull'lliar o pelo contrario, a Unw.o po:le-se coos1det'<H' 
corresponderá. as necessidades snciaes, tor- povo . _ . formada. e constituida, ao passo que o;; estn.-
nando·S3 mais intensa, m ds ol'fica.z e m:lis Mis nao, a propaganda prorluziu t.:i_d?S os dos nfio estão . . . 

·activa. Un1a assemblé;i legislativa é um la- seu3 effü1 to3, penetrou em todo3 o3 e;;p:r1to_s e La, 0 movimento ern cenit'1peto, aqui é 
boratorio de ~;\perimentação social ; danC • está de posse delles . C<?mo po~-se em dnmb centrifugo. .. 

, uma a cada estado, com amplas attribuições, os seus ros:ittados dep?is de b ele ~ovoml2ro? · E' por esta razão, senh :~es, qu~ nao me 
·teremos multiplicado esses laboratorios, pro- O que expllca est<1. curiosa revoluç_ao sena.o a preoccupo muito com a llrnao e assun com os 
pursores do prngresso nacional. impetuosidade da corrente federaltsta ~ esta.dos .. 
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A- Únlão tem mu.itos advogado;; (apoiados),_ 227 mil contos, o que representa um\1 re- quirfando-se em 1829 Jégou aq g0verno a ao 
fo:YI ?ffi".C\lda Il1ÍlliSfrO Úm "d.efe11sÓr, tem UITT ducção 111~-ÍOl' de 20 º/0 ; a) para OS'. Il8~0CÍUI~"*! paiza Somma. de 21 mil "co'ntà.S '1de,, papel-. 
l)al "onomuito 'forte..:...ochefe do Governo Pro- tes, nos lucros de snas operaçõ3S, b) ·para os _mpeda. ~á si vê q~e .º ... 11:icro~io 1 urstaribu-se 
viso1 in, · o futuro- presid~nte da Repiib.lica-: comurnidores, no consumo;. e) ·para · o . Es" nos 'pu-lmões .d:;i, na·s3a •nacwnal1gade antes , da 

· á. l'.J niãu est(1 de' pcisse de fadas as fontes dé tado, ·nos direitos de entrJ.da. -E, ': si ·o ciimhiO! -pró~ta:qiação;Aa'sp~)~_dQp~~tle~~c~~,·. ; , _ 
· renda (àpoiáef;os),, ·fotn iiiai'ii:iha . _élc.'guerra ' e de;;;cesse a 20 ·_ess~ prej uizo- a vul-tár'ia-a. ·30 ,.o'f o ·t o mal ' veni de ·muito longe e ~sulesenvol-
25,000 h~piens urinados, .'ao p~s:so que ·as és-' Si agor.1 ell'cararm1s essa fofluencLi · fu { ~ veu"se nó têm~o :~Jh1ióp,arc.h!~. '.)1~ .-~ep.ub'l ica-
tatlos teém'· gúatdas nadioriaes e um luzido .be_sfa -no tocâüte á fortuna publiêa' em geraI /, tom:.t, caracter mm to sério .e assustador . 
bata'ilião-de credores: (Riso.) , os resultados são fabulosàs. . . . . f . Tiiil-Ía]ii6s '.ria ci rcO:hiçãÓ 20ó 'rnil'~ co~ tos que 

i:'p.ressa razão é 'que;.côliser1:ando o art.6º, Calculando coino jâ se fez plausivelmente,: · füráin reêluzidÔ3. a 170 · rh'il, segundo- cremos, 
queriamas alargar o 8º da Cçinstitu\"Ç'ão. . em 10.000.000:000$. oo o capital nacional_,; .. pelás retiradas u{tirri:is.- _'; E~t~_m.6~ ameaçados 

.q _'Governo P1;ovisorio. que rêpresenta a chegaremos 'aos dados seguintes : ' do duplo e quem·sabe· s1 do tripiou o qu .1dru-
· umao, tem se deixado dom:inar ·pelo êspirito 16 ele dezeinbro de 1889: . . . . 

1 
·pio. , . . · · · 

centralisador e unitario. 10 000 DOO OOO&>QOO . -~A' s~~~tit~iQãO '.dp-' pápe_t:.'.rn,9,~d1!' ",~a1 .l!?i&o por 
P~ra convenceÍ'ino-nos disto, se~hores, e A_o pH'. ..... ...... ... :. - . . : .$· · I · i:i:ofas líanctlrrn§ ; poJe , ter ' 1mporta:nc1a pwa 

bast~n te '1e1ptrarmos que elle não consentiu· 24 .éle dezembro de 1889 : . .. i _ep~;.·pü:rcftie ';só .·s~ qbrig:o?-· a,,)pa~g:i-r ,. P?r . ~ssa 
·q.u? J;l,~S, tivysserri~s. ôs noss~s ;· g9vernad9r~s- . 26 .d' Perd\). 3,8 º/o ou.. 380:000:000$')0Q ~-!lfaftl.% 'urp. ·térÇ9~_da Iinpo~·tan~1~ ' to~al das 
acclamaqos , no "p,ei·1.otlo ré~olucio'nario .: que 23 de janeiro de 1890 : , , , · ~ · l ·-notíls. em c1rc11laçao; mas _.,naF! _relações eco-
n_rs deuurHeg~lar?~nt~ ei<ili~ol;'a), cujasdtspo-. 25 d. Perda -8 º/o ou... 80J.OOO:OOO,j>OOO~ riomi:cb.,s' nenhiJrr{a:Icance 'póde ter, 'ilêsde qne 
s1çõe.s m111ta gent_e q1z que nao s1lva.o-uardam 8 de inarço de 1890 : ·. . . . · ., j côn:tinúa ·-na ci"t·culaÇão somma 1.rigual sinão 
prec~sàmi:m:te : l1: Iiberdààe. do v_oto, eº que por. 23 d. Perda 17,4 °/o ou. 1. 740.000:000$000. maior de papel-moeda . . _ ,_ . . , 
um .decreto uh1m~mente expxl~do revó"'ou ·as 22"de março de 1890 : . . . - ~ , í , :. p S_R.:. LE?\OL,rio .:tJE .:Btr~Hõfil.~"7: S~nhores, 
con~t·~tu.iÇ~ ;s}~ m~ito~ est~-~9~, ,deterrnfnando 22. d . Perda 22,7 º/o ou. 2.270.000.000..,00q, .eu: pre_,veJo çhfficuldadys m_lli.tg,, seri~s:_ ·o p:tJ?el 
um mo.~p espe91al para xele1çao dos primeiros 1.5 de. ;iJ>riL~de . 1 890 : . · · . ,, ,. . • ii:Iconverlivel ha 'de depr.ecmr•se dia a dia, 
governador~ s. (Apoi(idos.) ; 2.1 d. Perda 28,5°/o ou. 2.~20.000:000$000j ·alr)edÍÇla ' cjiie '. f'or vq°iiiitádo ,',nos cin: s ·da 

A il)tei:ição do G.o'ver:no Pràvisorio ·é. claro' e Pois, senhores, o nobre ministro da fazenda• circulação (apartes); ha de fezer · ~i;ma1· o 
cvjde!'i~e ·apr,y~s~r fJ. o~ganiz~Ção 'dos. iisfodos,- em vez de encaminhar as couc~S no seiltidd, cambip . na.

1
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mn~ ~~ bo~.s}uiençõés í1µ:0 :J)JÜe.n; jµ~~ifica.r~R-~ . d:i: abreviar -a existencia ·~essa ' de3graç~ 1nã-: 1111,gof &!n ou~o· gug".!enta~do e~tr~or~1nap~
(.4.po•:i-_d~,s e al[JHliS. ªJ?(Zrles_. ) S~P,:f. _prefw:1vel'. .cton:i·l, ~em · pelo coutrar10,· lhe.fornec1d_o'· OSJ )I.Iel,lJe :o.> · pp~ç_os, pos gene_r_~s de 1n;portaçao 
que t~:v~s.s~,. fei to ~esi:l~ !9go_p~ht1ça J~dera-: seu~ meios .·~e vitlu, com.o uunmf ella os' tev0; . ~~trap'g~1ra, torp,a,u~o_ as , uo~sa~ tarifas gu1sl 
lista, ,\tteu_ta a carm.~- que, ex_1sh~ no paJ~. . , em nosso pa1z. _ _ _. . 1 '. IJr!)h1~1tlVa~ .. . . ~x_Effp:e!'.IJ;O ;_so_ore , g: c?_lllintlrcio 
, . 1cl~q : qµ~·- º Gpyerpo f,r.o:'l$?rIO te1~ .Ax,rg·- O Sn.. SERZEDELLO - Nao apoiado. í 'uma ·rnfiuencra deprunente e al_arma1Jte. 
ge! ª.tl.º mU\[p !11 sua fU[)CÇ.l!-9 .. reoi:gan1~~do1:a: -o. SR. LEOPàLbo DE Bur;Hõms -".., !\. 'conver-.! Não me .apayor~. p_orqu~_; f!1U11tq,,confip nas 

. (tpp1ados, ,muito beiii), ·principa'!rriente quanto' 'são das notas bancarias nas condições em ·que. ,'Irrnriàbras 'ioi;piradas ·do 'general ·"Ruy)3ar· 
a ·~ .o~sa v,i_da eyon,0_111ic.t. e .ii !rn'n'qillr;i., onde,, fqi previ~~ª d~ deterniinada, ''não:é ·mais·'_d~ ··~§3a. :~: ~~.; to.f.rio~ . ·par~~ . fl;ctj~a·:n;i::.r_eyo.lu
ahas, 'tem _prestado rnoly1dave1.>,_ SBfY)Ç.Oh. A· que.yma · 1llusao, CJ?e custa:lle .ª compcehe1.1-, ça~ 'social_: porque p-:i~sou a _nos3a p~triu., com 
exaggeraç~o\ ~,~r~n;i.1 qo111.Pr91n~;t.~_~u-·a~ fi·9~n -; :·d~r :co_mo· p~fo tei: sido açce1ta: -· .Pº.r }llTI esp1-; a llb~rt_aÇl_lf.l _ d_J~. es.i;:,r_c1.v~3 i .,cov!Je a. S._ :_E~. a 

_ º-ª~ · e co~ fig1:qc.i;i.~. ~esorgamsadas ríao pode'. r1 to tao l_uc1do, t<1,o proparado ·como-o do Sr.; , g}?r1_a. de rn.flu1r . n~ · ~1reeç~o: cla: te".ol u,ça9. ~o
ha v~y _ b?a .~ _sa pol!!1qa. _,, . ,_ .. , __ Ruy.J3arbosa • . ; · ; , " ., ! · l'lt1càbperaélaa.15d~novembro; fecheS-:_,,b_:. 
- J~_ ~ 1 _v~1:noi:; occas1a.o . pe ver .q.11e .o deficit .. e , · o ·SR.. ,AMARO · CAVALCANTI -- .E' ·ma·1s ·:que· o cyclo revoluc10nar10, · operaudo a conversao 
arguipênto em füvor '-éio :i.ti1Jtil,r:smp,' .e,· _q,u( a' 'uma)H11são_ . . ·. . . ~ . . .• . " :'d9 tr, ?i:Q · efirê\1Ja:11J,e ,\stip~r1~~iiidfo: ~ursg fpr-
soluça? do problema federat1vo·,to1:not1-?e:inri:1>; o_ SR. Sm~ZEDELL'l- Nq,o ~p;:>-~ii?;. " ,, : ; ~.~.1~'·· 9 .. !~ ,.'.qe ~ Ilia:) ~ ·.llb_e_rt(!\l : ,a !~v.?ura do 
co91plicado .por cu~~P.. d<l:;; _ d1ff!cul~a~I_E)s ·~nan-; o .sa. ~ ;A~~+1w·;CAVAWANn .·.a;a - ~n1 ·::i;pai:te. ; pe3p;.4<} e!>C~f\Hlao ;, ·.15 ~~. ~~".em~r9 llp~i:tou 
9?1r~~ actuaes,. Os estadqs q~wr~rn YJver so,J;ire: '· ·o Sri ::SER~l)}DECW-: Tem um.::t. . base, 'h } l de. v93 , t~t(\d<J,~ .~~.!I. . tufelJ.a . . · qppre_s:s9I_'~'· ct,o, pod~r 
SL e saber o que é que lhe3 ,ger:~~nce ;· a, v1fü\ ·ctemonstrJr isto 'n t tr1bu1:11, (firiart~s.~J; , , . "' •. : ç~ptrl)t; ,~Pg!~,t,r~_ )3.; .E~; ·'Jl}?1.:l:)lO_va . _data "11-
~m ~omqmm çom .. o <;<entro -~~rw)J~es ;agr.n~la .e . q SR. LEoPJ_!>DO __ DE BuL~ãms --::-, A:ut.ol'lza1'. ·_)lertti'ggo '?· eon;ir,n,et~w ' e:~ igd_ns,t:rm._ qas flu
J ; 1 ~.bri:ie9te por ,e,ausif de. JJ,~!Jc, 1.ts,_ 111olest1a, em1s.sões do papel mconvert1vel. (!Ia ifroeJ"sos ctnações do camb10, onuntlas do curso for-
chrornra d~ que soffre e qtie é cohtagió>.a . . . ; ápartes.). ç140. . .. 
, _O Sr:. m1mst.r:o .da fazend:i, qu~ tem ésfu- UM,\. \Toz-:-: 'Ouçam o orador. . . . .. i · Senhbrlis, vejo doseN:harerp !se nuvens pe-
d<tpo ,g .nessp, pro9lerh~ ,f,lna;qc;eir.o por ~pi~~S , 9 S~i. LEOf'.Jl;DO. DE BULHÕES-'";:" -4~lbJ,'ÍZ1!-r S!J.das ~'_negras no liorizon'te 'do nb'SSÓ munrJo 
de, ~uas ,f~_ce~ . d~1~?u i:l,e, encara:1-o pc;ila . ~rris . em1s·rnes e.n1a1s em1ss~es de· p~p~l mcp;!lv~rtI-· econorq1co .. _. _. . . 
S!ll'.~ª · ~ 1mpqrtante, que é a conversão do ve·l, p aguarçlar ·caipb10 par e ti,ue ~~ :maut}~ O S!t- .' :AMAn.o C:AYAU::A~Tr.:;,... E do nosso 
me10 C ! rculig1t~.. . _ .. , . . . . n\la ao par -por eEpaço de um anno '-'P\l.Í'a' mun1io "financeiro . 
. S~~ .·e' rnp,el ~1l!o~lfa e._d.1n?- .da~ 'm3for~s 4i-' oper(tr~se ~ cbu>'.ersão, é o II)esri1Q:- q~e :ªecreJ ; o s~ ., ,L"Eo)'oLDQ . ~E Buuliõm> '- ... e do 
.Iam i~ades, l;),Ub~\p~Hapow,~p$)., ; çon: . e! li!; r,;i.o, 1 tar-s~ o.çprso Jor,çado das ·notas-banca,r1~s,· poi:: nosso mimdo·finan,ce1ro.;. , . 
s.e po,i:l_e, cqmp,arar pem a guerra do Paraguay, .. t'lJJto · tempo ·quanto tenha elle ·· de· durar-;, : 0-SH .. AMARO CAVALCANTE .;..._· A··herança e 
n;m_a SjjOCa ,do .Cen.'rá.: . 60 annos. .- · . , . ' tehivel. 
. o ~R- SE,H,Z;EDELt Ó 'dli."\ im'apute. . o SR. ANI.ARO ·CAVALCANT! :__ ' Autorizdu a1 

•• ' 'O Sri. LEOPOLDO :i:n;r· Bur:1Íõms=- ... 'e, ' sol-
.o SR.- LEOPÕLIÍO 'b'E_'.\l,3Í]1t\(}$;!-;-Ú · ]_ppel..: eiilissão êen1 base' nei1huma. _ . . . . ) ;dad0 r~crutá •áas ,fiÍeiras réprrbliciJias'. (mui/os 

moeda:. ?-ª~sa.-nps _ !!Iq; g_tande' jfre,'juizo 'que OJ 'o Sn..- SÊRZED'ELLO- Não ha tal, ha oàse;; "n '.!O "-apóiíidos); " d~igo e·a.1mirador ~do Sr. 'mi~ 
Sf_, l_!l)lll~tfO da"f<u:en~ll., eQ-i. l111)dà_s'S,3U)! 110~ l~e i 'cle"liquidar isto na tribu[)a. . , . -~ llif;fro da fitz '3hda, ·p3rceb~iidQ proxima '" a 
tava1s {r;µba lhos,-em nmá 'Çhls ,sua,s b1;ilhan'tes: . ·o SR. LEOPOLP9 DE BúI,HÕES7 ·o '.priÍÍ)eiro} . crise, não posso deixar de éx'cl~màr ·:_ · a~11é

' e.xpqsíc;9~.U\O gener~liS~ii:no Aíise; '(iê) :. banco do Braz,il., ·:fundado ' cr~i ç)-lque ;êm 18'.fa,; rál, alertai (Multei be'ni;' ni. iiito ' b~in. ;' o 6raaor 
. , ~.A.; ta)J~lla,' jp\1ta. .. mo$tf.a:7nps · guc( ccn,n o sgb Q~.,~u~pipios qo goverI??• viu~.~e ,éibri ~a~o:a .é feliciía~lo ,,e qb.raÇ'ado''por)fl'aiidti 1iuÍ1i~fo de 
camb10 a 22, temos um preJ u1zo annual de suspenêler o troco de suas notas em 1819 e 'li- Si·s . represenlantes· elo Congresso.) 

· Rio uli Jàneifo :_ IÍµprénsa Naciona1-· l8:n 
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qnel'qae, Bebrmino de Mendonça , Marciano e pos3ivcl que !t·1ja, uJguem intere3satlo em 
d!l Mag-alhãe2, Lauro Muller, Carlo·s Camp:is , · que nã0 sejam res pei tados os sa.g-ra·uos di1·c~
s ~bi1111clt, Lacel'da Coutinho, Victorino lllon- tps cio pemamento e r1ue fiquem 1mpune3 cn
teiro, Pel'd.1·a da Costa, Antã.o de Faria, Julio mes da ordem do ele que se trata, isto no 
de Gastill1os, Borgf)s l1e Medei-ros, AlciUes . seculo X IX, sendo miui;t1·0 da jllstiça o Sr . 
.Li;na, Assis !3l'azi:l, Thomaz Flol'es, Abreu, - Campos Salle.s e presidente ela RepL1blica· o 
Ho:nero B1ptista, Rocha Oso.rio, Cttssittno elo Sr . i\fanoel Deodl'lro ~-
Nascimento e Femanclo Abbo tt. Não o póde crer; e co:no pensa qnc tem 

·Í\o meio-dia fu.z-se a. chamada, ú qull re- ' Abre-se a sessão . razão, quer vól' si, por in termedio do SI'. mí-
sponclem os Sf's. Prudente de Moraes, Paes nis tl'o da justiça, obtem a certidão que deseja. 

_d.e Cq,rvalho, Francisco j'rlachaclo, L.eovigildo · D3ixam de comparecer .com causa, . õs Srs. Depois de declarar em aparte o Sl' . minis-
Coelho, .Joa,qui~1 Sarmento, João Pedl·o, Cnolta Floriano Paixoto, Saraiva, Henrique de Car- tro da justiça que não conhece a cama elo in 
Juoior, JQSé .Secumlino, .Manoel BJ11'D.ta, AIJ- ·val'hó, Marli.nho , Rodrigues, , Theophilo dos deferimento, mas que .ha de infornw.r-sc, o 
tonio B:i.ena, Joaquim Crnz, Theodoro.Pa.checo, Santos, Oiticica, Lean'crro Maciel, Paula Ar- orador .çliz que a c1usa. allegadtt foi o segreclo 
~lyseu Jvfartins, Joaquim Catuucla, Bezerea -g9llo, Fr·anciSco So:lt'é, 'Medrado, Conde de de justiÇa, mas este segredo não se púJe c:;
cto ,~lbuquerq11e Juni.oi', Thood.ureto Souto, .. Figu?iredo, ~'.1'Ltta l\faclmdo, Ferreira Bl\lll- tender ao -flcto material do exame tle feri-

- JÔsê Be1·nard0, Oliveira G:i.lvão, Amaro Ça- dii,o,' Cosfa Senna; Alvaro Botelho, Francisco mentos; e visto n(i.o 11.J.e tet' clarl0_ o St'. mi
valcanti, Almeida Barreto, Firmino da Si!- Ama1'.al, Domingo~ Porto, Bueno. ele Paiva, nistro uma r esposta completa, vae env iai· t~ 
veira, · Jõ3e· Hygino,: José Sime:Io, Fre- Cesar10 j\Iotta Jumor Carlos G~rcia; e sem me3a 0 s ~_u requeri mento . . 
derico Senano, . Pedro Pa.ulino, Tavares 

1 
c~u::.t OS: Sr.:;. R~ngel F'estuna., ~s~eves Ju,- Qual~uer que seja o destino que te1.1kt es te 

-Ba'.> tos, Rosa Jun10r, Coelho e Campas, Tho- mo1, L~tz pelphmo, Saldanha Marmho, Bar- requerimento, o ormlor aclm que esta cons-:i 
nmz cruz Virn'ilio namasio Ruy Barbo3a j bosa Luna, Bernardo de Mendonça, Ivo do guido 0 seu fim. 
Domingos' Vic;nte, Gil l}o_glaet, )\IonteiÍ'~ Prado, Santos Vieira, Dionysio Cerqueira, . . 1 .. 

· de B irros, .Br.iz · Carneieo, Campos Sal~es, Sampaio . Ferraz, Furqutm \Verneck, Do- . Ven:_a mesa.' ~ lic o, apondo 
0 

po ,to cm 
• l)-balclino·do Amurai, sa11tos Andr~de, Geue- mingos Jesuíno; Viüha.es, Urbanó .Marcondes, 1discns,ao

0 
segurnte 

ràso Marqües, Rauliilo Horn.,. Quin.tino Boca- Albé1•tp Br~ndão, Fránça Car".alho, Lui?. Ilequúimcmlo 
• J'Ltva Laper · Ramiro Barcellõs, .?inheirp Mm'<lt, AI·mndo Guann,bara; Erico Coelho, · . . -. .. _ 

il.ti.cl)aüo, João Neii·a, ·Julio da Frota, Joa- João 1:inheiró, Le~n~ I Filho, Frn.nciSco Veiga, ~eque~ro .que, po,t' 11;termed.10. do l\'luus~ 
· · F l' · c " Al · n

1 
A uei'"º Lo"o !\1ner1co· Luz Fel1c1a110 · Pe1-. 11a CoJ'I"~~ · R" ter 10 dit J nst1ca.,se pcç1 a secret.trw. de pol1c1J. q mm 'e 1c10, esa r10 v t , 1 ti; ,, , • ' ' · ' ' · uc. "' - · 1- d , l d l' t , !' 1 b , 

IÚ1nrdo Wandenkolk, João Severiauo, Joa- Lello, fül.t'.19 de :Santa Helen~ •. l\lal'tinho cer tic ~o ºa coi ~o e~ I e ic, 0 P'. o~ec ~e~· 1so re 
·qnim de Souza, Silva Gane.do, Silvà'Paranhos, Prnclo Jum~r. Luiz Baneto, Antorna Prado, a. pe~s~o'.l. 09 get}era ~ianzmi, ~11 < o n~ 
J\fj1tilino do Amaral, Jo:.iquim Mnrtinho, Pi- ! Feroa~d~- Smias, Eduardo ·Gon~alv<e~, Ernes~0 nout"'..- clf -9 1 c,e. nf~~rnbro ul t imo., por 
nlrciro Guedes, Belfort Vieira, Uclnh Rodri - , d~ q11 ve1l'a, l\Ienna Barr :to e- Demetr10 occasiud~ .< 0 as~~ !0 a._ 1

1 i~.un~: , lle ISO!._ 
º.·ues Imlió do nr.1zil Laur0 Sodre ltl-irn ~en-: R1be1ro. - - . S0al,i z'h sessoe~ , 7 e e J,in~uo 
'='. ' -. ' · . · '- · · \ 'esc!l' alna cw~Serze::lel lo, NHJa Rlbeu·o, Cantao, ~edro E' lida, posta. em cli3cnssão e sem debaté _ ~ · . 
Cllerrnont, !Vlntta Bacellur, Costa Roch·1g-use, 1 r.ppi·ovada 'a acta da ses,ão mltecedente ." Nao bavellll~ CJLVY.l_'.1 peça a pala vra , .. u 
tasemil'ó Junior,. Rodrig1.ies Fernande~, Ao- 1 . . . · e n~e1'!'acln. . a lltscussao, e,_ posLo · <t 1cotu::;, ó 
frisio Fialho, Nognoir.:i. fa '.'U.naguà, Nelson j O Sr. Za111a julg·0u dever t razer no _reJe1tudo o mesmo requerunento . 
Pires Ferrê1ra, Bezerril, João Lopes, Jns- conhecimento do Congl'esso um facto qu·e !ta 
tin ia.no S.er[ln, Fre.Jerico Boí·ge3, José A\' :~ - ; poucos dias occorreu, p:ira y1k, cm falta cl <J 
Jino, José Bevil aqua. Gouçalo de Lagos, Na.>-· O\llros recurs.os, e ouvindõ-o o sr. min!stro 

_ cimento, Almino AITonso, H>edrn, Miguel ' chi Justiç.1, si póJe obter remedia. 
Castro, Amorim G<:1rcia, Epit_acio, Peclt'Q Ame- ! o orador rec1nercu a policia a certidão de 
rico, Couto Cartaxo. Sá Andrade, Retu·mba, um corpJ .de delicto e sua petição foi irnlefe
Toleptiuo·de Carvalho, Ros.1 e Silva, João Bar-1 rida .. DiT·igiu-se pessoalmente á _uutorida•le, -
ba lho , Gmwal ves. Ferl'eirf!., .Tose Mar.ia no, A l- explicando os mo ti vo.s .que lhe pareciam e:'\is
ineid>i Pernambuco, .luvene.io ele ,\guiar-, André\ tit' parn qne sqa. petição não fesse inclefe!'ida, 

· Cavalcauti, Raymun~lo B!:wdeira , Anni\:'al Fal- e ainda dei:,:o'u de set' u.ttemlHo. · 
cã.o, Mei~ai de Vasconce)los, Pereit'<\ cl l Ly1•;1, Nestas e .nr.liçõ::s.pJra f'jnem deve- :i ppel hlr 
Jbi.i.o de Siqueira, . .Tolo Viei1•n, Luiz de afim rle o'.:lter esse dpcume~to nccesswio pfl.l'a 
Andrade, ._~spirito Santo, B,o:hrmino C..tr- 1 delle fazer dec;r1°e1' effeito> juridicos1 Não Ye 
neit·o, Gabiuo Be.;om0 0, Pontes ·ae Mil'a.nda, outro recur.:;o sinilq o parla.monto, e por ,is30 
Oliv.eira Vftllaclão, Felisbel lo Feeirc, A n- a presentará um J'.lqn wimen to, sn 1 vo s-i o 
gusto ele Frei t,1s, Tosta, Anto11io Enseb'.o · Sr. ministro da .Justiça lhe proporcionar meio 
7.ama, Arlhur Rios, IJarc:a Pires , . J\ln.rco-. de olJter o alluclido documento. 
l'ino · Mom'<t, .Snntos Pefüirn, Custodio . de O or;tdor requere:1 cert.idão elo corpo de 
.Mallo, P<tnla. Guimarães,Milton, Ampltilophio, delicto feito c:n Lun dos feridos no triste con
Leovjgildo· Filgueiras, BaP.:i o ele S . .Mar·- flicto que enlulon esta cidiJ,de cm 29 ele no
C()S, Bar~Q d ' Vilfa-· Viços)~ Pri~co Pal'aí 3~ , vemhro ulti mo. O corpo de delicto a. que se 
Moniz Freire, ~thnyde Junior, Fonsect o tefera e o rp1e ss fez na pessoa do Sr. ga
Silva, Fonseca He·rm~s. Nilo ·peç:.tqlu., llfa - neral Franzini, e quenilo só por sua nattireza 
u.hães J3arreto, C,vrillo de L~m'.B, Oliveira não póde ser ·secl'eto, mns até jà foi pn 
.Pint:ó, Viriato de Medeiros, Jo aquim Breve3, blicado. 
Yírgilio Pessoa , Baptista da Mott1, Fl'óes da Entret<iuto, o motivo dado pal'a o incleferi 
Cruz, Lopes Trov_ão,Tl\omaz Delpltino, A'nto- uaento foi que se estava procedendo ao inqne
nio Olyntho., Badaró, Pacifico Mascar anha>:, rito em segredo ele justiça., e ·isto quandoaincln. 
Ga bl'iel ·cte Magalhã.es; Clngas Lobato, Jacob '.hn. pouco a a11top!"ia do revisor Rr .1ariz foi 

-<lil Paixão , Ale:rnndre StoekJel', f.amou.nier, pnblicach e d.isculida em toda a imprensa 
Gonçalv.es Gha·ves, Vio.t.ti, Dufra Nic[leio, pelo's proprios med.icos da policia. . 
Manoel Fulgenciq, Astolpl}O Pio, Aristides : O orador incluil'á. erri seu clis ·~urso, parasa
iVJ_aj.n,.;Goncal:véS I-j.lH\19.S, Çar,los C!iag;1 s,Co~ta ~·e1h berp. apreçiq,1.lei> .. o. i:equerlmen to ti,ue fez 
Macharlo~ Palle ta, Joáo d.e. A velar, Fe1•re11·a em 31 ele tl'ezep1br9-e o clesp'lcho. que lhe ne
P-ire~; .- Joª-o . Luir., Bernardino de Campos, gou a certidão; o (pie lhe 1)at'ece um erro, 
Francisco Glicerio, Moraes Barros, Lopes porque não acredifa haver qnalr1uer bl'azi
Çhaves, Domlngos ele Mõraes, Adolpho leiro que não deseje ver punidos os autores 
Gordo, Carvalhal, Ang·elo Pinheiro, · Mursa, de í.1111 attentado que deshonra a nossa civili
RoP,olpho Miranda., Paulino Carlos, Costa Ju- sação, e sobretndo a i•epublica democratica 

.niõr: Rorlrigue~ Alves, Al'.1•edo Ell!~· J\.fof~ira l'erleEa l. 
cfo;SJl·va, Almeida NogLifnra, Ru.buLo Jumor, Nao quel' trazer para o Congeesso os ru
Flenry Curado, Leopoldo de Bulliõ3S, Gui- mores· que correm e que podem aúgmentar 
marã 0 s Natal, Azeredo, Caetano de Albu- como indeferimento referilo; más pergunta: 

; 

ORDEM DO DIA 

lll~C r;~slo ]J.\ sc:oi; :\.o III DO r~~OH:CTO 
DE CO)ISTl'l'UJÇ.i.O 

Con tiu úa a 1 ª discussão cht secção m do 
projecto de Consticuição com as emendas 
npresentudas . . 

Veem á mesa , são Jid ~1s; apoiadas o en tl'am 
conjunctnmente em cliscll.)São as sc3·n i!1tcs 

E .iwm/..ts 
ACCl''3SC.:mle-se onde CJ L1YÍCL' : 

O julg,i.mento üe todos os crin:e.' , cxce pLo 
os casos positivt1mentc determinados na Co:1 -
stitnição e outra:; leis, incum be ao .i~1rr, 
l'Cspe.ilado o maio poõBi1rel o J'<.irn do del icto . 

S:tla clrts s:;ssõ8s, Sele janeiro ele l8nJ .-.-1. 
Jlfilt o11. ~1lm1Jhilophio . . 

Sn~)sfüutivo cLL se0ç:'í.o 3" o al't :J , 5 1 a Gl 
])J porle1· j1illiciario 

Al't . O podí:: r jmlicia1·io d t Cuifo lcm p<ll' 
orgão um ít1'i\Jnnal, com sé le n.a cn piia l 
<la Republic). sob a tlenominn.ção de Tri
bunal Fe:l.eral de Ju3LiçJ. o co:np0'3tJ, 
alé:n üe um procuI'cldO\' ger, l d,t Repnb!ic), 
de tantos jnizes quan toJ forem os e3la los 
['0Jt;1rarJo;; .e mnis um, que r epres3ntarU. o dis-
tfo:to federal. . 

· Esse;ti juizes s9rií.o eleitos p2Lls l eg i~l aL 11r.1s 
dós estados: de entre magist1·mlos ou juriscon
sultos de -ilotn.vel saber e reputação elegiveL; 
p3rtt o Senado, cb maneit'.t qne cada c3tado 
rnj<t representado por nrn juiz no se io elo 
tl'ibu na!. 

0 pL'OCUl'c1dOr g "rctl d'1 R.op:1bJica, se1'i Ii
vremen te nomeado pelo prcside11 Le da Re
publica. de entre jm'i>consullos no bvoi"s do 
paiz e exercel'à no tribunal as attribuiç.ões 
definidas em lei do Co11 gresw. · -



· D juiz represeutantc elo 
-será e lei to pelo Senado . 

Distr·icto Federal o primeiro principio é vercladeil'o - a so:- lagt1o e o parallelismo " das duas magistra-
berania é uma e indivisi vel ; mas dahi não turas, da magistratura · dos !'lstados e da ma-

§ l .0 Os jnizes r epresentantes dos es tados 
e do District.o Fellel'al são v italicios e só por 
sentenç:L poderão perder o cargo ou sofl:'r er 

. :suspensão . · . . 
§ 2.• Seus vencimentos, assim como os do 

procurador gemi di1 Republica., serão deter
minados em lei do Congresso, que os não po · 
e.lerá dim in uit'. 

.§ 3. 0 O presidente e o vice-presidente do 
tribunal se1·ão annualmeute eleitos pol' maio
r ia. dos membro3 do mesmo t ribuoal. 

§ 4. 0 0> membros desse -tl'ibúnalserão Pl'O" 
ce~sados o julgado3 pelo Senado, quer .pelos 
cr·1mes.commuus, quer pelos de responsabili
dad e . 

/U't. Ao Tribunal Federa.! ele Justiça com-
petP- : , 

l. Processar e julgar originaria e pri vati
vamonte : 

a) o presiJente da. Republica pelo3 crimes 
crimes comm uns ; 

b) os ministros.· do poder exe,1utivo pelos 
cr:imes de respousabllillade não connexos com 

se póde concluir que o pod13t' jmliciario deve gistratura federal. - / 
ser uuo, e já na·sessão precedente o Sr. mi .:: A unidade d<i 'magistratura dos .es!ados t~m 
nistro d11 justiç11 demonstrou •que no governo por ílti1 ap]ilicrir os principias de direito admit-
federativo . r epuplicano, .a soberania. soffre tidos na.magistratura feder a l. : ' · . . 
limitações , que não S3 quebra por se crear um - Como j a dis3e, o orador _sub10 -a tr.1bnna urn: 
poder judiciaria p1ra a União outro para os · cam•rnte para fazer li gem1s _ cons1de~ações ' 
estados . poís q seu est?-do de saude nao per1m~te en

Com effeito, em contrario ao que disse o trar mais det1darnento neste de~ate , ve.m 
Sr . José Hygino, o orador entende que seria apenas justificar o sen voto, t~rmrnará }Jois, 
um contrasenso a soberania illimit~ da, por- declar-ando que sustenlli o proJec~o con stit u~ 
que toda soberania t em limites naturaes, que cional em contraposição ao substi tutivo, po~ 
encon tra. no seio da propria nação. que entetide que nesta p.nte, o golpe daclo ª 

Si no syatema republicano fede1,ati~o se mao'is tratura fü(leral é um golpe dado no 
reconhece aos estados. o direito de terem cór~ção dU: federação· . 1 
seu poder legislati_vo e se'u poder executivo, Si S9 anniqnila.r ess~ mag1str,itm·a fe~ '._lr~ • 
porque não se lhes ha tb reconhecer.-tambem pa.rallelamente organ1sada C?m .ª magi::.t.1.a-
0 . direito .de terém seu poder judi0iario que tura rlos estados, ter-se-~a ,amqmlado o pun
é ·ºcomplemen to da soberania nacional 1. cipio .. de que os estados sao soberanos ce:i1.o ~ 

Nesta fórma de governo ac1uillo que é da a Nação; deste modo o Coq g.ee.s_so mentma .ii 
esphera do direito pt'ivar.lo só póie ser jul- - su::t missão, pois sendo chamado P.ªr~ ~onsti
gado pela magistratura dos estados ; ma3 o .tuir uma Republicil. Federal, constttuma urna. 
que é propriamente do direito publico e republicn. uoitaria. 
administrativo, visto que este pertence á com- Í l ) 
munhii::i dos ., ciLla,dãos, a totalidade clelles, o s'1i. Jo1o DE SIQUEI1Afl. (pe a o.r\ em.cl-:-

q ualquer · ·deve ser applicado por um:t n1'.lg istratura Sr. presidente, es~ando su cíentemen e t-
<lifferente. · sentida esta matcrw., peço a V. Ex . que con-

os dr, presidente da Repablica ; 
· e) os mini'stros cli'plomat icos por 

CJ'ime que commetterem ; 
ct) 03 juizes de ultima instancia das j11Sti

ç s dos estados pelos cri.11e3, quer commun' 
quer de respomabilhh1de ; 

e) as éausas e conflictos 'Gllll'e a União e os 
estados ou entl'e este3, uns com os outros · 

()_os liti gios entre naçõ3S e~trangeil'as ~a 
União ou algum estado ; 

r1) 03 conftictos entre os tl'ibunaes de ulti
ma im;tancia elos estados e os 1·espectivos 
govern os . 

If. Rever os processos criminae3 findos, nos 
termos no !\ rt. 78 . 

III. Decidir, em g·1;áo de recurso neces
sario: 
. a)' as c~m~s 01~ que alguma elas partes 

tiver estribado ncçao ou a defesa eni cHspo
siçiLo da Constituição Federal; 

b), os processos por crimes politicos · 
e) os pleitos entre estados estran 6.eiros e 

c:clatlãos brazileiros ; 
0 

cl) as !\cções de divorcio e nullid~tle de ca
S<t1118nto civil. 

I.V. Julgar, em grao d.e r ecurso volun- · 
tarw: ' 

· a) as causas e.m que se tiver qnestionado 
SJbre a va ltda'.le ou applicabili.dacle de trata-
dos e leis fer.leraes ; · 

b) a~ crn.sas em que se contestai' a. vali . 
d .vle cio lei dos estados ou de acto3 de. seus 
g Jv~rnos em face ela Constituiçã0 Felleral ou 
do du·e1to ger,1l da União; 

e) os litigios entre lll11 estado e cid.ulãos de 
ouh'o; 

~ cl~ as que:;tões de direito marilimo -~ l1ave-
gaçao; .. ' 
. e) a~ c;:usag em qL~e se li v.er arguido nul 

l 1dad~ m~,mavel ou uncomp3tencia de juizo 
o~ ro1:0, qualq~ier _que seJa a sGntel\ça do 
t ribun.i l d~ ultnna rn s tanoia do estado • 

l>,?s habeas-co111us ; q u:i.ndó i1eg ida' paio 
t r1 b1 .uai do est ido a solttt t\\ do paciente· 

.rJ) as questões de e3pollo de estran doiro 
quando _a especie não e; tiver previst~ e~ 

' convençao OLl tratado . · 
. § . l . º N 03 doma is C3.S03, as tleci.séhs elas 
J11st1ças rlo~ e3taclos porão termo aos P"OCes-
303 e questõ2s . · 

~ .2." Os_ nl'e .. tos do Tl'Íbluul Fct.leral llG 
.Tu3t1i;:[l, tel'clo 1f01·ç .'I. ,te leis parn os caso3 da 
e3pec1e p:il' e!le re3olvida, q11ei' m•ig'inaria
ment~, Qel31' ]JO!' Vh ele l'eCUt'SO das cleciSÕ83 
dos tr1b~rnn,:,s de ultima ius tancia <los estados: 
rsa1.0.,~1ns sessõ3~, 8 ele janeiro úe 189 l. -

L . IJQ<g1ldo Filgu?iras. 

RespoJdendo a n.lguns apar tes, do Sr . Am- suite a casa si conce:le o encen amento da 
philophio, o orador .di?. que as questões cfücussão. · 
Je dil'eito commercial e de direito nmritimo Const1ltado, o Congresso !\.pprova o reque-
a que S. Ex. se eafei·e, pertencam na rimcnto. 
Suiss'.l. :\ magjst·i'a tura federa l, p@rque se .0 Sa. A~IPIIILOPHIO . (pela ordem) l'equer 
tem comprehendido que, dizendo l'.espeito o votação nominal. . 
commercio a toda a c0mmunhão, e ser- Consultado, 0 Congl'e·sso regeitti este reque-
vindo para fortalece.r 03 foços ent1~e o3 

t l l rimento. . . es ª" os , e eve ser C?mpetcmte p:tra. j u lga1' 0 Sa. PRE3IDENTE diz qne vn.e .em pt imeiro 
essas questp?.S a mag1sti'atura foieral, poiE é lo"'ar submetter a votos .os artigos do pro-
orgiio da soberania dn Un ião . . ·J· e~to que, si forem approvaclos, prejud!c'1.rão 

Mas, quando se trata do direito priv!ldo 1 
· t a· ·t l - 1 os substitutivos . propr1a men 9 , 1rCl1 o e e successao, re !lções 0 Sa . AMPHILOPmo <vela ordem) requer .. 

ele fam ilia, falta competencia á magist ra tura t't t ' e d l · 1 t praferencia p::tra o seu subs 1 u 1 vo · · 
e er a , e o .JU gamen o em taes as3um ptos Consultado, 0 Congresso · nãq a.pprova este 

, pertence exclusivamen te ó, magistratL1ra dos . 
t l requerirnen to . . · 

es. ac os. Posto a vótos, ê approvado ·o art : 54: 
Não póde o orador concoi'<la r com !IS dou- «Ô poder judiciarlo. da União t erá por . or-

frin as do algttus dos nobre3 repre3entan tes gãos u11 Supremo Tribunal Federal, C?l1,1 sede. 
r eferantes ás constituições allemãcs; pois en1 11.a cajlital ela íl,eptibl.ica;, e . tantos JU1 ze3. e 
sna opinião, nãb podem SéI' h•ti.nspl::rn tadas tribunaes federaes, c11strlbuidas pelo p:itz, 
doutrirn:.l! de tH'n paiz monarchico e j amais qu'ln tos 0 Congresso c.re:ir. ~ · - · 
como a Allemanha, para unn republica foi:le:. o Stt . CA~rniMtRO .J UNIOR (pela orclem) pede 
r .üiva como a nos3·h · a retimcb. do su8sHW.tifo qtte apt·esent<m aG 

Na A!leu1a11l\à Ífrociamou Bismarck o di- art. 5,1 do projecto. , 
rett.o d1: forç~; a Allenianln é um paiz cuja Consultado, ·o Corigresso consente na relt-' 
asp1raçao un~c :t é ª· coiiqu!sto, ao passo que i·ada do substituti vo. 
em nosso pat7. n,ma10r c.tspll'aÇão ~ a <lá ~'.l.z e _ Ficam preJucÜc1dos o:i ~1~! sti tu li vos do Sr . 
a confl'!\ternlsaçao dos ijovós. . · Tahn·es Blstos e c1o ar. Amphilopl.110 e 

Já se vê. pcis cj:tt ~ a_. s cónstitúiçô,es ios•1, iradas · " 
t l t "' Olll!~JS : , . ., .. . . . ·" ' 

nes e se\i.ttq>; ia_ o ó, rlos pritl<ll~ids do sYs- E' posto <t vél los ~ a1Jpeov:rt.docJ art. 5~, . 
têiüa iJ.ultctrló, não podem S9.l' traziclas como z<O Supreni'.J Tribunal B'ede1;a l êan1por-se•ll<'l/ 
exemplo eloque ute p~u·a por ellas modelar-se de lB juízes, rlome~dos _1n forma cio ai't. ~1i 
iostituic:õas clemocrn.ticJS . d , 1 !; cte entre os cidadaos de notavel saber e 

. 9 \ian to ú. Sniss:i obsérva . r1Lrn alti não reputaçã.o elegi veis para º. ~en.atlo: )) 
BXl§_te a[nda, H?as li.a. tei1rlfli1da .i~wa p. tioiti.- FiC<\!11 .pl'ejudicadas, ~ .~ubs,t1~ut:vo do S~, 
é~9ª.º ,d a . npg1slratur4 . M~s per1pinta: enj Viê.lrà 1;Ho~íro , e a. pr1me1ra p1?'. ts do subsh~ 
pmn :1r6 lagar essa un1ftcaç10 reahzar-se-ha ~ tutlvo tlo sr . GdugaJ ves C~aves. 
Em ~eguud'o Jogar serú_i3S:J um beneficio para E' regeila'.IO 0 padg'rt!p'lid iidico da; emerigct, 
a Su1ssa que por tanto tempo tem gosado ín- do Sr. Gonçalves Chaves ao ftl~i>n:Jciart1 5a-: 
questionavelmente de todas as liberdarles 1 E' approvado 0 art. ~6de. pr?Jecto: . _ 
E' is to que praeisa o historiador philosopho z<03 j uizes federaes sao vitalJC10~, J!e~dondo 
e.~amip1.1' I si nqitell 3 p~iz t~1n. vivi~o ~~rtl pre 6 cai\go unitiam3nte por sentença:_Judicial.- . 
1i, err1rr\a11\'.mte com as mst1tu1ções JUdiciarbs i'i 1. o Os se tis vencimentos serao tleterm1-
que possua, continuará com essa modificação nacl,os Pº:. lo} do Congre3SÕj que n:lo os Pº" 
a gos'.l r dos mesmos beneficios 1 dera dimmuu'. 

O exemplo, pois, da S1Jissa, n tí.o aproveita, § 2.º o Senado julgará os membr·~s. do 
porque élla t em sua magistratura. federal e a Supremo Tribuoal Feclerr,l e este os J mzes 
s~1a magistratura dos estados ; e uão era po3- federaes inferiores.>) 
s1vel · que as;;_im não fosse , porque nas diffe-
·rentes constituiçõ3s cantonaes la vem pre- E' posta a votos a segu·inte emenda do S1;, 
gado o principio ele que cada um dos ca.ntões Gonça.l ves Chaves ao .§ 2° elo a.rt. 56 : 
é -perfeitamente soberano, e· não se compre- « Depois das palavras-Tribunal Fedel'al
lrenrle uma soberania que não assante nm tres accrescente-se-nos crimes de responsabilí
P.od~res - legislativo , executivo e judi- dade; e supprimam-se as palavra~-e este os 
crar10. juizes federaes inreriores. )) · 

9 systema driJederaçfo _ tem a grande van- E' approvad1 a primei,ra 'parte additLvq. g 
tagem de conc1ltar exacfamente a soberania regeitacla a segunda pa.i·te ~up·pressiva . 
do3 esbdos com .a soberania dn. União . Os Fica prejudic,1do o substi tu ti vo do Sr. An1, 
estados limitam a unifio, e a união limita os philophio e outros. . 
estados. O limite esta justamente nas cot1- E' posto a votos e approvado o art. 57 do 
sti tniçõ3s federa l e dos estados . projecto: _ _ 

Passancl? a tratai:_ da unidade da legislação, «Os tribunaes federaes elegerão 1.le seu· seio 

~ Sr. Seabra. tratando do substi
tut.n:o que aprasentou o Sr. Amphilophio, 
o~s.e1 va qt:c S. Ex:. funcl n-se em dou:;; prin
c p103 : p:·1me1ro, cpe a s:J"beran;a na::;iotnl é 
u:na, . e, port'.tnto, o poder judiciario, que é 
n ·11u. ~a~ nrn~Hfe> taçlícs dessa soberani<t, deve 
t 3r r~iça~ cl n-er~a ela que lhe dá o projecto 
e rnst1tuc10m1!; regundo, que, hateufo uni
rl ~ ele ele legislação e sendo o poder judiciaria 
u n dos execulor's da lei, tambem d~ye ~el' 
u :n esse pode r. - -

o orador ~1z'. que na.o vê em primeiro lagar, os seus presidentes e organisa rão as respec 
, rn cou1pa t1b1!1dacle entre a unid,<1cle da legis· cti.vas sec 1~ e.t.<~rias. · 



__ respectivos empregados, betn como o p1~ovi
me11lo_ dos officios de justiçi nas respectivas 
circqmscr'ipçõ.,-s ,j udiciarias, compete respecti 
va1~?ente aos presidentes dos tribunaes. 

§ 2-. 0 O presidente da Républica designará, 
de entre os membros elo S'upremo_"I'i:ibunal 
Fe_deral, _o procurador ge11al dn, Republica, 

, CUJUS attrtbuições se definirão em lei . » 
Fica_ prejudicada a emen.da acldi tiva elo Se . 

Amphilophio e oqtros uo § 2·• elo ar.t . 57. 
E'. posto a votos e apprnvado ó art. 58 do 

proJecto: . . 
«.~o Suprerno Ti·ibunal Federal compete : · 
I Pt•ocessar e julgar originn.rin. e privati-

. v.ameute : -- · -
-a) . o presjden te ela R.epublic;:i, no3 c6me3 

communs, e os m\ni3l t'03 ele E-ibclo no:; casos 
do art. 51 ; · 

b) os ministros diplomaticos, nos crimes 
-communs e no3 ele responsabilidade ; · 

. e) os pleitos entre .a Uuiiio e os estado>, ou 
entre est()s .m1s com os ou tro3 ; 

d) os Ji~igios e reclamações entre 1uções 
e3trangeiras e a União ou 03 estados; 

e) os-conflictos do.s j uizes ou tri bnnaes fe 
deraes entre si, ou entre es5e3 e 03 dos eJ-
tados. ·· 

II Julg·ar··em gráo de recurso as questõ3s, 
resolviuas pelos juizes e tribunaes foderaes, 
assim como as de qu(l. trata o presente artigo, 
§ J 0 ,e o art.60. 

III Re\'er os proce~s0s findo.> , nos termo.> 
tio art. 78. 

§ 1. 0 D:ls sentenças da justiç1 dos e3tados 
. em ultima instancia ·11averá Mcurso para o 
.Supremo Tribunal Feder9l : · _ . 

' a) quando se questionar sobra a valiilade, 
ou -a applici1bilidaele ·cte trata,do> e le's 'iede-, 
l'cleS, e a decisão do tribunal do estado for 
contra ella ;- · 

b) quando se co11testar a validade ele leis.qu 
actos dos governos dos estado3 em face ela 
Constitqição ou di1s leis feder 1e3, e a decir;11o 
do tribuni11 do K;tal:lo considerar valiJos os 
actos ou leis impugnados. 

_§ 2.0 Nos casos e~n q?e houver ,de. applicar 
leis dos est[l,dos, a Juõtiça fede:'al consultara 
a j urisprudencia . clo3 trillunaes lccae3, e 
vice-versa, a justiça dos estauos consultará 
a jurispruçlencia dos Mbuuaes fedet\tes , quan
do houver clJ interpretar leis da união . 

E' fambem posfa a voto3 e approvada a 
primeira parte ela emenélá. moliltCfüiva dtt 
com missão n. I e : 

Diga-se-caus'ls e coilt!ictos- em voz üe 
_- ,pleitos. 

E' igualmente approvacht a: &eg-unda part.3' 
ela emenda additiva elo Sr. Gonçalves Chaves 

. ao n. I:-
'« No -final do pwiodo sob lettra - e - do 

n,rt. 58 n. J, -:àccrescente~se _;_ assim como 
'os ·dos juizes e tl'ibu1faes: de um estadó com os 
juízes e tribunae.3 do outro 'estado.» · 

_ E' -regeitacla a ·primeira parte ela mesma 
emenda.: 

Depois cio p3rioclo sob a lettr-a- b - accre .> 
cente-se_ a seguinte dispJsiçiio: «Os memtiros 
110 S11prem_o Tribunal Federal, nos crimes 
communs, e 03 juizes infel'iol'es no> crimo.3 
commll)JS e de responsabilidade .>) 
· · Alterem-se con veuientemen te a.s !e ttra.s 
que discriminam os cli ver.;Ds períodos elo re
ferido 11. 1. . · . · 
· · E' igualmente regeitacla, a. em9ncl.t d t 
com missão, mandando suppl'imir o n . I Ll. 

Ficam p1'e.i udicadas as emendas modificati
Va'l do S~'. Tavares fü.sto3 e do Sr. Amphi 
loj1hio e outros. 

E_' posto a votos e approvaclo . o art; 59 do 
pl'O.JE)Clo: . 
· .«Compete ao3 j ui zes ou lt'ibunae3 federaes 
decidir: · 

·a) as causas em que algumas dJ s pat:tes 
estribar a acção, ou a clefez;1, em disposiç11o 

cda Constit.uição Federal ; 
b) os J.xfgio3 entre um estado e cidadão3 ele 

outra;' ou entre cidadãos cl é estados di 1re rsos, 
cliversificai~do as _leis destes; 

e) os .pleitos entl'e estados e.> lrann-eiros e 
qiclaclãos brazileiros ; · · · "' 

funuadaS,.t1ffer c:T:i c ,,-H," v•= __.,,.,.. _ 
da União , quer cm e 1;1 vençõe.> ou tractados 
da Uniãe com outras nações ; · -

e) as questões de direito maritimo .e. nave·· 
gação, assim no oceano como nos rios e lagos 
do paiz; - · . . 

/') as qnestões de direito criminal ou civil 
in ternaciona 1 ; . 

.r1) os cr-in18s ·politicos. :.. 
§ 1. 0 · E' veciltdo ao Congees5o commetter 

quillquer j ut•isclicção fe deral ás j ustiç:ts cios 
estudos. 

§ 2. 0 As sentenç::is e ordens ela mag.is tra'
tura f'ecler.i! si1o ex e cu taclas por officiaes j u
diciarios ela Uniii.o, aos q11ae3 é obrigada. a 
presta,e auxilio, q uanclo in voc1da por elles, 
a policia local.)). 

E' igualmente appruvmht (L seguiu te emen
da. suhstutiva elo St.-. :Mornes fü.J't'OS ao 
art. 5\) !l.: .. 

«Substitua-se pelo. seguiute : 
As causas em que a lguma das part~s fun

dar a acção ou a clefestt em disposições da 
Constituiç11o Federal . >) 

Sã.o rejeitadas a. emenda aclditiva do Sr. Gon
çalves Chaves e a do Sr . Moraes B:1rros.' 

Ficam prejudicados os substitutivos elo Sr. 
Tavares Bnsto3 e a eri18nda. suppressiva do 
Sr. Amphilopltio. 

[!,_' posto a votos e àpprovado o art . 60 do 
proJecto: :· · 
« As clecisõ2s elos juizes ou tribnnaes dos 

estados, na.s mftterias ele sua competenciJ., 
porão termo aos pro~essos e questões, :::alvo 
quanto a 

« .1°, hªbeas-eorpiis, ou 
« 20, espolio ele estr,u1geiro, quando a espe

'cie_ não estiver prevista em convenção, ou 
tratado. · 

« Em tae~ casos, lrn.veril. recurso volllnhrio 
para o Supremo Tribunal Federal.» . · 

Fica pmjudi0arla a emenda. suppressiva elo 
Sr. Ampbilopbio. 

E' posto a votos e a.pprovn,do o art. 61 elo 
pr~ij ecto : 

« A justiçi1 elos estndos nãõ. póde intervir 
em quôstões subnwttidas aos tribnnaes fecle
raes, nem annullar, alterar ou suspender as 
suas sentenças ou odens . >) 

E' igualmente approvacla a ~eguinte emeu
cl<t dos Srs . l\fot'acs B1rros o Adolpllo Gordo: 

« Accrasce lite-se : 
« E, reciprocamente, a justiça federal não 

pó le intervir om qtustões submettidas aos 
tribntmes dos estados, nem annullar, ai tei'ar· 
ou suspender as decisõe3 ou ordens clostos, 
e:rnepttrnclo3 03 casos expt·e;;sam:mte cl 3clara
dos nesta Constituição.)) 

Fica ln prej u Jicacl i s a emenfa adt!itti va elo 
Sr. Tavares Bastos e as suppressiva<;; elo 
mesmo senhor e elo Sr . Amphilophio e ou
tros. 

o SR. PRESIDEXTE rliz Cjl!B, conforme foi 
resol viclo pelo Congresso, ó esta, a occasiií.o ele 
votarem-se os ns. 24 e 27 do ar t. 33 com a> 
respectiva:; emendas e bem assim 0 3 ns. 11 e 
12 do art. 47 com as emendas aprese uLlLh 3. 

o SR . LEOPO T.. J>O DB
0 

BULHUES (pela oi·dem) 
St' . presidente, peço a V. Ex. so digne de con
sultar o Congresso, si concede que S 9 votB em 
primeit'o lagar o substitutiFO que éstabelece 
a legislaçiío se1nr,Hh relativo <J/) n. 2,1 elo 
art. 33. ,-. 

O SR. PRifüDE.'HB - O nobre deputado 
queira dech\l'dl' qnc substitutivo é este,· par
que Jrn, va.r i o~. 

o S1t . LBOPOL90 DE Bur.HÕ ES - ·Refiro -me 
ao substitutivo, as>i8·nado por oltenta e 
tantos membros elo Congres30, relati vo a le-
gislação sepmw!a. , 
· Posta a votos, é approv.l cla a seguinte 

emenda suhst itn liu .i. do St'. L'lopoldo ele-Bu
lhões e outros: 

« Substitna-so o n. 211 elo art. 33 p'1 lo se
guinte : 

.N. 24-Decr:3 tttr a8 leis pl'ocess~aes da, jus-
~iça federal. » · 

otltros: 
Accrescente-se a este -o& seguintes para

gTaphos: 
§ 25. Esfabelece1· leis uniformes :sobre nJ~ 

t_uralisação e füllencia. 
§ 26. Definit' e punir o3 cri mas politicos, 

os de fül sificaçã.o ele moeda. e elos titul o3 vn
b!icos da Uniã.o, e os cJrnmetlidos no al to 
mar. 

E' igualmente_ appl'ovado o seguinte sul::w 
stituti vo da com missão ao n. 27 do art. 33 : · 

01·ganisa.1' a ,justiçll. fo.dera. l e no3 termo~ elo 
art . 54 e seguintes da seéç11o llL 

São rejeita.elos os us. 2,1 e 27 do proj eclo e ~t 
emenda da commiss11o ao n . 24 . 

E' approvacl.t a seguinte emend11 substitn
tirn cio Sr. Augusto de Freitas ao u. 11 elo 
art. 47 elo projecto : 

«Substitua-se o art. ,17 ::i. 11 pelo seguinte: 
Nomear às mag-isít'aclos federJes medean te 

approvação do Supremo Tribllnal. » 

E' rogeitaclú o n. 11 do art. 47 elo projecto. 
E' approvado o n .1 2 do art. <17 do projecto: 
(<J 2. Nomear os membros do Supremo Tri-

buni11 Federal e os ministl'Os c!iplomnti c::is, 
mede1>.nte approvaçfio elo Senado ; potleudo 
na ausencia do Congl'esso, ele;ignal-os enf 
commissão até que o Senado se pronuncie .» 

E' tambem approva·h a se g·uinte emenda 
modificativa da commissuo :lo mesmo nu
mero: 

«Em vez ele - :nedeaute -dig"<t-se - snjei-
tando-a. >) - . . 

E' i'ejeitacla a emendn, substitutiva do Sl'. 
Rocha. Osorio e outros, ao 111 3smo n. 12 Llo 
art. 47. 

Veem a mesa as seguintes 

Deezw,ações de voto 

Declaro qu ::i , si estivesse presente na occa
sião em que na S3ssifo ele ltontem foi votada 
a moç:1o do ciclldão Dametrio Ribeit'o, repre

·sentante do Rio Grande elo Sul, ter-lhe-hia 
dado ' o 1:10u voto e , a1iro_veibuclo o ensejo, 
appellarrn. para o patr10t1co Governo Provi
i:;orio no sentido de dai' urgente effocti vidfl.cle 
aos complementos eosenciaes de tií.o elevarb. 
medida,, satisfazendo assim aos intuitos do 
govemo e as legitit11as aspiraçõ3s de todas as 
contlssõe3 religiosas que, ciosis de sna iucle
psnclencia, repa! !em todtl. t utella do poLlet' 
tempo1·al por clesconhecet'-llle competencia 
além cht nmnn tenção cht or,lem material, 
garantia e r.espeito á liberdade espiritun 1. 

Sala da~ sessões,_ 8 de j,anei ro ele 1891, 3º 
da Republica. -JosLJ Bcvilaqua . 

Votei contl'i1 o plano elo podet' jurlici<ll'io do 
proj ecto ela ConstituiÇtio, nií.0 pot' julg\1l-o 
menos acceibvel no regimen federativo, nus 
inopportuno, em vista das circumstancias 
actuaes e tradicionaes elo p1iz. · 

Sala elas SJ SSõe.> , 8 de ,i clll ei ro de 1891 . - A. 
Ca vale rmt i . 

DecLn'amo'l que votamos con[ra, a emenda 
do Sr. Leopoldo ele BulltüJS es tn. belecen Jo a 
cli yersidade ele logislnç1io . 

s ~i l n. das sessõe3, 8 Je janeiro tle 189 1. -
To~ta.-Rosae Silwi.~J. L. Coettw· e Campo s . 
-Generoso liI arqiies . - Cottlo Cai'ta,;;o . 

r;>eclal'i1mo 3 qnc volamo3 contra a enDnda 
ao § 24 do art. 33, assignmh pelo S1's . repl'e
senh n tes Bulllões Jardim e ·outr·o3. · · 

S:LJa das sessões, 8 de j aneiro de 1890.-
Chaves.-:fotonió Otyntho. 

De0laramos que votamo3 c111 tt'a a eme1Hlc 
cios Srs. · BltlhõJs e outros qu .i estabelece f 
diversidade de legislaç.ão. " · 

Sala elas sessões, 8 ele janeiro do 1801 
-.Tose Ifygino .-Tolenlino d e Cm·valho .- Gon 
çalves Ferreirri.- A.;i'./ré . C<ivalcant i, - jJf.l . 
noel J. J. de S errcmo. - S e:i!.Jr ,i ,- J uQCi\J Í' 
de Ag Eia1· . 



Declaramos que vot[tmos em _favo1· da In clt~a-se . no titulo Il o segÚin te : · · · 
e:nellllfl. elo ~r . r epresen tante Amphilophio e -Art. Pal'a prover a sua ssgm'anç:i. cai.la 
oilt t'03 -ao5 arts. 5<1 a Gl da secção 3• ·do pro- estado 01•ganiswú, a l \;n ela su:J. policia, uma 
j ec to de Consti tuição . ' milicia . A orgunisaç~1 llessa mili9ilt ssrá 

Sallt das sessões, 8 ele ja~10iro ele 1891. feita ele · accordo com 1·egeas uniformes , que 
-A.. Milton.'- lifonte i1'0 de B ai-ros.- Jose se rão estatuid:1s em l0i ord-inar:b do Oon
Sime1io .- J. J. Serram . - Manoel Fran- gresso, e , como parto cl:t forç.t publica, 
cisco lllac!ul!lo .-J. V. ll:leira ele Vasconcellos. po:lerà e l la S3l' mobil isn:da pe la Uniã0 em 

• -Josd Hygina.-Joaqiiiin -Ante1·0 da Cruz .- caso ele cle,fosa intern~. ou cxtei•na . . 
Theoclo;·o Pacheco (si estivesse presente).- S'.tla das ses3õ3S, 6 dejaneiro ele 1891.
Caetano de Albuqice-rqiie.-Lace1·da Coutinho. - R . N ina R ibeiro . . -Lcrnro SodnJ. -" ']fa;·ioel 
Badaró (em parte) .-illmim At·vares Affvnso. B arata·.- Ma!ta B ac3tla1·.-l11dio do Brazil.
._EJ .. Canieiro.-Custodio ele 111ello.-Santos Paes ele Carvalho .- - Oi'. :CanWo. - .Antonio 
P éi-eira.-iln(i'isio Fialho . ..;,,.. Cesm· Zama.- . Baen[i, .-Pedi:o C1ie1:ino ;it. 
Garcia Pii'es. - Gomenso1 ·0.- E spirita S ànto". . Ao ar-t . 6~ -Bai:üo ele Vilta Viçosci. -Pmila Guimaníes. 

. - Gonçalves Fer1·cira .-i11011teiro ele B cm·os.,..- .. SulJstilua-se pelo segL1inte : 
Firmino dei Silvei1'a.- ."l. Cavalcan ti .-José Cada estàêlo reg-er ~se- lrn pela Cons_t it ~Í·~~o 
Bem'J.rclo.-l!Jnacio Tosta.-Pedro A merico. e pelas leis Que adapta r , l'G3-pei ta '.lo-; os J?rirrl 
- Iimorim Gcircia .-ilmphifophio . cipios Qonstitucio naes cln. União. · 

DISCCS3ÃO DO TITULO n KSEGUINT8S DO PIW· Ao art. 63 
JEci"J DE CONSTITUIÇÃO Substitua-se pelo seg.iinte : . 

· . Entra em Ia .d~scussão o t itulo lI Llo prn- -São propriedade dDs es tados as .terras .. cfovo ~ 
JCCto de Constttmçao- Dos estados . lutas situadas dentro dos seus respeot-ivos, li-

!J Sn.. R!ilTUMnA (pelá Oi'Clem) requer que rni tes, c«bendq_ á Unhto sóme nt e as que t"o-
ll .1 0 · · rem necessarias parn serviç.;s federaes . se

1
1a consu. ttú.O o ongresso si consen te que . 

S9Ja discutido conjunctamen te 0 tit. 2 , que Suppruna-s'l o p1ra.gt'ap\10 nn ico . . 
se inscreve« Dos es tados», 0 30 «Dos muni- Inclua-se no tilllio II o seguinte artigo op 

· · onde convier : --
ciplOs», a sec•;!fW 1 ~ elo tit . L1° «Q ,ialidades do . 03 JWO [}rios nacionac3, citrn nl'í:o forem ne-
cidaclão br:;izileil'o», e a s0cção 2• «Declaração 
ele d ireitos» . · cess1rios para seniços da União,' passarão a'o 

ilominio .. dos es tados, .em cuj o ter ri to rio esti -. 
O Sr. Baclaró- Sr. presidente 0 ( ·.ve:i.·0111 si.tmv.lo3. · 

Cong-re3so tom p1·ocecliLlo ]Jem submettendo os . Tit Lt lo·m 
tit ulas.da. Consti tiüção it devida discussão. V. Subs litu :cm-se . o3 'a1;t.i; ri?.·· e p~~' l\~ l~ sJ _'. 
Ex. acaba ele pór em discussão a matei~ia re~ · g: ninte : · 
Ítll'l311 te ao ti tu lo S0 , que se refere á organisa-
ção dos· e:stado? . _ CreiQ. que ha, uma pro: Ar t .Os estados organisnr-se-llão por fürma 
postlt da ,commissao, pedmclo a supprossã.o qtn fique assegL1rada a autonomüi dos mu
de um paragrapho que envo l\re doutrinlt im- nicipios .e m tudo f(Uf.rnto respeite ao seu pe-

t t P cn liar interesse . . por· ·an e . at'ece -me que a igaem preto nele 
reuuir a materia do a rt. 72 a este flue vn,e S:11[1, elas sc.>Sõe;;, 5 ele janeit·o ele 189!.-

t d' - Lauro SollrJ. - R. Nina ·Ribeiro . - J.lfanoel 
c!l ra r cm iscussao. Declaro que si fal Barata . - ilf,;ua B .o·celtar . _ Paes ele Ccii·-
acontocor, levanto-me p::i.ra r enovar o rectue-
l'i"menlo elo nobre deputado p:H' Matto Gros - vcilho.-Dr . Canlc1o. - Se rzcllcllo Coi·réa . ..:....4.n-

d. l - l tonio Bacn:r. . - Pedl'O C!icrnrnH. - l mlio elo ;;o , pe uic o a approvltçao e a Coustituição por B razil. 
acclan1ação . (Mit i!o bem.) 

Art . Em to.fas as· eleiçõ3S e votaçõe3 ele 
O Sr. Tosta-Sr. pres idente o titLllo ca l'acter politico, ou üizendo resp 3ito llOS in-

3'' ~o i:it'ojecto em discussã~ trata ela organi - teresses immsdiatos el e qualquer es tado e fei 
saç,w cios estados ; a s3cçao 3"' trata da de- tas no Co ngresso, os votos serão co ntados 
clar aç[o_ ele elir0ito, materia importante que conforme o ar t. 45 §§ 70 e 8º do projecto . _ 
~ó pot' s1 deve occupar por algum tempo a Ai't. Em quulcjner ol::Jição os votos 11.s
attenção elo Congresso. Peço licenç:i, a . V. signaclos se1·ão a[lurnilos. 
Ex. pam fazei• um r equerimento qne op- Sala das sessõe3, 20 ele elezernb1·0 ele !890 . 
po:1ho ao que foi_ foi to pêlo uobre deputa do, -José Be vitaqua . , 

·c1.tJO nome peço llcenç1 para declin<\l' , o Sl'. 
Re tumb'.1 . O meu requerimento é qu e entrem Ao art. 63 
em disCllssão os titulas 2° e 3° do 1woj ect.o, que Substitua-se : 
tt·a t am ela oi·ga nis:ição elos es tados e muuici- As m inas e as teri·as devolutas sãQ elo do-
pio3, ficando a discussão da secção 2ª,_do titu- minio dos es tados, ~em prej uizo dos direitos da 
lo '1° .que tra t[t ela gnrantia elos direitos iodi- ~nião a toda a po1'çâo ele t erritorio que pre
viclnaes, para mm. discussão especial. c,1sar para a clefosà elas rron teiras, pari1 fotti-

$ ubmet ticlo a votos o requerimento Llo se. ticações, pam_constru9çõss e em geral para 
Rc tnmba, é rejeHa.do. qLmlqu e~· serviço publlco qu e llepcnda clirecta 

Em seguida é posto a votos e appl'ovado 0 e exclustvamen tc de sua autoridade . 
reqneeimento do Sr Tost[t. S. R.-Salu, elas scssões,8 ele hneiro r.lc 18\J l. 

O SR. PRESIDENTB cleclarJ, qne estão em -Antaq de F a1'ia. - lligni• F1·ei1 ·e. _ 
cli:;cnssão os titulas 2° e 3° do projecto. (O Sr. preside.nte cleix·i a SU(L cadei1·a, que . 

o SR. PH,ESIDE~TE _Peço ao3 Srs . r epre - passa a sai· occitpacla pelo 81·. vice-p i·esidente.) 

se ntante.:; que queiram occupae os se us too-a res o s .r. A. ntão de l<'aria l·li' z. 
Jloll'<t se proceder à votação ele uma enfeuda 
l S 1 t d 1\ .1 que si.t i:ves3e .tonuclo a. p:llavrit quanfo se 
r o. t'. e epu a o I1 .to~, que ,foi apr_esentacla discutiu 0 cap1 tu lo que mtb da dis ~rimina
hoJe . Deu-se essa omissao por causa elo grande Ç'ão elas rendas , não viria agora occup::t t' a 
n umero de emendas , mas ainda é tempo ele attenç,ã.o do Congresso . 
l)ocler' o ConbO'I'C~SO 11e0 ol"61' sobr·e !' e1nend~ o l 11 e . l l 

- u ' '" "' .,U[ll1( 0 ~e LÜ[ ( aC Ü pela primeil'a Vez eS-
~:~~U~'i~'.11 additivo re lat ivo a assumpto jucli- t~dar 0 proJecto conf~sn que soffrc u impres

sao diversa a proporçao que proccdi1 á sua 
O Sn.. P H.ESroENTE - Não liavendo no leitm'[t . 

r ecin to cio Congl'esso n umero sufilciente de _ As3im é que o ar t. !~lhe deixou a impres
SriJ . r epresentantes, adio a votação desta s;:w ele que os comprnm1sso3 do Thesouro eram 
emenda parn quando 's0 t.fver ele votal' os grandes e de que o Governo se via 8111 diffi -
titulos em discussão. E' um si mples adclitivo cnlclades para satisfazei-os . · 
ele modo que não a ltera o que es tá de ter~ De fac to cle3de que o Governo PeovisoriO em 
min ado . vez ~!e discri.1!,l inar pei:feita rnen te a compe-

Siio . lidas , apoiadas e entrnm conj uncta- ~encia ela Umao e elos Estados, em n'iateria elo 
mente em discussão as seguintes_ impostos, era natural que todos ficasse m s 1-

E-memlas be11Cl? que o Thesourn não se acha va em boas 
condições porque eca preciso alem das rendas 

Incllrn··Sa no titulo II ou onde convier: dest,inaclas á Uu~o que. ~sta fosse procurar 
Art. Fica extiuc ta a g·u<1rcla mtcional. ou tia de que os Estaclos Ja lançavam mão. 

, ' 
O ar'L 34 porém causou-lhe " inÍprassão. di-

ver3a.. . 
Açi ler esse arüg0 ·parecià-ll~e que a U.nilo 

· ti nln dinheiro ele . sobra p'.lrque reserv<1va 
p ~tra si o cliliei.to de taxas, ª 'agricultura, e a. 
irnrn i "Taçã.o dos Estados; porta abcrt <t pau 
to:las "as elespezas.:q ui:d be surprellendem' hqj e, 
pr in.êi pai mente · ;aq·.rne1las:. :que se rnfürem ao 
serviço d 0.- in:im~gra:çã·o ~ .:_. . . 

l\fas deantc das cléspez,,s elo art .; 63 - que 
é .cJnsequencia· l-0gic;i. . tlo-art.. ?4,. a Uni~o 
cba1'nou a si o dominió · cl:ts' t erras devolutas 
(ta Rápnbrica .· -· ·:i .·• ~ ~ .. .. ... · ; . 

Cfü, comJ e t'.U. nai µri11, que a--1 l)mao so-pre
teníless3 ·a. do1;nin-io'. · c1~s;n$ · für11os pa:ra Pº-: 
voa.1-as, ·e clai·o ti~11l:>ein:..qdé , ~liamo~1 - t• si 
touas \tS. .de~ p~zas d.o . se~v ~ç,o. i'Jspecl1 vo uo 
povoam ento do sólq. . . e .. . 

Alguns represent antes; . nXü'. _i;i1).c&ramlo a 
riuc'st<lo por . esse lacl9,' ente1~deP~m que as 
terr~s oram patl'imonio da: Ut! iltô cl1sser.an~ rpie 
era unu iniquiillcle tirar e.SS'.l.S terras a Un1ã.o 
lmra elal-as vos ésfado's . .. 

A este respeito ·o or·aclor deve chr a sn ~L 
ópiú ião e-s~'J acf~\f~1;_N~ p;;eri18nqa da commissito 
s1 a sua Qq._o .W.1' .\lPl1fO\'.ad.;i . . .. .. . . ; ,· 
. Perglliitu: o qqe _· ~? : qn er c0111 i1 insse tbs 

terras 1 · · · 
. :: ·:.• :. . . 

Para o p0vôamento 1 ., 
Si :os estado3 não possuem t em1s clavolutas 

é p:il'que teem a felicilhde t.l e tel-as toLla5 
poY<hch1s . 
.: .. cA. r110·nam1lia., dit o ot•Jclor, de que t_an t_o 
111~1 .cl izia.mos,"j á · tinlm fei to alg.mn!t cousa. no 
~epticlo do que reclannm àqui os fü cleralis.tas . 

: 1).i; i n é que no art. 4° ela ultima Je!orça
llíen tntlia '· esta y,i ex pi ici tamente clecretU:do 
que· a .it11p01'.ta ncia da .venda elas terras Cl evo
lubs passava a.·pe1; tencer ás 'provinéitts ües3[1 
cl1h em clerinte. · · · 

Proclanncla a Republica :foi r evogad .c - a 
cit·cular elo Ministerio ela Fazei:ida ·que nnn
dava que a cobrançlt dos impostos · da ve nda 
Li as terr ns devolutas fosse fei ta pela i-nspecto
Jia, do Thes::rnrn e üeterminou- sc que a i m
portanGia dessa venda fosse directamen te 
cobrada pela Thcsourarht de Fazenda do Es
tado e assim se está procedendo . 

A Cnfüo é incompetente 1nra füzer com 
regulal'idmle o serviço do povoamento do 
sól0 .. Aqnelles, que como o oraLlor, teem es
tudado de perto o serviço da colbnisação 
sabem que ellc tem siclo completamente cles
astl'oso. 

Diz qne !ta unn consicleÚçilo capital nes te 
assumpto e nes te ponto impugnando o p1·0-
jeeto do Governo, vae do encontro ao mésmo 
Go vemo, sat isfazendo uma das aspit'ações que 
suppõe deve li limentar-:t reducção eh despeza.. 

O Sr. rnini31ro da fazenda disse que o· 
compromisso da União era de 200 mil contos, 
não disse porém que se gastava esrn quantia 
ele modo que o Congresso ainda que o qui .. 
zesse não podh es tudar o assurnpLo, is to ó 
roduzjr a despew. . 

Mas o orador, no que diz rnspeilo ao serviço 
de teaas e colonisaçuo pode aclian.tar a l
g uma cous:1., demonstrando poder fazer-se 
uma redução anunal de 10 mil con tos. 

O -s~rviço esli sep;i,rado cm lÍous; serviço 
propriamente do tert'as e o sei'.viço pn1~ 
prhtmen te de colonisação. o p1'imeiro er::t 
o saque legalisaclo autorisado pelo Governo, 
como passu, a mostrar, clesen vol vendo o 
mecan isrno 'clesse processo . 

Diz qu3 o ·saque .ià .. es t ava r egularisado ele 
fal modo, que a auclaC)a. cios saqüeador es era 
tal que no Rio G1'ande do Sul se deu o 
facto de um jniz . coürn;issario ~'.1trar por 
uma. :peqtrnna. co loma, CUJOS lotes .)a estavam 
msclidos, d~ma.rcacl.os e occupadb3 e tirar 
pH'J: o feliz possei ro sessenta e tai1tós loles 
medidos e clemarc1elos havia dez aiúios .! . 

E. agw,~ outri1 9ircun1~t:lbcia: :à princi;pio 
havia as rnspectorrns, )10.Je denomrnaclas dele
gacias esp3c:aes ela clirectoria ge;;al · tinham 
duas sec·ções uma tratava .de receber os iÚ1-
migrantes, de alimenfal-os e distribliil' poios 
lotes, !1 ~mtra de v.erificir as ' 1i1eà iÇÕJs feitas . 
pel o~ }Ulze_:; commissario3,~ e, emq nànlo a 1(e
p.artiçao mw approvasse o. trabalho ·os pre
sidentes de provinciq, não ·pociiam j ul o:ai; ·i~ 
medições vi\,lid<1s. _ · · · 0 

·· ' 



Q wnclo 01 republicano.> tonnram couta da 
ad i11inistração, o orador po1' curiosidade passo u 
em revista grandes nu meras de autos de me
diç;to jc\ julgadas e veril).éou que 90 º/o de3tes 
e:.tav::uil e_m cles1ccordo com Q;> rnemot' ic-;.e::;. 

Posteriormente qun,uclo ora !'ni:iL;tl'o da 
agricul.tnra o Sr. D'emetr iõ Ribeit·o, que . 
confiou o SGl'ViCJ da colonisação elo m o Grancle, 
ao oraLlor, fot'a á inspedori a examinar os 
auto's, O el os tluzentose ttUlfOS que )it, exi5tiam 
não havia um sà em ci ue os rnappas-esti vessem 
do acc01'cl o cJm os memoriaes . 

Quaúto á colon'sa/ão, diz que a cou3a. üinda 
e1"1t Jleior . Como se s·1b", o regímen momir
chico' lBgou entre as cou~as ruins uns celebres 
contractos ele intro.lucção do irnmigrmlt"S. 
O orn'.lor· iJã:) c,1~hecJ coun peiur ne3te 
mnndo: povoar o p:i,iz co:11 imrnig t\tntes t ra-
7.ido3 ,, tanto por e 1boç.1, isto é, o qne alli niib 
pre>fa, trazem para cr,,. • 

A proposito, deve dizer que· llon 1re tempo 
e111 que o Rio_ Gea ncle c6lonioo u e teve nuis 
l1·1Lilidade para org.rn isar cs-n servi ço elo rine 
o no'JJ\.l mini.1Ero da agri cultLira . 

Quem . fvl' ás CJlonhs el e S ~tn to An gelo, 
SiUlL' Ann a e S . L;op:>lclo ha , de ver Ull1 1t 
poírnlaç.ão la.bori9;a o cheia de vir tuJe3, o que 
niio se eh\, ·co:n relação ás novas coloniits, como 
]lJ l' exemplo n,s ele S:ll1to Antonio µa. Pcltm
Jha, ondo cinco in'nnigrantes· ·e ntrnrum e tle 
Jil sahiram, ficintlo cinco ou seis famili as; 

·E' preciso f.1flar com fran queza : o pe3soal 
r1ue -se acclitmi é o pé3soal ágricala,. 

Depois de algumas considerações aiDLla a 
e>té respeito, diz que sà com esrn ser viç:i a, 
União füz uma, econo:ni a, ele 10.000:001;5000. 

O ormlo1· ficou a tordo} do quando viu o 
St''. mini:slro da fazenda dizer que, si não 
fo sse acceito o · projecto ele Com: ti tuição nn, 
p:i.rto ro.r0ron to a distribuiç\ o do rendas, 
liaYiamos de ter a bJ.ncfrot ''· 

O orarlor, que aCi'eclita em tudo, nilo póde 
act•eclitar em uma ln.nctwrôta, neste pa iz. 

l\1as si se reunil' a economh de dez mil con
tos, que um digno representante do Rio 
Gr.1.n de-do Sul pro.paz, com n. do ig11 n! r1nanli;1 
qn G o oi',ldcir vae )lt'opot', já n'i.o será tão 
gr•ave a.s:tuação do jXlÍ 7. . 

Vota, poi;, contra o art. 03 do projocto e 
rbr:i. a sua ::ippl'OYaç·ão i1 emendt1 da, ·commis
s~ o, si nilo for acceita ::L.i:1ue vae ap resentai'_ 

Si o orador tivesse a, ve ntut·a, ele vel' a sua 
cloutdn:.i. acceit1 p3los est1tclos , os aconse lharia 
só ri, rc •.~eberem immig rantes espontaneos e 
com c::lpit1.1e;, porq.tü s!Lo es3es os que 110s 
serrem . 
· A úm aparte q11 e lhe é d~ do , responde· o 
orador que-ni'í,o .esli de. accordo com u n1oção 
do Sl' . Ram~ro Barcello.3 e CJL1e ninguem ap
plaudiu mai3 o Governo Prov i0;or :o do que o 
01'ad01', ap3za1' elos pe1uenos erros r1ne com
meHen• 

1\fas quando es tes erros se fot'a111 reprodn· 
zimlo co;11 urn::t snccesslo ra pichi e r1n '.mdo 
viu o decreto de 4 ele outubro niio poJe dei
xai' de criticar esses actos . 
. Qnando o oradop vdu pim o Congt'e3 m,es
h va certo ele que o Governo Pro vi3or·io havia· 
de dizer : no'Ssci, missão está te1'mi11 '.1cl.1, o 
CongTesso Constituinte ahi está, e depom'J3 
nossas foncçõss em vossas mãos . 

Fui o que o Governo Provisot·:o fe 7. e o 
Congresso muito pa trioticamentG c::mfiou a 
missão de admin istrat'. 

Dln,s clepoi3 appJ.receu · a conlt'a-rnoçfo -e o 
Congl'eS>O fe z o, mesmo qnB o Congre3so Ar
gentino, qi1.e poz todo o podel' nas mãos de 
D. Juan i\Ianoel Rozas:- «Nos entregamos 

,., ao governador El Swmna elo poderes. » 
Por füliciLlado noss:i. o chet'e do Governo 

Pl'ovisoi'io · nã.o é um homem que se pareçrL 
com Rozas . Si elJ .:i fosse um outeo Ro zas, é 
bem possível. 

Com es ·;e proc~c1im ento o Congreoso snici
don·se. 

Quando o Congresso s::i reunin 110 dia l 5 de 
novembro devi l clwnmi· a si todos os poforos 
constitlüdos e e3tal;elecer lo _;o depois um go
verno provisório, porque O que ahi está é O 
da révolução. , 

-Que necess'd11de, pergunta o ondol', t:n'm 
o Gove1'.no Provi ~orh ele legidn' ngora .~ 

Diz que o rJsultaclo ela moção fo i o decreto 
da fus:io ba,ncarb, fo i .o reconhecimento de 
p;iga.nrnnto ele d\vidas ele vencimentos a 
juízes de direito que volLw tariamente ficaram 
avulso3 du1'at1te rnuito3 an nos . 

A um apa.rte elo Sr. R.amirJ Barcellos o 
oradol' responde que snpponlta-se qae agor.:t 
na. ele i'ção elo chefe elo E5taclo o Congre3so 
l'econhece o gen3ralissimo Daodoro, mas sup
p.onha-se tamlJem qae em maio o Congresso 
decl<lra que os ac to3 elo Govel'no Pl'O visoriQ 
não podem: l)er appl'ovaclo3, veja-se om cpe 

liosição flca o pl'i mei1·0 magi.>trnclo da Repu
JiicJ , ao pa>so que si o Governo Provisorio 
clissess.e agom «aqui estão os meus a,c tos, 
sejam discutido3» o Congresso diria «estes 
devem S'.l l' revogados, aquelles approvados)}, 
en tilo po leriamo3 elege!' chefe do Es ta,do 
qual quer nn mbrn do Govern o Proviso('io, 
e elle flcwa: na p:is;:e plcmt de sua~ attri
bniçõ3S, livr\l ~lo p3r igo a r1uo o orado!' se 
referiu. 

·' O S r .. ~Toflo Ilarbalho começa 
repetindo as palavras qrrn h'.1 poucos dias 
proferiu o Sr., pt'eSi Llente do Cong t'esso: 
« To.lo o Bl'azil tem nesse momento voltadas 
a1: suJS vi stas sóbre nós, que clcv'emos orga
nis ttr' quanto antes a Constitu iç1i.o Fcclel'ctl e 
qno essa Constitui ção devel'it ser fo ita ele 
modo a sol' a honra do Brazil. )) 

Si a estas pa,lq. vms, prof<:! t'iüas com tanfa 
autoridade, o Ol'adot' pu.les3c accrescentar ::d
gnma cousa, diria que ne3to momento não é 
sà o Brttzil que tem suas vistas voltach s p::t ra, 
ilàs, ma3 tod~\, a republiea d e\, Amarica, a, Eu
ropa intsil'a, o mundo civilis '1do, emtim, e 
que a Constituiç1i.o riue temos ele elabol'al' 
eleve_ sel' a honra elo Bl'azil · e ' a0 me31110 
tempo Ll t\ civilisaç'.io moJerna,. 

l\Ias, pari1 isso, é pre::iso íJ ue ella sai1t de 
nossas mão:> lt\ibtill1:i.dn, ele modo a e3tw sii o 
esqo1Teita cl·3 todos os defeitos r1ue a possa.111 
inr1uin:11', qu er S) r ;firam olles á c0ntex
turct Íll ti ma do projeclo, q L19 l' a SIU fà t' ltli1. 

O oradot' é tios primeiros a prost:_\l' tocln, a 
vo:rnfü 1i.o e homenagem .mesmo aos distin
ctos publicistas riue foram incumbidos de 01'
g,misar nossa:- Constituição, e aos membros elo 
g·overno que se incumbit'f\111 ele rever esse 
projecto e de oíl'erecel-J á unção pelo de
cre to de 22 de j uuho do anno pass::tclo, pt'i n
cipalmente c\ivis1ndo enteo os primeiros o 
vulto pro3minente e legenda rio ele Saldanh;i, 
Marinho, qu'l ó como a encnrnaçio do e;; ririto 
repu blicano entrn nós e entre os membt'ü3 elo 
ministe:' io o illnstre ministro ela, justiça, que 
se pode comparar aoclnnceller de L'Hospital, 
pela, vfls tichio elo seu ta lento, erudição, o pela 
inca,ns::tvel aclividade. 

E1tretanto, apezar cli$So, é necessa.rio com
fe3sar que na. Co nstituição ha clefoito.> que 
pl'ecisam aio da ele retoque. 

Um dos pontos que parece atacavol é j :Bta
mente o qus es (it em discussão . 

O orador precisa es tabelecer o sen ponto de 
partida conforme a, idé'l que far. elo goYerno 
fed erati vo . 

O go verno federati vo é a fol'ma de governo 
pela qun,l cs estttclos se cJngl'eg,tm debaixo de 
um g·ovem o commum, unicamente para 
c;rtos e Llctermin n,dos fin s, que por si me;;-
11103 não pocleriam_cons·Jguir ou cons1gui
riam nrnl. 

No>tas condições , os poderes que ficrLm 
pertencendo à Ul1i1i.0 siio restrictos, 

Sobl'e este pon to ele vista, 5i se paSS[ll' uma, 
revista, rnpicla no titulo que se tratD. cl J d' s· 
cutil', ter-se-ha qne ha caso:> que excaJom à 
competeucia· clíl. Constitui ção Fe:leral. 

0 titulo 2° começa pot' uma, these que 6 
reD.lmente insmtentn,vel o inndmissivel. 

Lê o art. 02: 
«Cada estado reg01'- se-ha pela Cons.ti luiç1i.o 

e p:ilas. leis qu0 atlo'elar, comtanto que se 
organi( ·m sob a, fà t'm·1 republicllna, ni'io con
trariem os pt'incipios constituciona,e3 th 
Uniã.o, re:; p2ile111 os Llit'<Ji t03 que es ta Consti
tui çilo assegm»t o 01Js3rve111 as se.;nintes 
r egras: 

l . 0 Os poderes execuii vo, JegisL.\li vo o j u
diciario serão discrimioados e indopondon tes ; 

2. 0 Os govel'uadores e o-; rn emiJ l'o:> ela lo
g·islatura local ~erão electi ros ; 

3 . 0 Não será electi va a .magis t1'alm\1 -; 
•1 . 0 Os nmgistrado3 não serão clemissi veis 

sinão por sentença, ; 
5. 0 o ensino sera foi go e livre em todos os 

gráos, e grat.uito no prima.rio . 
O omdor diz qns essas restricções s'ío l imi

te.:; que veem restringir a autonomia elos es
tados. 

Nesse ponto de vista lhe pa.rece que o Jl l'O
j ecto obedece aos a,ntigos molcle3: estabelece 
um systema uniforme, syntllot. ico, como si po
desse ser acloptado em todos os estados e como 
si fü3se licito· entl'ar nas pl'el'ogã.tivas elos 
estados e seqnes tl'a,nclo aquillo que é da com
petenci<t elo.> estados. 

l\'Ios tm que a clisposi çã.o do § 21 cl ere se i' 
deixada, aos estaclo3 . · 

Lendo o ~ 5° que trclta llo ensi no leigo e 
livre em todos os g ráo~ e g-catuito no pl.' i
mario, entende que a, União nã,o tem co mpeten· 
eia, para declarar iE to, tanto nnis qne a União 
não deixa raca1'SO aos es t01clo3 para esbbele~ 
ceram um systoi11a de administt\1çã.o parri, 
provot' ú, despsza com a, instrucçiio pt'im<tria. 

Ao mesmo teinpo quo se consigna sobre 
restri cção no systerna econo:nico que nito scj1i 
o dos e3taclos,. so impõe a obrigação om que o 
mesmo sej ~t gra_tuito no primeic'o gcáo . 

L'm fo o art. 03 que cli3p\ic : 
«Urna lei do Congl'.:isso Naciorrnl ~listl'i-IJ Uit'ú 

aos ostaclos certa ex.tens'to de tel'l'lS clevo
lu tas, clomarcaLlcts à custei clolles, aquem da 
zona dct fronteira da Republica, sob a clau
sula. ele as povoarem e colonis1rom clen tt'O em 
determinado p1'üzo, elevo! vemlo-se , quando 
ess'1 r esa! va, se não cnmp l'ir, á União ·a pro
pl'iecla,fo ceclida. >> 

O orador niio pàclo cornprohonder, den tro eh 
circumscripç1i.o tenitorial, terl'itorins qne 
pertençam a um poder es tranho, ainda q11e 
sejaes;e poder a Uni!Lo. 

O art. O.! encerra um 1 t lie:>e con tradictorin. 
com o principio fecloraii sta., facpltanJo aos 
eshul os celebrarem en tre si ajustes, etc. 

A União nfío f_: cultíl. cous~.1 algu ma ao::; 
estados, pol'qne essa faculdade é intima e con
nexa como a sua a.u tonomia. 

Tratando do ar t. 07, diz que e3t a nttri 
bulção fie _\, dependente elo p::d er executi 1'0 
o que pirece. que a Constituição te vo receio 
de leYat' os pl'iuclpios fecl erati vo1 até as 
ultinns consequenchs e p:;r isso es tabelecett 
leis tão rcstrictas, que alteraram complellt-
mcnte o princi pio. · 

PaSJ[tndo em rev isL1 o p1'oje:; to da Consti
tuição, diz que o :n t. 1° elo p1'oj ec to fa lla de 
uma republica. federativa, , mas parn isio é ne
cessario que 03 os ttulo3 que se federaram con
servem as faculdades e prerog·ati vas ele s.e 
maliterem na vei·cladeira altm'a do sys-
tema. .. 

Do contrario, voltal'emos ús condíçõ3s de 
provincias, As>irn, em vez el e feJoraçln, mo-
11101' serie\, clizet' conso lidação." 

Tratando da distribuição cb r ondas , diz que 
si fót' mantida fL di spo3iç1i.o do proj e ~ to, os 
cstad9s em sua m~ioria ficarão com enúal'gos 
s:1 por1oros ao seu rec.nrso. 

Ernminanclo o art. 10 n:i, pri.rte que pro
hibe aos estados es tabelecer, s11bvencionar, 
embaracrLP o exe rcício de cultos religiosos, 
etc ., entendo que es>rL clisposiçilo elo veria. 
desa,ppal'8cer da, Constituição sem que p o1~ is:w 
sofl'ra a União nem os 03tados . 

(O S r. presidente rcass umc a sua cacleim). 
Occupn,nclo-se do art. 1'1, di z qne é uma 

as piração do princi pio moderno que não hnj ti 
;·xeecrto pcrmaneote como acontece na Suissa.

T1',t l1nclo do sy.>tenn elei tot',t l,d iz qne ca(ht 
estado elevo escollur o pt'oco~so que mais con
YOnien te lhe parecer. 

Soure a crençKo o a l'eg·nl amen tação r.l e 
institutos ele instl'Ucçio. et1tonde qne nilo é 
Ull1[],. condição .~1lleclin [l.vel para. qne vossa 
subs 1 ~ l1r a. U1mw com toda, a extensão ele 
seu3 poLlct'es. 
_ O ora~o t' v~ e at_é o ponto de ente!1dct' que [l; 

1nstl'ncçao prun ::n' t<i e mesmo secundar ia. é 
faculdade. esto~isi ;ra dos nrn nicipios i ·pensa 
ci.ue o ~.1: srno ,11 M e uma fü.culclaclo mngos ta
t1~a e .1~'ut nte o ponto de supprimit' os ti tules 
scwn titicas. 
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Tratando dà el3içiie do presi.Jente, entende 
qua era preferivel o principio estabelecido no 
projecto. 

Passando a occup:tr-se da reclac ;ii'ío da 
Constituiçilo, 110Lt as i mper(~içeõs que nolla 
pullulam e até no decreto que a promulgon ; 
entret[lnto, npezar tle todo3 esses defeitos, 
quer esta Constituição como quiz o grande 
dramaturgo Shakspean : « patl'i-a, quero-te, 
apezar de todos os teus defeitos.>) 

Concli.1i t11.lo, peje ain'la emprestado a um 
poeta inglez uma de su::ts bellissimas ima
g·ens: « vejo em esp'rito Ul11'.1 naç1io nova, pu
jante, senhoril , que se levanta como um 
homem vigoro30 e sn.dio, que acorcln. e sacorle 
a sun. cabelleira ; vejo -a qua,l a !tguia que 
acaba o. trabalho ela muda e ergue su!ts a~as 
nov~\mente emplumadas, encara o sol e deixa 
allai.'(O de si as aves rasteiras, noc~ambu l as, 

. twguendo seu v6o alt!tnciro- o snspensas pelos 
espaços sem fim. » 

A agnia é o Brazil, as ave'S são seu;; ini
migos 1 

A discussão fica adiada peh. hora. 
O Sr. P RESIDEN.TE . designa, para amanhã 

a seguillte ordem elo dia: 
Con tiOU[l.Ç[O ela l a discussão dos titulas 

2° e 3° elo pt•ojecto de constitnição - Dos es
tf:ulos e do município. 

Levanta-se a sessão as 'l ho1\1s e 20 minutos 
th tarde. 

DISCURSO PRFOUNClADO NA SESSAO DE 
2. DE JANEIRO DE 189 1 

O Sr . Alm.eida Nogueíra(mici
ta attenção)--Releve-me V. Ex., Sr. presi
clente,.re leve-me o Congresso si não começo o 
meu exorclio expo:ido os motivos p::. los quaes 
nB acho nest!t assemblé!t, e htm bem porque 
i11ili tando outr'hora, em um partido mona,r
cltico, e3tou agor·a colloc:tdo ao lado da, Repu
blica. 

.To1'nalisL1, jit por divers1s vezes cumprindo 
o elevar que cabe a todo o homem publico, ex
pliquei a mil)lrn posição nas ultimas emer
gencias politic.ts ele noss:t pa,tria; tive a fo'
licicL1de de ver a cori'ecção elo meu procedi
mento comprovada p1r cleclarnçõ3S uniformes 
e conformes elos vultos mais eminente3 d03 
antigos partidm; monarchicos. 

Quanclo mesmo, porém, ni'ío me fosse ex 
pressamente vedado p3lo regimento entrar 
11gora .em exphnaçõcs des3a na turez::1 ; 
quando mesmo não tivesse já tido occasiiio de 
m1nifestar ao3 meus concidadãos os motivos 
que actuaram em meu espirita para acceitar 
o novo regimeu, ainda a~sim, não me preva,
leceria cle.3Ll opportun idade pwa entrar em 
tae3 elesen vol vimen to3. 

Comprellendo a u1'gencia qne t•3m o paiz ele 
ser dotado ele urna Constituição que seja a 
g·ar::rntia de seu futuro: o penhor de segu
mnçJ. ela ordem e da estabilitfade sociae3 ; a· 
palladio dos direitos do povo e da liberdade 
do3 cillaclãos {apoimlos) . Não viria, pois, to 
mar ao Congresso seu pt'ecioso tempo, para 
occupar-me de taes assumptos, mostrando que 
mais predominal'iam ein meu espírito con3i
cterações de ordem psssoa[ do que o zelo pelos 
interesses cl!t patria. (kfüito bem.) 

Urge que esta assembléa constituinte no 
desempenho de seu_elevaclo manclJto, decrete 
quanto ante3 para o Brazi l uma const ituição. 
que e3tcja, ao mesmo tempo na nl tur:a '.le 
nos3!t ci vilisnção e cios progeessos do d1r<l!to 
publico moderno. 

Urge qne se ponlm termo final !t eale p ;
rioclo revolucionaria, embora, pot' uma ano 
malia tão honro3a parct o Governo Proviso
rio, como ·para o c?-r,acter. dos brazileiros, e?1 
pon~o se tem dt rrerenctado de um regt 
men legal, ele uma- situação perfeitamente 
coustitucional. 

o SR. ALMEIDA NOGUEIRA-E' urgente que 
S3 encerre de unm voz estã plrnse de trn.nsi
çã'c, que se füclie este pareutllesis . ~m nossa 
vida socia l, pam qua coDL a estab1_Ltdacle que · 
asseo·ura umri, lei co11stitucional, se.iam r2Stll- , 
belegido o s,o::ego dos -c3piritos, !t ffrmeza tl~s 
relaçõ3S jurídicas, g .. 1\i,ntido o desenvol v1-
mento econornico do p::tiz, a prospeettlade fi 
qp.nceira, embora die-.se-hia qu~, sofre::tdlt pot• 
al n·um tempo, n, act1 v1dacle nac10nal recrndes
ce~, e o trabalho, nã.o só não teve solução. de 
co11tinu!da•le, como augmentou a. ponto de a 
inrlole do povo brazi!eit'O, outr'or'." consic!e
rad1i, como c.1racterisacln. pela rnclolencia, 
ter-se hoje rehabilitado, pelo afüm do pro
gresso, pel!t impaciencia das lab~taçõe.s dia
rias, pela app'licação ao .cornmerc10, as mclus
trias, aos la\Jores mais ardnos que o!Ierece o 
estado de nosso paiz, pmleudo r ivali.zar em 
activiclacle e in icia tiva com os povos mais la
boriosos, mni> intelligentes e rimis progres
sistas . (Apoiados.) 

E' urgente que esse trabalho não sej!t nma 
anomalia em contraste coni a interinicla.de tb 
situµção politica; 1ms a' éonsequencia da 
tranquillir.la.cle, dt\ sagm'.rnça, da est!tbtl1clade 
cl!t ordem social. 

E' urgente, fin'.tlmcnto qüe, ~,u não alar~ue 
II\ais e,te pt'eambulo, e entre Jª e:n ·materHt. 

Senhores, a s·3cçfio 2·' do projecto de con
stituição que se discute, 11eferente il. or . .s'anis::i.
ção e ex.ercicio, à stalica e dydamica elo poder 
executivo, é, se ni'Lo a mais .impor tante do 
mesmo projecto, ao menos aqnella que cara~ 
cterisa pat'ticularinente a f'orm1 politic:i. elo 
g·overno . (Apoiado~ .) 

E' indifferent3 em um::t monarchia 0 ~1 orn 
urna rapublica que o po .ler judiciaria e o po 
der Jegi;latirn sejttm constituH03 de uma ou 
de outrn maneir.t ; enteetanlo a organisaçilo 
do poder executivo caracterisa !t forma ele 
govemo. Se, ao emvez ele declarar <1ue este 
poder é delegado a um chefe eloctivo e tern
porario, !t couslitniçãoreconhecess~ a legiti 
midade de unm investidura, v1tal1c1a e tran 
smissível hergdictar;ameute e ss neste capitu· 
lo, o legislador constituin te decretasse tnes 
disposiçõe3, então .sem necessitm' a alterc1çãn 
de outro preceito constitncional, t_eria dect·e
t!tdo. unn constitu iç1o monarchica.. Qua.es
quer outras theses nã.o passariam de declara
ções mer!tmente doutrinarias, definições pla.
tonic!ts, sem elflcacia, sem alcance pmtico, si 
não se achassem ne3ta secção desenvolvidos 
praticamente os principias substanciaes que 
dão vida ao governo democratico e caracte
risam !t for.ma repnblic:i.na. (A1nicdos.) 

S:rnhores, no estudo dos capítulos au te
riorcs e dos subseg uentes a estes deve con 
centrar-se a attenção do Congresso Comti
tuinte em organisar a fedei'<1ção; isso cõnse
g·ue-se por meio da garant ia as autonomias 
locaes, elo exercici'o parallelo da soberan'a 
federa l e da 1.los estados, da dis'.)riminação elas 
rendas, estu2o, porém,_ desh secção, deve o 
legislador c:rnstituinte precaver-se em asse 
gurar o regímen democratico, fazendo clel'i
var os po::leres do preside.nte ela Republic1 de 
de legação outhorgada p?.ll1 maioria do povo. 

Feder~ção e Repu15licJ., eis presentemente 
o duplo ideal elo povo bl'azileiro, e cuja rea
lisação é a conspicu[l. t.trefü que faz objecto 
ele nosso mandato! (Apoiados.) 

A federação tem desde muito conquistado a 
univeraalid!tcle dos espiritos; a repnblica até 
ha h3m po·'.co tempo coutava no seio ela na
ção, n1io !t maioria elas opiniões (apoiados e 
nao a1;oiarlos), mas mleptos fervoro§OS que a 
an.tepnnham a qualquer outm reforma, S'l
ctarios devota.dos que a cous!deravam como o 
prim :o iro passo a dar, mecl!dli, de salvação pu
blica; reforma in!tdia ve l, urgente, inc!ispen
sa vel para !t regener;:ição d!t p':l tria ; mas n1io' , 
linlm como a f'eJeração convencido a totali
dade elos espíritos: Seys advers[l.rio.:;, porém, 
não a combati!tm em pri11cipio, mas quanto á 
sua opportunidadé, nã.o lhe contestavam . a. 
verdadeira doutrina mas !t opportunidncle. 

i n """' hl il'.n. t inha adentas sinceros, con-, 

Essa é a verdade. Eram aquellcs os que 
hoje deuorninamos- re_Pulllicanos histoyicos:. 
Outros viam-n!t !tpproxunar-se, p0r2m JLilga
v,1111 ,prematuro ~eu advento. Eutr~ e;;tes se 
contavam,_ os. conservadores evo l u9wms tas da 
provincia de S .. Pan lo e os do Para.. . 

Se.nhores a soci~dacle não procede por sal;_ 
tos, assim. ~amo as sciencias physicas, a-. so 
ciolon·ia reconhece leis, ás quaes o organismo 
sociaf não pótle subtrahir-se: o princípio ~a 
evÓlução é uma clellas. Da 1110.narchia um tar1a, 
que .ha pouco mais· de um anno do~in:.tn\ ~m 
nosso paiz, . para a rep_ublica füclerallv-a abrrn
se uma solução ele continuidade; fa ltava ,.o 
elo intermediario; d.ava-se um salto: lmvia 
uljlla lacuna que não podia .deixar. d~ s~r pre
enchida por um elem~n_to mterme.urnr10 que 
representar•ia a trans'.çao. Entend 1~m aquel
les que pertenciam ao agrupamento ou, a.n tes, 
ao grande p1rtidõ pJlitico, no . qual !1 v~ a 
honra ele militai' que !t monarclrn1 ·federat1va 
era esse .qi<id; era csm !t primeir11 reforma 
que se impunha a política da conservàção; 
que cumpria preparar o paiz para qu~ ad
vento fatal ou providencial cht r.3publ1ca se 
operasse sem !tl)alo, sem des01·dern, sem revo
lução material; pel!t força evolutiva. 

S-mhores, em unm reunião politica memo
ra v0l, celebrada na capital da en tão provincia 
de S. Paulo, em 14 de julho ele 18S9; sob !t 
presiLlencia elo benemerHo cid;:i.dão ·conselheiro 
Antonio Prado, o partido conservador pau
lista, representado pela ,quasi totalidade de 
seus chefes locaes, consig-11ou solemnemen tB 
em seu programm:1 o principio da politica evo
lucionista . Não era preciso prever, h:'lstava 
enxergar, bast!tva · ver, e peiot' cego seria 
aqnelle que não o quizesrn faze.r, que[\, ' re
publica C[l.I!1illlrnva; os pren1rncios de Sll!t ap
proximaçii:o alflrmavam-so e1cla VJZ de ma
neira mais c1thegorica. 

Assim como pouco antes a propagand[t abo
licionistn., caminhwa de motlo a ·não poder 
enganar os esplritos qu'l.nto a su:i, realisação 
proximn, di 11'ittmente surgi Jm convertidos, 
dos arraiaes dos advenD.rio:;, adeptos farvo
rosos áquellas idéas, tamllem a da RepubliCa 
caminhava a passos preci pitaclos e todos os 
dias, vultos prosminen te1 llos p~rtiLlos manar· 
chicos destacavam-se de seus ~.rra i aes e filia-
vam-sc 1L bandeira republicana . 

Já então nenhum - e3pirito preYidente dei
xava de enxergar a republic1 que visi vel
meute accelerava seus passos agigantados, 
não havia meios de oppor-lhes resistencia. 

' 

·-~ 

Então muitos patriotas comprehenclemlÕ~ 
que ella boa ou má, legitima ou illegitirna, 
favorcwel il. liberdnde ou perigosa il. ordem 
publica, clev ia vir, era fat!tl, ertt gqverno do 
futuro: cogitavam em preparar o p!tiz para 
recebei-a. 

Qu::tl era o meio ~ 

Como tive occasião cl.3 clizel-o . ha pouco, 
111onarclüa unitaria para a republica feclertt
ti va, o salto era muito grande e então o par
tillo cJnservttdol' ele S. Paulo proclamou, el1Y 
um documento not<wel, a necessidade de -mais 
ampla .f~leraçã.o, consagrando-se -o principio 
da magistratura· provincial, a elegibilidade 
elos prrosiuen tes de provínci.t . '; 

Ora, sendo o poder legi~ l ativo provincia l 
,uma conquista já füaliz!tcla pelo acto addicio
p.al?.. o qne faltava p::t'.' ª se dar a provjncia de
entao u~1::, verda·leim organização ·repu-
blicana, ~ · 

Constituiri!t o governo do Brazil. uma fe 
deração monarchica. de estados republ icanos. 
Esta organis1ção seria o elemento de' trans
ição. 

Quando mais tarde, e1i1 breve futur~ viesse 
lnter as J20rtas do p~iz o regimen ;epubl1-
cano, e:itao cm um dia far-se·hia a republica 
federativa, como em um dia foi feita, a 15 de , 
novembro, a repubiica un~taria. 
Par~ce que a federaçã.o é menos facii' ele 

or.gamz.ar-se do que a ~epublica. A Repu
blica foi fe~t1 ~m um dta; a federJçã0 não 
se consezmu arnd!t em um anno, talvez não 

1 
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conseÓ'uintemeute paracia .que o eÍemento de Prop::mh0 nella a eliminàção . da · incapa- queira,m con10 nossos irmãos colhborar no 
fran.si'Ção era bem esclarecido. E nessa esco- cidade e-leitora! do brasileiro 1mturalis'.1.clo prograsso desta bella patr,ia·. ( 1tpoiados, 
lha notava-se certo accordo entre os adeptos pij,ra. a suprema magist~'atura .eh repuh!.ioi, mu ito bem.) 
ela fotleração, pois no estado a que tenh? a· -cargo esse que, pelo proJecto, SJ é ac.ce,;;sivel Por L3so tem sido des .l e muito uma aspira -
honra de pertencer, i1 medida qu? no part~do aos brasileiros natos. ção ardente e generJs·1 elo povo brazilei ro a 
lih:mll psla voz de Augu'!to Qqe1roz ·proc.a- Comprehendo, s3nhores , que a melhor 9on- decretação ela gmnde natura lisação: 
mava-se a' ·necessidade da federação com stit.uição nem sempre é aquelltt qne consigna Entretanto, flimn:lo pareci<l palas rnforn1as 
nL 111on"rc·[11'" Oll se1n. ella' ºAnt'lnio Pr.l- . d" tn clo" pr·1·11c1· ri1"os cio d1· r'l

0 to \l ll . <• ~ ... os mat:; a mn .. ~ , "' - adiantadas do Governo ProvisiJrio· o o prin-
do, n'·um éüscurso qLJe se tornou celebre, blico universal, mas aqttelln. qu 3 alcança o cipio por elle em boa hoPa decretado tb ua
cleclarava a seu> amigos, n'um -momento predicado de ser. a nnis adapta~h às P.e- turalisação tacita, qu3 aquell;t ser ia a co nse 
di:i exp:rnsão p:l:triotica; · qúe . a fod~1\1ç~o · à culiarirlades do pa1z p~wa o qual legisla (ap Dia- quencü~, 0 nec2ssario complemento co nsti
mais ampla e.ra um:i. necessidade 10aduwel rlo s . ). En tret'1..nto, a nos3a so ~ieda~e, livre de . t ucional da obra gl'andiosa d<t revolução, 
e qlie se lhe fosse licito, ao em 'i'ez .do que preconceitos, é um te1'r no. anJall1'.l'lo para nesta phase ele progreSS ), 111 tterial e rrioral, 
disse TJ1i_ers, escolher para seu pa1z ~~a rnceber cm ssu seio as mais prac1osas s1- eis que com sorpreu e desgos to para 0 .; 
fórma de govemo, preferiria yel·o noconv1v10 niente3 ·da clvilisação moderna; e acha-se em espiritos libei·ae3 0 projecto de constitui ção 
elas. nações sem as roupagens ela. monarclua; situação ele acceitar a Constituição · a mais veiu- ba nir ele nosn.;; instituiçõ3s a g rnnd e 

· escõlheda a fórma demofratica a mais pum,, adianfacla, qüe consegue as ultimas con- naturalisaçKi, propondo diITe ·enças entre os 
Entretrnto o illustre paulista er<i ministro ela quistas da sciencia sociologica . (A.poiaclos.) direitos politicos do cidadão naturali sido e do 
Corói quando assim se exprimia n'um assomo . D.ls sociedade3 euro~éas pJucas se ach'.lni brazileiro -nato. Não he3ito em con-;ideml' 
da sinceridad.e ·e de civismo· · em· éstado mental supel'ioi"a brctzileira, .. essas rastricções urnn, verdwleira m \Cuia, em 

A evolução esti;tví1 prest,es ~. cJmplettir-~e Este nobre povo uiio é eiva.do .de prejulzo3 nosso direito public~J, um preceito anb.gonico 
qua. ndo sobreveio a republi ca um poircb m~us · f d l dº - corri. ás idéas lib3raes do secnlo, com 03 prin-obscurantistas, nem a erra o a rJ. 1cço3S . 
cedo do que -convinha. (l'lCio apoiados.) am,clir:onicas, que sejam obsfaculo a s.~~ pro-.. cipio3 da democr«ci .t pura. (A.po ia'.los e con-

Digo que veio mai3 c~do, por:i:ue, sendo pro· gresso, ao contrario reca be com füc1l1dt1cl~, testaçües.) . 
clamf).da a 15 de no.vembro, não se alterou .com applauso me?rno as refor:mas. ªi'\ mais A grande naturali.>'.lção não como o vulgo 
siliãó a·: ro1;m1, sirião a superficie, o governo ·adia,ntad<is que concorram p:tr<~ a f3hCiLbde .e impropriamente a entenêle, mas seg11nclo a 
dg P.liz, (apqrtes) ó !?:overiio únitar.io perma-, .o progresso da patria e a colloq~em na prt- noção da sciencLt, é a: conces>fío de to los 03 
neceu. · · · · meira linha entre as nações as mais cultas do direitos de cicl tde ao estrangeiro, a igualdade 
·°confirmou-se assim a necessi·facle do ele- . mundo. (A.poiaçlos, muiio qem .) · ·completa, absoluta, entre os cie!adãos . 

meato evolutivo;· confirmoí.1-$e ainda o pr.in- Senhores, cÓndições hi3toricas explicam ás : · Ora, senhores, de3'.le qne o leg-isladoi> con-
. cipiÕ, polit.ico q.t;ie hf!..viamos proqta.ma'.lo ; , vezes n:i.s legislações positivas a ado.rçã.o· ou .: stituiute r?stringe 03 direitos poli ticos conce
inv:erteram-se sómEmte.os ternios: oq1 vez de ,a conservação de principias ant'.lgomcos com ·diclos aos estrangeiros n:.thmllisarlos, restri.n
constituir-se [!. fede.ração mouarcl!ica, ponto ·as tenclencias geraes do seculo. ·g"indo-lhes, pela exigencia ele um longo Pl'<lZO 
intermecliario entre a monarchia· unitaria e a l!isse é 0 funclatl1el1tÕ de certas disposições ' c.le residencia, a clectividado aos c 11'go3 eb 
republica federa,tiv.a, servio de éjo ent;'e o ·q.ue ainda hoje se encontrafl'.· U~s conslituiç\)~s ,repre;e~tação _ naci onal, e cle~t'<~ tan do -lhes a 
systema. que baqueou e o que se preteQde , elos povos americanos r~striclrni.s d<l. capRci- incapawlade a,~solut~ pam ab;~west1Ll 11 fü 
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OI!g'crniiar. - a republic:i. unitari:l, será essa ·dade IJolitica elo est. r~angeiro naturalis'.tdo. cargo d·e presi . ente a R.epu 11ca; cerce~nc o-
agora o . caminho p'.lra a rapublica fede- ' se tambem as3im o direito eleito;'a! elo povo, 
rQ>tiva. . . No mundo antigo, o povo romano, sobe1:bo .não pojeremos 1103 orgullrn r de ha.vcr· con :; i-

de sua supremacia e enxerg:i.ndo na ex1s- o- na.do em noss1·s i nstituiçõ3S o principio eh 
Não me empenh~rei, senhores, em discut.ir ' tencia autonornica de nações estran ,ze:ras um gmnde nat1m.ílisnção. 

a these doutrin:nht si a monarchia constitu- obstaculo a·o dominio uni vers:i.l de Roma, , 
. n· 0 1 si' a republ1'c0 é 1n°i· ,·f·tvoravel a lib"r · - Nesse pontó, ficaremo', em atras'l aos Esta-

CIO .. • "' "~ ' ' V - ·quasi identificava em uma so no:;ao as elos un.Llos· da Columbia, na Americ<t, e 1u dai.te do povo e a9 progresso do p .liz ~ idéas de estrangeiro e ini1üigo. . 
1 Tenho para.mim ciue em.absoluto nenhuma 1 Europa. a :xlguns p:.lizes monarc ücns que teem 

O vocal:)ulo hostis tem em latim essa dup a . acceifo, por -eleição, o governo ele pl'incipes 
· fórfrm de governo, .é superior ª outra, .e. ac2epção. Mais tarde a politica de co~riuist~ .e estratrgeiro>. (.4p attes .j 

l)enso cnm · G'uizot qu J superíl.cia.l e qutt- · · · l'd d t tre naçoºS v1s1 
·íl ,,_ l ·a. - l se ,a riva 1 ª '3 permauen· e en . · ' V •• Se11hores, qual o fundamento in m se re-scient1 cJ. "a c ass1 caçan e os gover1103 - nhas c'osas de sua autonmma, desenvol-

guodo sua fórma ·politica. vem;n ainda mais essa herefüario. clescon- ceiar de colbboração do estrctngeiro natnl'a-
. lisado em nossa vida publica. p.1.ra se deixar o. principio rlivisor é um accessorio, com fianç:i, contra o elemento estrangeiro. preoccupar 0 espirita nacional por esse g·er-

prejuiso da sub~tancia. Assim, Portu gal, ·sempre recoio:;o das pre- men de desconfiança orinnclo do ac:rnhatlo · 
03 governo3 deveriam ser ' classi·flcado3 em tenções ele Castella, consignava nas Ordenan- praconceito do n a tivismo ~ 

Jiberaes e ab3o!uto3. ças do Reino, principio> acanhados em rela- Vós sabeis que, si o nacional de ol'igem se 
·Dada; porém igualda,de d~ condiçõ~J .e apre- · çã.o ao direito ele cidad3 • O ·filho rle e~tr.an- ach'1. vinculado ao paiz, em 11l\da concorreu 

eiacla a m.rniftlsta tenclen~ia elo espmto pu- geiro,· nascido no Rein~;. el'â ~.s trangeir?, para isso, o f.1cto é alheio a su i vontade, é 
blico na Uade contemper,\nea., é força , reco- e sómente 0 neto adquiri.t os foro3 de ci- um acontecimento for tuito ela nat11reza. En
nhecer qu9 si a monarchia póJe, tanto como d>ide. : tretrnto,o estrangeiro qné se na, tur,1 lisfé, e.:;se, . 
a republica, sn.tjsfttzer as exig!3ncia1 ela liber- Os Est<tllos Unidos elo Norte, · mbmo na aclrn.-se ligado a patl'ia acloptiva por effe ito 
dado civil e politic1 dos. povos... époc.t tht elabor.1çfo da s1n c:mstitui-Çl o, ~s de acto pesso '.11, pelo Livre exercicio de nma 

UM SR. REPRESE:.'{1'ANTIC _Isto é que não republicas hesp '.rnholas, quando rn const1- escolta, ele um1 preferencia, por um vincul o 
Posso comprehencler. tuiram, e, mais tarde, reformar~m suns con- moral de iniciativa propria, ele natureza a rc

stituiç.ões, soffreram a rnwressao de precon- veLtr sua syrnpathia, seu in ~eresse pe lo· pro-
0 SR·. AL'\fE!D.\ NoauÉm.<i. - Entrehnto ceitas que l)ltO se justi fi cam hoje i1 luz elo g l'eSSO social. Porque, pois lhe negaria a lei, 

não • éoáesponcle, éà:no aq uella fórma. d!3 direito publico modem o. não a eleição que é um acto elo povo, 1ms fl, 

governo! ao ideal ~a; i.gu:lldade, ao senti- Não tr.ansiilantemos, ]Jois .• p'.lra 0 n. osso electi viebde, que' é um cifrei to dos ciehlcli'ios '1 menta rnnato elct -Justiça, n essa ardente 1 · 1 t d t l coclio-o fundamental essas ideas ; camrn Je- Não l,ta p2ri
0
0 ·0 na. cencessKo dessa ca11nci-p<li.xifo do seculo pelo 111 ve -amen o e oe as 0 - 1 - ·· d d 

- 1 · ·i · mos mnis, nn convicçao e e que nao e Ye a .º dacle, parque i)arn, que tenha efl'eitos JWaticos as." condições, r)c!a aboliçlo (os prlVI eg1os. t t 
· aos l.ll'azileiros de:)retarem para sua pa rn dcp3nde1·a, nos casos occurrentes, elo voto 

O ·srr .. PERNÂMBUCO - A' dfgnidade hu- unn constituição que exceda em li be1',1lismo nacional. Sem esse voto expres.:;o da maioria 
as dos outros povos. Procuremos liçõe3 no dos eleitores, aquella capacidade permanecerii> mana. 

o SR. ALMEIDA. NOGUEIRA - E:;sa cliffe
rença ;. correspondendo a uma irresisti vel 
cMrente da opinião· elo seculo, é ·a causa de
br.minat)ora·deste phenomeno incon testav~l: 
J::oa ou niá, leg·itima:· oa irra;ciona.l em prm
ci}'lio;· . ::J. .fórin'.k monarçl1ica, h\stor.icameµte, 
cai~\ril!f1: .pai'ã, a decadeo~ia. (Apoif;!clos.) 

A republica é o governo do futuro. 
Senhqres., po1'.que. não qu~ro. tomai; o p~e

c!osci tempo do Congresso llmitar-me-h~1 a 
fundamentar algumas emendas que me pare
cem opportunas ás disposiçõ3S elo capitulo que 
se discute. 

A primeira que_ se me afigura di g-na . clfl 
:;tttenção do Congresso é refe:rent-s ao n. l § 3° 
dó artigo 39. 

A respeito cle3se objecto tiv~ a hon~''.l d~ 
formuhir uma ememla. suppressmi. que Jª foi 

· lifa e se acha impressa. 

progresso delle3 e não 110,3 'exemplps do esteril, sem resultado. •. 
atraso que tanto clestGUifl no contrnente Alem di~so, não é vorn3imel que o e3tmn-
americano. · t . geiro qne procura,, ou acce1 .a a nossa nació-

No Brazil estas razões iJiosyncmticas nalidade Q, que em virtude ele concessões 
absolutamente não ·existe:11, irem teem ra.zão amplas .e - g-enerosas elas nossas leis , possa 
pi.ra existirerrf, ·quando nos assdlhisse qtial- galgar a fulminante posição de presidente ela 
quer° g·é1'men. · ele .. desconfiança ·. ·cdntr:: a Repub'lica, tenha o pensamento incubado Oll 
recfidão de intuitos rlo elemento estrangeiro, si deixe seduzir pela tenta ção de trahir a. 
ba~t1r.i°a , para dissipai-o, considerarmo.:; que confiança cla.quelles que delegnr,1m-l l.1 e o po
contm qun:esqner planos insensatos . ele dr.1' ? Em fa1'or de quem perpetraria elle a 
al guma potencia estrangaira erguer-se -hta.~n traiçã.a ? 
em clef<>'sa da liberdatle o da rndepenclencn Da sua pa.tria de origem, i1 qu al cer tamente 
b1~azileira, do"t1s impossi veis, um creado pela não L!everia tnntô corno a sens norns conci
immensidacle physicii. do oceano, ontl'o pela dadãos? 
i mmensidade rnorül do nõ3so ps.t.riotismo. 
(J!iiito bem.) 

Assim, senhor2s, a nação brazileil'a peide 
desassombrada; abril' seus braços fraternaes 
e conceder o direito de cidade a todos os 
estrangeiros domiciliados em seu solo e que 

Si, não obstante, esse cidadão, que é emi,
nonte, qna é de ca pacirhde supH ior, pois c~ue 
o facto eh• oli?.icão o está diz.mtlo, que devo 
de venC(l l' o precun"gito elo 11ati vis1110 para 
merecep o sutrrp.gio ela 1mri.01iin, cio povo, si 
esse ciclnclão arfüm honrndo pela m"'i.s súlJida 



:~ 

distincção soc'al, · quizer mnrénr ' se.u .. nomá 
a'tireolàdo, faltando aos dev:_aPes_de sen ele
Yarlo posto, em .proveito ele um 1fov'o est.·an.- . 
g-e iro ; se qui zer tra.hir a miss.ão q!te lhe é 
conllada, : ·elle 11\10 terá; frieios'tle füzBr e111caz
mente. Teria a immediata op_posiçllo da m ç.ão 
·inteira, con tl'a a qual impossível lhe fora 
lnctar; .terhi o sentimento naciónal rqvoltauo 
o vigil rnte p:tra lhe emba1·gat~ •as machinq,
ções e frmitrar os i1isidiosos planos. . , . 

Não me párece, pois,. justificável na noSS'.t 
Constituição, este principio estreito, acatíhaelo 
quaoto aos direitos dos citlados n:itur,i.li1:2adós. 

o al't. 40, a c\ nelle que se . refere aô· prazo 
-para o exercicio elG manclato ex'eeuü vo, tem 
tpmbem merecido reparo ele alguns oradores 
e é objecto de emendas qLie te3m sitlo apro
sen latias à c0nsideraçllo do Cou~resso . 

O projec to constitticiotml pro-põe o pmzo lfe 
fi annos, com i1n·possibiihlatle para areoleição. 
Teem sido apre.sen tadas emotídas restringindo 
este prazo a 4 anuos, sem incapacidade de 
I'eil loição, o que oquivlt le a tel-o prolongado 
a 8 ; porque a segubcla eleiçã<J [Jl'esicliLla 
pelo proprio ca ndi thto não póJe ser consicle 
l'c<rht li vre. 

Seu hores, é certo que· a Cot1stituição dos . 
Estados Unidos consigna o prazo de 4 anno3 
parn. o óxercicio do mandato do chefe do poder 
execulirn. M1ts, umnotavel oscrlptor francez , 
r1ne tem estufado as instituições cl'aquella 
g1·;~n cle nação , De Chµ,mbrnn censura a multi
pl icidade de el0ição q~rn elle considera com.o 
elemento corruptor elo pov.o·, por deavial-o eh 
o.pplicação cio t rabalho, .a:ffeiçoal-o ás incan
descentes intrigas pa-rfalarias e constituir 
1.11rnt numerosa clílsse de políticos ele pro
fissão, ou antes instrumentoa eJeitoraes, ho.
mens cl esocr::upaclos, agitadores, corrompidos, 
rjue vi\,em '..\ ex.piorar as ' amblç.ões ele uns a 
ingenuir.lnlle ele outros, di.w irtuando o senti
mento sageüdo cio amor da patl'ia. 

Seanmn, notavel publiqista ameríano aJmnrla, 
n1s mesmas considerações a respeito eh vida 
polilica de seu paiz. Ainda o me5mo repal'O .é 
'Ji..: ito por Cl<Ludio Janet o outros escriptores 
r(ne teern-so occupado em estmlar as inst i
tui çõ0s tla g1\mrfo repulJl ica no1'to-ameri
c::1na. 

Eleito por quatro anno3, tlep3 nd ente ele 
rocleiç.ão, não. somente o chefe do poder exe
cut ivo acua-se em Jl 03ição enfraquecida 
l,0 1110 tambem o período determinado 6 dema
sia.lli1.11Bn te curto ln ra , o clesenvol vimento de 
planos de ad minist ração. Se si me op põe, em 
resposta a esta ultima objecção, a po3sibili
tL\de da reeleição, então repetirei que a rea
lisw-30 est n,, não so1·a feita com liberdade, 
porrtne exa.ctamente rnú presíLlente que não 
ti ver bem exercido o seu manclato, mas lenrlo 
npego ao cn.rgo, não hesi tarti, em lançar mllo 
dr} todos os me ios officiaes p~ra comprimi.e á 
liberdade do Yoto e alcançar a victoria das 
11rnas. 

O SR. F1rn 1rnn1co BoRGE3 -"!vla~> a ernend; 
(los qnat ro mrnos não eh\, direito it re3leição. 

O SR . AL~IEIDA NoouEI'RA - Nesse caso,, 
pel'!nanoce a primeira objocçlío . Com r elação 
no per iodo ele ,quatro annos, improrogavois, 
sem a possibilidade tb reeleição, penso que 
gr[\mle copia. dos ai·gu111ontos por mim jit 
expendidos, ficam de pé .. 

·senhores, uma ree1(3ição plei teada abala, 
semp1·e o espirita publico, altera a ordem 
mo1·al e prejudica o desenvolvimento elo tea
lJall10, o commercio, a i11clustria, as _ firnrnças, 
pondo em risco a firmeza das relaçõl:)S sociao3 
a tranquilliclade e a segurança -publicas . 

© art. 41 do proj ~ctb, s ~nhc1.res, . ó úqÚelle · Eq "cor11prehenclo o pensamento ti ~· ar tigo·; 
que se-refüre ú · formuhnla promessa do p-re.;;; ·mas êstnu d;rn'stn•tmdu a sua: re .lacç'10,·r1tie e 

0siden te· da Republica ao tun1)r p9sse · ele srfu: defeituosa. 
e~evaclo c'argo. ' · · · Q _sa. PÉRNA:YIBUGo-E a censm\t temofm1-

' Notei, Sr. 'presiélen te,· que .em uma ehrn etnmento. · 
ses.>õ'es· p.\ss1dás urn illusf r.e rop1:2se11tante· 0 SR. A LilIRlD.A i\oauEIRA _ A Llcpublic-0, 
pela; Ballia enxe1'0°·itva Ii'a não \" Xi'gencia do · · · t 
jul'ameiüo pelo. l:losso pacto fundamental, um não reéonhece,_ pois, sómo.11te· o c':Jisamon-. o 
attentar~o à liberdade de consciencfü. ciyil, rocon.hec·e tn.mb~m .o .c.is11rne.nho _.re,l 1

,-

gíoso j<i. ceiebraclo. (Jpatt.es .) .Si" U;Sf>it"\l. t}~O 
. i\I:t.s, S!3Qhores, me p'.Hece que, ao cõntrario ; fosse, não poderia acceita r os ~ffeHos- Juri.
p.oderia hi ver atte) ltado á liberdaele. çle ~on- dico8 de todos os casamentos ex·i·stentos. Não' 
sci~ncia em exigir-se de todo.s a presfaçllo de haveria familia legitima no B.razil.(rtpar"tes.)· 
mi1 Jneamento religioso ; nãci s?ndo co_mpre:- . Mas ainda ímra rnim exfaté urna ruz.ã'.o 
hensivel que se possrun· consirlerar otrend·idos para que nlío 89j::i, consagrada 110 1~act(') fu.n;-. 
0s sentimento3 religiosos dos crentes, por n~ó ·clarnental e3ta disposição, :e. e que pert<:mce a 
se exigir dellcs a prestação ele um juram.ento, leg;istação civil . . 0 di<reito êivi'l deve ser dtt 
por serem efüpensados ele Jurarem. (A.J:Joiados,) cbmlietencif\. . elos estadistas, não depenue da 

0 SR ... Tosi'A-Éu.apenas notei que . O pro~ Com'ti~tüção FeJeral. 
jecto etc éonstituiçi.'ío excluía a id0a do jt1ra- 0 SR '. TOSTA-Mas v. Ex. não ciner a abri-
mento. · 

g" 'l torfothítl o d' proc: cloncia do oasarnen to 
O Sr. .. AurnrnA NoGi:;EmA- :.\fas essa dis- civi l 1 · 

pensa: não constitne mn at~entaclo contm a · 0 SR. Rum Ão JLixroR eli\ 'um aparte. 
liberdade ele consciencia (dpo'ados). O ·j u-1 •:-
menta como so lemnirlacle ·offichl só poderia· . 0 SR/ ALMErnA NOGUEIRA - Não existe em 
ser conscie.ncio3aniente pre>taào pelos eícladãos face d<i lei sinão o casamento civil, conse
co:11 cuj as cr_enças_ estivesse de harmoniti, a ~uentemente · a observancta de um sacrame_nto 
formula presáiptai pe la lei, e cuja r eiigião da. igrej[]. de.ve sei· eleixnclo _:1 e.sjJ:onta-neidact.o 
perrni:Wssej ur·ar; Fói'a µois necessario qne a d'ôs que forem crentes, como o crn'n·prirneiito de 
lei cívil estabelecesse cli fferenças· da direitos quaescíner outros deveves re li gios03·;· com 
o obrigações em conseguenci.1 ela cliversiclacle prehonc[o, eutreta·nto, que como medida' an.o· 
da fé. O legislado1'é incompetente para pe- mala ele tra-nsposiç:'Lo, acJonselha:rla por in
netm1· iib 1'ór0 ·cht consciencia . (Ra · alguns teresses de momento, póde e leg;islaclor ciyil 
aparte~ .) exigir por ze:Jo,pelo bem estar dt~ famiria bra-

SeuboreE; uma vez que tóco neste melin- zi·\ei·rn·; concl i'ções ex~eycionaes~ corno a qüe 
drosJ objecto llM quero qtn haja qualquer se refere o nobre represenJn,nte pel(l: Bahia. 

'. so.mb"ra de duvida a; restieit.o das minha.s icléas.. (Apoiados ·e apartes.) E fantó é ve·rclade qne 
foi e·ste o pensamento q:ue acfuava no espírito 

Não t~nclo titlo opportunidatle ele expr:- : do illustre autor da refo1'ma que decr~tou o 
li1ir-me a respe,ito de nssumptos que já foram casamento ci vil e do preceito corelatd do pro
objoctos de vobç'io, nem sendo-me isto per- j ecto elo cbostituição, que primitíV[l,!1113nte 
mit tido pelo regimento, não t endo tambem o · não existia n:1 reforma aquella clausula da 

; proposito de· mais · uma rnz occupa.r a tri- exigencia ela preoerlenci[l; ~lo casamrmto civil 
: bun~ ·ne:sta cli::;cus.>ão, de-Vo entL·etanto em 8'lbre ,ri s solemnidades religiosas; a medida , 
: poucas· palavras dizer o qirn pe'nso· a respeito foi originida elo fa cto el e esta1'em iocomi1)e.-
i ileste assurnpt~. i·avclmente aconselhando al guns espiri tos 

Davo decLnae qae sectario elo princi l1io intole ran les qne se não e:ffectuass(l o .casa
, da: mais ampla libet;dacle religiosh , da com- rno1ito civi[; qne as solemn_iclacles ela igreja 
. pleta autonomia elo Estado e di:t Igrej n., ei·arn sumcientes par[l, pro.luziuem todos os 
· ac~eito toLlas as consequencbs logicas IJn e effeitos 'Jegaes . . . 
. se clcl'ivam d::isse princio. Foi a inconveniencitv des3a pt•opagaucla 

O SR . TosTA- Etitão não quer o art. 72 anarchisadot'a, propria a abalar as relações 
. com aquollas restricgõe1 ~ ja i]ue o nol)l'e répi·e- j urad11s, que deu , como resultado a adopção 
' se-ntanle me· chama p:i.ra .ess[\. questito, não · claquella medida. Si bem que analoga · ex--
fLT~ii:·e i de responcler-lllc igençia sej ,1 presc!'ipta pela constituiçllo da 

BelgicJ , parece-me, entretanto, l]Ue uma re~ 
O SR . ALMEI:DA \'loGUELRA.--0 art. 72, com s_tricç1io desta ortlom não eleve -figurar na 

effeito, não me 'p11·ece feliz, nem mesmo Constituição: · . 
quanto a seu enunciado . 

'. O SR. TosTA- 1\Ias eleve figurrnr em lei 01'· 
Nesse artigo , si me recordo de saa clinaria 'I 

formu li1, se diz que a Republic,i, ·só recon-
hece o casamen to civil (18): O Sn.. AL:lfEIIJA NOGUEIRA ~ Transito-

. riam ente pode fi gm\1r numa lei orcliuaria 
corno [l, ex'pl'esião cle.1m1a necessidade do mo
mento hi storico. A Constituição, porém, devr:r 
p:ürw numa ospher.1 superior, não pó le con
signar um pensamento dB represalia, m.esmo 
justificada ..• 

«.A Republica só reconhece o casamento 
clvil, que precederá sempre ns cerimônias 
religiosas ele qqalquer culto. l> 

Primeiramente não w jo a · conv~uiencia 
ele nes;e artigo mencio\rnr-se a p::tlavra
Republic11-, a mono.> que não sejll senão 
para, j ustiflcar inacl vertidameute a preveuçilo 
que ja existe pJr parte de corJ03 c1tholic03 
contra a política republicana. Dever-se-hia 
dizer- a lei, a consti tuição , e não a Repu-

. blica, que é a fürm'.t ele governo . Essa 
instituição e· de direito organíco, nenhuma 
relação uecesswia tom com a politica, e 
menos ainda, c,om o republicanismo. 
. Em s3gunclo ÍOgar; não é verdade quB a 
Republica Bra~ileira só roc0nheça o cas[L
mento civil. (Não apoiados e apal'tes.) Reco
nhece muitas outras instituições, reconhece 
os direitos civis e politicos do3 cicladlíos~ 

O SR.. TosTA dá um a11arte. 
o SR. ALMEIDA ·NoQUEmA- ... eleve es'tabe

leccr as bases funcla.mentaes , gerae~ e que 
regul em os direitos dos · cidadãos e os ela so
cied(lde. 

O SR. TOSTA - :Mas não seria pref~rivel 
que a Const_ituigão ou o codigo civil- deixªsso 
aos catholwos n. facul(,lacle de se casp,rem 
em face ela cgreja, e sómente íl:OS não ca-· 

thol1cos. a de se· casarem ci vilmente~ 

Jlirn rsos escriptore3 (1.mericanos ç mnerica
nistas encaram, por is30 co:no um gra-vo el'ro 
em um paiz elo vas tas· dimensões, em uma 
nação de se3senü1 mílhõe3 dé habitantes, em UM SR . REPRESENTANTE-Em ma,teria de 
um povo activo e laborioso, corno é o povo casamento, só recouh3ce o cívil. ~ 

Ó Sn.. Ar,~rnrnA NOGUEIRA. - · k iegislação 
oi vil não priv,t ao3 cnthot:cos ou aos' crentes· 
d.e ·01itra, rel·i·g'M\í0~_ de. -se casarem segµnd·o o 
rtto d() suall.J'lg>r-eJaS (apoiados) . Poderia mes
Il1 l!,_.O.O:nu fr<tnsacçã0 dar effeitos j nri<.licos aos 
êifsaL:-ientos reli&· ioso~ ~assim dispensa!' aso
lemmrlade de acto civil . Esse systema seria" 
uma, homenr.ge)J1 ao atrazo do povo, e não a 
li berdade de consciencja ; -porque e;ta fi ca a 
SD.lvo permanecendo facultativas, como aLlits 
devem ser todos os deveres rQtigiosos as ce
rem~nias pt'ei;criptas pela egreja ou' pelas 
egreJJS . 

norte-americano, o facto el a mulliplicidr1cle ele --------
eleições. O que é convenie11te, o que é com- O Sn. . ALMEIDA No~~,_~Iêsino cm ma-
modo ná Suissa, oncle a população é diminuto\ teria de casa· 1wnt.~amliem r.:iconllece o -r·a
e densa, é uifficil; é prejudicial nos Estados ligioso '.' artes e canlestações.) Reconhece 
Unidos, o é tam):lem no Brazil, onde seni'í.-Bm·fêlenternente, a menos que se declarem clis
iclenticas, sfio analogas na circq!l'~~tricfã'S' a solvidos todos· os cllsamentos religioso3 até 
esse respeito ------------ enti1o celel.Jraclos. ·(C'ont inuam os apo.rtes .) _ 

---------~ 

- ,. 



- . .. ~ .. -. ; -.. ,í' .1 i'' " .... .' ~.,.. . . 
Sob. o pqnto de vist.a do direito, o casa-: · As3il11 comp1?ehendéncl0 a. ·improficuitlade ele 

·. ·mento é"mn .acto civil, d9. qual ·cteri·vnm rela-. seus · 'es fo.rçios, a.s c;;~ma·ras tegishtti rits -man.
íiO?S jurídicas íl lle .devem s:~r .regulacta.s uni· ter-'?e-bifo d~tr~o · da. esplwn de sua : acção 
íof·memcnt·e péla Je·gislaçã.o civil. Assimq e3- eq n sti'tu j~.1ul, e C';:;La con vicção. tr.n ia c;qmo 
tad·o ney o pód~ desçprar, entregando a [) lh ~La · etreito pj'enin li vo coh ibir · o poder legislativçi 
comp·ete~1cia, de assumi:itos· como a rormaç.fbo ·«le pJrnl agita7ão e:; ter.il, da ex i~tencia .de 
de Sqcjedáçle. CD ll,Íeg'a l, tv C0!11lllU11hã0 de iJe llS, clernasitill.t preoccnpíl Ç'~lQ polit:cil e p.irtidari'a 
a leg'itimida:çlê dós · ftJl~qs, · a sucé3s~ãó heretli- no seio do p~rlanwnto , _ d93empenk'lnrlo cada 
t. :rrh}, .~ podei' rr~(\rtiü, o patdo "poder, etc: , um o séu élerer, 
cfüeitó;>-· e obrigaçihs resultantes· do casn,mcnt,o o poder leg-islalirn , comprehenderia que 
e co't'nn1uns"á todos os ·éUaefüos, sem cliscl'i- sua missãR é legi;;,ün· e não deséquilibrar o 
n.finaÇã0· êle credos reHgiósos; d'i rerfos e cie- exerctci0 ela sob era niit iiacià'na.l,"oppondo o])· 
v:eres exteriores., tef.npo_ri(es, e que se pren- staculos tt ncçilo c!o poder .executivo que tem 
dem di_rectamente ao proprio organismo ela fl\nc~õe;; propri,1s 8 re.;ponsabil iclwle legáL 
Rec,iedade r.i'ViL (Apq iarl,os .) _ - ( Apoi·ados.) 

O Sa. To3TA dá um· ap\trte. Sen.ho ra3 , . ti l(emos ui)11 escol11 prat íéa na 
O sa· .. ALornc'n . .\. Nuoumr~ . .\.-S~nho re3:, como existen'cia elas as5e mbléas proviµ ciaes:. Co~1·0 

dissé, ó p.rC. ;39, consigná o priocjpio da ele- s1bei;o, esta conq11ista cio il~ lo [lclcl1cional 
ctividacle cio ~re3ideote elt l{epuhlica, ,,e pro- tr·ouxe pira as proviacias a 1nü o11on'\ia c!o 
ch:una este .. fünçqtona·rio , p'ào como: c\iefo cio pocler legis l(ttivo, c:1j•t com petrmc:a, porém, 
poJ<:JI' · executi'Vé;"nfü~ COI,TI'0'.0 depositaria unico era °re3tricta q1Ú1.nto QO otÍjecto, e Cllj'O exer
e Rriyl,itivo deste põtle·f' . E' t;lSta. nma dás· cl istin- cicio er .t etn p:1r.te p:iraly3ado pela interven-. 
c~ões fündámm1taese!i. tr'e a orgà1Ji..,aç1lo do :no.- çiio .cio rep'!'es;,rnh\~1 te do ce11 tro personittcada 
cr.:tt.ica e o governo parlamentar. No J'egimM na, pes-;oa do prt!sidente da peõvincia, no:nea
parlamentar: Q p)qer'-executi_yo .é exerci:.:lo por- do pelo govei'iio ger,ü . . Qm1:e3qufü' que fos
um mini.>terie que p~o é sen.ão qma .coriimissã-0. sem as vo ta,ções . dessJs assemblé.1s, não clisti
do parla.mente;>,,- m:na delegação virtual dás tuiam o governo prov inch1 l. 
c:ünaras. leg isla'.ttva~, iis qm1e3 t1qr. 1.it'na vo-
taç~o . po4erãQ .de,rru:ba!-o G substi,tuil-p 1)or d SR. BADARó-:vrns vi viam en1 .fot1 dinria·: 
o,µtro, ,pois. o. govemp não pócle coexisti.i• com cotn ejle. . . 
cama).';as q.ue· lhe .reçrn~em µ1n voto . ele con
fi.ar.rç~~; 11lre negu@m a,dzceetaçiio da. lei, orç:1-
nJe·ntarja E) ' da de .for91 j)gbliül). . . No .governo 
deq1,ocr3<_ti'co, _ is~~ nlio pó.dq acónt~cer . po~'.qüe 
a<funcçãq exe_cutiva é del.yga,tfp. a um_ man
tlatario que recebe a sua i1wesliclura da 
nj~s.mi{ fgptq frnúiedinta do~ s.uffi:agiõ põ'pular 
qt1e. o p(!der)E)g i_slat\~Q e cjué,, ·nãq pó 113, p0i· 
i{;;Q fl,cn:r para eoni este eln posição dé infe-
riori'étacle. · 
- Durante muito tempo, assaltaram.me o espi
r_Lfo .serias cru:vicl~ s a respeito ela· c~·n vênfonc1a 
on tnconvemencu: dessa sub~titmç.ão· de u1i1 
J'íci r. outro .SYê*ema polifico. E, se11h01;es, ne
nhuma relação. necesrnrfa existe entt'e essv. 
orgauisação co.risfüucíoimL .e a forma de go
veroo; pQr isso q·ue facifmenfo sé concebe 
fanto a _ ~xist~ncia ' de r.nónFchia ,cm iníperio 
demoérilt1co, sen~ . orgarnsaç_ao pi rla1'\'lentar e, 
ta es eram, modemamento, o impeÍ'io francez, 
na antiguidade o i.nipe1•io·romano, .ciriund.o d:i 
suffragio do i~ovo, a:ssin1 como só corn.pre
hio\ ndo .ª exisfoncia ele republica, p ~rlaúrnntú,. 
como é_ o governo ela França. 

Afasfada e~sa ·quest ã~, tra tiwa-s~ d~ saÍJel' 
si 'Seria. ·couvenien te,. mesmo mantida a fórmn, 
republicana, consagraúnos em nossa Consti
tmção · uí11 govemo parlam.enfar ou uma 
Rerublica :de~noct'atica. ,_ 
. ·A duvida qu(l me acudfa ao !"SPÍl'i.to provi

nha· da observação do caraclet' nacional que 
nã.o parece sempr.a o mais energico, e mais 
viv.a4,. e. qtie muit..as ·v.ezes propende para 
a'.\ompanhar o elemento olt1cial. 

O .SR. ALM 8IDA Nocum.RA~Iss1 porq11e o. 
etreito pl'e.veutivo que h t pouco a:ssignalei'. 
não ~m completo; pois persmcliam~se essa8 
a§semblé 1s .de .qqe o governo que cederia 
ante ás su is manife3~ações e para.' li n ar a 
provincia d(), a,nh.rchia legal e ela tl esorcl?m 
financeira de viverem s.ein leis orç1rnentarias, 
destituiria o presidente. Si prevalecesse ,a· 
couvic~ã,o ela. imfpssibilidade desse resu ltadô, 
a opp0sição não se le.vantaria füo incandes
cente e certamente não negaria leis de meios 
ao . goveroo provincial. Ess11, pPatica já s J ob
set'Vav"t em algumas prov íncias em qtB o 
espíri to publico se foi adianta_n do rnail. 
Comprehendii1 a assembléa provinci:'t l que, 
seríclo estereii seus esforços para o fim d0, 
n~gan do . leis de meios, derribai' o pr2siden te, 
a, rewonsabilidarle por aquelle acto imp::i1 i
tico s.0 reverterii1 paea imp:ipulal'isal-a. Essa, 
convicção clemonstt·aüa pelo> aco11te0imentos, 
foi cohibind'o em diversas proviu-cias e3S9 iwo~ 
ceclimento da.s assemblé.cs. 

Assim, em muitas províncias obser·vava,0.se o 
ex:emplo de, advers1rio3 politlcos em maiori::t 
na assem),J léa pro.vioc;al, concederem ao {!;o- . 
vel'llo ad vet·so os meios necassario3 para a 
regularidade da aclministraçio. . . 

E' de esp3rar senhores, ·qne no exercício do 
nosso regímen c:mstitucio:ia l o mesmo aco::i
teça. Compreltendendo o Congrasso que.'lh't 
denegaçíto das leis ele meio, 1üo i:dsuita p, 
queda. do poder executhro, porque is3o não é 
attribuição constitucion:tl elo Congl'eJso , eom-
1~rehendo que seriam· est.ereis q.mie3quer. mt
nejos ne3re sen tido, cohiblr-se-lrn ele tão 
g·raves desatinos, que teriam como co:1se
quencia ·tmica fazer co:11 que os representan
t '3s ela nac;ii) incorre31em na ani1mv:lversão 

' publica, 

O SR. AurnrnA NOGUEIRA. - No reg im ' 11 
p1rlamenta:I' a. destituiçíJ.'o ]5olitica su'pprimi:1 
g intoress3·"c10 "processo ele r esponsabllid::v:le. · 
;. O Sr{. BADAR,ó dá um apa.'r'ttJ. 

·' 0$R. AL)fETDA Nocur,mA-:- Eis ·nos-c:heg,1-
do:i ao p:rnt.o [11'inci'p:i[ do debate , ref':l rcnte it . 
eleição de iwesidenle da Repub.lica . 

Sen11ore3, a pt'e5c3'nte d'i.;cu3sã0 tem tlo
mons lrado que é mmfo mais facil érilicar os 
~ysten1a3 ::ipresentactos, apontar. suas cl eti
ciencias', · mostra-r SL1~s im,perfeições, do qut\l 
propór em suhsti tuiçãq alg11m que seja isento 
ele defeitos.e ó.bj2cçõ•is. (;J.po iados .) To.los os. 
qu!" a.quite.em sidÕ l ~tnlu:ado.> teem váh tage ns . 
e defei:tos. A sabedorin. do parhtmen to estú, 
em esco lhet' ó _criie melhores gar,rn li'a:f offe
l'Jça pa1'tt <ts liberdades publicas e para a. 
manutenção da ?rdem social. · 

Me Pl.ll'dCe, e:i trotan to , êum a ,cfoyida vcn in. 
dos i.Uustres membros Lht é rn1mis;ão q 1rn Llen · 
parecer sobre o projett0 ele Ctmstitniçiio, que 
O·Sy:ste:na por ella preferido, é el e todos o rne
n0s l'êliz ; poi'qne in wr1·e n [\ dupla objo~ç<'io 
de ser ao mesmo temp ::i injusto e anti-demo
c.;-a tico . 

Senhores, como já teve QCCc'\Siifo de demon~
trar o iflus.tt;e.yepresentafite p)l' 8. P;,11110 C]ne 
roinp,Ei u-este d .ib.üe~ ·a enfonda da co1ü niissii,o 
traz a a,nomalüt de t'azer predomi1iar' na clei
Çiio tio . pr.esidente· drt re1mblic1, nii'.J · o voto 
ela 1)1 n. iori'n,1 1rn\s o da miL1oria t.la nação : 
(A.poiados e apa1·1 ~s) . Por nm c::i,lcnlo bem or
ganisado; em que se co1npu te a somn1a da 
popul::tç11o s3g1rndo os voto3 expre~sos pot' 
este sy~te111 i1. d~ eleiÇlio, poder-se--i1 c)1egar 
a.o resultado de qn~, si a. popu\aÇiio do Brazil 
é de quinze mHhões Lle !Jab\tantes, .traz ou 
qua~ro mifhões elege riam p presiJe:Jte cltt Re
publica contra a; opinião de onze ou do7-e mi-
l hões de br,uileiro3. 

Mas; 'diriio 0s autor t:!S lia, emenda, em nJn '.1 
fedet'.\'ção, ha dna.;; cmlillücle.3 : n. eiüidarle eoi
ta'los' e a entida,cle cidadãos, e é tito preclomi
nant J o elemen to popnlnr na çle mocr<1cia 
c)mo a ontidadJ estados na federaç.'lo . 

Uma das base> ftuvJamentaes Lia Constitnl
çio ,\mericána, con'io o Congresso l'iilq ignofo', 
é a sobera'ni:i, cio povo . O Estado $ uma or
g,rni3ação, por assim dizer,, artjficial; o çida
c\'ão é rt entid'ade real. O E~taçlo é organisado 
pa1•,i, inelhor garan tir os direito3 do· eidadão . 
Este é o fi m, aquelle o n1eio. Niio é licito pois 
an tepor-se, m-:smo ao> direi tos bn.s icos elo 
povo qualq uer prerog'ati va do fütádo. E;;ta 
set'ia contradictorh com o ftn1 de sua instilüi
çfío 

Dizem os nobres deput11él.os: 1pn,s é injusta 
a prepondet'ancia. eh maioria do:; cidadãos, 
q.uanclo üão r epresenta,m a maio1fa dos esta
dos. 

· - Di re i, qne é mais injusto d1w-se preponde· 
rancia a maioriJ, dos e3tados, quando esta 
maioria não rapres'3nta a maioria d'1 n:içãó. 
(Apo iados ,) 

Mas onde estit a iojustiÇrlde dú-3e prepon
déran'.!ia t\ maioria clps _estaqos, qn,'.tndo ellas 
1'ei1res3nta maioria t'eJ l, a maioriá elo povo '? 

~~recta-me q'y·e, ciesde. que b poder exe
cntrvo tivesse chante de s1 um p1•aso determi 
na.do, éerto, prefixado, desde que o /2'0verii'o 
não podasse ser demitticlo de sua posiÇão por 
malquer manifestação dos representantes 
":iliticos· reunidos no Congres3o, as liberdades 
. ·~J1Jicas achar-se~hiam em psrigol a oppo
j;ão . sentir-se-hia d'émasiildamente fraca, O" 

O est.ado maior, o n)ais populoso, tem maior 
ÜTJTRA voz~ E qual sçn·á 0 cone 2ti vo sómmas de riquezas, concon~e com mais avul-

quando os seúetarios abusarem ? , ta.da con.tr~buição par,\ a·s despezas geraes e 

UMA voz- E' ditncil. 

,poder O[llnipotente ninguem ousaria com,,. 
___ .J f'later, corisery~r-se-hia em seu Logar clumnte 

o periodo .legal, einbora as ci:pnaras lhe ne
gassei~1 leis de mefos, leis orç:unentarias e de 
fo~a. - · 
- o· Sa .. FREDERICO BORGES- E' inevitavel 
essa: consequencia ., 

O .Sa. AL11n~ID'A NnGUEIRA - Entretanto; 
senhores, eqi. resposta a es·sa objecção, occor
ria.-me ao espil'ito que, desfi e-que as çamaras 
c0ínpreheµdessem · a impoten~ia de seus es
forços, n(io se agitariam estertl.mente, não se 
deixa.riam domin(\r por pl'~cg·nceit?S de cOl'd~m 
poli tica, .i1!to .se conyePteriam e.m rnstrun;ien to 
de expedie_ntes partidarios· par:t .clerruba.r o 
g·overn,o; nãg por não ·ser bom, mas por não. 
ser . purticlario, oµ ·[_ln tes por não ser do par
tido da maiol'ia dos representantes, 

com maior imposto de sangue para a deféZ<t dn, -
0 SR. Ar,~iEIDA NOGUEIRA- A constitui- patria, ; tem maior conting~n~e de opinié;les 

ção responde .sa.ti3factoriamente. Em primeí- na~ decisõ3s dos desti nos dá Nação; tem mais 
ro logar o po1ler execu.tivo rião é exercido interesses , mais elemenfos moraés :· devem teJ;' 

; pelos ministros ou s.~cretarios elo governo. maior prepontlerancia. 
O SR. ,CAMPOS SALLES (ministro daju.stiçci) Si ó uma verchcÍe rundam3ntal da escola 

- · Secretario não exerce· podar, nem autori· democratic t 0 princip 'o da soberanía populm', 
dade alguma . . C0!110 Se preten1Je antepor a este l:iriúcipiO qúe 

O SR:. ALMEIDA NoauEIRA - Si os erros é uma realidadé, o principio ela sciberauia dos 
fürem· de nat.urezà politíca', os secretarios não e3 tMlos, qua é urna çreaçãci da leít (A11oia
sio responsavei.s mas sim o chefe do poder elos .) 
e,xecuti vo ; se forem <le outra natufoza, afli E, si para se conhecer a opinião ele um é~
esfá o codigo pe1rnl, ex lste a legislação com- tado se propõe a. consult't"as cidadão.> nelle 

: mum para .repr:imi1' os delictos; _ahi está na residentes, e não, por exémplo, ás muuiéipa
pl'opria Cónstituii;ão o processo para a ac- liJade!? , porcp.n tambein para se conhecer a · 
cusação. · opi,nião nacional não se computam os votqs ele 

O &a. BADARÓ :_Havemos. de ler t«ntos topos os cit!atlã,oa, qrns somente os dos esta-
tninistros p1;ecessados como na rnonarclíia. elos, d.uúlo-se um vo tõ a ca,da um, e o mesmo 



pern aos sessenta ou oi.fonta mil habitantes do 
Espil'ito Santo que aos tres milhões de mi
neiros 'I 
-E, derµai3, o e3tadp é unn pess9a j uridica·, 

não tem ce1'.eb'ró; não tem opinião pesso:i,1,
tem orgãos legaes. Sua opinião legit ima e· a 
d?- maioria dos eleitores. Essa, pois, d_eve pe
zar D'.1 proporção de sua intensidade. Tem 
va lor moral, tem vnlor político, segundo o 
numero de votos expressos. · -

Dê-se, pois, a· cada e;;;t.1do um. voto propor
~ipnal á popula,ç1io, e não um voto igual. A 
igualdade consiste em trafar-se désig-ual
ménte Beres d8siguaes .. (rlpoiados e apa'rtcs.) 

-Qlle força, que prestigio po!Hi-co e moral 
revestida a autoridade de um presidente que 
tivesse contca sua eleição o voto expr:esso ela 
grande maioria de seu3 cidadãos 1 , . · 

No regimen r.lemocratico tóJo o poder pro
vem do povo, da maioria da nação, porque si 
não ba um orgão infallivel de verdade no 
governo t em poral, entretanto é forçoso. con

(luto, - ficando sem u.m voto o ·que houv~3s :i 
obtido a níetade, menos um, dos suffragios do 
congresso local. 

Pode-se rnesmQ admiltir que as assemble;,tf? 
locaes corn.ponham-::;e de ·numei:o par,: esta 
hypothese ainda otrerece enih;iraços m'.lior:es 
pois concebe urna distribuiçlio cgual de votos 
entl'e os cã.nc~i1[c1tos: e nesse ca~o, qual délle<; 
deveria; ter a tohllidar_le dos voto;:; do estado1 

· (tipartes.) - ' · 

Senhores, O\ltra. idáa apresent.1da p1ra, a 
eleição · do presidente da Republica é aquella 
que se acha consignada em uma emenda as-

/signada por diversos mambros d'O congresso 
sern!O seu pi'im3iro signatario ·o digno repre
sentante pelo estàdo do · E:>pirito-S.mto, Sr. 
:Mor.Jiz Frerre. 

Nesta emenci<1' senhoras, se es~abelece o prin
cipio. da eléiçãO pelo suffragio nniver3nl e di
recto, apuranclo-se pnra cada can(Jidato .a 
totalidade dos votos d.os cidadãos por elle 
obtidos em todos os estados ela União. 

vir que na deficiencia cless) soberano de di- E:;se system:t é, a primeira vista, secluc_tor, 
reito o ma,ior numero de opiniões teem o seu especialmente por p1recer dentre todos, o 
füvpr a 1rrn,iór presumpção de acerto, e assim, mais harrnonico com os principias da escola 
coril i:asã.o, com legitirni'.lade, constitue aso-· clemocratica. 
bc.rania cio facto. Estnclaclo, -porórn, a fundo, aprecia,cl9, depois 

-Por conse·quenci_a, á maiori,~ do novo não, de séria meuitfl.Ção, em S3US re~ultados. pra
porque· representa a forca material, -mns ticoJ_, surg:em contr.:i elle g-ra:ve3 objecçõ3i;.. 
porque exprime a supremacia moral , com- (Apa"i,tes) · 
pete a sober<.!_nia no , regi.meu démocratico. Não se póde negar, senil ores, que est.;. sys-

Ass:m, pe)as ra4j)es oxpost9-S, não me pa- . tema é o que- mais sàtisfaz ás exigencias dos 
rrce acceitavel a emenda apresenta.ela· pelos principias dc~noc.raticos . Não obstante, deve
il,li,i~tres . me.mbi;os da coii1!Jli.ssã;q das· 21 riu.é , mos . e'sti.úlm· esf,à questiío, ~esol vel-a com. 
deu parecer sobre o p1;ojectii-d·e Constit,u.ição. prudenci.'.1.. e com i!.certq, de modo que 03 seus 

.um- outro sysferna api:es!'ntad·o· em. nom.e. ' resul.tadin~ não · cõntrariem nn, prati ç:L a. vet•
rle alg-üns illustres membros da députação <ladeira, expressão da opinifio. ·na.c!Qnal em 
paulista polo meu amigo, deputado por troc!t de. uma á.ppa reJ1Cia de r~1Hcfl,liS!DO de
S. Paulo, o sr. A. Gordo, n.ão me parece mocralico. (Apoiados, nao apoi,ados edpartes.) 
Fn1isfúz13r :i,s aspiraçõBS l)Ue,devem predomi- Eüacéeito o. pdnci[)io do su-ft'.ragio univer.
nar na eleição do presi1lenté d,a, Repnblic;i. S'.1.l. Mas, qu.ero que elle seja. lJetp. ·applicado,. 

Um nota.vai publici~t\ fr(\ncez, analy..: qlJ(~ exprima o voto na! cios cidadãos e ilão, 
snndo a Coustf:tuiçãô Americana e estudando apenas, u1i)a fcnud11.lenta maioria, pro~ucto ~r-
03 cliversós modos ele eleiÇão do presidente tificiitl de um alistain,en.to ad.red(i J)revarado .ª· 
a.ventou ess1!- id_é.1 gu() se ao<}ha ropsi~·1rnda na ele eleições a bfoo de penna. (Trocam-s.e_ mw
emenda do honrado d<J puta.do, Mas_ ai.n.da assim tos apartes.) NEio a.11 udo a preclominio de 
mesmo mostrou o~ inconvenientes. f1l)f3 havi·• zonas. Sul é nor(e_ sã.o par,t mil'n distincçõe.>. 
na arlopção deste principio. Prime)°rn, porque. de geographia e não te13m, e não devem ter 
poclerLlm as 1egislaturns dos e;;li1dps. eleitas . np Brazi.l, significnção polWca,. (Apoiados e 
cqm muita. antecedencia, não reprc;;entnr a apa1'1es.) 
corrente de opiniii? ~ela a~~n 11.id.acle polilica :· A in·oposito da extensão clo.suff.ragio elei
I)v momento çla e l ~ 1 ça:o pre,1ele~cwl. Segundo torai, . oc13uparam-se. algum orarlor·es com a 
po1'.qu2, devendo.º po.ier ex

1
ecut1vo federal ser. rio batida queztão do direito · poli.tico· das mu

eleito pelas le1<1slaturas r;os es!a_9.os, e ele~- Jh eres. Eu não vejo que sejJ, nece::s)rio em 
,_iJerta.nq~ naturalmente essa e.le_içao ? ri:rn1s ' 110350 direito publico uma disposição especial 
ar-lente 1~1t~r.esse, ~s~e facto ".ll'm.preJu~icar estatelecendoa capa'eidade polit_icadamulher, 
a compo~1 çao q~sses corpos l ~g1slat,iv.os. Esco-c . visto com0 a. Constituição não rest,r-i-n.ge. SBUS 
lhe_r-se-hrn.1:i para r:rnm~ros dos~ongressos do~: direitos. Si ellas não são eleitoras, é porque 

_ est~dos, nao os c1dadao3 m'm aptos para .não lhes ap~az o ~xercicio dessa fn.ncção ci
leg1sladores. ·. :vbi . ,(Contestações.) A nossa antiga Consti-

0 S.a. RAMIRO BARCELLOS - Mas os mais tuição e tnmbem o projecto que esta:rnos discu-
aferrados partitlarios. tindo ennurpei'am as. pondiç.ões para ser-se 

o SR. ALMEIDA NOGUEIRA- - ... sim, os 
mais cloceis eleitore3 presjdencia,es, éom sacri
ficio da mis;;1\o legislativa.. Assim, pafa as 
legislatums locaes , o accessorio· tornar-se-hia 
principal o vice-versa. ·serioni preteridos na 
organjsação elas chapa)'! para membros dos 
congr()ssos, não º? çidadãJJS. mais aptos para 
bem curar elos negocios publicas; mas ãquelles 
aue fossem mais Hgaclos aos par.l,idos, mais 
~isciplinados, mais... s3rvinao-rhe de um 
termo trivis] nias expressivo . . . mais elei
tores ele cabresto. (.Apoiados.) 

eleitor, mas não mencionam como tal o sexo 
masculirro, o que fazeú1 as constituições ele 
alguns estad:os dà União Americana. Refe
rem-se expl'dssn,mente a cidadãos-varõe.s. O 
nosso direito publico exclue apenas os men
digos, os anal phabetos, as praças ele pret e 
os religiosos de 01·dem. monastica. Não exelue 
as mulheres. Ora, uni direito não se restringe 
por inducção (é principio de hermeneutica ) 

. si.não por expressa d.eclaração da lei. Como 

. se poderia. pois, contestar a capaGid11de das 
mulheres ~ 

conven.çfo grammatical.: s}c jus et· nprma -
Zoqiiendi. _ 
T!1ml~em no c1p~tu.Io. FefJl'Elll .~·~; .n, decl •-' 

'. ~açã,o dos d,irBito3 poHtb_:is. é c1v1s_cl'Oa J~ra
zileiros o legislador ~mpreg·a a formul.a no 
ma3culino-todos,-, não di.z-:-- todas; ent11e
tanto ninguem põe em duvida que a mt~lll3~ 
tem direito á protecção do habeas-corpii.i, . a 
inviollibilidacl:e elo dÓmicilio, a tqdas éssàs ga
rantias, eri1iím, que· a Coi;istituiçãci liber\\liS'.1 
a nacionaes e estrangeiros. 

Si fossemos apegar-nos a es>a forrr~~L1, a 
mulher não teria. nenhum'1 · responsabJltdf.\!le 
criminal, porque as leis pen:i,es sempre se!ef~~ 
rem ao3 cielinquentes e crimino~os, e naJ . !).~ 
delinquentes e criminosa3. (Apoiados) 

A mul,hee~ não teria, si~ão exc3p~ional~. 
mente, direitos e obrigações civis, PºEq .t~e ~.m 
geral a. !egi.:;!açã,o civil emp'.ªiP o n11sc~L~oo 
parJ. cles.ignar o titular de dtreJt.03 e o sµJe1t9 
de obrigaçõ2s. · 

. Portanto, a questµ,o suscitad1 pel1> nohra 
re·pre:;enta.tlte pela ]hhia nã~ reclama. um a<:t~. 
especial d.o C_ongressb, e seria a4vogar n~ t~ ,ª 
causa, fazei-a, re~roced.er do teí'r.eno conq:u.1:,
htdo pedir como concessão ao parlameJ.!to 
uma' decláração express1, qUanrJ.o já existe , o 
reconhei)imento implicUo dó cli.r~ito em. n.o~Sl\_. 
le.O-is!aÇão e e ;pecialmen te no proJ eçfo doco~·1gJ 
pqlibico que est'l.mos coi1foccionan~o. ( Apai1tes), 

Sen,hore.s, ga. occasião em. qu~ abl'i. ~sta · p'.1:~ 
· renthesis, eu enumerav11 os rnconv.erpentes: 
da errienda,- apr~sent!j.da pelo illu~tre deputado 
pelo Espírito Santo e varios, onJr?s, m~r~pro~ 
do Cqng1;esso, a qual est~tbelece vot?. u.n.1rer'.': 
sal directo para a eleição do presidente <l~ 
Republica. • 

E' de. espBrar que cqm o sep.ti.m1mto po~Hico,, 
as vezes extremado, excess1~0,, pecu)!tµ> Q., 
nossa indole meridional. e ao teh!POl'1J,rnent9, 
ela nóssa raça, Q pleito, elei.toral pa.rf1.. a inve~
tidurn., cio. chefe supremo. dq, Repuhlica se,Jlt . 
po1: demais. porfiado, Ürdénte e apii,ixonadq;_ 
conseguinter11ente e necessario estabelecer 

: um grito .interrnedia,rio,_ que o t,orne. paéifi~oJ . 
lhe amo.rteçq, o ardor, e mo_f.ero a vehenrnn~ 
eia. do combate de opiniões ad.versas, de. p1'e· 
ten çÕes antagonicas, de interesses opp()~tos, 

· compondo-se de dotis !!ráos o processo eléit().,.. 
ral; a eleição primar ia, que é feita pelo sµf, · 
fragio popular directo; perde Ilia intensidade, 
do intr.resse que despertaria, si de per sL fosse, 
decisiva, recahindo ja nos qrnd:idato3 á pre'si-

. donçia ela Republica. 
Dirão os nobres deputados: mas deade. Q\!El 

·seja restricto o numero de elt)ifor:es.; ó qiH:Í. 
necessariamente acontecera com· a intevposi
ção des~e grilo intermedhtrio, e é m13smo o 

·plano do projecto de Coristituição que da a; 
cada estado p'.Lra a eleição do presidente. u.m 
nume1·0 ele eleitores igual ao duplo do de 
seus representantes, em ambas, as camaras 

ido Congresso· Federal, mais facil será a cor
, rupção cio voto, ao inverso do que acontece~ . 
ri:1 desde que fosse chamada a votar a g.eande,• 

'. massa popular, porq11e é mais facil. ccirrom~1 
: perem-se poucos por todos os. meios. de qt( 
; dispõe o poder official, do que corromper-re 
1 a universidade dos cidadãos, ou a maioria &· 
' um povo. · 

: Mas, S3nhores, e3sa reflex~o à in~eigàm lote 
. CO[l testa.da pela exverienci~. E~ mais difllcil 
' corromperem-se poucos cidadaos aptos, se~ 

o SR .. ADOLPHO GORDO dá um aparte. 
o $R-: ALMEIDA NOGUEIRA - Alem disto, 

ainda me parece que esta <:lmenda traria 
outro inconveniente. E' que, pretendendo 
corrigir uma injustiça clamorosa da emenda, 
ela commissão, que clã, um voto igual e unico 
a t.od9s os estados, el!a inicia a idéa. de dar-se 
a cadn, est:ado um nµmero de votos igual ao 
de seus representantes ao Congresso Federal. 

UM SR. REPrtESENTANTE - Ha um aviso 
·, do ministro elo interior. 

lectos, ]Joucos adrede escolhidos como incor
ruptiveis, coino depositarias de um mandato 
ci vico de honra, poucos que se acham Elm 

Ora, dado o caso cio tli virl ir-se. a vot;tçã) dos 
membros dos congressos dos estados, de modo 
q,ue um dos crndidatos obtenha met11de e mais 
um, e,t,) voto decisivo que representaria a 
m1ioria de um trari11 como consequencia a 
totalidade ela votação <lo estado a um candi-

o SR. ALMEIDA NOGUEIRA -A viso não tem 
:força obrigatoria, e menos ainda derogatqria 
;de direi to; tem apenas a rrntoricl,ad.e m,ora.,l da 
', opinião do se.n autor, si este éj11risconsuHo. 

Si os nobi•e3 l'epresentantesquerem argumen· 
: tar com o modo pelo qual esta formulado o ar
: tigo, por empreg·ar-se nelle a formu la nmscu
. l ioa em vez da feminina,° por se dizer o cidadão 
·e uão- o cidadfo e a cidadã, responderei com 
uma consideração rle ord.eo1 grammatical, e é 
que sempre o legislador empr'aga o masculino, 
não direi que por Eer mais nobre, porque mais 
nobre considero o feminino, mas por ser um11 

posição inuepenclBn te e possam efficazrnen te 
defeuder-_se contra os man2jos da cabala, elo 
qué a muitos que nfio teem os_ mesmos elo:

. mentos'moraes, int_ellectuaes e socià:es pa.ht 

. manyirei:i~se sobranceiros ás intrig·as, ás · se
d.ucçoes, as a"'.!)eaças.do governo ou dos · pir
tido~, e pàssám assim ]:ireca,ver-se CJntra· a 
pressão do interesse ou-do medo." (Apoiaclos,) 

· .E vós t!'.)dos sabeis, pelo exempi.o vivo qu::i 
h:i.veis tido deante dos. olhos, que com.a resMé
ção do" voto iJ~s~i tui~o em nosso . p:i.iz com · a 
refo1·ma ela eletçao d1recta, que, si o suffi•agio 
tornou-se em appn,Pencia meno3 democratico 
excluindo dess:i, funcção ci vica o~ anal pha~ 
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- betos e outros, que concorri<i!ll em gfande . 
ma,ssa .ás urnas pelo Sjsfema antigo, en
tretanto a eleição tornou-se mais verda- · 
deira, nlais genuína em seu resultado, a 
ponto de -por mais dB uma vez serem der
rófa<los ministros de Esta·lo, que tinhiun em 
SLüls inãos, p.tra conspurcar à opini,ào, todo_s 
os elementos oíficiaes de força e de poder, 
( Apai·tes ~) 

Cbhvehho em que, desde que o governo 
'empe'nhe-se apaixonadamente, profundamen
b ria liicta, póde exercer pressão feita sobre 
tins, cbrrio sobre outros;· mas, senhor_es, deve.is 
vb.s lembrar de que, com a organização. fede
ral, o .gbverno centra.! não tem meios de 
exercer .tn.nta pressão sobre os eleitores dos 
êstàdo11, porque no governo de cada estado 
pó ie não estar um repres:m tan te da, mesma 
politic.f do governo 'federal j emfim ha as 
mn-io~ias locaes, oppostas talvez ao candidato 
official. Essas const.ituem defeza.s naturaes à 
líbei'dade·do voto. Conseguintemente este ar
guip.en to perde mui to de sua forçi. em um 
regirnén_ federal, em que, ao inverso. do que 
acoritecia .no regímen unitario em que par
t~ do cenf.ro um~. forç.:i, só que se ramifica 
1ini1orme e solidaria por todas as cii'cum-

- scripçôes administrativas ; agora variÍo3 que
brar este élo, de modo que os g-overha
clores dos estados não terão o·s mesirios .. in
Íé~eõses e solidariedade, que os ,prendam 
tlOS chefes do governo ou aos candidàtos à 
ml\gistratura suprema, ao ponto de . intervi
ré!T). ,.na eleição presidericia l, compromettenpo 
a süa popularid~1de, foltnnd~ a seus deveres, 
e tórnnndo poss1vel a efficacia. da su'.L respon
s:ibilidade crimin;il. (Apoiados.) 

- .o· Sa. PRE3IDEN'TE-0Qservo ao üobre de
putado que está tetminada a sua hora. 

o SR. ALMEIDA. NoGUEIRA.-Siríl, senhor; 
cohcluojà. 

Resta o systema consagrado no pi'o.]edto de. 
constituição.E' este, senhores, por ex.clnsão de 
partes, fl que me p1rece menos defeituos\l, 
tendo ál.ias em seu favor o argumento da 
experiellcia entre varios povos cultos. 

Vou ágor"t pracipiti.r as minhas conside
rações ou apenas enunciar, som de.>envolver, 
algumas ideàs em justificação cb outras 
emendas que apresentei. A presso-rne assim, , 
para obedecer a advertencia do nosso illustre 
presi~en t!). · 

Essas emendas, que, de accordo com varios 
membros da deputação de S , Paulo, tive a 
honra de _apresentar, já, foram lidas na. 
mesa. 

Üin dos defeito3 que nos prop::>mos a cor
rigir no systoma do projecto, é a· exigencia nó 
caso em que nenhum dos candidatos tenha 
malo.i•fa e a escolha compita ao Congresso, da 
presooçJ. de ' dous terços ele seus membros, 
parn. .qlie possa legalmente fnnccionar. 

Ora, pod·eria acontecer que um terço de re
p~esentant<?s, opposto ao cmdiJn.t0, que ti
vesse prqbabilidade de ter a maioria dos 
suft'ragi<is; se recusasse propositalmente com- _ 
par2cer para formar c1sa e a3si1n impossibi
litar a eleição ; por esse modo um terço ... 

UM Sn. RE3ENTANrg-E' uma manobra 
partid<tl'ia muito passivei. 

O SR. ALMEIDA NOGUEIRA. -Exactamente, 
seri1!-. uma mauobra p:trlidarin. JJmi to possi vel, 
e esse terçp poderia de modo efficaz, com 
grave, perigo para a causa publica, pat'alysar 
à deéisão da maioria do3 representantes. 
( Apoicidos.) _ 

Sehdo n itura.I' que essa eleição, pelo inte
resse que despertao, attraia expont,aneamente 
-ª quasi totalidade dos rep1•es 3ntantes, e de 
presú.rilir que sempre existam os dous terços 
I'.équéridos no- projecto. Só não existirão, 
desdi'\ quê haja in.teresse em fvrmar parede, 
recu1!sú. inconveniehte. mas possível, si for 
àdop,tada a exigendia do projecto. Assim me 
pàrer.e inutil e mesmo inconveniente tal -(\is-
posição. -

Â ~eg).lr:ida emenda é aquella que s~ rerere 
a VdtaÇão J)ol' estados, tendo Cada Um um 
só vóto nesta dêcisão entre os candidatos que 
flverarrt maioria relativa. Parec3 que, pelo 
desoiívolvimento das ideias que tenho expen
dldo, ja fundamentei a necessidade ele que 
este voto s~j:i dado . nãe> pelo3 estados, mas 
si rri a pi uralidacle relativa, se~nndo a norma 
habitual das eleições feitas pato Congresso; do 
contrario dar-s3-hia a ano1m lia do predo
rilinio da.minoria sobre a maioria. (Apoiados'.) 

o Si.t-. CHAOA.S LOBATO-Seria a olygarchia 
d.os estados. 

o SR. ALMl!:IDA. NOGUEIRA - Uma outra 
qmànda que tivi:i a honra de apresentar e a 
que se . refere ilo art. 49. Creio que não 
houve da parte tle seus autores a intenção de 
adoptar o preceito que pare_ce resultar dar~
dacção deste ,artigo. Aqui se diz que os m1- · 
nistros de Estado não poderão accumular 
outras funcções publicas nem ser eleitos para 
presidente, vice-presidente, senador ou de
pútado. 

Ora, a posiçij;o de ministrv já soft're mui
tas rostricções' i 6 ministro não poderá gozar 
do prestigio que tinhn. antigamente e que as 
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tradicções ainda_ ligam a essa pos1çao, pois 
não teem a etrectividade do poder executivo. 
Sua posição torna-se relativamente ingrata; 
entretanto,si a acceitação do c1rgo de ministro 
devesse trazer como consequencia para o ci
dadão nomea~o a perda de algum emprego ou 
funcção publica;." 'que tives3e. ninguem que
reria ser mi o ish'o; pelo menos ter-se -hiam .de 
incompatibilisar por essa t:trera- 1ouitas ap- -
tidões . e3peciaes ; por ccnseguioto pro;iuz 
úma emenda pJra que o ministro de Estado 
não pudes3e a~cumular o exercício de oútro 
emprego ou runcção publica. Restringi a in
com?atibilidarle ao exercicio. 

Parece-me ser e.>ta a ide1 da commissão. 
Senhor<'s, é escus1do dizar que, coherente 

com as idéas que tenho espendido,s0u epposto 
a emend .t que faculta a0S deputados· e Ee
nadores serem ministros, ou antes como 
ministros accumularem suns funcções com as 
de deputa·rJo on senador. E' certo q-úe o 
ministro não e um membro do poder exe~u
ti vo, mas um ~.gente dclle, um secretario do -
presidente da Republica; não oh:;tante, pela 
funcção que preencho ao lado tlelle, p'.l!a 
tradição que dilfici!m!lnte se destruira em 
nosso espírito ; aos ministros hão de ser sem
pt'e imputados, ao menos politicamente, actos 
do poder executivo, que elles subscreverem .; ' 
e assim a pr0sença do mi nisto no . parlamento 
motivará a cad;:i instante pedidos de ex:pJica
ções inconvenientes no systema que devemos 
inaugurar: pois importariam a ingerencia do 
poder legislativo em attribuições constitu-

. cionae3 cujn. competencin. não lhe e reconho-

. cida (apoiados). Seria a continuação do parla
mantarism3 Teria aio.la 0utras cotBideraçõn 
a fazer, mas, cump1·e-me Sr. presidente,obde
ccr a advertencb que V. Ex, fez-me em 
cumprimeut.o da disposição regimental. Po
nho, por isso, aqui rem-lte a meu discurso 
pedindo ao Congresso que me releve o de>a
linl;o que ha de ter notado na oxposião do mi
nas ii.léas (n ela apoia1.us, contestações), füzenr.lo 
justiça á intenção que moveu-me de contri
buir com o insignificante contingente de mí
nhn. collaboração na obra grandiosn da recon
strucçio da patria. 

Senhores, termino, reiterando o voto que a 
principio formulei - que pelos esforços pa
trioticos deste Congresso, seja dotada quanto 
antes a, Naçêío Brasileim de umn. constituição 
digna delta e que sej:t a ultima expressão do 
progresso politico e da Cf vilisação modern;1. 
( lrfuito bem, muito •bem. o orador e caloro
samente felicitado por muitos Srs. repre
sentantes.) 

, ·· 
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Deixam de compaeece-l' com causa os Srs. as instituiÇões patrias, em vez de concbreer n_o 
Floriano Peixoto, Ruy BarboJ~, Qnintino Bo- CongTesso para a re~lisação de uma repubh
cayuva, · Césario A_lvim •. 'Jon;qu!m Qa,tuncli:t, ca réatmente federatrn.t. 
Saraiva Luiz Delphrno, Prn hctl'O Guedes,. Mar- Erilbora se j ul .~'Ll e o menos compele::! te 

zsa SESSÃO mr 9 DE JANEIRO DE-1'891 tinho Rbdrigues, Theophilo clo3 Srrntos, Oibi- para lcva'nta1• a lLlVa atil'acla à face dos 
. , cica, Le1ndro l\'Iaciel, Paula Argol~o , !frau- siuc3ros républicanos, qué ·estão dispostos a 
Presiclenéia elo Sr . Pr.uclente ele 1lioraes cisco so-lré, l\feclmdo, Conde ele FJg·uen'<~do, salvai' a Repubficl1 é1il todos os terreoo3, não 

. Malta Machado, Ferreil'a Bmudão, Costa -pó::le deixar ele peotestn contl'a o facto a qne 
Ao .meio dia; faz-se a chamac!a, á qual ·re- "senna Alvar·o Botelho, Fl'ancisco Ama!'al, se refere. 

spoiidem os Srs . Prúclente dê Moraes, ),"aes Domin'o·os Porto Bueno d~ Paiv·a; Ceiiario Segundo -leu em u111 jol'nal da ~i1auh _}. 
ele Cü:l'Y'álho, _João Neiva, !-"ran~isco Machacl_?, Motta Junior, L~pes Chaves, Paulino Carlos, ,deu-se um festim p::tra commemorar 0 pr.1-
Leov1gildo Coelho, Joaquim Sarmento, Joao Cados Ga.réi'a Alfredo Ellis, !\foreira da Si! va.; nieirÓ annivers'lrio da sep:U'aç1io <la igre,j:i..' do 

·' ·perJro, José .Secunclinó, Manoel Barata, Anta-. e sem causa ~s Sl'S. José Avelino, Álmino Estado· mas, ·em vez" e] ) commemor::w-se, o 
nio Rrnna, -J?aquim Cruz, Theoçloro Pacheco, . \A lfonso, Pedm Velho, l\'~igue\ Castro, Anni- . g:ramle '. vri11cipio. cl<i, sep:1rnç1io_ rto , J~m.der 
E.1 ysen Martms, . Bezerra ~e ~lburiuer~ue . Jn- bal Falcão, .João de Siqu~ira. Beenardo de- temporal do espiritual; o t~cou-~9 a 111tcgr11bd a 
1110,r. .José Bern?Td?, Oltve1~-a, 0alvao, .AI.- MendonÇa, Pontes de Mit'anna., Tosta, .~ 1~- do p::iiz e as instituições republicana~ .. · : 
rne1ela Barreto_, Fmmno ela S1lvem:i; Jose S1- tonio Eusebio, l\farco\ino Moura, ·Santos V1et- O oeador protesta contm os qtn ass im · pro· 
nieão. ' F~ecler1co Serrano, Tava1·es Bastos, rn, Custodio ele Mello, J\lilton, Ampililoplii?, cederam, e, enteetanto, nota qne os inimigos 
~?s:i.. ~11111or, C?elho e Çampo~, Tho111a~ Crnz, Leovigilclo Fil,g·ueit'as, l\Ioniz Freire, Sampno dá pateia o esfüo onvindo e_ 1iem 11ma-[l'.l.ln
\ 1rg1ho Da_masrn, Dommg-os ~1cente,G!l Gou- Ferraz, Aristides Lobo. Mayrink, Nilo Pe- vra i1i•ofercm, po1•qt10 a ft'a~t iieza 03 dG
J ;~et,Montmro ele Barros, Ca~npos Sn.lles, Ubal- çanha, Urbano Marcomles, Cyrillo de Lemos, mina · fórn 'tli·zem comas fol'llms conbra. -a. 
d11Jo do Amaeal?):leaz Carnmro, ~.aper, Salltos .i\lbérto Braiidão, Frnnçi, carvalho, Lniz R.ep•11Juca e no recinto Llo Congres>o ca-

. -'.\nrle~cle, R.a}11lno Ho1:n., Ran:11-o fü~rcell?~, Murat, Er-ic) Coelho, Jolo Pinheiro, Leonel !U:m-se . 
Pu1)1~1t'o Mac;rn<lo, Jullo da._ F1 ota, "oaq111_m Filho, Gonçalves Chaves, Americo Lu?., Car- Neste silencio vê não só nma covn.rdia, 

, _ Feltc1?, A mer!S!o Loli?, Etluarclo vVn_nt'._enkol11:, los Chn.g·as, Domingos Rocha, Feeroira Ra- 11101-al, mas tambem a sem raz[í,o LlO' [ltuqn() . 
. :r·naqunn · c~3 . .Sonza, Silva Caneclo .. S1l va i::iar;:i,- bello, BJriio de Srnta -Helem., Luiz Bai·rato, Pela vótação elas disposiçõefl relati.vas ' :í. 

nl!os, kcJ11.il:no elo Amal'al. Jo~qn1m lVI nrtrnll~, Atlolpho Gordo, Costa .Jnnio,..; Antonio Prado, ·orgaí:lisação Llos poderes feLleraes íl ,:on d ~ li
Belfort yie1l'a, Incho .do,.Brazd, i:auro Socl~e" GuiTnar1fos Natal, ScllimiLU, °P.l'nesto de Oli- neacla a opinião do Congresso a tal respe1 to; 
Tnnocenc10 Serzeclello, Nrna Ribeiro, Cantflo, j velra e l\1enna Barreto. entretanto, Lluvi~la de que bastem a :;c!pit.-
Per.lro Cherrnont, l\Iatta. Bacellar, Costa Ro- E' r 1 t c1· . , 7 i 1 t ração d~i' legislação ,'.3 a dua.!iclaLl_e ü::i, nrng_is-
rlrignes, Roclrig·n es Fernaücles, Cnsimieo Ju-1 ~, ir ª· pos ª em 1 5,? 1~~s,w e ~em e e ia e te;i.tura para Lleterm111at' expeess1vm11en te n. 
nior, Hemique ele Carv;i lho, Anfrisio Fialho, apptovada a acta da seoSJ.ü antecvde1Ite. federação . 

. 

Nogueira Pc11;a1íagná, F'.ires F_eerei.ra, Nelso1~, 

1 

O ~R. _2° SECH.ETAR!º· S3rviudo de 1°, pro- E' veedacle qne .i i• se alçmnç.)u a vic torL1. 
l3árbos'a -Lima, Bezen;l, Joao Lopes, Jush- ceLle a Jeitum do seguinte destes dous pi·incipios; 111a.> espera qne n:i. 
n i,[1110 Serpa, Frec!Brico Borges, Josê Bevila.- . EXPEDIENTE · ·2, cl.iscnssifo se conseguirá a c_om 1ietonci:i. Llo~ 
qna/ Gonçalo de Lago~, Nascimento, A.morim - . - . . estados em seu territoeio para a cli scriminuçií.o 
<iitrcia, Epi.tacio, 'Pedro Améri·~o, Couto Req~er1111ento elo Sr- .T_o~ e Rorle17nes F~r- ele snas r.e1fclas . - - ; 
Cnrtnxo, Sa Anclracle, Retumbn, Tolen- nan.de,~ , <1 ~1rntado pelo e:'taelo d~ l\laranl~ao. ·Nessii. cli$âimiuaçilo aponta to ln, a pi'úS· 
tino ele Carvalho, ·n.osa e Silva . .João Barbalho, pechnao _ llcençi. para _retirar-se eles ta capital peridacle dos paizes livres. Os estaLlo-;• n:'í.n 
noiiçalves Fe1·reir,1, .T o~e Mariano, Almeicfa Jl~r.~11otivo ele molestia .em pessoa de sua fa,- ·podem tm" indepenclench e sober;lllia,- 1le3rl l• 
Pornilmbnco, Juven.cio ele Aguiw, André Ca- m!lia. . qµe f0r permi~tido a . u.m. poder snpe!'\or 
villc~nti, n.aymunclo· Bandeira, Me ira ele Vn.s- · O SR. PR1"SIDENTE nomeià p:i.r:i. a com - iritervil' em sua economia ll1tim1. 
concel los, Pereira ele Ly m, João Vieira, Luiz missão que tem ele dar pnrecel' sol1re este re- Dizei·, corno tlis.:;e o Se . mini"steo ela C,J.zcn · 
1lo Andrade, Espírito 1Santo, Bellarmino Car- querimento os 81'3. : Retumba, Viegilio Da- dih qne a discl'imin1cfi:o das renua~, cornn 
nei1•0 , Gabino Besonro, Ivo elo Prado, Oliveira mn:sio e C03ta RoJrigues. ..- queri:i a eleputaçã,o rio-gra!1Llense, _tornal'1ri. 
Va lladilo, Felisbello Freire, AugL1sto ele Frei- imminente a banca-rota, para clepms Llecl<"l -
Jas; Seabra, Zarna., Arihur Rios, G:::ircia Pi- ORDEiVI DO DIA rar ao -Congrnsso .que acceitava I:J º/o Llo 
rcs, Santo3 Pereira, Paula Gninrnr1ies. Dia- nrscussXo DOS TITULOS ri E rn DD PRO.JEOTO acldici:onaes sobee 6s impostos ele irnp;Jl'L'.ç.i.<; , 

. nysio cei·queira, Barão Lle s . Marcos, Barão D'.ê OOXSTÍ'l'UIÇÃO é um procedimento inexplicavel. 
· cl_Ô Vil \n, Viçosa, P1'isc'o'. Pfr;iiSo, .\ thaycle .Tn- · Depo:s ele rnspondet' ·a var.io.'l [l p~. r t)s 

nio1-; .Fmiseca e Si lva, Foôseca HeP1i1e;;, !\Ia- Co1itinna a lª disciissã.o elos ti tu los 2° e 3° relativos as censurns feitas ao St'. mlni3lt'o 
· nhães Barreto., Oliveit•a Pinto, Virinto de · do projecto cl8 Constituição com às en'len- 'ela füzencla, contra o qual declara o orado!' 
J\Ie~lei!'QS, Joaquim Dl'eve3, Virgilio Pessoii., elas apres9bladas. _ · que nem e'lle nem sen.:i comp:inheiros te Jm 
Baptista da Motta, Fróes ela Cn1z, Alciuclo E' Iiila, apoiarl:i, e entl'a conjunctamenteem motivo de queixa pessoal, passa a occnpar-;;;e 
Guanal:iara: Lopes Trovão, Jacques Ourique, tliscusfüo a seguinte das emendas avresenlatlas pela commissií.o 
Fnrquin) / \Verneck, Domirgo::; Jesuino, Vi- Emenda aos arts. 62 e 63, as quaes sustenta . 
nliaes, . '[l!omaz.Delph,ino. Anto~lio Olyntho, Quanto ao titule que trata elo municipio, 

- Dad~ró, Pac;ifico Ma.scarenhas, Gabriel ele Ma- Ao art. 65 entende que ·mais con·venlente seria clcixctt• 
gall1ães, Clrn.gas Lobato, J0cob c!;1_ Paixão, Snb.slituu-se o n. 4 do nrt. 65 pelo seguinte; exclusivamente aos porleres constituintés rle 
Alexandre Stockler, F1•1mcisco veiga, Lq.- á l eg- i ~lação fecler.1l e~tatuira sobre a ex- -cadii estado a attribuição de estabelecei', 
mouoier Feliciano Pennn., Víotti, nutra Ni- tmdicção çlos ac.cusa:rlos de um estado a outro; como lhe parece>se, a m•g- 1.nisaç~o municipf!.J'. 

·cacio, M~Boel Fulgeucio,Astolpho Pio, Corrêa todavia, a extraelicção nilo se pó'.le torn~r O orador é fr;:i,ncanwnte amigo cl:1 org_a-
Rabell0, Aristides l\Iaiµ, , Gonçalves Ramos, obrig-atoria para os Llelictos políticos e os çle nisação li vee dos esta elos ; m JS não é inirnig:o 
Costa Machado, Palletá, João de A vella~·, imprensa. · da União,' como nilo podem .sei; · cobsiderQ,clos 
Ferreira Pires, João Luiz, Martinho Prado " 1 1 1 · · 1 inimig-o:;; desta os que clefe. n.de:n os. direitos - . F . Gl' ' s_ R .-.oa a ( as sessões, 8 ce Janeiro ce v S d 

1 Junior; Bernardino de ·campos, •ranc1sco , i- 18) l .-F. Badciro. e interesses dos estado3 . 1 ca a estaco for 
ceeio·, Moraes Barros, Domin,g·os de Moraes, ·un'l::í forf.e uuicUtcle·nacional, um nucleo p,ocle..: 
Car·valhal, Ange!O Pinheit•o, l\forsa, B.oelolpho O §r. Ho1nero Baptistá su- raso ele i;iqneza, a União seeà gmnçle, viga~ 
l'\-iirand"n Rodl·üi:ües Alves, Almeida Nogneim, 'bipelo :1. fribüoa, sente-se vRrdaLlefraií1eÍ1te rosa e fóete. 
Rubião Junior;· Fleui:'.y Cüeado, Caetn.no ele irrípressiouaclo, não tanto peln perttirbnção Conclue alludinçlo a;r repnro 'qr.e tem c:i.n
Albuquerque, Azereâo, Bel larmino ele M~n- n.atural a quem fal la pe!a. primeit'Q. vaz eín -sido aos obstrucciooistas o facto de fmve1' de
douça, Marciano de Magçclhãeil, Eduardo Gon- uma, assembléa polit ica., cprn.nto pélo r •• cto volvido 0 Congresso Naclonal ao Govel'!J:o 
ça:tves, Ferna,nilo Simás, Lauro Müller, Carlos an.omalo ele qµe trata, 1Íma. folha da maí1hã., Pt'ovisorio 03 poderes necessarios p:.m1 cónti
Càmpos, Lacercl:1 Coutinho, Victoeinb JVIon- io~iéltiVÇJ ~o quebrflme í1,to de c~ractêr. 'd'n, JlUU' n. dil'igir e aslmini!õtra·r os n2g'0cios cío 

· · teiro, Pernira ela Costa, Antã9 ele Fqria, .Tplio fraqueza. moi'a l qne domina a pai'te direçtora infa. Não pensa, como elles , qpe 0 congresso 
ele Castilhos, B 1rg·es ele M~çl_ () it•os, A lcides ela socie lade bra zi leira. com e3se n.cto affecta suas füct1 !eludes ou troit. 
Lima-, Assis Bl'Ozil, Thoinaz Flore;;; , AbreP, . Não ' sabe si falia doante de nma nssembléa xesse qualquer elarnno áaclmiuistração do p·uiz, 

. Hoinero Bai)tista, Rocha Osorio, Cns.:iiano cl .. o , · · l · · · d R "! ' o·s o· Çoi1 ,a:1·esso· foi" ele't\o t1111·c~111e11te l)n,. 1·n · q ·1 ~". 11-
t 1 l 1 tt D t pe an11gos ou e e 1111m1gos a epnu 1ca, p 1 , ., '" n ' " V'' 

01 Nasc.inieuto; Fernanc 0 A no e 3rne no vê entre os seus membros alguns qne fogem tit' e vota.e a Constituiç""ío, com a faculdacle, ' 
ap\[übefrb. . . li discussão, 111:1$ de en1bosc.Hl:I viio atii·pe quando l ·3rminada a grandiosa, ol1ra de patrio-
tutl AI s ~ invectivas nos i•e1,1nlllicanos g·ennino.>, fel'iP tismo, de cnitl.al' dosi nlol'esses do paiz om lti -JI'e-se a essao. _ 
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gislalura orclinarfa. Portanto, não podi:1cor
rasponder ao 'patriotíco procedin:iento do Go
verno Provisorio sinão devolvendo-lhe os po
deres que elle entregitra. O que cumpre aos 

' membros do Congresso é llrmar os princípios 
cardeáes da doutrina, republi cana federativa, 
afim cleconseg11ir uma, União ciue,na am]Jlitude 
ele sua .li berda'.le e autonomia uos estados, se 
asseme lhe it Onião Ame!'icana. 

O Sr. Nina RibGiro co :11eçf1 di
zeudo que é Llo uor te, como os cio ' sul deseja 
t a1àbem" federação pn,ra que os estados gy
r arn em e3phera inteirameute indepeudente e 
autonomicu, em ordem a poderem tirar todos 
03 pro,veitos de nm" gestão completamente 

<Separada para felicidade de seÜ3 povo3 e ter
ritorios. Esses estados sentem-se hoje fortes 
e com.vida para manter-so ·na União. ··· 

O 1:1orte ,quer a federQ.ção, mas para por 
sua, vez poder viver, para poder haurir os 
seus proveitos, os seus recursos não teve at é 

· hoje quem ollíasse para os seus int er&sse~ e 
-, só poderá desenvolver-se por uma aclnm~1s
. • tra~fo compl.etamenle li vr.d. 
. ' ·.o ',orador é d:3 um estciclo que mesmo no 
~ pro.jecto do governo, que tão. medroso se mos-

: .. · t rou em dar reé ursos aos e.stado_s
1 

o do ora .. 
d0r só com a exportaçãõ ficou com_ meios. para 
m 1nter-se, não obstante dirá. que ainda 

~-mesmo deante do qu.adro . exposto pelo nobre 
· ministro da fazenda, que o dçficit e a banca

:rob t_anto o apavord. podiria S. Ex: . trans
. igir um.pouco mai~.em favoe dos estados . 

A proposta dos 15 ''/ 0 addiccionae3 não foi 
ele vantagens unicamente pafü os es'tados do 
norte, mas tambem paro, os do -sul. Votou, 
porem, contra esta. meclid<:1., como votaria con
tra t0da medida que tendesse a augmentar os 
impostos sobre a importação actualmente. 

· O orador ins:::reveu-se pam esto debate 
. no intuito unic,tmente de justificar as emen-

das apr.3seutacbs pela cbputação elo Pará. 
Depois ele tratar elas a ll uclidas emendas, o 

orador conclue dizenrlo que h a long1os anuos 
trabalha pela fecleraçâo, pois foi sempre e3te o 
de iejo do seu estado, mas quer que .ella se 
o ;ie1'"1 ::i"rnrl n., de r~10do a dar a todos os est<tdos 
o,> elementos de vl'.la. 
· o Pará, mrri s do qne nenhtlll1 outro, precisa 
de !iherdade pn,ra poder agir, pois viveu sem
pre sob o 'reglmen ela compressão; nada, con
seguin elo imp3rio. 

Si este im posto que se pretende lançar como 
adtlicional ou' si qualquer outra medida ele 
caracter prov;isorio for lembrada com? um 
nnio de poder manter c3rto3 estados i ade
p3n?entcs e auton01'.1os, a dep utaç~o elo Pará 
darn o seu voto, füra este s1cr1tlc1o_ p ~.ra q.ue 
delle resulte o immenso ]Jem da pateia, para 
que itssim continuem abraçados o norte e o 
sul, do Prata ao Amazonas, todos os brazi
leiros como irmã.os e filhos ela patria . 

São lidas, apoiadas e entram conjuncta
mente em ~iscussão as seguintes 

Emendas 

Additivo ao art. 62 

§ 03 govemaclo1'eS dos estados são agentes 
na,turaes do Governo Federal p:na fazer 
cumprir aConstitui.ção e as leis da Nação.
J. H , Coelho e Q,rnipos. 

Ao art. 64 
Seja s:ibstituido pelos seguintes : 

' Art. 64. E' fücullado aos estados: 
§ l .º Celebmr entre si ajustes e conven

çõe~ sem círacter po)lti~o..! respeitadas as dis
poswões dei'l ta Const1tmçao ; 

§ 2. o Regular o processo da eleição tanto 
de seus representantes nas assem biéas legis
la.tivas locaes e no Congresso Nac10nal, como 
de seus g·overnaclores e de quaesquer outros 
d 3 seus funcciõnarios electivos, ficando salvo 
ao Coo o-resso mencionado o direito ele alterar, 
o proce~so estabelecido no que disser re3peito 
a, elei;ão -de seus membros. 

Art. 65. Os poderes ·ou direitos que pela 
presente Constituição não sã.o delegado3 a 
União ou neo-J.dos a.os estado:;: se consideram 
l'eservados [t

0 
estes ou a.o povo, não po(lenclo 

ser dada :1 mesnm Cn ns1.ituição interpretdção 
alguma, que prejudi que os dfreitos o po.leres 
dos mesmos estados. 

' Em g do janeirJ le 1801. - J. 11Ieira de 
Vasconcellos . 

Por rtcontecimentos de ardemo ecohomica, 
iwstes ullimos annoJ tem-se· cleferenciado 
muito a prospericl~.de elo sül da do . nort~, 
porque no su l tem sido possível ii:t tralíu• nuus 
forte conente de immigrnçã.o. . , 

Diz-se, ·que 01 estrtdos elo n91·te potlem v1veR 
Ao <wt. 67 com um acld lcional sobre a importação, mas 

· quem terit ele pagar esse acldicionn l s~rá a 
Substit.ua-se. pelo seguinte: 0opulação dos estadoJ, portanto a questao re· 
Ar t. Os municípios organisar-se-hã.o ele · é.luz -se · a calcula,r cm quanto ._importam os 

ar:cot'do com as const ituiçõe3 dos estados re- ' 15 010- 8 lançar p01• oc1tl'o bdo medidas que fa
spe:;tivos, observatlns as segnintes bases: . cultem os estado3 vive r. A questão, pois, re-

10. Comp leta aut0nomia e:i1 tmlo qLunto ; surne -se em mudar tl e systcma tributario. 
~·espeita ao seu peculiar iut ·3re.>se ; l\bs, não e este o po_n to da. discussão,o ora-
2 ~ º Electivida.lo de administração local ; dor subiu · a tribunrt parit -trat ar de uma ma-
3.0 Faculclacle de celebrarem com um ou : tei•ia a mais g1'itve -que em seu conceito exis

mais municipios elo mesmo estado 03 ajustes ·te 110' proj ec to, refJre~s~ i _em~nch~ ela ·c~m
necessarios para a rc_tl isaçiío de obras ou ser- mi-ssã.o no art. 65 relativo ao rne10 circulante. 
viços d,t restri ct!l. c:impetencia de c:tda m:í1 . o orador niío s·1be se perdurarão as med!-
em seL1 respectivo territorio. · ela> finiLncei1'<"tS tomadas pelo Governo Prov1-

Em 9 ele janeiro ele 189 1, J. Meira ele Vas- s.orio il, respeito ela emissão" bancn,ria, mas, o 
concellos . que p0tle afümmr é que. infüll~vel e fatal~en· 

Ao art. 65 
Substitm\·Se o § 3° dess·e artig·o pelo se-

guinte: -
§ 3. ° Fazer ou declarar g nerra a outra es

tado ou po tencias estr.:tugeiras, exceptu~tdo 
o c'tso de invásão ou de "perigo tão imminente 
ç1ue não admitia démora . . . 

Accressente ao mesmo artigo o segumte : 
§ 5.0 Alterar as clau.;nlas de seus crJn

tractos sem accordo. ele outra parte contrac-
tante. -

Em 9 de jaueiro ele 1891. J. illeira de Vas· 
conc'ellos . 

Ao art. 68 
Supprima-se . 
Safa cl<is sessões, 9 rle j.rneiro de 1891.-Bor

ges de Mede iros. - Home1·0 B ciplista. - Jiilio 
ele Castilhos . - B. C<tmpos. - Victorin? .ilfon
teiro. - Pin'iei1·0 Jvlachaclo. - Jiilio F'l'ota . ...;... 
Abreit. - Pereira ela· Costa. - Alci .les L imo..
Tho maz Ftores .- Angelo Pinheiro. - Cassiano 
do N ascime.ito . 

O Sr. R:un.iJ:-o BarceUos sobe 
i tri bu na comrnoviclo porque no momento em 
que se trata de org::wisar os estados afi_gm'J,
se-llle ver um scena ele fümilia em que chega
dos os tllhos Th cisa a m-J.ioridadé deixam o 
tecto paterno parn constituírem em separado 
a sua fami lia . 

Os estados tutelados por uma má organi
saçã.o política, que coube em sorte ao p:i.iz, 
vão nesse momento, depois de sua incfep$n
clencia , adopta1; um novo regímen , que deve 
produzir a sua grandeza e fe licidade futura . 

Com esta materia implinm todas as outras, 
pede por i:Sso ao Sr. presidente que lhe releve 
algumas referencias a outros pontos do pro-
jecto . . 

A este pr9posito julga conveniente repetir, 
com o convencimento que tem, não só pess0:1! 
como co!lect.ivo em . relação a . seus compa
nheiros ele cleputação, sem excepção, que o 
sentimento da unidade nacional, o sentimento 
brazileiro, que acab::i, ele ser atfirmaclo pelo 
orador que o precedeu na tribuna, é igurtl
mente partilhado· pelos seus irmãos elo sul. 

Alguns espíri tos menos observadores teem 
visto no procedimento da deputação do Rio 
Grande do Sul visos de um leve sentimento 
sepal'cltista: enganam..:se redondamente. 

Tem-se· aqui fallado varias vezes em norte 
e sul. Perante os interesses elo pn,triotisrno, 
perante esta palavra que inqica a nossa un ião 
política, não ha norte nem sul, mas, perante 
in teresses de ordem ma,teriill lJeculiares ás 
diversas regiões tão varias no Bra_zil, que di
versificam eni tudo, não podemos deixar ele 
reconhecer que ha interesses de norte e de 
sul. 

Si o orador pudesse descobrir o X da ques
tã,o que resolvesse o problema . por ig ual 
tanto para 9 nol'te como para o sul, o apre
sentaria a es te c:rngre;;so para congrassar os 
interesses não politic~s , porque este~ ~stão 
congrassados, mas pecuniarios. 

A organisàção elos estados implic:t com a 
org-anisação das l\nanças, já se discutiu lar
gamente esta questão e ntio é esta a oecas:tão 
para voltar-se a ella; si bem qne venha muito 
n. propo,3ito, 

te,obrigadas pe!:l.~ lei3 dao,:_c1rcumstanc1~s e 
· obrigadas pelas Je13 ec.onorn1cas reconh '!_c1das 
por 1;oclo o mundo, dentro. ele pouco . t~mpo o 
Brazil lan\;ará, mão elo curso forç.:tclo, e o cneso 
fol'Qado Ó, hoje lllll1 Ci1USa tão anachronica 
quã'.J perigos:t. 
. Depois de varias conshlerações so)we a. 
emissão do inpJI bllnc:trio o orador cj14_ que 
é ainda. tempo de re1:Uecliar este rnal~ e .º Gon
gresso, ~ orader USSlf!l o e3per.a, o ~üra. 

Volara,segnudo os rnteresse;; µac1onaes, por 
1.1ma disposição co:Jstituciona~ _identiea a. da 
lei fundamental cb Suissa, ist0 e, o Congresso 

, leo·islará sobre os· b:incos de emissão, mas 
não permi~tirá já,mais priv~legios ou .monopo
lios nem tao pouco papel rn convert1vel. . 

Si o orador disptrnme de 20J vot,os dal-03· 
llirt todos colltea o i5apel inconvertiv_el, ~não 
ficará tranq uillo sobre a SQrte de Sel\ paiz em 
m \teria ftnancei!'a emqL1auto_ 'n[O Vil' pa1'tir 
do seio elo seu gove :·no, do seio do s2u parl1-
mento unn medida que ambe .para todo sem
pre com o pa p3l inconvertíve l. Sl não poder 
ser de pt'ümpto que o seja grarlualmente. . 

E' por isso q ;ie tralmllmrá _co:n tofas as 
suas forças, e dlri nuis f(UJ emqmuito podée 
concorrer no parlamento.j á que (oi ·distingui lo 
eom o Jogar ele. senador pelo seu eJtado, ha 
de ser esb asna delenda Canhaf!a.- emquanto 
houver papel inçonver tií'el bracbrit p:ira que 
se torne conver·ti ve.l . · 

Votará, pois, pela sabia, prucl.mtJ e p:itl'io
ticlL emenda cla com missão, C[ue declara que os 
estaLlos não poderão rejeitar moeda legal ; e 
assim votara porqúe, no seu modo de enteil· 
der, a moeda legal é aquella que traz o cunho 
da soberani't nacional, é aquella que traz a 
cleclaraçã.o ele que « no Thesouro Publico se 
pagará» . 

Quanto á materia banca1:h1, votará para quH 
se estabele_çam os bancos necessa1•ios, mas 
com garantia real. Nã,o admitte emissões 
particutare3 sem essa, g;.i,rantia . . 

Agradecendo ao Congre9so a, attenç.ão qrte 
lhe prestou, o orador conclue que clel le 
esp3ra o votó de affir111ação dos vei·dadeit'os 
princípios, não só dosrepnblicauos, como de 
todos os mais, porque est(3s pr ineipfos eco .. 
no mi cos não estio sujeitos · á forma . de · 
governo, e só podem concorrer para os bons 
cle3tinos da patria . · 

, O Sr. De111etrio R ibeiro diZ 
que não presumia ter hoje .oc2asfüo ele fa l!ar 
nem esperava ter opportunidade de discutir 
uma parte da Cons ti ~tüção que o Congresso 
eleve votar. 

Mas essa circumstancü qu3 sem d11vida a i~ 
gm?a vae to~nar n:ais o))scura Sll a phrase; 
esta ee~·t9 nao sera ~1ot1vo . para que não 
tenha lmguagem a mais franca, a mais incle· 
pendente e precisa . · . · · . 

Nó>, diz o orador, -represenfamos o poler 
pu blico ou, si llrn permittirem tUUll, referencirt 
flirá que em 15 cle novembro constituiu·-se o 
Governo Provisorio em nome da Republica 

Este Ooverno tinha cleereta,clo toiJa~ 
as disposições que servissem p1ra' manter a 
R~publicr1 ; por isso nos prime.iros dias, de- ·' 
p01s ele proclama,da ella, recebia o Governr' 
applausos e adheSõas de todos os poritos çl' 
p~lZ . I 
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Este Governo como preten.den que dev ia 
eyjucc.er deveres da RepuQli cJ. e appeilon 
para, u ma assembléa constituinte. . . 

Depois de ha.v~1' rlempnstl'a'lo pelo_ prime11'0 
docümento que dirigiu i1 essJ. as$e:l1l>hh que 
éleçilio:1va oci p'ocleres que assumirn ao pro
clamar-se a ' Repub lica.,, demoostr<\"ª n, r· spa
rança que ti 1l'h::t ele · cjue o Congresso recla· 
marLl de5nilivamente a, Constituição Bi'J. Zi-

No art . 50 deL:rnm ti, Un i[o a a ttribuiç[o, T endo che()"ado ao Rio Grande , circum-
nns ni'io exclusiva, de tt·a nca1' a impor tn,çã.o stancias sup·er?venientes til.eram col\ocal-o em 

·e no ~· corno at,t.rilmição fücultn tivti ao es- altitude mai:; ou menos ireegular como co~s
t ado par<J, in stitu i!' taxa sobre a importação _ pir.i_ndo. par l . ababr.a Republica, como si, ~ 

· Repub,11c.1 est1ve~se represent<tda nos er10s 

ieira. .· · 
Quando ·o Congresso se r euniü em 15 ele 

novembro, er,1 o' pro;irio governo que ·vinht< 
declarar em mens 1gem rine ·o clHf'.~ do Go 
verno P1·ovisorio declar ava que e ntl'eg:nva os 
poderes rle que esb va 1;evestido ao Cougrasso 
Con~tituinte . 

Er.1 )og-ico que ,a Congresso acceitasse a 
men5agem corno elLi. .p.od!a s::ir ii1terpreto.iaa . 

Foi por isto que n os pruneiros clnls o Con
' gre.>So votou .a moçã~ em qü: se declar1wa ao 
·governo que elle devia con trnuar por seu pa
triofümo à .frente elo -poder executivo e ao 
rnes1110 tempo fazi:i p3rceber que ao Congres:>o 
c m. uome _ela naçrto, es tava r ese!'vado o direito 
de. leg islar. 
. Parn i.lm g'ovemo que reprewuta a H.epu
blic'.1 e que clevc·~'.l apoi<1t' na opinião nacio
nal, outros conselhos não .eram precisos p1m 
.q11 e se · nrnn li vesse nas foncçõe3 elo póJer ex
eciltivo o não legislnn lo sJb1'.3 finanç as. 

Legisl ou. n ão em v irtude cl.i pl'i111eie:1111'.l:: 
_ção: mas da se.~· uncla. 

o 01',tÜor não fü,z censm',1, em nome cio Con
gres·3'.J, füz roparo óm · nome clã mot'<<l pu
blica, mas q11!3;n_ vo!ou por essa i:noçilo. quem 
a apresentou, na.o Jul g ue que srJ"p. coherente 
julgando que o Gove rno se aíl'1:;tou elo se9 
camin ho. 

O ofüdor ni'io vê discutir-se · aqui a. que3tü,o 
finaqceira; o paiz inteiro ouvin cl izer que, 
justamente por uma cl iITernnçi Çle ::1pre~ i açiio 
elo Governo Provisori:J, o orador teve a u 1-
tin"Í'.1 demonst ração ele que a col l 1 b:iraç:lo cli 
recttt ao Governo or:i, impos3.lvc l. 

NGss:i. occJsiiio parec.:m · ao orJ.rlor um e!'l'o 
gràve do Governo emitPl' 1npel-moeda, tendo 
.apolice3 por b ise, e tinh 'l toda a razão por
que já antes o havia dit J o Sr . ministro da, 
1hzench\. 

Diz q1)e ' luando- se tratava do capitulo 1°, 
qne pwece o princip'.ll cm relação <"l autono
mia dos ·es tados, ·nfo teve n. pericia para se 
inscrevei' logo, e por isso fico u impedido ele 
di zer o se:1 pensamento a este respsito , por
que entende, ap contrario elo que ou t1·03j nl
e·a111 , que a discu3SÜO e ncerrou-so atl'op3ll ::t 
cta rnentJ e a prova é qne toclo3 os oradores 
que veem à, t1·ibuna voltam a esfo pont0. 

Por isso, jil que t odos tem fa llaclo n esse ca
pitulo, vae a presentar alg·umas incli~ações ge
ra e.s a respsito desse syst ema . 

No projecto de Consti'tu içã,o elo Governo o 
systema que rlispõe a cfücriminaçiio ele rendas 
estava bem definido ilos arts . G0

, 8°, 11 ° e 12°. 
Foi a presen taclo outro systema peh maio

ria · eh dep u taç-ão do l}io Grande qne o omrlor 
nã,o s1.be si i·epresenta melhor elo qn e elle 
aqnelle es tado. 

O orador vê no·sübstitut ivo urn a demonstra
ção categoric:t ele que· os· seus ro llegas do Rio 
Grande teem aspiraç:fo fecleralistã. 

Ma s, si nssim é.essa aspiraçii.o u1io es ta per
feitamente re:i lisada, está até sacriílcnda. 

To1.los querem a autonomia elos estados: 
não se leva:ltou- uma só voz para protestar 
contra isto . · 

O argumen to que em contr;u' io se tem de 
duzido é relativo ás difficuldades do nosso 
paiz, mas essa cli1Iiculdade· não pó:le afi'ectai' 
de man eira a lgunu· a· solu çi'io do problema 
fef.leru lista, fJUe não pócfo e não eleve ser prc:
j udicado por esrn consitleração. 

Enti·etanto, o Governo devja. ter trazido ao 
Congresso ns in formaç.õ3s, não para satisffl ze1• 
as exig-encins dos .. feclera li3tas, qu e não car e
ce!h de lias, mas para, satisfazer a opini:io do 
paiz, que qaer franque za e inteiru, r espon
sa,bili.Jade nos actos do Governo . 
· O orador, completando as · aspiraçiies ·fe
deralistas que se tem revelílclo no Congresso 
apresentou com out_r'os colleg-as um s ubsti
tutivo ao ar t. 6° e outro ao 81

• 

No art. 12, no qu~l m:i.nda,rhm unm do Gov:erno Prov1sorio. _ . _ 
emenda sL1bstituti va., terittm occ·1sião dis· Faz as su·is criticas , as suas a precmçoes 
cu tinclo-a, ele mostrar como o credito da União agindo publ icamen te. . . 
po:le substituir ao lrrclo rio crefüo do3 es- Jalga tet• cumprido 0 seu dever._ Po~1a ter 
tados, ssm qu e o ceedi to de3tes passtl pre- cliscu tido os actos elo Governo Prov1sor10. mas 
ju1Jimr o daquell a . . si 0 não f;iz, nilo é porque não tenha a iocle-

0 cred ito elos est ados, pergunta, o or11.dor, pend3ncia 8 a 1~ :1.ldade precis<is p1ira cli~er 
onde está elle 'I Nem se qner esta inshtuiclo . bem alto ao p3 iz 0 seu p3nsameoto, .e ass1~n 

Acre1l1tn que lioje só p'Jr um acto cpn l rpier no dia em qne for pl'Ovocacl'1 urna d1scussao 
que c6rre2poncl333e a um1 as pir;1ção fe:leral desta especie e lhe fi zerem m1rg;:i, de seus 
se desss a compleh separüçfio dos est'tclos e a actos e de su·i conctucta, a ltaneiramen te com 
União, nom os estac\03 nem.a União teriam provas C<ÜeO"Ol'icas, mostrará qqe si entrou 
credito . . para 0 Gov~rno delle salliu com a m esnrn 
e Neste ponto houve gl'a.v issimo erro elo Go - honra e clignida,cle . . 
vemo, que deveria ter il proveitado seus clo7.e Mas é hoje que se vem dizer que o or ador 
mezes ele aclmioistraç[o para enca,minlrn.r o não representa dignamente o R10 Gra.nçl~ e 
p;iiz para completa cl3scentmli3a~ão elo ser- quem 0 diz é do lado elos outros.o i\ Ux~lrat'' 
v1ço. . . ela administração Rio Grandense e q11e tu;iha 

Não s::tbe porque .º s~u succ3s;;or e amigo , em suas mãos f.tzer em todo3 o3 sentidos o 
abando:10u essl. asp11'nçcw, que era commnm , j que Jl1e conviesse . 
para, continuar a deixar correr sob. a sua \ . - 11 'd , .. do o' 
r0sponsahililad_: es~e r egimen que é .da mo- Al} eg·a esse c1cladao ter· ie si o cas~a . 

· narch·a, qua mro pode ser da Repnbli 1~~·· que manJ,üo. 
queria s ubst i luir o tr.afeg:o ele importa:;ao por 1 Es te .mandaJo . foi-:lhe cas,~do por tel~
um systema ele colo111saça9.. . grammas expedtdos a.s com missões execnh-

0 or.1 clor não comprehcnrlta como o Governo 1 vas de cliver3n lo ~al iclarles , e p :l.l' tt se conse
clo fü>,1zi l havb de ~s t<l.becer cliíl:er.Jnças entre . g nir is.to foi necessürio que elle n.ffirrn a s~c , 
0 colon o es trangeiro e o i:iacw11al; como e não S'l-be com que corJ.gem, o 01·ac~or havrn, 
porque r.:iziio havemos ele perl tl' a onlros p<Hzes cleclaraclo que a adm inistração l<.10 Grnn· 
a, irnmi g r8ção a tan to por cabeç:L clense era fra,wlu lenta., ·contra o que pro!e~-

Voltanrlo a o ~cup1r-se ele snas emei'.clas, 

1 

tou ( Vehementes aparte; d.a clep >.< taçCio Rio
diz qne a que ª l?~osentou O.? art. ~2 foi em Grnn fe nses abafam a voz elo om:lor.) 
a!lenç:ii:o. ao3 intuitos do pro.iecto e a ele puta- , Coo tiuuanclo, diz o orador: r espeito o 
çao elo R1~ _Grancl~,. ~fi'.;1 de qne tod,~s asnv~~es Sr. r epresentant e do Rio Gr .11]de (rliri,qinio 
q~e a Unrno sollc1tas;:,e, quand~ o~ revUI;:,OS se ao S1 ·. hlio de Casti .. '/ws) para que consnl
nao lhe b~stassern, ]Xlr ã a.s despez~s communs, temos ao eleitorado elo "Rio Gr.rnde e a.qu~ ll e 
o Congresso resolvesse .sobre oº ca~o . ~ - . . que ficasse r epresenbmrlo no Cong res8o·N:1· 

Aonasso q113,aemen.b.d1rLpu taçt01loR10 . 1 . ·- R' G 1 18,, tencl•' sii\o 
d

e cl e •t .. - cl l c101 ia a oplllta') '10 · T!'al1l ''1 v , ~ 
Griln . e é e;e1 uosn., rn1 optnHlD o oracor. t"' • ll 'l , . )' iifo não tflria 

S ' l ~ . l' o orarlor r1ue o compro- au . . ,s repe. ic.o por eoSJ. o1 1n.. , 
,1ppon iamo., e 1?:. · ' . , brio nem cll,,.n1clacle nem ver 0 ·onh a e a ques -

rnisso g-er\tl ela Unu10 e Q!\ll c1mp3t 3 a to:los _ ,· . " . . _ , "' 
t 1 · µ 'e-e il t·itlo lJe\n soi11 .11~ A tao s011a Ltnçad,t neste tei rena . os e, '1 e os e re i , · ·. e•· , " • 

Esta sr>mma obriº'<1 o Thesouro Pnblico a 11111 l\fas par i\. is lo, cli7. o omdor, . traba.lhem~3 
serviç) çle juros e ~mortis<t.çfo represe?t·1clos t r.cl0.1 pela m?lli llcaçfo ~lo ngnla mento, el e~
i:t an10rtiz,1ç5,o po1' B, os J u1·os por B , poe toral garan trnclo a l1bercbde elo su !:l' ra .~ 10 
exemplo . se não r1nir.erdes , continua, o ondo1:. trab·1!11'lr 

Mas, sep1raclos os comprnmis3os, ou p:w por essa, mo ··lificaç:'to gar0'ntlcln a liberdade elo 
outr;1, clistl'ibuido o C?mpromis~o iterai- pelos suffragio, então não accait-1. de3nfio e lançn, por 
estados. attenclenclo a fratermrlacle , qu '.l é a su t vez o repto n este sentido; coosnlt f:\mos ~ 
1.1 II •a la inse·par aval da H.epublica, tocará hnto 'opinião elo Rio Grande p1ra sa~1er quem. agm 
para est8 estndo, tanto p[tm aquelle, etc., ele re'presen t ,1, ns snas aspirações hber11~.s, st. e:.le 
juros e amortisação. . que trabalha, que está prompto n, rhscu\1r, a 

. os seus col logas do Rio Gran?e dizem- e3forçru:-se. a roclobrar de es'.orçq;; i:nr.~ 
neste caso o Governo Ferleral creara uma, taxa conse.<rni r a liberclarle elo. su1fi'ag10, ou s1 vo~ 
permanente sobre a renrL1 dos estados . . rine não quer eis, que aqui te~1rtes votado con· 

nra estll é nm'.l que3tão ele dados e ele quan- tm manifestações neste sen.tido. 
tidaríd. . _ . . _ Acceita a provocação . 
. o comprnmiss~"cla Ui~1~0'. si: amo~.tisa~ao o orador termina clizenrlo que ·não vei n 

for um serviço t on;l e t1vetm~b um ,,,ov.erno }Jnra ª'JUi com amoi' nem com p:lixões . 
serio, terà de recluw•-qe, e ass11n a quantia de · ' _ . . • , 
j uros e amortis·1Ç'ão diminuirá. Tem coi·açao ,para nrn~r e, por is:so rn e-m~ 

Portanto, estn. tn:rn dará uo fim ele certo tem-o t ambe i1:1 pn.1'<"1 ocl1;u_, mas o qne e 
tBmpo uma quantia, com. a CJirn l ~~ estados facto é .que esta educado mais pelo ::tmor que 
dBvem contar p'.l.ra, o serviço rfa Urnao. pelo oclio . 

Depois de füzer consideEações a .e~tci res- FalL\. p:wn.nte 0 Congresso e fallru para o 
peito, o oraclo1· cli 7, que n:w s:t\le s1 e. repu - paiz e estado que representa. 

~~;~\~~º ~~t~~~~q~1~P~~~e;~!~e ªJ;~)~:~~
1

t1~~c~i'i~ r~is ~e~~~ ~~~d~1~~:soe e~ P~\~ cl~~a~i~i c~~~ 
plena é si é crimino30 ante a r epubltc::i, fede - so rt~fi l s 111oclo de ver' - ist; é que r t r o:.:c L 1q ue o eu , , 
ra~~r~~1 levantar-se urna voz µara azgrerJ il-o, dec)are _ qu~m repr~senta. , m elhor as ~UJlS 
sem que tivesse hivido declinação de S'ln asp1ra.çoe3 libc1•a0s, ?1 o º?aclor qne qut a 
;1ome para lhe contestar o direito de repre- li?erclade elo su!:l'rag10 ou S L 33 1~e~~~

1 ago-
senta;, a republica e 0 eleitorado Rio- Gran - mstas, que querem a repressao e · 
clense. _ o §r". Casimiro Junior vae 

Pojs beip, o or_ador n::o t em ab~ril~·- fnzer a lg-nmas conshleraçl).:is para, justificar 
mente rece10 clessa rn~i·ep8 ç«o ; tei:1 cei te ,a uma emend.1 no ar t. G7. 
que represrnJa o o\c,1 torado rlo Rto Grande , . , , . 1 , -
e cme clnrm1te to·ln. a ;;nn vida, publica e cnrno Antes, Pº" ~'m: ~ill to.na.1 em c~ns.ir era~ao 
1;1~mbro rlo Governo foi logico com os pl'in- ;i l.,gn;11f\s. 1~ropos1(\0e3 que foram em1tt1das pelo 
cipios íJ\ie advogou. S1. h.amuo Barce llos. 

Como memhro elo Govemo Provisorio, clls- Diz íJll" l_he parece ri~ie ~ri_nelles qne t~em 
co rdanrlo deste em materiG, 1iolitic:i. e acrecli- fül~aclo em nome dos pr111c1ptos .demo~rat.1cos 
tanclo não see opportuno far.er - l he cargn, P~tao. cooperando para. que surp , n~o m~ '.l 
comprehenrlendo CJl1e 0 regimcn repnh1icano e1vüllclarle entre o nor t e e ? .sul: nus pll a 
e 0 regimen ela puhlicicla 1e e responsabili:l~ r) e q_ue S!:' d1ss.olva o laço rh n ac~on a.hda.d e !n~n.
tle todos os netos, confessou que assum?ria tido com fa?to emp~nho pelo" 1?ossos maw1 ~~ · 
uma posiciio in1.lepencleute mas n ü:o ap'us.o- 1:..embrara a me_c11d~ ela clualtdade cla. leg11 ~-
1ºd" • - laça.o pela, r1ual s:w JOgltclos por t e!'ra to .. os l (\.. lU. 
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o.:; l;ellos principios sustentados pelos publi
cistas, e cacLt estado entrâi•á. a regular suas 
funcções de fa111ilia de modo diITeren te e con
stituirão outras tantas nacionalidades, extin
g·nindo O cunho de U!iÍcl lÍCfo de toclO.'l OS bl'a· 
zi leiro3. 
P~1.ss::rndo -a j us1 illcar a emencLi que vae 

mnnJar ao§ l0 d.o nrt. 67, cliz que parece-lhe 
quo desde qúo os interesses pulilicos ostiío 
co mo que al1andonàdos ni1 .concentração ela 
ndrni11ifit 1lação não ó fôra elo tempo que se 
111'0<,<uro dar ao municipio to:J:;i. a autonomia o 
inJ.cpondencia cb q.uc caroce. · 

·Ptll'Cce que uma: constituiç:ão nadã mnis u 
rio que nm systerna elo povo, o homem col 
JucliYo, ·pelá .orgnnisação de suas JLlncçõeso 
p h ?t'ganisayão ele seu:s poderes •. 

01·,1 , a constitui~ão estabeleceu poclel'es de 
malH;lÍl'a tal que entrog·ol1 cert-1s flln cções a 
Unilio,. outms aos estados, outeas aos mll ni 
çi p'o.s, declarando ele modo forma l q1,1 e era 
i101·l'eitamente inconstituciona l q1.18' 0S muni 
c:D ips se 01·ga11izassem sem tet'om snu com-
[l l ·~ :a autonom ia. · ' 

Si assim é, diz o orador, pwec;i qne dev in
mo3 'rélligit' o p1ragra]llio elo art. 67 ele modo 
a não acontecer que diver3os estados possam 
urgáuisn:· seus mnnicipibs, como no tempo da 
mouarclna em-.que sens oi'çameu tos nã.o JDS
titwu.m sem ªP.Jlrovnção das assemcl léas pro
v1ncu1es, o orndor mand.ou tambem uma 
emenda sobre obrig·atorieclacle elo ensino. 

Es:;:a el}1endçt nao ]) l'BCi3a ser justilkarla por
~llC em uma epoca de organisaçfí.11 co1~10 esta 
tod os elevem _aprender p.wa conhecer ns in
stituições republicanas. 

O Sr. André Cava1canti vae 
f. :z·3·r algumns oonsideh1ções a l'es peito dos 
titulas do projecfo e sobre o·: tros que j<i foram 
di -:c·1 tid 1S . 

D'z 'que uma das qllestões que mais appre 
llensiva se torna. é aguella que se rdere are
c~ita dos esta dos . . . 

Deseja que ellos sejam revestidos ele tocio8 

os meio3 necessarios pwa .que tenham uma 
v,icl 1 su~1 .ve, mas receia qne venham nn les que 
mais tarde teremos de lamentar. 

O estado do Pe1~nnmbuco, qne o orador-re
presen ta.,cont1'ibue annn1l111ente com 12 ou 13 
mil contos pnra. as rencbs .Q'P.raes;. entretanto; 
o orador re~e i~t que pela clistrihniçl o tlo pro
je.cto fique em peiores condições elo que actnal
nvrn'e se· acha . 

Pornainli11co é um cios estados que, co'11 al
gum cl i8vello; porlerá. r.hRg·a r em pouco tempo 
a um grá.o do prosperidade iuvejavel. . 

De.pois ele fazer nnm li!rP,irn. clesr.riprão dns 
bellezas e eh amP.nidade do clima de p,wn1111 -
b11co, o .orarlor diz qne depois qne foi S!Jppri 
nmlo o Jtn JJosto rfo 10 º/o ho:1ve um clestresci-
11113u to muito rnnsiveL nas remelas do Estado . 

lml ir):.t 03 meios do levantar a ngTicultura, 
qne pócle tomar-se grande fonte de receita. 

Passando a'occupa!'- se eh orgünisn.ção jmli
ciariD, entende que não se devia f,izor uma 
r eforn1a radical peia. qual em vez de unidade 
d l. magis tmtur.t tenhamos a dupliciclacle 
della. 

Por mais atle.nção que pl'Ostasse aos orado
res que se occupai•am do assumpto, i.J ão pó-lê 
couvencer_.-se de que :1. unidade da nwg·i stra-
t i.:r .L ia de enco11t1·0 à federação. . 

l{?fe_re o closg.'lsto profut:do que o sys teina 
elo 11 1·0.1ecto tom tl'a?.1clo a clac;se elos magis
t1wl.0s .· 

·Todo~ ellos estilo éonvencidos ·de que e.;;sas 
di ;:.posições são totlas fat ,tos à, carreira ela 
rnagrdmt ura. 

F<'\.t. aiucht algnnns con;;i.lerações a es te 
respiito o 1nssa. a occnpar-se com o§ 4° elo 
a!'l .. 72- olJr ig"c1toeie.l1:cle elo casannnto civ il . 

O orallor c'.lmpreltende o casamenta civil 
com relação aos eIToitos, o debaixo deste 
JlOÍlto do v ista entende que licarit. par conb 
tios que não S) acantelaram contl'i1 esta me-
diria. · 

O que é mo ti vb p . n reparo elo_ orador é 
ver que ficam · sujeilo~ iL uma penalidac)o os 
padres que cellebrar0:-n casament•) antes de 

Jlrnmdo esse conh\tcto. ' . . 

Em urna rop ublicu· livre, que quer a confrn
te-rnisação de to:los, po1· qu e havemos ele es
bbelecer um !.imite, ao ponto de levur o 
lHdr~ oi. c:.\deia., 

Casem os· nubcnte3 cciil. toda a liberd::ide, 
fazendo con lt·octo <i n tes ou de[l'ois . 

p,e fúé os abusos q110 .sé dilo 110 interior elo 
pa1z. 

Crilic::t o facto do se eslJnlliar o clero elo 
direito cl9 rnto e couclue fa zendo votos p:U'a 
que o vaiz entre quanto an tes LlO regímen tht 
legalidade e r1 uo füç.amos a maior somam de 
beneficios aos estado::: , que representamos, e 
:que sn:iamos daqui am igos e confraternisados. 

$fí.o 1 idas, apoi.1cbs e cntrmii. conj uc tamenfo 
em t'. iscm:s1i.o as segn intcs 

E.11 eii:los 

Ao § 5° cio al'l . G0 

DISCURSO PRONUNCLl.LO NA s1nSAEl DE 
6 b'E JANE lRO DE 18\Jl .-

0 Sr . Espir ito Santo- Sr . 1we
s'deute, Srs. do C~ngresso. Tendo de oc
cnpar-me âa qxstt·1 judicitri.s, qomeçm:ei 
nJgumas das cofü:de'"<:ç1es,que pretendo e1rnt-· 
lir a respeito, pe'a propo ;iç5,o qne constitui u 
a peroração do rne11 ill ustre predecessor, i·o 
presen1ante.cla Elahia . 

Disse S. E . qi,rn,, para aclmitlir a nng· istt'<l
trn,tm\t unitn,ri<i, é preciso riscar o art. 1° cb . 
Constituiçlio. . . 
. A proposição, senhores, .em contt·aposiç·:io 
áqnella que acabo ele enunciar, que pretendo 
SL1steutar, confesso, apresenta SJUS visos , do 
paradoxo p2rnqte a· sciencia poli tica, e en tre ~ 
tau to a!1rmei: eri1 canse p,ienc;ia do art. 1° eh 
11ossn. Ccnstituição, precisamos manter um 
podej:' ju•.liciorio unitario, porque não re pnto 
condição essencif1l á fcdcr.1çã.o, a s3p1ração dtt 
i1iagistratnrn entre mu,gi:;;Jr.ttura focforn l o 
dos esta.elos . 

Confesso que deve pu,recet' estrnnh::t a mi.:. 
nha a.lfümaçã"; e, ]lara que não sej a tonmcht 
a minha lU'gumen taÇfi,o com ~uspeição de re
trogrndo e atr.1sado, procurarei justamente 
e3colher os .argumentos que tr;i tando de pro

O ensino sorú sempre secubi', gra:tuilo e · · var i1 minl1a these ao mesmo tempo sirva-me 
obt'.ig<ltorio no 1 o gi<w 8 livre 1103 gTáos snpe- ele cre.lencial parn. que eu nã9 posso, licat' ent 
riores. plàno inferior em ma.teria. de liberdade á.quel-
. s'. R .-Casimiro Jenioi· . les que se a,prosontamcomo grande3pregoei- . 

Ao § 7° do af't. G7 

)3.eclija-se nssim :-Autopomia el o município 
1rn organisaç:'io do. seus orçamentos, n::t gestão 
'de seus .intere3ses, Sflm a minirna in t01'\'onção 
elo governo elos e~h1dos. 

S. R. -Casimirn Jwii o1 ·. 

V sem à il1e3a as s3guintes 

Dcclaraç Jes de voto 

Declar.i.11103 ter votado conll'a a .emenda 
substitutiva eló n. 2-1 elo art. 33 do projecto 
de Constitaição,~ arres3ntnda pelo ·Dr . Leo
poldo ao Bul11õe3, por destruir a unidade da 
legisl~çã.o da Republica, qno desejamos man
ter como gara11li'1 eh igualebde de dire itos 
elos cidadãos e da união nac:onal. 

Sala, elas sessões, 9 ele· ja.neira de 1891, 
i:lontefro ele Barros . - Gil Gou~m:-t. - A.thayde 
Jiinior. 

Votamos contrn a emenda apresen tada 
pslo Sr. deputado Augusto de Freitas, que 
s11l)frtit~ÜQ. o n . 1 \ .do nrt. 47; por isso qu e 
não J)oclemos admiLti1' que S3 de autorisação 
ou facql çlade ao SLi.prem'.l Trilnmal Fsderal, 
que 9 no:mmdo pelo chefe do f.staclo, para 
approvar w~tos desse mesmo chefe ; salvo si 
a expres ,ão - mediante approvaç:ío - deYe 
ser entel! .lida. - median!e proposta claquel!e 
tribu nal. -

Sala elas seNi:s, 9 de .ianeil'o de 1891. -
;l lmeida Bai·reto. - Joao Vieira. - Finnino ela 
Silveira . :......cowo Cartaxo . - Pedl'o ;l mel'ico. 
- -J. Relúmba . 

Declaro rtue votei peht unicl ldé ele legis
lação. 

S. R.-9 de janeiro ele 1891. ~J. Retu111ba. 

De~laro que teria votaclo pela segunda 
parte da emencht elo Sr. Amphilopl.üo e outros 
ao art. 58 do projecto ele Comtituição, si el le 
tivesse sido posto a votnçiío, como meio de . 
assignar i1 ' un'irorrni llaclo ·ele .- jurisprrnlenc ia . 
no rcgimen da unicl::iclo dtt legislttç:'io. - J. L. 
Coelh~ e Gimpos. 

Fica .acfr1_cla ::i discussão peli1 lto~a. 

O SR. PRESIDE:\'Tll clesig11a para amanltii 
a segu-into ordem do Lli a : 

Continuaçlo da l ª discussão dos füu los-J.I o 
II I elo projecto de Consti tni.ção- Dos estados e 
do municipio, discussão do titulo lV - Dos 
cidarll!os bra.zileiros. 

L0vn.nta. se a se,ssã? ús 4 IIorafi da tarde. 

ros elo progr~SSO ; O, até posso diZOi', aquelle;; 
que S3 revelam parLiJar,ios ex tremados deste 
puritanismo ele federação que si, pebs suas 
pt'opria; proposições comprehenelem .bem . o 
systema, p::trecem, en tmtanto, manterem d.u
virh sobre elle. · 

Arnim, disse o meu illustre an tecessor- quo 
o C;H'.'.lctet'istico ela fecleri1ç1'io é a trocct de ·au
xilio na vida commum. 

Or::i., já. se vê qL1e quem nrnntem semelhante 
orientação á respeito de um systema, eleve ter 
igu al cunho de valot' a _sua.argumentação. 

Disse ainda. o meu illustre rtntecess<ir, que 
o Governo Federa l é o poder autonomico e in
dopenden te dos estados, e, em segui1.la, contes
ta o discurso do ropr.Jsentante ele Pernambuco, 
quando em unn brilhante demonstração, es~ 
tabelecen de mo:lo preciso o que se clrnma 
verdadeira, soberania cio um D. n:1cio.nalidade, 
quando provou que não é passivei ;inte .uma 
soberanii1 outra soberania do igual valor e ele 
igual po:ler, assim como não s13 comprehende 
soberania li mi taeb em seus poderes. 

Não pretendo tornar recluoclante a minha 
exposição, por que bast:t ao Cong-resso a de
monstrnç1i.o elo nobre rep!'esentante ele Pemam

-buco que produziL1 uma s;rie de ~rgume:itos 
irr.3flttavcis sobre o as.sumpto. 

Pretendo arlduzil'· argllmen tos em ordem 
divel'sa, conforme a minlia oriehtação; pre
tendo pl'Ovar que não é i11comp1tivel com a 
federação i1 uniclad3 da nngistmt ura. Par.t 
isso recorrerei a uma dupla ordem de argu
mentos: na primeit'J, referir-me-hei ao Í:ert'e110 
scient ifi co ; na segunLla, pretendo voltar as 
visl.ls p:trn. o no2so Brazi l p'.lr r1ne até o pre~ 
sente Yejo cital'- se nma sm"ie do factos r ~ lat i ., 
·vos a n acionalida~s e~tr:angeit'as que pretsn
demos a tofo transe um ta r. 

Entretanto, voltar as vis tas para o Brazi l, 
estudar os seus meios ele org,misação, estudai· 
os seus elementos elo viela, is5o não se tem 
feito. (0 Sr . presidente volta a oc,·upai· a sita 
cadeira.) . 

Para demonstração ela. minha thêse vou es- · 
tudar as foncções regulares de um governo, 
o pape l que llrn é traç~1elo na sociedade · o 
que· l·he é próprio, e o que conslitue u p'er
sonaliclade no !tomem . 

Seuhot'BS, o estmlo da, poli li ca como o (lo 
direi to, como o da sociolog'i::t e o da bio!on·ia 
mo do facto na turaes ; ·a observação, que 
sob re elle, elevemos fazer, tem pontos de co n
t'!-cto ;, .os metlwclos tambem , mu:itas vezss 
dtvors1l1cando do um parn _outm sciencin, es
tão de accórdo com os phenomenos que ~on. 
stituom o objecto de seu estudo. · 

J~ se foram os tempos em s1 considerava a 
en.ttda.clo htunana como . excepcional neste 
rorno 1111menso ela, U<l. ture:m. · · · · 



Ó l10met11 tem conw elcnBtltos consti tu ti ~os 
tia rrctivida_de de seu orga\)ismo a .. irnpress'.fo 
de re.percussão ; ele modo q up esta acção com
murnca-se até ao nosso cerebro, assim como 
as acções electricas através de um fio estabe
lecen;i uma.lig<ição entre os pontos· ext.remos. 

Po13' ]Jem, a tra.nsm;ssão tias impre~sões 
physicas · atraveJ dos filamentos do3 nervos 
s.eaci vei.s constituem mo:lificáçõ33 cerebraes, 
produzindo a sensiçi.to do óbjecto que a deter
n1iooµ. /\. synt\Jese d.os pheno11131103· sensiveis 
e a memoria, que consiste na permanencia 
cfas impressões produzidas no cerebro. · 

Não pretendo fazer aqui Lim estudo com
ple_to ele biologia mas, cfüei apGnas, essa.s i.m
pt:ess?es tendo togar· em concliçõe3 diversas, 
q~rnr isoladJs, quer combinadas entl'e si, ori
gumm o quG chamamos abstracção, cómpa-
1·<iç~o , juiz?,' _r[l,cioc!nio, pensamento, irilmagi
naçiL.O , remrn1scenc1a, trab.L!hos essea diversos 
.que se . resumem no que chamamos razão ; e 
o qomplexo ele toéhS ess::ts funcções parciaes 
constitue. a intelligencia, que tem por objecto 
o co1J ltecunento exacto da. í.latureza . A func
~:i.o c!_<t intelligen?i.a. abrange, portanto, a 
1uncçao da SGUStb1l1.lade .. 

Sendo o l10mem um Sei' or 1,.an ico a vida 
ariimal ijadà ú1ais ó elo qu9 a a~ção cbnstante 
,de co_mbintiç5es e de composiÇões chimic:Í.s de
tsrmmando a SLtbstituição dos elemcnto3 
que. são eliminadps, .Pjr outros novos. Con~ 
s1slmdo ~ s~u_cle pltysica m regulariclade des
s t su?st1t.1.11çao,_ gtmlqu?r parturbação que 
neUa sq d.e Qngnl.'.1. u!ll mao es_tar, expeeimen
ta,nd0-se 1rnpressao mvers8, no ca.so con·tea
rio. Dahi a necessidade expontanea de nnnter 
etn condições oormaes taes fnncções. 

Cada funcção diversn. · TIO organismo huma.
no determina uma necessidade corrési)onden
te, essas, por sua. vez, g·eram instincto~. /\. re
sultante das diversas necessit.lades 01"0-anic1s 
con~t'.tt'.e à actividade anjmuJ, que eh ~rigem 
ao. rnst1ncto de conservação. 

As necessidades resultante3 das funcções 
Se lSiti vas e intellectuaes origin::un o instincto 
dé cul'iosidacle que, actua;ldo em comoinação 
c9m o instincto de conservação, deterniina 
actos instiuctivos ou inconscientes e acto3 vo
lun tDrios ou presidiei.os pela consciencia. Po
(!endo _qualquer desses a~t'os determinar ou
tl'os, constituem verdacleiros motivos de 
acção, devidamente aprecia'.los peht intelli-
gencia. · 

Da.hi ·uma serie de acções diversas que se 
referem a actividade, de modo n, ter JoO'ãr 
a escolha. e a. resolução de empréo·ar ~1m 
meio para consegui.!' um fim, 0 que 

0 
consti

tue a fgncç;.'ío cht vonfacle. Manifestando-se 
esta·oxp::mtaneamente em condições nor.nues e 
presidida pela. intelligennia diz-se que a von
tade actual -livremente. 

A vontn.cle, portanto, é a synthese ele todas 
as funcções cerebraeJ ; e constitue, p9r isso 
mesmo, a. fu'ncção mais traiíscendente ela· in
clivicluo.lidade bnml1.mL. A libe_rdade ó a acçiio 
normal da vontad.e. Si , por qualquet' motivo, 
nrna acção esll'anh:i. vem a influ'ir clirecta. ou 
indirectamente sobre a. acção expontapea da 
vontade ella fica coagiLla e d(l,-3e então n. li
initação ou annullação c.ompleta ela liberdade. 

Gomprehende-se que estou ePtudanclo esta 
questão, cons iderando o homem i.ndi vidualmen
te. Estabelecendo um confronto entre o ho
ll}em e os qemais seres que na ordem biolo
gica lhe são todos. inferioros, nota-se que as 
suas funcções são capazes de attingit• o mn.ior 
g·ráo de desenvolvi\nênto, s'to cap1zes da psr
fectibilidade rélitiva, tornando-o apto para 
óxercer maior a_cç1o no meio em que vive. 

Po'.le-se dizer, Sr. i:ires idente, que o homem 
ó tanto mais homem quanto mais li vre : pois 
que dispõe dos recursos necessarios a clesen
-vol ver as suas forças nnturaes. 

Cousideran-lo agora que este ente dotado 
de qnali1lades ti'io raras, ao nascer é ft•üco e 
incapaz de prover aos seus recursos, o que 
não acontece a individuas pertencentes a 
outras classes animaes, .como poJeriamos 
citar muitas, vemos que a. sociabilichde ó con
çljção indispen$a.Vel ag home,m. 
· E, pérgunto: na sociedade qqàl ~ o prin~ 
cipio primo,rdial riue concilia · o desenvolvi~ 

ment© individ·ual com a existencia. tlo !tomem 
na socieçL1de, fóra tia qm.l elle niio poderia 
viver? 
. E', que a liberfüvle irit.l i vidLn l se torne urna 

reafalade no meio social. 
A socieda.de :::ada ·mais ó elo qne uin meio 

para o desenvol.vimento incliviclnal. 
O clescmv.olvimento in ·liviJual ó o fim a que 

deve atting'il' a soci3d,\cle e tudo aq.uillo q.ue a 
ella pertence. 

Corno então, senl!ore3, po:ler conciliar a 
ac.;i.to expansiva da. li bsrdatle ,[e um indivi
duo com a acção corrcsp'.lndente claquelles qus 
o cerc1m '? E' . este justamente o pt'obleml1., 
cuja soluçã.o consisto na conc8pção scieatifica_ 
do direito em sociologia. 

O direito e o modo pr,üico ele exercer a li
bet'tlafle moral no meio soci,11. O direito cou 
siste, portanto, em cnd[I. nm exercer ·a sn • 
libercl,1de, de maneie.t a não to! her a acçfo 
da 1 iberclttde dos seú3 semellnn te3 no Ifüio 
so1ial. 

Já se vê que- a icléa quo faç'l do direito e a 
m 1i3 elevacht po;sivel. 

Um::t vez qu.3 o home:n é es>encialimmte 
livre, a s:icieclacle e um meio necess'.1rio ao S3u 
Ebsenvol.vimento iu '.lividui l, a pt'imeiea con
dição natural da viela em C)mmum ó tot'fiar a 
sociefacle nm'.1 garantir• da liberdade, é ex
ercer o homem o seu direito, é tornar pratic.:> 
o exercício da liberdade moral no meio soci::i.l. 

Ag·ora, encara.nela a soc_ie:lacle bmbem JDr 
uma sel'ie de con3ider,wões, que seria .enfa
donho .cles;mvover ·aqui, cHremo3: a sociedade 
tem urna orgo.nis~çã'l analoga ao indiviclno. 

A so ~i 3clade não é simplesmsn.te unu ag
g~o:neração, ella. fóema u:n ser organico, tão 
complexo como é o organismo hunnno. Elia 
tem todos os predica'.los que podemos consi
dernr nó -individao, pensa, sente e qu::n·; 
tem fm1~çõ3s como o individn::> . Sã0 fone' 
ções sociaes: as sciencbs, as le ttr~ui, as al'tes , 
o commercio, indu·stl'ia, etc., de mofo que 
assim como o indiviiuo se desenvolve, aso
ciedade se desenv:olve tambem, e, bem assim, 
as suas fLrncções na razão cl irecfa elo eX3rcicio 
a que são sujeitos. 

Como espheras dé acçfo no indi vid110 111 a 
ntell.igencia, a sensiuiliclade e e vontada. 

A .sociedade, ser orgmisado mais completo, 
tambem. tem corno o indi viduo a sua in.telli
gencia, a sua seqsibi !idade e a sua vont.tde, 
isto é, a concretisação da vontade. Pois bem, 
quaes são as e;pheras de acção que n:i. so
ciedade cerrespondem ás funcções cnebraes 
uo· individuo? O orgi.to da intelligencia na 
sociedade ó o individuo propriamente dito ; 
isto ó, o agente pensante no íneio social. 

O orgao etrectivo da so ~iedade ó a familia ; 
esta é que constitue a esphera. ele acção da 
sensibilidáde no meio social. O orgão ela von-
tade soc\a.l e o município. · . 

Eis aqui a base do governo li v1·0 ; ó no mu
nici pio que o homem; orphão da inte!li~·encia · 
social' nascido da familia qu_e e a sede cLls 
funcções e ffectivas na sociedade, inicia. os 
primeiros pass.os elas actividades collecti vas 
peculiares ás aggremiações ltumaclas. 

E' no município que se clã.o as pequena,; 
concretisações ela vontade lccal. 

Daante cleste3 estmlos sociologico;, conside
rando a sociefade que tem seu3 orgãó3 perfei
tamente distinctos e as suas cli verso.s e3pheras 
de acçi.to completamente discriminadas, con
servando 11ssim it sua org·anisaçfí.o perfeita 
analogia com a orga·n.isação lmrnana, si e ver
dade que a. priocipal rege<• pa.ra cre:i.r a enti
di:l.de humana e elosen vol vel-a consiste e;n re
spei tai' ôs SJus direitos inclividu1es, bmbem 
eleve ser l'agra abso luta que, para facilitar o 
desenvolvirhento social, deve-se atlenclet' ás 
condições peculiarns da so~iechlcle ele que se 
trata. 

:Assim, senhores, [\, so~iecLtde ó um meio 
p:;tra .o imli viduo e parn o seu clesen vol vimen to 
intellectual e aperfeiçoamento mo1·al; e esLt, 
perguntarei, me dirigindo especialmente aos 
clistinctos ~·epublicanos elo Rio Grande elo Sul, 
fedee.ilistas radicaes-teem mzão 03 senhores 
quando dizem que querem federação porque 
.pregaram este SJ'Stema politico b<i, muitos 
l\11110S ? 

E' uri1à razão bastante _para CLlle uma forma 
ele goveruo seja em todas as suas exig·endus. 
applicada. a um povo em particular,· pelo facto· 
de all!·nns- a llavereÍ11 pregado ha mui:tô 
tempo 'I · 

o Si<. RAMIRO BA.RCELLOS - Onlle dem is 
i$to como n10tivo? · 

O Srt. EsPIRITO SANTO- Esta nos anuaes. · 
03 povo3 são para as fóemas de gov·erno ou as 
forans ele governo para os povos 'I · 

für SR. füWRES:mTANT E-0 Governo qu:3r 
a federação. · 

O Sn. Esrm1To SANTO- Quando tratamos 
ele reconsteuie a nos-s1 patria., qmü e o uosso 
devee ? 

E' simplesmente voltar os olhos lnra as 
nDÇÕ)S nnis adiautadas em s::iu regímen go• ' 
veemimen t<ll e tl'.1113p lantar p:i.ra a nos~a. ·p1"". 
tria a fóema de gove1·11 0 que ellas adoptafü, 
não di'sp::insn.ndo mesmo o3 ff e ri· exp!'essos 
no ragimen politico du:Uniã.o annricrna? 

Pergunto : qul1.ntas fórmas ele fodet\tlismo 
existem? Só póde haver uma ou .ln diver~as? 
Acho que porle:n haver ditl'erentes fórmas de 
governo federal, bntas qu'.tutas são os cle':len7 
volvimementos dos ]JOVos, a qne teem de ser 
applic1das. · 

Portanto, digo: a nossa preoccupação não 
eleve consistir em transplantar para' o Bra:zil 
tofaS as llJl'll1aS da fórma foderalista iJ.do
ptadas .~na Co1) federação americana ; o nos30 
rim ó, adaptando como principio que a ·fúrma. 
federalista ó 11ecess).ri1 e i.u Jispensa vel, ada
p.tal-a ao nosso Brazil. 

für SR. REPRESENTANTE-A ili, de accbrclo: 
O Si;i,. fürrmTo SA"To- Bem. Gilegan:lo ª· 

este ponto, direi: nestas condições o St•. José 
By~'ino cle:nonstrou qne a di3criminaçfi.o d<t 
justio,a federal e justiça. local seria uma exi
genci11, si, p::irventura, tivessemos divel'sas 
n:1.çõa3 ligadas por utn tratado intern:acional; 
e não preteodo desenvolver nem provar, pois 
seria umlt redu.nclancia, que não p::ide:i1 lrnva1· 
duas soberanbs; ficoLt este facto bem ·demons
tL·ado. 

De modo que entre nós a soberania, o que 
é'! 

A sobsrania. ó a synthese cht vontade clos.ci
dadlos em uma nacionalidadtl, a s.ober.inia é 
a resul tante das autonomias inelividuaes. 

Qua.l a razão que deverá ievar-no3 a ado
pbr uma magistl'atm•a local, po.ra estados? 

P-1rece mesmo, a primeira vista, que~uma 
condição da f\irnrn. ele governo fed'eral é terém 
m cliverws estados agentes es.clusivamente 
seus e que rept'esentem\os tres pod3res i)Oliti~ 
cos at·:': então discriminados, si cliz mesmo ~ue 
é urna condição para. a fórma füderal lúwe1· 
nrngistmtm'.1s locaeJ. · · 

Desnjava s1ber p0r que, si ho11ver !ll~
gistratura unitaria, não ha füderalismo : ~ -

Perguntarei ainda, : porq1,1e a federação e ·a 
melilol' fórma ele governo livre '1-

Unr SR. REPRESEN'TANrE - Nenlrnrn doJ 
systemas consigna a magistratura unitaria ; 
ella se bipal'te. . 

o Sa. ESPIRITO SANTO-. Vo.u provai' que ó 
.possível um systema de govet•no federal c'om 
magistratura. unitaria. 

Senbo1'es, a fórma de governo nã.o .ó nrni3 
do que a modalicl ttde que deve assumil' o Es
tado, quer dizer, a representação do poder 
social clestina'.la a manter n.a sociedade o re
·gimen dei direito; e, aitendendo que o. c).ireitci 
ó a liberdacle pratica.. no meio da sociedade, 
jil. se vê que a questão ca_pit[\,l ó que,o Es.tado 
seja org[l.nisaclo de maneira tal q U\l o çlominio 
·c10 tlir.~ito seja uma realidade, de mpdo que os . 
iwlivicluos possam expanclie a., acção i!ldivi:. 
'd.tt::tl através cio meio etü que vivem, atraves 
do $S[nço e cio tempo. 

Pois bem, considerando o Estado como 
essa representação do poder social, como ess~~ 
delegação ganuina dtt soberania trnciona~, 
procurnmos em con.seciuenci.a da organisação 
social, porque, como já disse, a sociedade ten.1 
orgãos ele sensibilidade, de intelligencia e de 
vouta.de, uma re-pres3ntação apro·priada a 
attender mais ou menos a essas ordens çle po;; 
deres. 

Mas, tendo em vista que a acção do Es
tado coosiate em to.rna.r compativel -a co
o:-;isteuci(t elo indi yicluo no meio so~ial, e~ta .. 



_ lJe!ecer.Jo pafa esse fim -normas de accfo, se 
tor!J~ imlisjiensavel 3. discriminaçiio dÓs po
d~(e~ adaptados a ex pri 'miroessas norma.s , a 
ae!lflll' PS dit:eitOS Cúl11 inteira propriedn,de, e 
~líl.J. ou tro apeopriaclo :i. execnção, ele modo que 
eilas se tornem effi cazes . Eis aqui, pd.rtrnto, 
os_.•lous pbtleres princi paes . 

Mas, como nem sempre póde haver inteira 
-c;lu:reza na deliniçiio ou na sua crn1prehensão 
~1.or par tr. elos interessacl9s, apparece a neces
'si~ac!e do poder judiciaria que 11 2111 por issà 
'<.lei~a de ser tifo importante c.01110 os dous pri
meiros, e até este poder, concreti sa.ndo o 
conceito da jnstiç'.l, o conceito mais tl'anscen
!'.1.ente na scienc.ia sccial, é a principa l garan
;tm d.a liberdade. Ajustiçaq11eé o · que~ O 
·respC1to do direi to. O podei' judiciario por si 
assume importancia suprema,a ttendenclo-se a 
que é elle o verdadeiro guarda üa lei , como 
o · legislador é que a forrnúla e o executivo o 
seu .executor; e, por isso , di z3mos que um go·· 
vern·o livre é aquelle em que a acção· desses 
ipoderes vem a ser verdadeiramente normal, 
em que dessa acçã0 resultam reaes effeitos no 
se.ntido t)e garantir a liberdade. 
,: l'lfas, v~jamos as necessidades que sobreveem 
';1- prgan1saçii.o ele cada um desses poderes, 
l~a 1·;i, qu3 o governo seja effeclivamente 
l1v1·13· ·· . . ' 

1!:~11 rela.ção ao poder que tem de formular 
~lei, vemos o direito, uma das funcções mais 
1unport·-111tcs da sociedade, como a scienci,i., 
desenVolvenclo-se · no meio social ~-tr11vés elo 
o~jJaço e do tempo, apresentar modalidrvie3 
cliversas que devem ser attenllidns pelo poder 
q_ue tem dé definil:-as com verdade, 'compre
cisão ; o poder legislativo, portanto, necessita 
acompanhar as diversas modificações do meio 
local, as diversas necessidqdes ela occasião, 
pam que seja fiel ao preceito que pretende 
esta.belec3r . 

De igual a1ítitlão precisa o podei' executivo 
,para ter · a 'i'erdadeira comprehensão das lei3 
·qt1e representam esses variados interesses de 
occasião e de localidade; de modo qne, o go
verno q_ue não tiver .essa, proprieJade não é 
·ua1 governo livre,não é nm governo adaptado 
a S'r .a garantia da liberdade pmtica . 

Mas o poder .i udiciario qu,1! ó sun, funcção ? 
E' appliclll' a lei aos casos vm·tente3 qualque1· 
qne seja a lei e qualquer q11e sej'a o Jogar, 
.em rel~ção a 9trnlquer individuo e qua,lquer 
<]U } S3Ja o tempo . . 

_Perg-unto,, existe debaixo do ponto da 
scwnc1a social, em presença elo direito pi1-
blico, analogia de caracteres entre a natn
-reza c!os poderes leg islativo e executi vo de 
um lado e a nn,tureza, elo poder j udiciario? 

Existe paridade de circunístancias para qne 
s~ est;,beleça pRr iqacle de e:dstencia em rela
·çao a estes tras poderes 'I 

. Ga.r~11to que os sen110r es que sustentam a 
dupl!c1clade da magistratura não me hão de. 
! >roy-~ r ~ue teem condições :rn a l o.g~s o poder 
.imhcrnr.10 ele um ladó e o legislativo de oútro. 
S~o condições cliver i'as, pel'feitamente discri-
nunadns. · 

Ao lado chi. varial>i lidade dos internsses a 
que se referem o po1ler leg·islativo e exe'
culivo a ex ig'ir propriedade· de adap ta cã.o a 
·essas variedades, exis te a invariabilidaue elos 
interesses da jusliça superior i1 todas as pai
·xõe's, se1~1pre a mesma, p~rmanente,' perma
-i1ecendo 1m111utavel atr<wes elo t13rnpo e elo 
espaço. 

-Nessas co11diÇões donde pretender tirar re
h1r"ijes ele paridade entre o executivo e legis
lativo ele um lado e o ,j udiciar;o de oul1:0 e 
.r1uere\' coneluir que elles elevem ser repre
,se_pta.dos ,por orgãos competentes, su,jeito3 ás 
. mésmas condições de . exigencia, ai nda que 
possam e devam as d1vernas localiclad2s as 
~li v~r~as facções e 'aggre.minções cli vArsas de 
111d1viduos ter vercladell'amente attendido 
todos os_ seus interesses ? Será preciso isto 1 

Pergunto se dá exigencia igual em relaçiio 
iq~·arantia do direito, pn,ra que ln ja em cada 
-localidade uma magistratura particular a 
.elle ~ . 

Seria preciso quB me provassem, senhores 
.q~e .º juiz q11e .pertence a un:ta localidade; 
ihstr1bue a J11stiça com prevaricação, pareia-

!idade o vena fi dacl~ qu[lndo ti ver ele j ll!gar 
em outl'a l o~aliclacle. Si me provare1111 i:;so , 
,estará resolvida afürmativamente a questão. 

Mas, parece-me que se suppõe, _sem fu11da
•mcnto racional, que o e3lttclo que bm ele ser 
j11 lga·!o por um juiz cb outro es~aclo nfio 
obterájustiç.:i, de modo qne·a probidade do 
juiz é uma condição eventual, ephe 111 ,~ r11., de
pendente apenas da localiçlatle a que el le poss:i. · 
pertencer ! . · 

Isto ó no t0rreno ~h s~ieucia, na theoria. 
Di ~·o , pt' atlnllli provar pela sciencin, que nfi9 é 
condiçã.o ela federação a rnagistraltE'3. dupb, 
porque. alias seria preciso suppor uma con 
diçlío que. não se vet'illca - a variedade cio 
podet' .i ucliciario ao p:ir da variedade ela le!. 

Entendo que p3rtencemo3 a u n~a lntrw, 
una, nfio f:ço clis"riminação de estado3, sinão 
como circumsct'ipçõ0s de localiclu des em qno a 
administração.e o governo elevem ter sna es
phera propt'ia de acção de maneire\ a não ser 
embaraç1da pelo centro . 

Não snppon!Jo que peetonprnos a nações 
distinctas, qu,J Pernambuco, por exeníplo, 
sc,i <t um estado em relação ão qual os filhos 
elos ou lros estados seriio estrangeiI·os . 

Su pponl10 uma. prttria una, disse. Nessas 
condigões, a ex igenci3. pHa o govemo ex
ercer, de moclo apropriado ás normas de 
progress), as funcçõas q1n lhe são proprias , 
não precis·1 mais elo que t "l' o poder fegis la
ti vo e executivo localisado e assim como o 
administrativo, com urna parte complementa,r 
des te . • 

i\fas o pocler j ucliciario ; este, pot' que ? 
Quero que estes pode1·0s sejf.l,m var'a. veis, os 
poderes legisla ti vo e· executivo, porque os 
interesses em relaç'io ao direito variam em 
snas moch!Uades diversas, conformam-se 
com a3 condiçõ3s do climn, aggi·-emiação 
etc., de mo.lo que devem sol' · attendielas 
todas as exigencias ele ·suas fürmn,s parti
culares que podem assumir o dir0ito. . 

M:i.s em relação ao lJ01e_r júdiciario, é cli
versn, a questão . A lei , proclamada por quem 
quer que seja, é sempre a lei, e nã.o vae in
fiuir soiJ!'e a maneira de julgar. 

O magistrado que nfio merer.et' confiança 
para julgar os verdacleil'OS inte ress~s, collo
ca.ndo-se acima das condições de localiclmle, 
está ein iiosição incapaz de possuir umlt toga. 
Isto é pelo lado scien ti fico. · 

Agora, em relação i1 pratica - no Brazi! o 
que vemos'? Não quero saber exclusivamente 
como se formaram as outrns nações, já ,apre
sen.tei os principias para po:!er . sobre elles 
ràciocinat'. s~\llimo8 do l'<?.g imen ela monar
chia consntucional rept'esenta tiva. Tive occa
sião de 01Jserv1tr que a Conslitniçfio que regia 
essn. fó!')na de gove rno era un1a lei mu ito 
regular, como uma bo1 combinação ele go
verno pratico. 

Eolretanto, víamos todos os preceitos con
stitucionaes completamente myatificcidos . . 

A lei de nada valia, de mo:lo qne; havendo 
uma combinação bastante engenhosa en tre 
os poderes executivo, legislati.vo e judicia.rio, 
a harmonia dos poderes tão bem clecantada 
em uma v.erllacleira clümem. 

O poder legislativo era um:1, emana çiio do 
poder execu tivo ; o pocl er jucliciario, um in
strumen to deste; o poder executivo. concen
trado nas mãos do chefe do Estado. 

Eea, portanto, uma fórma de govemà abso
luto disfarçado em mona.rchia constitucional 
representativa. Este é o facto. 

Mas, q.m1 lquer qu~ fosse a ~pplicação : que 
dessem t~ monarch1a no Braz1l, e3ta insti
tuição tinhà ele obeclecer ao prog resso . 

lfoj e, aqui estamos 01·ganisanclo a Repu-
blica . · 
. Precisamos descentralism:' a politicJ,; pre

cisamos dar ao poder leg1slativo meios de 
acção e ao poder executivo um vel'dadeiro 
agente, afim de que tolos n,s poderes se equi
librem. 
~ergunto, o projecto de Constituição conse

gum semelhante resultado 1 Esphacelou com
pletamente um podGr que, não senclo de todo 
uma ficção , er~ um poder .mal ropresentaclo 
em consequencm de sua ma orgi1,nisação. 

Não me ocJupo agm;a llo podei; legislativo, 
nem do executivo; pecl'a, i~o 1~ém, que os. se
nhores observassem as'· cond 1çoes do no~so po
der jndiciario, -tal qual se acha conceb1r.lo !1º 
proÚcto em tlis_cussão, _c01~si_cleral1do º. mag1S·· 
traclo em relaçao aos 1111hv1Lluo::i para que2n 
tem elle ele disti•ibuit' justiça e em relaçao 
âs locálidades em q1ie C8~cla u111per:na'.1 ~ç '·º 
comparemos es'le poder com. o pocler JU_.hc1ar10 
constiluído por uma ma~1s~ratura una,, t'.1-1 
como se achava elle constituHlo que se ve1 ~
ficará ter sido elle completamente s1cr1-
ll.cado. 

o que não resta. duvida é qt~e no antigo 
systema o po:ler j Ltdici ario -pre?1sava de ser 
fortalecido ele modo a tornar-s~ 111depsndente 
para distribuir justiça com ml\IS garantms de 
imparcialiclat\e. · 

Um juiz deve ser o priricipa'. defensor . das 
liberdades, a guarda do; CL~rellos dos cu.Ia
dãos · e nessa ordem de rnteresses, quaes 
são a~ n~cessidades a s1tisfazer? A inter
prebção fi el da ' lei contrn, os sophismas dos 
interessados. 

Os direitos politicos e1'11 p'.lrUcular teem 
gTancle alca nce e tri:l nscenrlenc1a, mas us 
clirei tos em geral dos cifaclãos, a l~berdade 
pratic.t, isto é, de consfante uso, sao elles 
CJ ile nos interessam a todo momento ; de n~a
neil'a que nó3 em vez ele termos fortal~crdo 
o po-1er judiciaria o temos enfr.a9ue?1ll? e 
peiorado ; o juiz lrn rle estar SUJelto as rn
tluencias cla,s loc1liclades. 

O ma o-istrado entrn os11ossos funccionarios 
era um ~erdacle iro pariá.; cursav.i. as aca
demias por longos annos, com dispendio enor
me, pa,ra ohtee um diplonn scientitico; e 
depois de muito esforço e empenho, logr~r 

·ele jui.z, tinha ele all\tve3sar um ~ongo ti
rocinio nos rpattos, nos sertões, viver com 
homens rudes ; moços academicos que tinh a,m 
a'.lquirido uma carta JBlo seu merito e pelo 
seu es tudo v:iam-se deante do isolamento c!e 
uma verJ[tdeira morte moral. Tudo i:;so é um 
sacri ficio immenso . ' 

Dor SR . REPRESENTANTIB - l\Ias como se 
•melhora bso com a unidade da magistra-
tura 1 _ 

o SR. ESPIRlTO SANTO - M 1 s, depois des
sas provDções; qual o futuro do magistrado 1 
Elle des~java. chegar ao Jogar de desembar
gador, para esse fim passava por diversas 
instancias, quando chegav:a a desembarga,•lot• 
já era um homem velho, decrepito, com
pletamente gasto pelos contiD.trnLlos sacri 
fi cios . 

Sen hore3, eu sou o primeiro a fazer inteira 
jnstiça aos nossos magistrados. Em regra 
são homens pobres e honrados . E, quando 
algum attingia a sena to ria ela · magistraturJ, 
qunndo chegava ao Supremo Tribunal de 
Justi ça , era considerado como verd,1deiro 
afortunado da sorte . 
' 03 seus· or.lenados eram ins 11fficientes, tão 

reduzidos, que, depois de uma longa serie de 
S[1.Crificios, só r.onseguia o mugist ra<lo deixar 
na ~1iS 3ria a fü~nilia . E isso não é para 
admirar porque 1gual_ sorte teem quasi que 
todos os homens diplomados nesfa terra . 

Além disso, um magistrado, como todo o 
mundo sabe, ficava sujeito, ligado meõmo ás 
exig'enéias do g·ovemo que tem Jeito del!e 
um instmmento de seus caprichos poli
'ticos. 

O SR. A. CAVALCANTl - Perdú3-ipe; eu 
te'nho sido sem.pre magistrado, e <Linda não 
fui instrumentocle hinguem . · 

o SR . ESPIRIT0 SANTO . - Meu · collen·a 
me refiro ao fac to etú geral sem a lll3nor ln: 
tenção ele exaggerar; e o aparte de V.Ex . iíão 
contesta o qne estou affirmarído. Senhores do 
Cong'l'e3so, fallo elos magistt;ados com al
gum conhecirriento ele c:iusa, porque ó uma 
classe a que estou mais ou menos ligado. 

O Sa. A. CA v AI;CANTI - O que e verdade 
e ahi ó que está. o defeito : ó qne a esc0llu d~ 
magistrados não tem sido feita l'flD' ula-rmente 
n1 altum da sua missão. 0 

O. SR. E3PIRITO SANTO - Digo que os 
magistrados em regra são homens probos que 
todos procuram cumprir o seu dever co1~1 a 
nmxima dedicação . · 



für SR. REPR,ESENTANTE - Todos? 
o SR. ESPIRITO SANTO - Fallo relati

vamente. O nobre deputado' eleve saber _ que 
niio ha nada absoluto nest9 mu11clo. Mas, Sr. 
pre3icleote, vou particularisar aitHla rn::lis. · 
O magistrado entre nós el:l:ecti vumente tinha 
certas garantias : a vitalicietlade e imunovilli
liclacle. Pois bem, esta ioan:10vipilidacle que 
pxlerá, parecer um'.L garantia, nem S3mpre o 
era, mas apenas um recurso de qne o governo 
lançavu rniio par<t exercer pre,siio sob1'e os 
magistrados que se tomarJm refcactarios aos 

· seus nnnejos. E's o facto. 
Em taes casos, Sr. presi .lente, salta aos 

olhos que elevemos colloc.u· a 1103S~t magistra
turn em condiçõ2s de tomar éfficnz a garanlirt 

· o a liberdade elo direito. 
O meio consiste em cii vidiL· a magistratura 

em federal o dos estado3 '! 011 antes, o meio é 
tee o magistmdo dependente da acção poli
tica clJS infiuencias das localidacles e mc;smo 
do gover . .no central 'I E' justamente estlt a 
cansa principal que S'lcrifica os interesse3 vi
taes da magistratura . . 

Jà se vê que si ate então a acçlto dos go
vernos era po senticlo de corromper u magis
tratura., hoje estci acção tornar-se-ha com
pleta· e ab30Juta, será tanto mltis ferrenha 
e accentuada quanto menores forem as loc::t
li !ade:;; em quê ellas se exeeoer. 

fato é um facto conhecido, e contra factos 
nã.o ha argumentos. (Apoiados.) 

E' assim qqe elevemos estudar a nos3a 
magistratura,. 

Pergunto : si até eutão ~ magbtrac)o 
e n qualquer elas pequenas lOC\Üidados se :ia 
impossibilitado ·de exercer, com verdadeiro 
desassombro, o cwgo que era confiado, e3ta 

· clil'fl.culda'Je niio cresc8 de ponto a tornar 
dilflcil o exercício elas veedacleir.rn guardas 
dn,s leis, dos verdadeiros cl8ffonsore3 das 
nosns lib.mlacles? 

o SR. [tAMIRO BARCELLOS - l\ías isto é 
1irejulg.1r que os estados não dürão incl8-
p3ndencia à sua nugisteatura. 

o SR. ESPIRITJ SANTO - Então niio se póde 
Jlrejnlgar. _ 

o SR. RHIIRO BAIWELL' s -Por que razao 
suppõJ que o juiz está na dcpen~onc~'t elas 
autoricLdes locaes si a sua nomençao nao de
pende clellas? Está prej ul·g·anc.lo a c;rganliaçlio,-

0 SR. EsPIRITo SANTO-Quer ver por que! 
Dantes o juiz et'a nomeaclo pelo governo. 
o SR. RAMIRO BARC:GU.os ..:... 1\gortt SJ!'á 

ele 'ó 1111 clivern;,_ 
o SR. ESPIRITO SANTO - Em que se fondi1 

o meu collega par,t dizer isto ? 

/ 

D SR. RAMmo BARCELLOS - Porque está-, Assi1\1 seriam providos os primeiros cargos 
~e fazendo cous'.t divers~1. Eis _alti. , da magistratura Jl8lo..:5 que ti.v~ssem exhib1do 

O SR. E>rmrTo SANTO - Sic•) os 'bons de- provas de habilttaçao; B dal11 por dernte os 
sejos do nobre senador. éargo;; de acccsso serüun pl'Ovidos mediante 

O juiz clant8s tinha ao 1118nos a aspiração rigoro~lt antiguidade. (Apartes.) 
de cllega1~ ate o cargo de primeiro ma0·istl\1,do, O Sr~. Es11mno SX\!To - A prova de co:1.1-
hoje elle vê o cirwlo de sua carreira"circum- petonc;a e muito melhor que a ela anf,1gt11-
scripto a uma pequena lo~alidacle. clarle. \;\partes. ) _ . 

Já se vê, portanto, que o magLtraclo no Rio Isto~ uma quest<w r:l8 d_9tal~1~s. O meu col-
Gm.nde do Norte on Goyaz, poe exemplo, qu8 leS"Ll m1,o m ) oppoz ol~ecç'.w seria quando pro
tem limita~ns ns snas attribuições a uma pe- ve1(rp1e o systema ela m~g15tratuea una é com~ 
quena loca !H,1,cl8 e s·;m reClli'Sos, 88111 pro3- pat1 vel com a federaçao,_ na verdade,. est_'.3 e 
J18ridacle, 83là em .condiçã.33 d 1 um verch- u;n_dos re~ursos quando nao se leem obiecç:ue;;, 
cleit'o ploboo em relaç:i,') ao !ore! m 8 o·ist1·::ido s·J rias para ~ll oppor a argumentos s_ogu~·o3, ri 
federJ 1. "' provas con vrncentes, basead:1s .na sctenct:-i:. 

Fechar os olhos n. bto, e fochar os olhos a O SR. RA~mw BAI\CF.u.ns cht um ap~rto.-
ver(bdo. Quot'o apen:v; f\Ccentn1r os r.ctos. O SR PRESTnF.NT8 - P1·cv1110 ao St'. 1'<~-

Ji\, pl'ovoi, sonl1ore.', sc'entiílcnmonte, q112 · presentante elo Per·nambuco que a llom ~~ :>lá 
n'ío ,·: rondição elo ('o lernli.srno a dn'llid,tde cht te1'm111atla. . . 
mngistrntnra, porqne já provei c111 i o poelor O Es1·rnnJ S.1.;-;To - \ou conclmr. 
jucliciario é de natuPoza o concliçiío cliver3'1. ; e · Sr. pre.!.idnnte, julgo que, em vbta .da:! ra-
mesmo antithetica, porque ao lado da diver- zões adduzi;Jas, tenho mo~trado que sou de
sid:vle de interesse3 que te111 cl8 attende1' os clicado á causa ela republica e tenho provado 
poderes legislativo o·executivo, o porlsr ja- que não ó incompatível com o systema da f'e
dicbrio, por sua vez, em taes co:idiçõss, deve dernção a unidade ela magistratura, que eleve 
S9 manter completamente inalteraval. ser cercada clG toJas tlS garantias, porque é 

Na pratica o que notamos é que o pocler jn- effccti vamente ella quem tom d8 garanti!· os 
clicicnio eleve ser um poder forte para não S3r nossos clireito3. ' 
influ8nciaclo, ele modo a falsear o pn.pel que NiLo i•eceio que de no3so desaccorclo aqui no 
llrn é traçado, como se tem rhdo entro nós. Congresso, quanto aos pontos ela Constituição, 
Assim, á vist-t do systenm clG intmncins, 0 p:o- venha o 8Splrncelamento d83te paiz on, como 
vcrno a titulo de dar um acc8sso não linha 88 diz, a separação. 
em vista sinão d8·;loc1r ou f1.vorecer algum 
in lividuo protegido e s8m halilitaçõ:3S. Cl'eio na Liberdttcle e orc:io no p1'og1·esso · 

El'<t, esse um elos nnles qae atacavam os in- sou desses individuas que só se a<;sustam elo~ 
tcrasões da nossa magistratura, coosist.inçlo 0 embaraços quando. estes 8ffoctivamenté S8 nc.
outl'o defeito na iniciativa elos govcl'nos para centu::un; 11:10 estou acostumado a crear chi
a nomeação elos magi::trados, ele modo que não rneras qu8 me assombrem. 
emm elles nomea"los p~hs aptidões, e:n vista O que acl'cdito li que c18vemos dar no mn.: 
elos titnlos ele comp3ten ~ht, nem p2los sons gi:str11do uma cnrroirn segura, de rnanefra 
dotes; mas pelo systema elo pa.tro1rnto, elo li- que o pocice juckLwio sejJ. realmente forte, 
lhotismo e da pJlitic:igem. (Apoiados.) tão forte como deve s.3r o poder legislativo. 

E' a isto qa8 elevemos at.tender. (Jlpartes.) perante o po:lel' executivo. A não se fazee 
o estudo elo Conzresso eleve ser um e-tmlo isto, a massa geral da J1opulação ha d8 sen

pratlco, el!o eleve conhec01'. os defeitos elo 1118- tie- se prejl\Clicada, ha de sentir-se em peiores 
canismo do govemo e applicar-lbes o remed10 c:rncliçõJ3 elo que aquellas em que esteve até 
nec8ssario: não é ollrnndo para a Snissa 112111 agor.J. 
par,1 a Allemanha; o .Pode'. jn'Eciario clev8. ser 
i11llependente e s1 ev1denc1a p8lo e'itu 'lo sei rn

- li íico, que C?nstitu8. un)a orieüt0çfo m~is s~-
gura e rna1s precwsa; e a~s1m lembr::ma 
um !'ecurso: era que os ma.'2'1stra•Jos fossem 
nomeados rne1liante provas elo com·petencb, 
perante um tribunal Ct?nstituit!o P?r magis
t1'aclos ele ordem suporwr o class1 l1cados em 
um::i, lish p::i,ra qnG o governo, 0111 presença 
eles til, fize3se a escollu, 

rt10 Llc faneirn - Írnprensa Nacional- 18\H 

Nesta, qucstlo tl8 1111gisti'atuea peço tl)W
nas que se obsenem praticamente as . iio~
sas con,!iç.ões, CJL10 so veja o 8fi'eito que prn
d11z praticamente o systema ele nnn m:igis
trat1u"a una ou dupla., mas, repito, praticn, 
mente, som grandes thoorias 8 s.ern olliJ.!' 

·mui to p8.ra n,s nações ostrangóiras, olhanc!o 
bastante para nós mos:no. · 

Tenho dito. (1lfoi:o be;11, nnri!o beí!I,) 
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ORDEM DO DIA S:;hirniclt, Laoerch Coutinho, Vi::tol'ino Mon
foil'O , Pereira, dJ, Costa , Antão ele F:trh, 
Jnlio de Cãsti llns, Borges de Meeleiro:o, Alei - DISC n.>~ Ã O ())8 TI1'ULOS n E llf D:J PROrnCTJ DB 

tl:Js Uma, Assis Bra~il , Thomaz Flores, c.)'ISTITl'TÇ:\o 
AIJru , Homero B;i ptista, Rocha 0.sorio, Cas~ Con tinúi, :1 ]" tli .:;cinsü'.l do~ litnlo:; ][e l!I 
siano do Nascimento, Ferrnu1:.lo Abholt e D.; - do ll l'OJ·ecto de c,111,,: litn i(ío com :1~ omenrlrn 

P · z ·· l S' p / l '1 metrio Ribei1'cl. 1·esir encia e o • r. r·uc ente e e b' ornes flpreson kvb.:; . 
. . , . A ]Jre-se a se3si"io. , 

Ao mc10- d1,t faz -se fl cnanvtila., a qnal 1·0- . . . f) O §11:·. A }ua.ro C.:.·~·-alicau-ti i~o-
spondom os Srs . _Prrnle ~Jte de _Mornos, Paes De i ~am tb compai·~co~· .. com ca~:;~'t 03 ' [;s ·; quer cm pri:nci1·o log•H' qn:J r;, consi~ore on- ' 
de Cl\l'V[l, ll!o,. Joao Neiva, !'.lluarclo Go11- J o:i~ u im c ,tt~nd_cl , Flo'._1ª·\lº fe txoto.' ,11.":1,:i C8l'l'Q<ht a cliSêlUS <lo Ll os ti til lo:; do ]J l'üJCCto do 
çal ves, Fr[l,nc1sco MD.cltarlo, ...:L0ov eg!ldo Co3- 13::nbosit, S~1, ~~.~ ;i,: , ~~uz ,º,~ll 1 r~', Pll.J°,11 ~ 1 Cofütituiçii:o sobro fl org.1n isé«ç .. fo tlos es t:idos o 
Jllo., Jo:iri u1.m Sar men to, J oao P,)dro'. Cnnha. G~~ ~~~~s.' R;°':'\' "'L\G~ "Ft:t nn,n!.l;~; .. . iiait,1 ~1110)~0 mun'cipios; si fot" vencJ,lor.t cst:\, 1nrte do seu 
Ju nior,_ Jose Secnncl:no, Manoel, I3:11';1Là , An- C~ l J ,.,c~uS', O~,tic .;:1i,/"';:ªn.rlr~ Ma ~ ic;~ Fin iL~_co l re1 u.e r~11ento, 110de qno sejam dat!o3. Jlfl.l'a aJ 
tomo -B<tena, Joaqn 11.n Cruz , 1 lleJcloro P,t- Socl~ v .' , C01:,tle ª ~ ' 1::-- 11~1 _reü~, l\bL~"t M~ch . do~ Ll1scuss:to o; a1•t1gos l'.3St rmtes do proJecto em. 
checo, J!:lyse n Mar lrns, Bezerr,t do Albu- Fene1u B1ar~cho , Co:st :i. Svnna,, n lVJ!O Bo discns ;ão. 
quorque ~unior, The o~m'eto Souh\ José Ber.- t~lho , Fl":l.UClS~o. Anur~l ',· Donung-.)S Pol~~, 1 . Entende que a 2' discussão e mais ampt1; 
nardo Oli ve11••1 Gal no i\.maro Ca valcant1 Bcleno ele ele p,\,J V8 , Ce~ar 10 lliotta ·1 Llll ' n° l [·0 teo111 c'e oer" q 111' Pa•1t"cl·1' qo e·11°11d·1s , .. ... (. ' ... .. ' 1 L Cl p l' e 1 n l . O' U ~s 0 "' :u -l o.J (., l::L~v! ( \. (. ::.i ( .!i::l 1 

V 1. ' 

A l1.n~icla Ba.r_reto ? F~rmino ela. Si_! veira, José ope~ .rnv ~ s , ~~'. mo ,:.r osT .. ,"ºe/ '? . ';', e pol' isso cumpt'o oucere.H'·S~ a J a cli s'.5u~sii.o, 
Hyg-111 0, Jo?e S1meao, Fl'etlen~o Ser l'a_no, Alve~, C~rlo~. G;i,r t.: ia~ Al fL~~? L\lb, }1101 e~t.~ que e um t rabalho preliminar, allm ele encc
Poclro Paul 1110, Ta.vares Bastos, h,~S:t J~rn1.01', ela Si lva' e ? 8111 1C1~\ .~:1 os ~\~· h,an,.,~l p 5 _ tar- se a 2ª cl i<;cusslo, rrue cha.ma.r:\ clefi1ütiv~. 
Co3lho e Ca.mpos, Thomaz Crnr,, V1rgd10 tana, Joaquim Fehmo, Ser z"Jello,, J o;i,o Lo o Srt. BAnlo DB VrLLA \IC' •)~A - Com tanto 
D.:imas_i o, Domingos Vice1:te., Gi l Goular t, r,es, Frecle~ ico Borg~s, Al mi~~º · ~fioi~s~ , ~lt- 1 r1ue ufío peça rm 2' discuss<LÔ timho.m rô l !,ia . 
Montetro de Ba1:ros, Qurntrno Bocayuva, " nel .castt0, Juvenoi? ele, Ar:- ;1iai , Bv1!1'.u.c:o Consul tilelo, o Congrnsso r<jcita o roqnori 
La per, Braz Carne1t·o, Campos Sall es, Ubn,1- de . M~1donça, _ P~ntos de Mn anela; 017.v~-~rn monto de enc0nl1.mentn. 

°Lli no elo Amaral, Santos Audrnde, Generoso V::lll at!LW, ~farcolrno Mout';.t, SJn t ~; \ ien a., 
Marqne::l, R.auli no Horn , Esteves Junior, Amplnloph10, Tl!omn0 De l ~no? Cyt'ii lo lte Le- O §r. Assis Bra,zH diz q11 e, n:lo 
füuniro B:1r co llo3, Pinhoit'O i\fo.clnclo, Jnlio m~s, Al:13rto Hi'al'.dao, Oliveu'a .Prnto, Joa- obsta,nte a opinião oontr:wi[l ás cli .-;c11 ssiJ "s . 
eh Frota, Ces·u·io Alvim, /uncrico Lobo, ciu:m ~h'ev.e.:;, Lmz Ivri:ea t, Enco. Coelho, onini:lo q1u nota em g t«wllo numero rl cnt1'0 n· 
Eduardo \~Tandenkolk, Joio Seve t'iano , Sa l- Jo~o _Prnhe11•0! Leonel. Ftll!o , A1rnmco L'.1Z, fut'<t Llo Con gee3so , con ti nú:i a s1r; L311ta1' a 
Lla.nh:1 Mn,rin ho, Joaquim Lle Souz:1, Sil va Ar1st1dos Ma1~ , Dom,.rngo.3 Roclw., Fcl'l'.üll'a vJ.t1t:1gem ele nfí.o re1ti-in g- ir :1 cli :;c11 3s:"i•1. 11H'>1·
Canedo, Sil v:1 Paranhos, Aquilino Llo Am11.ra l, Rabel lo, . Bamo .ele San ta He len~, ~1;i,el111ho monte qun.n1lo se tr.1 Li, de rn ·1ter-i ,1's, como ;i, 
Joaqnim l\1u1'tinho, HelCor t Vieirn, Ucho:1 Pmd~ .Tumor, Ll'.1z B[l,l'l'eto., Antomo Pi':~rlo, que .se n.cln na ot·dem tio di a. . 
H.otl rignes, Incliotlo Drazil , L'.luro Socl1'e , Nin:1 Alrnmclt"t Nog:ne1.ra. Mn.J'Cl[l,110 i\fagulhtV3S , A discnsssf(o e sempl'O fO Clllllln., ni!llh 
Ri beiro, C::mtlio, Pedrn Chermont, i\fatta Ernesto ele Olt ve1ra e Mena Btwret•J. ({LHndo se t rab1 desv irL1ial-a. 
13acellw, Costa Rollri"g ues, Casem iro J uni lr, E' li da,, posfa, em discnssio e sem debate Dep,?is de algunns co~1si,l et»1çiJos knrlc11 l:'S 
.l\.n fr isio Fh lho, Nogueira Paran:1guit, Nelson , approvadn a ac ta dn, sessão antecedente. I a conm·ma~' es~~ o,c:serçccJ, trn t.~ ele m0st r:1 I' 
Pires Ferreira, Bilrbos'.t Li nm, Bewrri l, 0 SR . Cu;;Tonro DE Ms uo (pela orclem) - que ª , ªpplioab1ltda.de 

0
d;1s t,

1
heon1s nos f ":! '.'' ' 

.Justiniano Serra, José Avelino , José füv i- S -· ·de 1te "o 111e achºVº IJ"esc i te J·ion é qne~Lto do bom sen~o , CJ :1lldo llm Jt.,1rn m 
1 ( 0 0 1 l L 0 sN·sc· t Plr r . pre:>I 1 ,11t. ' ·' ' " ' ·t - dl· e clt' \> i11' 0

)

0 

. ,, , a i n • ., onça o e e ab·o , 1 ~ •. rmen o, ec o tem qu:1ndo fa llou 0 illnstre deputado [-fomero ~01?m,,se ~.,o ~ em e ~111 r 1~c.1\10 o o p, o-
Ve lbo, Amorim Garcia , Epitacio, Ped ro B· t' t 

0 
•01. as,. 11 qtie S Ex: 11.-10 te,,e 1.n1 pov 11:i.ra qcte SeJa :ippltc:i.clo, e s1,-. nal 110 qn o 

A , c - t c t S" A l l R a.p IS ;i,, ,, e' oll . . • ' ' • - ··1 ,, 'l" . t ' T l meirco, ou o at' axo, n ncrfü e, "º- . 1. t e cqbal 1,0 , 110~t·1 As 1. 1" 1. UllºÇ-O "S ciue o cmb1.ern oppo1 , .11 1 e co.np1 11 0 C-'1111 a 
t l )) 1, l t' d C 111 R •q "º l mec t::t a " ' , ' - '" .• ~ " . ~ , t· · J--· ·· s T rl t 11 · 1 o p "l ; .u11 :1, o en mo ·e arva o, º ''"e >:>l va, , 1 iça.r sobre·meii rirocedime·ito 110 ban- pta. lvf1 e,1::;co1.ba . . u. o er su, p Jl 11n .-
,J oão Bal'b:1l ho, Gonçalves Fereeira, José Ma- ousotcl ª1 't'e,re _100,01, ' 0111 co11111181'1101,, 9

c-10' elo clade. A vm·clade, mesmo a ]J l'o ~e '..kln t3 1 hs 
•

0 Al · 1 P b A l · C 1 rue e que ' "'" '·' ' · t · - ' l at " z· 1i l1v-, ;cq 1'" ,; t· J r b no,_ me!l a ernam uoo , m re ava - ·. , r " fa.cto ela separação ela io-reja elo Es- c?m_ rn~çoe" e a 11< me ,i, •. ._ , n ·, 1 .lo v ,\, , 

oanti , Raymundo Bandeira, Meira de Vas- ffm 10~0 ' "' si mw e opportuna, confot'me tlomomtrn o 
concellos, Perajra, de Lyra, João de Siqueira, ª~ºe~'mitta S.Ex.que lhecliga. que não foi como orado~ co1:; ex:rnp los . . , º ,. 

0 

,., , 

--~Jo'Jü-V i êi"râ·,Luiz do Andrade, Espirita Santo, , 1 sner 1.r leal neste "e~i iwocedimen to 1 O 01 aclo, e seu, con~p'.l.11he 1t0" '1u1 ·;·11 no 
Bellarmino Carneiro, Theophilo dos S:rntos , eia co e.·' ' . . ~ - ' Con,,.re"SO par::t conet'et1za1· o svslc'l11fL h l0pa-

. I t1 d 1 l riorr ue, tendo scienc111 Lle que nao me acliaV<\ t'voº c111~' \lI"e- o·~v·'1'111o"t~'1111'0 <· 1~ 11,1n,11 ·,::c·1·',·, .1' Gal.imo Besouro , vo ·o Pra o, Fe.isbe l'J ' t d 1 ··· .• , , ,, '" ·" 

cl ' t 1 1 j)resente, todavia valeu-se essacircnrnst'.rn - o c'ono:re,·soº'· 1· ,\ c\en'1rl'1 11v r1u'º o lºt"·'i,'l· s'1'1,"1·: F1•cire, Au,g·usto e Frei as, Pau a Ar bo·ol o, f . . t e " " v , ,., , ' ·· , . 
v • . eia para <\,Zel' 111s1mnçõ3S ao meu carne· er , _ , rºitibl'cº .;.;cle·"ºl~,, ., ,.; 0-,ido·:" JJl <S' ~ Tosta,· SGabra, Antonio Eusebio, Zama, Arthur . , , , ,· 11 - . • t ,, )id•l 1 •er - mim rn , 1 '" ie ' '' 1 '" · v " • .. .. '" 

Rios, Garcia, Pires, Santos Pereira, Custodio qne por uma 8 ' 118 n,o .111 º'. 101111 - ~e s . mo~ tear como connrel10ncle o s" ··tem·t rod c-
v1ços reaes IJl'estaclos a mrnlm patern esta '"Í~ 0 l '.J ~ ' de Mello, Paufa Guimarães, Milton , D!onysio . - . 1 · · - 1 S E r ,, \V • 

·Cerqueira , Leov0
0
ai ltlo Fi lgueirns , B"r1io de aourni , nao so e as rnsmu~çoos e 0 · ' x .,corno Fste sy-·l·o·1n n f1"~º eh verchdn d() qno n:i, 

ele quem quer qne tenlm mteeesse ele cle'n1ssar " . · ~.,' ' ,_,"·" .. \,· ., ~, . . . 
S. Ma.rcos, M2cl l'ado, B:1rão de Vil h Viçosa, t .1 . ha v· la qtia r publica CJUPl' parli- h~ll~1ri!lldacl~ lla dmi~_ e;,p,t.:10, . ck. v1Lla- a. 111-
Prisco Paraiso , Moniz Freil'e, Atahycle Ju- 0 

1
:i, ,

1111 n ' ic'' V ' ' , dtv1clmtl e a ele re!D çao . A pe1111 :'ll'fl. é :i,quol l:1, 
nior, Fonseca e Si lva, Fonseca. Hermes, Nilo cu 81 • . em que o homem só dep ::nde cb si e no qne 
Peçanha, Urbano Marconcles, Manhães Bm'- O SR . HOMERO BAP1'!3TA- Ninguem devas- faz, n[o affectn. sinão :1 sun. pessoa;[!, s3g-un rh 
r eto, v'iriato de .Medeiros , Virgílio Pegson,, sou . é :1quella em que as acções do lronrn m intero:s
F rnnça Carva lho, Baptista da l\Iott:1, Fróes 0 sa . CUSTODIO DE Mi~LLO _ Catbeg-ol'ica- s~•m ao seu vizinho. O quB se d:'t com o hom m 
el a Cruz, Alcinclo Gnanabam, Sampaio Fel'mz , men te declaro a s. Ex . , que provocou essa, cló,-se c9m a famil ia, com o municipio, com a. 
Lopes Trovüo, Jacques Om'ique, · Aristides odiosl1 cl iscu-ssão, que inimig·os da vatria não ~'ío po vollçao, com o estado. . _ . 
Lobo, Mayeink , Fnrquim \Verneek, Domin- aqnelles rrue, como eu, j)l'OC!l\'am ]()vantal-a _Ora, trat.ando-~e eh 0Pgan1s .1po dos osvldoP, 
g-os Je311i110, Yi 11 ll:les, Antonio Olyntho, Bn - ao nível tlo prosperidade e grandeza a qnJ t,,111 11ao e pral.1c?, 11'.to é opportuno , G3bLe11.lcer 
daró , P<tcifico l\faso:11'enhas, Gn,briehle i\'11- dil'eito; sito inimigos, poré:i1, aquellcs qne, •

1 

esi:IJ pr1nc1p10, .s1mples? nn t ur ll? 
galhães, Chagas Lobato, J acob ela. Paixi1o, atravez ele um falso pJ,trioti3mo, lmJçJ,m m'.io Pa!'o.ce qn~ sim- e fot este po n 3a!11011~0 cpe 
Al oxanclrn Stock ler , F'rancisco ela Veiga, de transações inconfossa, v-ois para locupleta- deu 9l'1gem ~ e:1101vLi, nrt qnal ;;:~ pt'opu'l qn:i 
Lamounier, Gonç,l[ ves Chaves, Feliciano rem-se com 0 sangue e 0 suor cio povo, que se nao ospe?1:i.hz ·~ s3em o> pr .·c ' J _tos q::o, so
Pemrn , Viotti, Dutrfl Ni ~acio, Manoel Ful- 11111 dia ha, de lev:rn t.ar-se par :i. reinvidioar gumlo o pro1ecto do Governo , do\11'1. C<l.(~ c.ost 1-
g-encio, Astolpho Pio, Gonçalves Ramos, Car- SGns i.li r eitos e oxp311ir do seu seio os mel'CJ.- du ado_ptG r , e se con?ag-rass·3 o pn 11 otp11 ~e 
los Cha gas, Costa, Machado, Pa1le ta, João dore3 do templo . organisnr-~;e c1cla e~caoJ o cio m irlo . CJLHl .1~ao 
tle Avell ar, Corrê:1 Rn.bello, Ferreira Pires, 

1
_ • offemlesse os precett(s relot1vo3 a Unmo . 

. Jo'fo Luiz, Bema1"dino Campos , Francisco O Sr... HmrnRo BAPTIS1'A-NltO 0 comrnigo . Isto é mais Jogico, mais scienti fico, por que 
Gliccrio, Mor::ies Bwros, Doming-03 ele l\1oraes , O S11. CusTonro nE MELLO - Gann to l1, S. estfl elo accordo com a natureza e a, pm'r z~ 
Cm val!ll1.l , Angelo Pinlteirn, i\rui'Sa, RoJol- Ex.que c!Jsaft>ontadn,mente assumo a responsa• elo systenm feder:üi 1·0 ; o pa rece no ornclo l' 
pho M·ir:1ncl1, Cosb J uniol' , Rubi1ío J nnior, bilidade inteira de t ud.o qun.nto disse, no ban- 1 que o Co:1g t'o;;so cbve acocit 1r :1 moncionaLl:i, 
l<'lcm'y Curado; Leopoldo de Bulhões, Gninm - quete, a que se refonu s. EL, ceno de que ernemb. 
r1ies Na tnl , Azeredo, Cnobno de AlbtH[ue r- não rewaroi um pf1sso elo caminho CJUO me l1 ei 1 Qua'lto á emen1h rnlati va ús tOI'I'a ~> pnl1li .. 
TJ uc , I3e llnrmino ele Mendonça.,,. Fer1rnnilo ti':::çarlo neste Congres30 e Ctira dolle. ( :liv i to 1 ns, pe la qna l licJm ~om potin rlo <~ Unfüo s1rn . 
Simns, La uro Müllet\ Carlos Cfl111pos , ·bem.) r pl8sme nte ::is tet' rns rnd1 1ponsave1l pal'a sna 
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defeza e para serviços congeDeros, pensa que 
deve ser approvacla. _ 

Julga necessario voltar ti, questão, que 
não considera vencida , por que depende de 
outra, votação; isto é - a descentrafüaçfio 
das rend·ts. Não se conruu1fam as necessichcles 
de um orçamento com as de uma consti
tuição. 

fü ha um orçunento excep2i01nl, porque a· 
O mão gastou de ma,is, esse orçamento é um 
facto transitorio e a construcção é prnpetua . 
Não importa que alguma tortura vá no or
çamento, porque e$te ha de equilibrar-se, 
e o Governo !Ht de seguir o verdadeiro cami
nho, em que a Nação clesejJ. e o orador es
per,i, vel-o. Mas, si votttr-se uma constituição 
em que se deixe ao p::>clot' central a possibili
dade de pertubar a viela interna dos estados, 
a faculLlade de c; llocar _ao lado ela re1nrtição 
arrecadadora provi1ve l a reparti çf.lo arreca
_dadora geral, commetter-se-lu um atteutado 
çontra as proprias fontes de riqueza de dada 
estlclo. Rico Dão é o Govemo, q Lle tem mon -· 
tões de ouro nas arcas do Thesouro; é 
aquelle que encontra recheada n, bolsa do 
particn1ar, que é a fonte onde se vão bu3car 
os recursos para todas as despeza.s. 

O orador espera que o Congresso em sua 
maíol'ia lrn ele adaptar o melhor clo3 planos, 
porque não é procedimento que amesquinhe o 
homem, volhw atraz quando reconhece que 
e~rou. 

o orador começou aillrmtindo que não era 
um d'aquelles que tinha. muito amor ao par
lament>Lrismo, já repncl iado por este Congres
so,nms, como o ahysmo attrahe o abysmo,como 
a pnlav1·a attrahe a p tlavril. e o focfo a ttrahe 
o Htcto, não pó lo Vtmbe:n eximir-se ele des
v iru·-.::e ela matería em discussão, para tratllr 
d i outl'o assum pto, 

Di:;cutíu-se hoJtem n'este Congresso uma 
quGstão reforeute a cli ve1·genchs domesticas 
no seio da respreseotaçã·J do Rio Grande do 
Sul. Um illustl'e orador,que fallou por ultimo, 
aojnstifíc,1r o seu proceclimen to como ex-mem
bro do Governo Provisorio, ao referir-se á di
vergencia em que está com a rnaiorh de seus 
collegas de rep1>,3:;e11tação,entendeu que devia 
lançar a esta m tioria um repto appellando 
para o veredictwn do eleitoeado que os rnfln
dou aqui. O orador e seus companheiros acei
taram o repto, nem em preciso esta declal'il
ção, desde qne nisso se achava empenh'.lcla a 
dignidade d'.1 mesma ueputaçiio, si volta a esb 
quest:lb é apenas prw.:t s1tisfi1zer nm dever 
de comciencift e não p1N r episat• um inciden
te, que já teve OCC)Sião clti reputar irritante. 

O illustre patricio a quem o orador sempre 
consagrou a amizade que mereceu offernceu 
it critica o seuproce:limen to como homem polí
tico durante o tempo que occupou um log·ar 
nos conselhos do Governo Provisorio. Par;:i, o 
or11,dor e sons companheiros de depubção 
não era, isso nec3ssario,por.:1ue j!l. havütm fei to 
justiç:t a S. E:c, nns o nobre representante 
disse que depois da eonsulfa ao eleitorado, 
aquellB que f0sse vencido deveri.t retir.1r-se 
deste. C_ongresso , accrescen tanclo que não 
poélia liquiclal' a, sua questão com º. actual 
l'egl! lamento ele1tol'<ll, por,1ue pocl~r1a dar 
logar á fraude. · 

O nob1•e represent,u1le nfo'pó•Je desco
nhecer a aLiloridttcle elos e lei tores qne man
daram a clepntaçCT.::> rio-gt•andense a este 
Congre3so, S. Ex:. est!l. aqui eleito, como 
seus companheiros, por um cert'.l nume1'0 de 
eleitores e são pesso:11 cuja iclen tidade se pó'.le 
com m'1ior facil irfa::le clesco1J1·ie pois cleixarain 
os seus nomes assig1nd9s no li vro . 

O oraclor,pois, declara que si lhe retirarem 
o mandato, a sua: cligni,fade não lhe indicará 
o•üro caminho sinão a porta ela rua; a digni
d tele do n::>bre repeesentulte n \o pó::le incli
cn' outra vereda . 

Breve haverá uma eleição no Rio GraQde 
do bUl ; si, p'>r essa occi sião, o mesmo ele!to
r Jclo de~ larar que rJ1ira a sua confianç'.\ 
p )]itic8, ao orador, Oil a qual'J.uer elos qne estio 
C'.l'TI elle, 1.wnh11rn voltará p, este Congresso. 
~stá certo que os dissidentes terão o mesmo 
prJceclimento. · 

Não sa,be si, por incliscl'ição ou p::>r qualquer 
outra ci1'cumstnncin, teve conhecimento que, 

ltonteni,-á ta.rele, o Sr. g·enemL José Simeão, 
qlB é amigo do nobre represent:1nte, passou te
legramrnas aos Srs. Vhconde de Pelotas e a 
Joaqnim .Redro Salgado, chefe ostensivo elo 
lnrtido gctspMista, para que ajudasse ao nobre 
represent[l,nte a venc ;r o repto já lançado. 

Concluinuo, diz o orador, que entr,t nesta
min.udencias, p~l'<t demonstrar que a dissicleus 
eia do partido repnulicano não pócle viver 
sinão alliacla aos ant igos inimigos d,t · Repu
blica. 

O tlR. JoÃo DPJ SIQUEIRA p3cle que o Sr. 
presidente consulte o Congresso si c.onseute 
no encer1•amento ela di scussão. · 

O SR. ARISTIDES Lono diz que,qnanclo o en
cerramento fui requel'ido pelo illusfre sena
clot' pelo Rio Grande do Norte, a cJ.sa fo i tes·
temunha do te.iumpllo explendiclo que teve a 
liberdade dtt discussão ; eiltl'etanto, passado 
pouco tempo e logo depois d.o Congresso ter 
sido areeba tado pela eloqueucia elo illustr:: 
deputado pelo Ri.o. Grande elo Sul, requer-se 
ele novo o encerramento. isto é, que o Con
gresso desfaça com os pés o que fez com as 
mãos ou vice-versa. 

O SR. P.RES IDENTE - O encJrmrnen to não 
tem discussão. · 

Posto a votos o requerimenio' de encerra
mento, é rejeitado. 

O Sr. Meira. de Vasco:ncel
los comprehende quanto é difücil neste mo
mento a sua posição nesta tribuna. . 

Depois da rejeiçã.o do requerimento de en
cerramento, que acaba de ser votado, se lhe 
afilgura que pelo menos uma grande parte 
d e seus co llegas se acha predisposta, a não 
prestar attenção i discnssão ela materia que 
ainda não foi encer1\1da. 

O capitulo que trnta da organisação elos 
estados merece de certo, dD. parte elo Con
gresso, mai3 detida attenção, pois tratil··se da 
realisação cli1 maillr elas aspirações da patria 
neste momento. · 
Cornprehond ~ que é quasi um vicio inhe

rente aos brazileiros, seja-lhe p'lrmittida esta 
franqueza; por,,;m tambem é brazileiro, que- . 
brar as armas, envidar todas as forças em 
prol da conquista tle uma idóa, reali3acla esta, 
alcanç1clo3 os louros da victoria,:v1ormecer i 
sombra clelles e deixar enervar a sua activi-
cl.1de. · 

O orador e clo3 que entendem que a Ol'"'it· 
nis::tçiio dos e3tacbs era, por assim dizer, 0 ~s
copro da propaganda r~pnblicrna e por isso 
deve sr,r obJecto da mais apurada, clis~ussão 
deste projecto. 

E' p:t1\t hmentar que os homens ele Est::do 
elo Brazil, umJ.. vez_galgando o poller, pro
curem, por assim dtzer, encurfa1· os p::tssos 
com q U'l a e lle chegar~m e por OU'le passar,tm, 
cle3con!hndo do propr10 povo para quem tra
ballH\ram, vendo um gTaude perigo 11[1,S con
quistas e rcfornns com que lhe ace1mram. 

DJs•le que DJ. Constituição foram lançadas 
as brtses cio regimen federativo e cimentados 
os direitos o gamntias que devem pertencer 
á União, sendo pot' outro lado limitadas as 
aspil'<lções dos estados, pal'<':,Ce ao o_radol' que 
tudo quanto pa1s \l', disto nao sera mais do 
que um1 negação daqnillo que se procurou 
affirmar, unm flngTD.nte contradiç'io claquillo 
que f~i ?º!1sagrado no primeiro artigo da 
ComtJtuiç 1 o. 

. Como se vê das emendas q1ie acaba de ler o 
orador vem em auxilio do proprio autat' dn, 
Constituição, tirando aos e:itados o diroito de 
intervir nits convenções internaciouaes e em 
ou tl'as questões d'e ordem pol ilica, que pos
sam tmzer embara ços i União . E•n -otitn 
ernCJ::icla procm',t crear p1ra os estados o di 
reito de regular o prncessJ eleitori1l, quer 
pam as duas as3e111blé:is locaes, quel' p'.tra 
a assemblen, federal. 

O or«doe não pó:le ser suspeito de centra· 
lisaclor, não é daquelles qne p1·occm\m füvo
near taes aspiraç53s, o q11e deseja é co:1ciliar 
os interesses dos estados com os in teres3e3 da 
União, e este eleve ser o parecer-de todos os 
amigos da Pc\tria, ele todos aquelle3 que que-
1'8m um g·overno estavel, um g·overno ver
dadeiro e uma constitu'ç'io capaz de dar ess·) 
g·overuo. ' 

Todavia confe;sa que füou tri3te, qu~udo 
viu o Congresso votar a cli vel';;ida'le do di
reito e dualidad3 da magistratura, que .aliás 
reconhece, como urmt C8Dse1uenci:i. dttquella 
primeira disposição. 

Isrn importa a não comprahensão exacla 
c:a fórma ~e govarno qu3 o Cong1'esso pro
cura orgams'.tr. 

O oraclor,sendo intenompiLlo por um aparte, 
declara que, embora seja o primeiro a rrJnder 
preito de homenagem á illustraçlü daquel!es 
que votaram peli\s di3posições riue acaba de 
impugnar, nem por isso lhe póde sei· negada 
a libet'cln,de ele pronunciar-se desse modo, por
que essa votação não é definitiva, deve-se 
admittir a mais larga discussão; da di3cussão 
deve sahir a luz, e póde se 1• que essa:; grandes 
il!ustrações, capazes de dominar o mundo, 
aproveitem a faú!n. de um pyrilnmuo que, 
corno o orador, lhos illnmine o cJmin ho pelo 
qual devem enverecl.1!' . 

Cito o que se den em Ft'i'1.llÇ' p}t' occ is 'ão eh 
revolnçiio ele 1792, 1n1'l1 mostrar que naquelli1 
grande assembléa., oncle brilhavam l\Iir·abeau 
Coudillac e outros, nem sempre reinou a mo: 
lhor orientaçi'io . 

Não e de admirar, p:il'tanl:o, (jilC o Ol'<Hlor 
t~n~ia a au ~bcia. ele .esta~ cri ti C'..tndo as disp ~
s1ço ;s relativas a u1vers1chde elo direito e á 
dualid~de eh magistratura, as quaes tiveram 
assent11rnmto cios Lllentos mais nolweis cl0 
Congresso. 
E~ltende que quem votou a favor <le3sas 

duas disposições, ou n[·J prestou a devi•la at
tenção ao a;ssumpto, ou não ~e achava perfei
tamente orientado Eobre a forma ele g·overno 
que se procnra estabe lecer, ou então tenton 
disfürçJ.r,envolvido no proposito ostensivo ou 
ª12PME>nte ele qllcrer fünclar nma fecleraérro, 
uao firmando esh, mas preparado o carni11l10 
para unn fe :lel'ação. 

O_ or~do1· não comprehemle que, qu[l,wlo ::i, 

asp1raçao de todo o mnnclo é a unidade não 
a uu idad~ ma~erin.l ma_s a unidade mo1·a1', qne 
é por assim dizer o mais bello fructo ela civi
lisação,. vonha-se ll\lZer 110 ConO'resso o 
gerrne_n ela clcsuniã,o, pre'con_isanclo principiJS 
que bao de tornar os braz1leiros estrangeiros 
na sua propria pLtria. 

9ompi'ehen.rJe que os estados devem tor di
reito ·de ~eg1sh1· solJre assnmptos que intel'
essam a v1cltt locll. 
~Ko é um cons:irvador, é t,1lvez um elos 

ma13 arclentes defensores elo focleralismo mn.s 
quer qu3 elle se encamirrhe para a unldMlo 
moral. 

, . O que pó::le pretender a União no reo·imen 
feclercüivo? E' que lhe sejam garantidos os 
n~eios tb v~cb. em rdaçfí:'.i ao3 assnmptos in. 
cltspeDswa1s a ma1:ntengao cl;:i, propria fürnn 
d 1 governo fecler.1.t1vo, desde qne elln, se veja, Mostra que a aspirução elos Estados Unido::; 
com os r Jc ur3os ne;;::!ssn·ios para tel' um é maechar p.lm a uni [[1,de, tontlo corno se 
exercito, uma amrn.rli1 para s~istentar a re- s::tbe, aqneUe iniz partido ela sep~raçifo elos 
preientaçio do PJ;ÍZ no ex terior, pw11 te3 e~tados rnclepenr.len~es .e auton;mos qu J pre
suas funcçõ3 3 equ1l1braclas, p:ira levantar o· c1s~~am fazer sacr1ôc1os para est[lbe!ecAt' a 
impostos nece .:s:irios it satisfaçlo desses sers On1ao, e que, porbnto, não deviam clespojrtr
viç'.ls , eleve-se con3i lerar süisfeita, e o mair se de t?,d''.: _as suas Ll·ar~ nti as, ao passo que 
Stl!'ía nm ataque á, liberJa"le e á autonomia entre nó,º:> e,~)dos ncw trnham auto:iomia e 
dos estadoci. e s11~ asp1raçtto era ter uma· magi;;tratm•;t 

Proseguin lo no propsito qtie o trouxe á prop :ia, e o Congresso tem a crueldade de 
~1·ibuna, com~ço_u por .acceltar a, ernGnJa da d~>prcztlE este gi'ancle meio qno 0 0 piiz 
1ll~1s.tre ~om1111s?ao2 depois entendeu que rJevia lkbe~1, na0 nrt momuclli1, ma,'l nas stus tr[l,
SUJe1tar a apreciaçao do Cot)gresso alo'Ulnas dtcço3s . Ao pa~ >o que isto se faz impuo·na.se 
~mandas qLie tendessem ag mesmo fim, ~ para aos. e~taclos o direi to de regula{· 0 pr~c~330 as quaes chama a at to nçao de seu;;collegas, 1 eleltotal p:tra Bleger os s0us represantantes. 



f / P'"'""'º a c<ocapoc-ee da <0ga»da pa:t: de 
l SJ::t emenrb, 'diz que o principio alli adaptado 
/ assemelha-se ao principio federal que nos 

!?'- E>tados . Unidos póde nnriter sempre a mais 
completa lrnrmonia entre o g·overno central 
e os e~ taclos. 

,,-· 

·. · 

N_i:io vê, port:i.nto, razlto para não se inlro
d~1 Z ll' na Constituição um principio tão salutar 
como este, que j á tem por si umit experiencia 
longa e s1bLi,. · o orador 'mandou tambem uma "emenda ao 
art. 67 da Constituição. Com e3ta emenda 
não t 3ve outro intuito sinão dae toda autono
mia aos municipios, estabelecendo prfocipios 
que não sejam sophisnucloJ n:i pratica. 

Acha que devemos dar aos municipios 03 
mesmo:; cfüeitos em relação no fütaclo , flLlG 
damos aos estados em relação á União . 

Aprasentou tambem outras emendas sub
stituli vas aos §§ 3° e 5° do a,rt. 65 e j ustifl
cou-as com a necessidade rnuit 1s vezes que 
terão os estados de prover a sua defesa no 
caso ele uma itivasifo estrangeira, mostt·anclo, 
quanto ao ultimo dos p11·agraphos, que, si fosse 
dnclo ao::i estados a attribuii;ão alli conferida, 
fic.uiam fer idos os internsse3 do proprio Es
tado e viobda a integridade da fé do gov01·no 
Con tra! da União. 

Conclue, pedindo desculpa ele ter occupado 
por· tanto tempo a attenção do Congresso e 
pede a seus collegas que nunca levem a mal 
qn'e nen hum representante, por mais humilde 
que s•,ja, como o orador, venlrn. á tribuna cm 
defe8a dos principias que devem ser a base 
fundamental ela nossa Gonstituição, porque a 
Constituição que se está elaborando não é o 
patrimonio de ning·uem , é de t odos, visto que 
se está proclamando o principio que deve ser 
a pedra fundamental da Republica Federa
tiva , 

O Sr, Angelo Pinheiro começa 
declarando que foi um dos que votaram con
tra as clisposic;ões elos arts. 6° e 12 elo projecto 
de c nstituição, porque entende que a emenda 
ela brncada rio-granclense consulta melhor 
os interesses da federação e os intuitos elo 
partido republicano, determinando .os impos
tos que .elevem pertencer exclusivamente aoJ 
e ,tados e it União, sem que hypothese ulguri'ia 
haj a ele competencia, cumrnulativa . 

Assim, tambem o ora:lor vo toú pelo sufi'ra0 

g io directo na elek'.to presidencial. 
Faz Ulll<1. synthese dos diversos alvitres 

lembrados para esse pro~esso e diz que todos 
_ _ 0 3 publici3 tas que teem tratado elo assurnpto, 

procurum por todos os sy3temas imagin:weis 
dar ~·epresen bJçio a todas ns col lecti vi-
da eles . -

Quando S'3 tea.ta, vorérn, ele eleger o chefe 
do Esta.elo, então di~ 3m elles que a eleição 
~leve SéW fe"ita. pelo voto da maioria, por que 

neste caso não .se teab, ele representação di 
re3ta ele interesses na soc:edade a represen
tação eleve sa.hir. clit·ectamente elo povo e o 
povo não eleve ter intermedial'ios no exerci
Cio de sua suprema soberania . 

O orador foi ta.mbem elos que voturam pelo 
peojeclo mi, parte em que trata ela orgrrnisação 
elo poder.judiciaria, porque,colrnrente com seus 
pritrcipios, entende que o l)l'ojecto satisfaz 
perfeitamente ao:; princí pios t'wlernlistas e aos 
principio3 republica.nos. 

füio partil im a opip ião clo3 que combatem 
a dualidade do magisterio. 

Entende que, cm~ um paiz fe-dera. tivo ,devem 
ex ister estas duas soberan ias e ma. is _ai nda si 
for preciso, 

Notou qne nm elo_; orarlores que hoje fa llu
ra m, o D 1• . Assis Bt·a.zil, apresentou razões 
poclerosissinrns Pfü'a. que do art. 62 fossem 
excl ui1.1os 03 ns. 1, 2 e 3, conforms a emenda. 
d:t commissii.o, pot' isso que a pel'maneDcia. 
doss·1s disposições, como .C!'.18 fical'à por d8ma.is 
limitada a au Lonom ia elos estaüos. 

Do mesmo modo entende que a. coml'ni ss5'.o 
consub~tanci:i. doutrina, em sua emenr:la, 
mtu1d11n rlo que fos3e supprimi1lo o n. 1, por
qlle a formação elos podot:es legisla.ti vo, j u
diciaes e executivo, <ão da natureza do 
g·overno representativo, mas diz que, suo da 
essencit\ dv governo feller(1,!. 

Dep :"l iS de lêr o a'rt. 68, o orador diz que 
foi um elos q_ ue assigna.ram a emeníln, pedin
do a suppressão deste artigo, attenclendo a 
que uma vez aberta a porta da gmnde natu
ra.l isaçii.o, não deviam ficar com direito do 
voto no Brazil os estrnngeil'os . 
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E poiso asseve1• ..11' que , si a democracia e . 
o seu re~ imeu men tirem a proire3sa por elles 
feita, t eeil a sot'te ele bda~ as instituições 
que procedem de rr\o ::o S3melhrnte. (A1nia
dos ; nwito bem ,) 

Temo3 o exempl·o da monarclüa . O qns 
O § r. A J.ue ri e r> Lobo começa cl i- ac3lêl'OU a q Ltéda, desse systemtt ~ A incobe

zendo que desejava umtL hora mais matutina.. renci L, a ma fé (apo iado s), a inveroão con
qne clesejan que em vez dos annos que re stante elos homens e dos principias, porque, 
lhe· accu111u1am na fronte respirasse as forç , s senhores, não ln systema que poss:t resistir 
chi, mocidade pam c:intln' 0 hymno á meL ... a e3SO processo destruidor, (Apoiados.) 
morpl10se que a Republictt fez . Portanto, no momento em qu3 tratamos clé 

TrJ.tando do Govern o l'rovisorio diz e, ue organisa r o pn.iz, elevemos f.izel-o segundo as 
não póle deixar de cl e~tacar a fi gura en i- promessas que li zemos. O no,,so dever re.>-
1~en tementc apostolica 110 Sr. ministro da .i i s• tricto, a nossa obrig,1ção p1·inci pal, impres
t1ça, que nn, sessã.o ele aute-llontrm fir mou ; cindivel e til vez al.Jsolntamente necessa ria, é 
em bases incleleveis a federil ção brazileira. mantermo-nos dentro do.:> . pri.1c1 pios que 

Mostra que a nossa legislação era to:la es- sus tent[~rnos (Azniaclos .) E, se no.:> arre ·hr~ 
tr,111 g8ira e que, a que porventura , tinhamas mos dell·es, t~ rn111os ment id o ao 1•aiz, aos 
fundava-se nas Ordenaç.ões d0 l<ei no. nossos principias, ás nossas crenças n soiem

Dá foclo o seu apoio á pluralidade ela · ia- nes wnpro·nis io3, (ap oiaclos) e fündaremo3 
g·islação e a dualidade da magistratura. nã·J a republ ica feder c1 tivti., mas nrnte cousa 

Occupa-se em se .~·uicL1 com os arts. 6?. e 63 plrn.nta.smagoricn., convencional, sem base, 
do projecto e acha qne o Sr. mini .,tl'O d1t f>e :n fü'1'nezà, a vercladeirn. negaçtto dos prin
ngTicultura procedeu bem proseguindo no cipios o elas aspirnçõ~s elo iniz. 
systema qus encontrou para, o pwo:imento UMA. voz- Será 0 clom\uio da. força (Ap oia 
do solo. dos.) . 

Não está porém, ele accórclo com s. Ex. 
quando tirou à princeza. as terras que por di
reito lhe pertenciam. 

Conclue agradecendo a atlenção com que 
foi ouvido. 

Por não haver oradores i nscrip tos, é en 
cerrada a discussão. . 

Vem il mesa e é li la, a seguinte 

Declaraçcio . 

Declaro qne passei o teleg·ramma a que 
ela tribu!'la se rnf'el'i n lloje o Sr. Assis Bra?.il, 
Inteiramente sol.idario com n nttitude politica 
mantida pelo S1'. Demetl'io Ribeiro, elo q1rnl 
me tenho aproximado pot' 'urna espon tane:i, 
convergencia ele co:Jclucta, declaro mais que, 
ao passar o al ludido telegramma a amigos 
particu lares, apGnas obedeci aos impulsos d;i, 
soliduriedade eom o proçea ímento elo Sr. De· 
mefrio, que tão dignn, e p'ttrioticamente se 
esforça pela consolidação ela patria r epubli
cana . -Josd Simetío. 

o SR. PRESU>ENTE designa para. 12 do cor
r~te a. seguinte ordem do dia : 

Votação dos titulas 1T o III elo projecto de 
Constituição, cuja cl iscu5s5:0 ficou encerrada.; 

1 ª di scus~ão do tituTo IV-Dos cidachios 
brai ileíros. 

Levanta-se a. sessão ás 4 1 /2 horas eh 
tarde. 

DISCURSO PRONU NCIADO NA SESSÃO DE 
3 DE JAN"l<.!!RO DE 1891 

O Sr. Aristides Lobo - Sr ._ 
presidente, o que me traz a tríbmrn. não é 
precisn,mente sustentar a · moção ora. em de
bate. Os discursos anteriormente proforiclos 
pelo meu iliustre amig·o represei:Jt;rnte elo 
R'o el e Janei!'O,e pelo.1 íllnstres represeritunto 
rla Bn.hia, e Pará, acredito q Lie ellucidaram 
perfeitamente a questão . 

Venho à, t r ibuna pu.ra ver se consigo indi
car ao congresso a. solução do problema que 
om nos preoccupa. 

Entretanto , grJças, ao processo interrnit
tente por que a moção passou nas discussões 
anteriores. não tenho reme lio senão referir
me a varios argumentos aq ui apresentados 
contra ella, por pwte de algnns illustre.> re
presentantes. 

Senhores. estou ndmirado, surpreso, dns 
novas theorias que vejo levantarlas no seio 
deste Congre;so. Nó~ , 11 erno ·rn tas, niío cl1t 
escola repnlilicana somente , mas ele torlfls as 
eEcolns políticas deste paiz. (apoiarias) temos 
~reg·arlo constan temente a nação ~ue a maior 
necessidade, que o mesmo paiz tem, é n, g·a
rantia do voto, que é a. base <lo todas ns insti
tu ições . (ilpoímios ; nw ilo bem.) 

O Sa.. ARISTIDES Lono-Pomtanto. senltores, 
o primeiro dever deste Cougres3o, hoje que 
elle trata de org·ani ;;ar o p 1iz, é ele fundar 
03 estados, é mo::lehu' suas novas instituições 
e pol-as de accôt'Üv c:om o3 principias ela de
mocr,tcia., qu3 nós todos professamos (Apoia
dos.) 

.t\1;1s,dizem: vós quei·eis refoenrnr a lei e lei· 
toral ,e essa !' .' fo rma é um attentaclo cont1·a o 
mandato que recebeste3. 

UMA. voz-Nfo lLt fal, 
o SR. ARISTIDES LO B'.> - S ·.rnhor~ 3 , peço 

li cença parn dizer que es1e al'gumento é 
pueril. 

o SR. OLIVEIRA. PINTO-Não apoiado, o al'
g·umen to é ai tamente poderoso. 

O SR. ARIST1DE3 Lono- ·)enhore,s si fosse 
admissive l esta doutr ina, não havia. po3sibi
li1facle de reforma alg uma uas leis eleitoraes. 
(Apoiaclos .) 

Haviamas de cheg-tr a. esta conclrn;fio , 
o SR. OLIVEIRA PINTO- A conclemnação elo 

Congresso pelo p1·oprio Congresso. 
o SR . ARISTIDES LOBO - Responderei ao 

nobre representante . ' 
o SR,. OLIVEIRA PINTO - A experiencia que 

se fez foi unicament-3 a eleição deste Con
gresso . 

O SR. ARISTIDES Lono-Não houve nin g- uem 
que contestasse os defe itos da lei. O pro
prio governo ... . 

UMA. voz- Quem ert'a. uma vez o caminho 
de ve continuar errarlo sempre 1 (H a 01aros 
apm·tes .) 

o SR . ARISTIDES Lono- Mus , di zia eu: o 
argumento é improcedente, é pueri 1, porq ne 
como disse, uma vez feita a reforma elei
to1'lÜ não havia n enhurn legislnr.10r mais qne a 
poclesse reformar, e o pa iz fica ri<i, perpe t na
mente no clornioio dessa lei, por peior que 
ella fosse. E quereis vet' o ab~urdo ~ O Con
·gresso não i.ocleria, 8iq uer, reconhecer a in
validade do seu proprio manda to, Isto não 
se sustenta. Portanto, senhores, o ai'gumen
to não procede, é um[\, supers ti ção de imagi
na.rio escrupulo político e nacli1 ma.is . Exem
plos não faltam em todos os p<iizes, pm'a, 
provar que jà.mais assim S3 penrnu em paiz 
algum do mundo . 

As r eformas eleitor es sempre se fi zeram 
pelos proprios in vestülos elo mnnclnlo, que no 
domínio de lei s clefeilnos .1s lhes füra con
ílado . 

Nem sei como uma cns t de legislador• s 
se poss~ recn~ar ao cumprimento desse dever . 

Desde (]Ue verificaram que na leg i.; la çiF.o 
eleitora l ha defei tos, nada mais ju ~ t o , e, 
direi, mais imprescindivel, elo que dizer ao 
povo-preci;c;a1110;; ele um p1'occsso melhor em 

. 

' 
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ptmntia do propr;o direito qu e .touclos fie 
oxorcit::1l' . Jsto senhor es, jim:11,is invalida, o 
mandato. (Apoiados.) · 

E;t a tom sido a n.o•.'n1a i1ivM;a.vo l de tofas 
as a;;sc rnbléas po~iti co~, 

Qual o entro argumenlo ·que se a.prc3e.u tn, '.i 
A ' necessidade el a const itui çifo ra,pich dos 

e.:; ta.elos da l'eüera~:ão . 

O Sr .. Nn,o P m :A1\lfA- Entilo <'l'Jopto-se a 
lei ele 9 el e janei1;0 de 1i:?S l. 

O SR. A1nsHDE 3 LoHo- Senhores, ~ou 
i1çla celorit.lacle clfl constitu ição elos estailos; 
ninguem mais do qno eu deseja ve l-os consti
tnidos, porque ningucrn mais do que eu ac l'e
tl i trt riu e desta constituição clepentlo a. g-m·an
tia maior, sin5.o a uuica ela Republica . (:ipoía
llos .) 

lVIas, cl ccréttlmos, ;'«ç'.Ull OS a org:rn isação 
llos es ta.tlos ros peit;imlo o direito de voto , que 
é olenrnn to primordi al o iu di::: ponsavol elo sua 
organ isaç<lo. 
De~reta l-as , porém, sob o imperio, ele um'1. 

lei que tnt2 em si propria. o elemon to ela frau
tle, ou que, polo menos, a [)l'OVOC'1. e fct cillta, 
n5.o ó decretar ou org<tnisw cousa a.lgunrn-, e 
mau ter o a.ntigo regimen, (apo icdos) elas 
provincias, dopem\Jn tes o oscr1tvisflclas , em 
quo s;e fazia.m ele~er as l' J[Wesentações pro~ 
viLicLtes pobs inil ucncias e pela. ordens con
trne3 . As ol'clens do podei' executl\'o trans
mittidas aos seus clelogados, todo o mundo o 
:;.ibe, é que org•11Ji3,wn,m as suppos tas repre
S3ll taçõ3s lll'ovinci:lGS fülse'1.nclo o nmmlnto o 
com ello a autouo111i t\ das provincias . 

Senhore~, e prec's0 qt;e sejmnos msoaveis. 
Combinemos a c::i leridade ele nossas decreta
ções com· a solidez th obra q ne prJtentlemos 
foz m' , (1ipoiados, muito bem .) . 

o SR. SALDANHA i\1Al~INHO - Apoia.do. Não 
temos exemplos a seguir. 

o S11. ARISTIDES· L OBO - Somos filhos desta. 
l3i, foi por ella que se constitniu este Con
g-r-esso, uii.o h<c duvida, m1s, cada um ele nàs 
e ~n sua. consciencia, sabe quaes são os cl efci
t n" rl-i lei cio que o nosso mandato decor reu. 
(Apo iados.) 

O facto de ser reconl!ccido cleput:tdo leg-ití
mo aque ll o que vem ao seio dto re prese n
tação em vi1-tuclJ elos proce3sos defeituosos , 
de umrt lei má, e a desrieito della, não é razilo 
para qno não i·oformem esses processos e 
e3sa lei ? 

Isto seria. conclllit' rh forma ext erior do 

Senhores, bem sei que a Rep ulJlica não 
pojia org::rnisar uma lei eleitoral reg t1lm' em 
um moi1ieuto revolucionurio e qmwdo 03-
hva na sitnaçflo 'ele legiti m<1 clefüza , mas e 
rirnciz:J•nente por Õ<; [o, que, elli, filha de uma 
sitnação ex tr.âor.cl i:-wi:i a-, não pócle ter a.ppli
cac;ão a um pet•iodo ele governo regnlar . 

u~11. voz- Os homens s:to os mesmos . 
O Sn . AIC'l11DES Lo:co - Como todas a~ 

gTan c!es rovo l u~i}es en~ que p1'~ clorni1rn o pein
cipio dfl J1 be1·(lrule, p:3nsei que ella. f'osse 

'_ 6n:pn de repovoa r es t:i, nação por homens de 
bem, con. 'mti ouo assim me exprima, e sub

. ~ litui t• es te reg1rnen que acaba c!e cah ir, por 
úma cousa 1mds nobre, mfus d! gna elo no:> 
_republ icfüos . (t1-poicd<J s .) · 

CMA voz- E p3nSW<\ muito bem. 

O SR . J\rtrsnoB; Loeo- Foi para is lo que 
aqui viemos e não po,1·a rep3ti1' o fa tigrtdo 
para=loxo çle que os homens continuam a ser 
os rnesmo:S . Mas, si os homens o3 mesmos, 
ra?,ã.o elo nm is, porq ne sendo assim, nós 
que creamqs o uovo regímen cle1romos 
procur"w leis mais porl'eitas, mais completas, 
mais previdentes, ·:levemo.;; r oLlefll-as ele ele
ll1()D to3 do cmtCQJlO contra a fra nele, do· modo 
que nã.o voolw.mos offe l'Gcei.' na · republica o 
mesmo especb culo que oíl'ereceu a rnonarchia 
e el e qne os proprios mon_archistas f'nram vi
clinns como acabamos ele ver . (!l)JOiados .) 

Ls vantou-se ainda aqui um outro argumen
to: se disse qne a. suspensão ela organi saçã.o dos 
e~tados , e:'a illegal pela ra. z5.o de quo vioh
va um cloJreto do Governo . 

Son llorns, comprel!cmlo que . no clominio 
c.h clictadnm qu a.nclo os factos com sua força 
il'rosislivel collocaram na mã.o dos home ns 
que fiz era.m a rovoluç'.i.o todos os po-1ere3 de 
que o pét.iz podia disp::Jl', a dictaclura logis
la5se francamente. 

EstavLl.mos, como disso , em um periodo de 
cl-e feza (apoiados) , em um período e:dm01'dina
rio , a Republica seria . uma imbecil si . não 
tomasse todas os mechel,1s pam ga.mn tll' o 
g1 ande pens1mento que tinha levado estes 
homens ao campo· cb ba.tnlln.. · ( r1poiados, 
muito bem.) · 

Mas então, era uma. qL1aclm excepciona.l, 
ex traordinllria (apoiaclos); o querer a.pplicar ú 
vi c.h not'mal elo paiz os mesmos pr inci pias 
que regerDrn os»:i elominio é simplesmente 
um erro gl'ilvi s::i·no o de fütaes conssquenciLl.S . 
(ilfttitos apo iados .) 

Porém, encaremos o al'goumouto que se 
mandato que pócle so1' io :;t:.\c1vel, ou mesmo apresontfl da illoga.lidn.da ela moç'io, isto cL 
do sua legit imicl1'.do casual, JXtra n, perfoiçi'io int'rac•:;ão do decreto do Governo. 
da lei que gerou esse mesmo mm1dato, nus . . . , . 
que uão pódo con tinuat' a legilimal-:i. En: J?t'in101ro loga r, l11go que OS3o nocreto e 

. O ·argumento ad vorrn é um simples tt'OC."\ · i que e 1lleg'id, ou pelo menos rncorrncto . 
cl ilho . E' illegal e inconecto porque desde o 1110-

UMA voz-· Si a lei tivm' b'.Jm execntor monto em que o p:ider cli ctator-ia.l c 'n i:o~ou a 
este s::tlvaril ci3 seus clGfoitos. ' naç'io para tomar conta elos seus destinos, o 

seu dever ern esperar que o Congres3o r /Juniclo 
e reprc3entaclo pelos homens que a inc:ão 
aqni manchva. em nome de sna auctorldatle e 
e s1berania S•3 pronunciassem a. rc.spoito das 
medidas, qne tinlrnm ele seguir-se a esh ul
l imo flcto de smt e~ :stonciê\ ele facto. (M1li!o 
bem .) 

o SR . ARISTIDES LoBo-Nonli nnH m ção 
poz a mercê do 11111 govcrnaelor, on ele um 
a pp lica.clor das leis, as g·ar.'.1ntia-s ~b liberclacle 
tlo voto r ept'O S8 n la.das pelo al'IJltrio on mes
mo por sua. probiLlaLle . E' p1': ci.w, é imlispen
savel quo a. lei soj;\ provi·lente e clara , é nc- 
ce3sario que aquelles que clis pntam os snfl'rn
gio3 _ encon trem meio.:; nelL1 e nfo nn. YO n
t a le ele s0 us exe~:1tore 2 , 'om qno po;;3~ 111 · 
p:ig1rnr pelos sem cliecitos per-an te as lll :'l3as 
el1jitomo:J. 1~rg 11mo :1 tou - se ni nda. com abuso 
cbs 1nolhoros leis eleitorao> rftrn t emo,, tiJo. 

O Sr. Sarai va. prom ulgou uma lei, cer-con-rt 
llO todas as g·i\ rnntL\s, executuu-a e o resu l
tmlo fü i a derrota do sou partid0, derrota ri ue 
mujto o no!Jilit'rn . (;lpo iado:) ~f as , se di;se qno 
SL1cc3der,\m-llt '.l outros governoJ, a lei foi 
ft 'Ll.uclafa o Li vemos ca.nrnr-as urJ<111imas. 

Pois bem . O a.rg nmen to Í!'il /, em si rn ismo ,,_ 
su > pro pri ~1 ra~ntti. 1; Ll:o. Po '>, se um 1 lei .bo:i, 
o pet' l'eit:\ nã0 nà:lo re:; ist i.e ú. reande g-over 1u 
m:mt~1 1 , o rino tPeemos ele nma. lei que t raz 
om si o'! olomentos 1Ja, falsi .lti.Je 'I D2s tQ modo 
prcchtmo-s0 logo r1ue en tro nós é im poss i vel 
o tl ireito.ja1mis t rin1J1plmr . (.4po i'dos e 11Eiito 
bem. ) 

O Sn .. 8Ar.n.1.01rr .1_ i\fArt l.')' i:fO-:füo ha con
teJ tuç'.i.o possi 1rel a iss"J. 

O S1t. ARISTIDES Lono-- Mas, imaginemos 
que esse decreto foi expedido polo poder di
ctator ial no plrno exercicio de suas fü cullla
cles ; adtliciono11103 a. esta, r ,1zão n, circum
stanci:\ de ter o Congros,o.por netos S3US, pos
·tel'iormen te a. c te fa cto, inves t~clo o pt>:ler 
cli cta.torict l rle [,tc'1lchcles exccuti VflS e legis 
hti n1 ~; , e, aimLi, [•ssirn, o argumento nffo t em 
nrocdonci . A nmtcrfa de que nos occupumos 
e incon tes ta. vel mente constituinte, porqno a 
orgn n ic:aç'lo elos estn.clos nih se cle<;uca nem 
se clistingue _da 01•g,wisa.çlo f ·ckr d (apoia'los, 
·nw','o bam), ostú. pres't ]lOl' laço intimo elo 
mutua dependenci.t . (1lf11itos apoiados; 1;w.'!o 
/; e;n; m 1i :to bani .) 

Ora, desde qu :; esbmo3 aqui reunidos para, 
orgnili<:ar o pai ·~ , nã.o podemos c.leixw de 

pri.rte os prcces5o3 log·i tin1os lhl organisaçlo 
cios estados . 

flf·ês, qu::t l é o m~io do fo;· cr-so os3a ol'g«iii
saçlo e qual o pl'•Jcesso a. seg-Lt1d 

N:'i) ha clons- J nÍ. rnclnto é o unico. porque. 
sem olle tudo ficaria. clep-'JnclOn to elo poLl? t' 
dict,\torial, que sLi-~cumbiu, ou permat1cJer1.1 
p_0qx t1amento em estallo em':lryo:iar:o. 

S1'. p'res iclente, ESb é materin,_consL_tniu ro , 
~sse ncialmente constitu inte e nem por.l t<\ dei
xar elo set', pot•que o direito polit ico elo c1d .t
chio qae nolla se in vol vc, cm tod,1s as_ con
sti tuiçõss do mundo a.~sim o é cJnstcte1•a :b 

Pemnte o direi to p:1blico nni ver 3ctl e nu
toria consti tuinte; ninguo:n jám;tis o poz e111 
duvitla, tL1do quanto S'3 refere it reprnsenl<t· 
ç:to d•t sober:mi:i. clo3 povos. 

Q11cm de:. ~oulwco:•it isto.'I 
Nã.o lm uma só organisação, mesmo a ~1 ,1 

nc>ção amel'ic_, na. do norte , que co1Eepa u 
iltzor uma clistincçio pro fulli.la entre os nous 
poderes, o legislativo e o execu li vo, mesrno 
ahi, vorific1- 3e que todos os po.lore'.' soffrom 
o influxo do voto populm' ·e põe em Jugo, pot'
L1nto, os direitos soberanos ela na çllo . 

Que motivo lovmi<t o Congresso, por outro 
lado. p'.lrg-unto, a. al1rir milo tia organi n 
çLl:o dos ostttdo:s ~ 

Porque deixaria esta. .CO-t'l'Ol' por con t:t doo 
a.ctuaos gove1•nadores 'I Si um on outro, se
nhores, está rmlis ou menos prepat'ado para. 
cs tt fun cção, podendo closernponl1a l-a. snt1 s
factoria.mente , 1n maioria não estilo, pol'cflHl 
ate aI.n·uns lt<t, que aimb estilo compro:11etli · 
cios c~m <t ultima eleiç1o . Poeqne motivo, 
Sr. presic'onte, lrn,vemos de renunciar o di· 
reito, ele, desde j;\ regularisarmos este ns
sumpto? 
D ~claro que nio conhe'.)o umJ. só razfo 

que leg ilime a. extr.rnha pretensilo de m:i.n -
ter-se uma lei clefoi tuo3a, a 115.0 sel' qne se 
tema o concarso g·aea,nliclor elo direito e d::t li
bercla.cle na. ob1' .. 1 ll0lic:t cl.1, e difTicil ela org-ani
rn·~ão dos es tados . 

Di r-vos-hei que que;i1 receia o concurso l ~ · 
. gi timo das garr,ntias qne a lei consflgea, é 
pül'que prefere ou conlh nos r ccLll'SOS clct 
fmu ;e . ( ;lpa;·tes .) 

l\fas ou disse, SI' . peesicle:ite, quando s ulJ i 
a o.3fa. t!'ibnna, que pre ten~lb cingi t'-mo ox
tl'ictamento ú materüt elo llebüe . 

Niío entl'a em duvida para ning uem Ll.S van
tao·ens. Ll.liits reconhecidas por toclos,cln, cliscus
sIT~ o votaç.ão i1111nediab th Co1Btituição e de 
se envidarem toJos os recursos rasoaveis e 
justos prtra. accclemr a obra d:t constitniçã.::> 
dos csfaclos . 

Não ln verá meio, por .i n-i, de cooem"' '""""' 
rlesejo elo Congresso com as garantias elos di 
reito;; populares, que nós outrns r:iueeernos eS·· 
tabelen1'? 

Ha. sem cluvdn,, e bnsla para. o consegLiil'
mos, que so ab:'a. mão elo injustilfo 1d0, empe
nho de se decretar ele entuvia:la todo esse 
traba.lho que exige cuidado e deve ter por 
b<b'.l o mnio1' o:::crnpulo na e3co llm el e se:1s rc
presonta.n tos. Si rtssim o não llzeedes , a gTav1i 
responsa.lJilidaüo qu'l iLles n--,snmi r vos ha. cio 
pozc:tr· cruelmente solJt'0 os homlJ ;os. 

Si & verd~ ·.lo rtne pretonc!Grnos fózer unia 
ob1w ll;gna cl:t nó.3, então tenhamos nm po1uJ 
de pociencia o fa;'l.mo~ nlgunm crrnn, nm 
poun rnai'3 scri;t do r1 uo aqPUlo q:to vi1T.OS de 
ÜO::itt'llõt'. 

Poi'quc ostc aç'l.l:!·nenlo nLl. orga nisaçi\o dr.·-; 
estados ~ 

Porque ~ 
Pois niio e cu·to, fJUG as con c; litu i,jõcs 

estados estfl.o de1rn1den tes rlrt Constitui<:ão Fo
del'a l ~ Nuo rs t;i, isso 03·;riuto em su'tS pao·i
nas. ?- ·Como, po i ~, _es:;o_ nç~c1a 11: e n to q uan tl~ o 
pro.1ec to do G0Ps utu1~· : 10 [<,,·[ora l [1 illd>.i n:io 
está votaJo '! 

Nu_o será ptinclpiar por uma irrogulal'irln :lt>, 
oue 1nva!tcl<t es:;e trabnlilo, quo tem noccss i
C! !ldo ele ser so"do o estavel para ser clu1\ t-

' 



, dóui·o, inv:erte1'-Se <1 oedem institucional- ele 
sua. funclaÇão violando a dependench cm que 
elle esta da grande lei organic:i ele que e lk 
eleve emanar '? 

SiBgular modo de comt itu_it' uma federa 
ção esse que começ:i, rocusa.nclo-lhe os ele
mentos .essenciaes ele"_ sua fundação ! 

Mas, senhores, esse poder centml que resi
dia, nas mãos elos antigos governadores das 

· iwovincias, -por umn delegação desse mesmo 
poder, deve clesapparecel' ue facto, p:irqne 
desappareceu elas mãos elo po'.ler csntral as 

· faculdades amphis e il li111\tada3 de que fóm 
investido, ou uão '? 

Penso que ningL1em sustentará. a doutrina 
clJ sua man~itenção . · · 

Mas,!]uanelo mesmo se considere-que é legi
t ima a concessão feita pelo poder central aos 
soas delegados , para decre tar consti tuições e 
organisarem' estados . . . (Trocam-se muitos 
apartes.) · 

Onde està ã convenienci8, ele fü,zel -ó- sem 
a lteução a l il~erdade do voto '? 

Em totló o caso, o qiie tem em si cosa: de
mora, que nos eleva assustar '? 

Es tamos por acaso em pre.s::mça elo um't si 
tu·.1ção espantos:i, de instantes contados, ou 
ameaçados Lle mgencias,qu3 nos assoberbem? 

Bate-nos á. pot' ta a ameaç1 de·a.lguma na- · 
çlo estrangeim '? · 

I-In. medo de alg·umarevoluç.ão ou de a lguma 
pertarbD.ç1ío ela ordem no seio do p:üz ? 

i:lfas, não ó o proprio Governo que veiu tr;:;n
quil lisar- nos aqui neste Congl'esso '? 

Por outro lado, senhores, tenho visto a 
maior corclura para com os c::i,valheü'os que 
occupam as posiçõ 3S governamentaes . . O que, 
pois, se teme e por que nos precipibm? 

Quasi todas as nied iclas de cunho governa
mental, clf)v.o observar, teem sido votadas com 
grande celeridade e até com n.pplauso ela 
maioria, que as tem feito vingar . (Apoiados .) 

De onde, pois,·vem, insisto, e;;tci anciellade 
de montar organizações sobre a base fa lsa 
ele uma, legislação eleitoral con clemna.da? 
Apoiados.) 
· J\fà o dia 2~ 01: 25 deste mez , espero, o 

proJ_ecto constttuc10nal deve estar votar.lo. 
UMA voz-Garant '3 isso 'I 

O Sn. ARISTIDES Lono-Si todos seguirem o 
meu rumo, não fa llarem impertinen temente 
sobr a questões ele ordem , g·aranto que no 
prazo nunca maior ele 20 cfüs estará votada 

· a Constituiçlí.o. 
Chego agora ao meu principal empenho. 

~- --Nas /clis·posições tr'.'-nsitorias, reproduzi rei 
. uml1 emeuda que fo i apresentada pelo Sr . 
Saraiva., creio, reformando a lei eleitoral 
simpl~smente na pa.l'te elo Jll'L>cesso que regula 
o direi to do voto ; e entao, penso que reali
sa-se o ideal de· todos nós ; isto é, sem pre
j uizo ele tempo conseguirerno3 o mesmo re
sultH.do sem llarmo-nos ao e.>pectaculo, que 
chamarei r~Clicul o, ele um Congresso que 
passa por ctrna. de bra;ms, assustado não sei 
de que incomprd1ensiveis terrores e vot;1, e 
decreta. sem reflexão e sem cn.lnm as mecl iclDs 
mais serias de quantas clep:endern do mandato 
que lh3 foi conferido . (Trocam-se muitos 
apm·tcs . ) 

Senhot'e3, t\ parte principal da Constituição 
toLlos sD.bemos, já rol ma is ou menos clisc11ticla'. 
os seus gT<Ulfb S elementos, o entrevameato 
maior e mais considerave l de sua estrnd ura 
está fornmd o. 

o qui;: nos resta a fazer 1 
O .f1,U8 ~3 pode:· iD. chamat' uma. lavagem,.uma 

clar1 l1Caç:w, q)le deve ter logar na segLrncln, 
discu>sfio . 

Porlan to, nfto é prec i.so qno o Coilgresso se 
precipite; levemos as cons:ts regularmente 
r doquemos a lei elei'toral Llo modo qne o~ 
e3taclos se constituam desassombradamente . 

Mas e cxact.amente esse iiro;esso que r c
cl ~m ) eliminando-se us clifilculdades e abre-

vianclo-se tempo tau to quanto eleva see abre-
viado . · 

Nlí.'.l quem tom ~n' mais tBmpo ao Congresso: 
já. disse o qLrn tinha n, dize1· e fa lvcz dissesse 
mesmo mais elo que devia, porque clesagra· 
dei á muitos collegas. (N umerosos iuTo apoia
dos.) 

O SR. OLIVEIRA PINTO - V . Ex. fal lou 
com a maior elevnçiiõ que é possivel. (Apoia-
dos.) . 

o SR. ARISTIDES Lom - Mas tcnl10 por 
habito dizet' aos meus concida.üi1o3 aquillo 
que pe11so e prnceclG r segundo ns normas 
mais francas porque entendo, senhores, que, 
são as que maisconvómá nação e a sinceri
dade popular. (Apo iados . ) 

Concluo, portan to, Sr. pt'e.> idon te, annuu
ciandb ao Congeesso que na seg·unda discus
s1ío da Constituição apresen tarei medidas que 
retoquem a legisln.ç1ío eleitoral, no sentido 
de ga1\rntir o voto . 

A primeirn parte da mo;;ão pócle e eleve 
ser votada para, que se . constituissernos 
já os estados, 0 :1 consentissemos ua, orga.ni 
saçi1o delles, seria envolvermos a propria 
ideia que quet'emos füsguardar nesse acto 
precepitaclo . . 

A seguncb parto üa. moção uiio precisa ser 
votada. 

Antes, 1101·ém, de terminai' es tas re'nexõ::i3 
quB tomei a liberclaclB de _olfürecel' ao Con
gresso, tenho ele tomar 1;apillamente em 
consicleraçiio duas. enDnclas que foram apre
sentadas á moção que se discute . 

A primeica e esta . (Lê.) 

Est:.i. é assignada iielos Sr3. l\Ieirn ele V<IS
concellos, Annibal Falção e João Barbalho, 

A outra e es ta. (Lê.) 
Esta. segunda moção tem um fuaclo com:. 

mum com a aprnsentada pe lo Sr. Eeico, 
mas, á, meu modo ele ver, offe rece uma, difri· 
culdade parn ser acceita, e ó, que fa ll a en. 
globadamente em todos os art igos consa· 
g rados pela lei, que quBrern os applicar. 

O SR. Nir,o PEÇANHA - Mas fi ~a [1,0 exe 
cnti vo separn,l-as. 

o SR. ARISTIDES Lono ; - Perdoe-1112· 
uiio queremos confiar o legis lativo [1,0 exe~ 
cutivo. 

Ou fazemos a lei, ou não a fazemos . 
o SR. OLIVEIRA Prnm - Não poclomos 

fazer . 
Ull'I SR . REPRESENTANTE - Porque ~ 

O SR . OLIVEIRA. Prno - Porque somos 
congresso ·constituinte e nlo congTe>so le
gislativo . (r1partes) 

O Srr. ARISTIDES LOBO - 'Mns o Con "'resso 
não pócle ucceiL1r por menos vcrdatlclra a 
proposição elo meu illustrado colleg·a, 

Ni1o ha nada mais consti tL1cional 1 jú o 
disse, elo que a lei qne decre ta sobre os cli
reitos polí ticos cios ciclaclifos . 

A. cl ifficuldadc é outra . 
E' que o Con.r::resso, volanclo esta emc!llla, 

teria dirficul1lade 0 111 cl iscrirnit1ar de pt'o mpto 
tws cltsposi\\ÕJ-3 . 

Não Oõtà na. memo:·ia Lle tollo o Congrcssc 
o complcx·) closs1s me -.li -fas e o imrnecliato 
ex:ime l)·J ll as p~m. po:ler resolver com plem::i. 
segurança . 

O S!t. ZAMA - Accre3ceute-se ahi ífual
que;' cous,i, em l\elaç.:to ú 01·ganisação elas 
mesas e a [1,puraçiio (apo iados) fiqno assim . 
( Ela 01it1·o s apartes .) 

0 SR. Al'.ISTIDSS L OlD - A 2ª ClU'lllda 
ap1;esentada á, moção do Sr. El'ico, acho 
ainda menos acceitavcl; cst,i, dá a c:1cl<i, esta do 
a prcfol'cnci:i da legislaçüo qnc cntcnde1· 
conven icnte . 

Is to tt'Gl'i::t um arcumulo ele processos di
verso3, anarchicos, talvez, eu tl'C si, e dallllo 
·resul tados aberrnti vos (apoiados) qmindo 
a liii :o, a eleição d·ffe ser feita por um prc · 

cesso só e dccretarJ::t por este Congt·erno. 
(1lpoicdos.) 

Portanto, Sl' . prcs.i1.lentc, voa cDuclLüt·, di
zendo que o Cong1·es3q tem ele acceitar ua1 
doJ dous al vilre3 : ou ha de vota e, e esta é (t 

minha opinião, a pl'imeirn paete cl<t moçiio do 
Sr . EPico, e eu me cornpromctto apresenbr 
nas cl isppsições transltorias da Constituiçi1o a 
emenda relativa ao proce?so e lei tora! . . . 

O Sn,. NILO PJWAKHA di z cm voz bain al
gumas palavras áo 01',1dor. 

O Sn,. AtUSTIDE5 Lom-Ivlas o meu colleg,1, 
rcpecsen tunte do Rio ele Janeiro, oITerccen a 
mor;ilo urna segunda, emenda, manclaud.o up
plicat as Llispos!ções sobt'e o processo eleitot'<d 
ela lei ele 9de janeiro ele 188 1 ao regulamentr! 
n. 511. E~ht med ida póde ser acc2i ta, nms, fl t 
o Congrnsso quizer pe:i.ticar um acto 1m~is 
meditado, mais reflecttdo, de modo que nao 
lhe escape circumst::wciD. alguma. então . . . 

o Sn.. ANTONIO ENSSB°IO - Passando essa 
medilla nn. mo;ão, c:imo se ln de cüllverter 
em lei ? (Ffo o 11tros apai tes.) · 

o SR. ARISTIDES LoBo-::•facla imp3cle que o 
CoIJgres>o lue dó sua fórma, isto é, lhe im
prima o cunho legishüivo com o seu c,1ra~ter 
soberano e constituinte, porque e fl'ectt v:.i.
men te, co:110 eu cli~sc , a mn.tefrt é cle.:;s::i. na
tureza.. 

Eu, poróm , acho ma's crdJicb e appl irnvcl, 
como ia dizendo, a me füla , nas di~pos1çõ~s 
transitorias eh CJ11stltuiçi10 1 onde elll\ nao 
pórle ser ele modo alg um impugnada . 

Penso, Sr. presidente, em conclu;li'.o, que o 
Congresso proc~ :lerá reflecticlamen te, mas ~lo 
rle accónlo com a prude ncia, e com a geavt
daLle,que lhe comp~te mau ter , [1,g~ardauclo GS 
disposiçõe1 tmnsi torbs para inclun· uellas as 
medidas complementares ou subst1luttvas do 
processo. clBi tora 1 vigente. 

Peço a, V. Ex . que ponhn, a voto.;; a emenda 
separadamente, pois, ella consta ele duas 
partes. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO 
DE 9 Dl~ -J AN lfü"W DE l rn:J l 

O t§ r . Rami:t·o Barcellos- Sr . 
preõiüen te, Ses. membros do Co ngresso. Co1: 
fesso-vos que subo commoviclo a està t r1 -
bum1 , e commoviclo, senhores_. pMqu~ neste 
momento em que tratamos üe orgamsar os 
estados se me n.ffigm'a como qne um:i. Súena 
ele familia em que cheg"c1clos os_ filhos da casa 
á, maiórida:cle deixam o tec-to paterno para. 
constituirein cm senar.•do suas familias : e o 
qnB pa.rece p:i.ss:w-se nes te momento . 

03 e3tatlos, an tigas provincias, tutellados 
por unn má oeganis?ção _politica que cou_1 e 
em sol'te ao no~so pmz, vao ueste morneuto, 
depois da. sua inclepemlencia, .acloptae um 
novo regi.n1011 qúe deve produzir snn. grnn
deza e fellc1clacle futura. 

Com es t-l materin, Sl'. prasi cleu te, impli
cam todas as outras que temos aqui cliscut\do 
e que teremos eh . c! is~1üir pam o t!_ertn te . 
Tratando ela orgarnsaçLw d?s e~ t'.ldos 1u_w po
dem os oradot'es que veem a tn iJuo::i. deixar de 
fü zct' referencias a todos os pontos du pro
jecto. 

V. E:c, pois, pot·dw1·-me-lt::t si e'n di1' '1 1-t- tt' 
por ::i. lgnus momentos üo quo oslc> propra· 
mente em cl iscusst'w . 

Sr . presiden te, a es te proposito ,iul go con
veni3nte repetir aqui um convencunen to que 
tenho, niio só pessoal, iN.S ele_ todos os meus 
companheiros na representaçao cio sul,. s2m 
excepção : é o sent imento ela un_1fü'.d c 
11acional (a)lOicr!o s) , o s011timento 1Jras1lcu·o 
que ~caboa de s::i r nJl1rmaclo aqu i pP-lo nosso 
i rmi.i.o que flecc c:>l tocafo no outro extremc1 
do pai z, i1 0 I\1rú, e que tcnlto o dever e o 
pr,1ze1' de n ~c ,; 11 luar t:u11be:n em nome 
dar1ucllos qne o::cupGrn o extl\lmO su l. 

Vorn~ - Senlimiinto g·ernl . 
o Sn .. RA i\IlRO BARCEJ,L03 ;_ Si alguns dos 

espectadores menos observadores tem eucon-
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traclo DO proceJimento eln, cfoputação elo Rio 
Gt·m1cle visos ou indicios tle um ssntimento se
Jnra.tista,énfptnm-se r·e.loud:imen te. (A.poia-
dnJ - · · 

· O que affirm:uuos e · coutinna,mos a affirmar 
é qu e_ ! inhamo3 organis1l'.lo uma luta pelÕs 
prmc1p~ôs federativos e que peocurarnos nos 
:1ppro:nm1r do ideal pres 1clo ; proQuramos 
1g ual~1e:i.t.e como r_epublbuus da pro.pago mü~, 
an tcrwr i~ revolução s:t! var compromissos 
tom1clos ])er<tJJ te a opiniffo na;:iion :tl e dos 
nossos concichdãos do llio Gr.; n le. 

Si a-,u '.3llcs, colloca.nclo-se no seu molo de 
ver em um terreno que clize:n pr,üico, julgam 
quo. as nossas meclillas vãa n.lém do que é 
p03St vel fazer no momento actual, isto nITo 
p~ cle de maneira. a lg 11111 a e!l ftrm<H' o proce· 
d1111ento conecto lia cbput :ção Rio Gran
dense que tem aqui revelado un iformameute 
~ 1~·.3 não quet' outra coun n. lém cb mais p;r-
1.eit:i. organisaç!'Lo lia rnpublic1 federal. 

S8nhores, tem-se n.r/ ni falln.do vn.rin.> vezes 
do norte e sul. 

Perante os i n tere3se3 do p:ttl'iot ismo, pe
r~:1te a soHLlar~eclacle qLie indica a 1103sa, opi
_mao polit1c.1., na.o ha norte nem sul (apoiados), 
mas pemnte interesses de ordem ma.teria! 
peculiares ás diversas regiões tão varias no 
Bmsil, que divei'sificam em tudo, no clima, 
nos prodt!ctos e nos costumes, nós não po
demos deixar ele reconhecer que lia interesses 
elo norte e que rm interesses elo sul di
versoa . 

Senhores, si eu pndesse clescolwie o o; ela 
questiío que re3olves3e igualmunte bem para 
o norte e para o sul o clesideratum federativo 
eu o apres3utaria neste Congresso para con-
12yassa,1' os intei·esses, nlto os interesses poli
ticos, poeque .estes par.;i, mim. estiveram 
sempre .harmonicos e contimnm cono-cas-
s;1clos: 0 

O· Brasil, em men modo ele euteniJer, é um 
tlo3 paizes do muuclo em que o sentimento 
na~ional está mais enr;iigado . (Mitito bem. .) 

Senhores, a organ isação elos estados im
plica principalmente,como está na vossa con
s~ienc~a,coq1 a 01·ganisaçio de suas fürnn çn.s .. Já 
d~scutimos aqni l ~rgamente este as'mmpto e 
nao é esta a occa.s1io para voltn.rmos a elle, 
si bem que não deixassem de ser a proposi to. 

. De facto, pelos acontecimentos de ordem 
eJonomica, nos ultimas aunos, tem el ifl'eren
ciado em muito a · prosp3riclatle · elo sul, da 
prosperidade elo norte. Porque ~ Este facto 
JH'OW\m-de ter clesa.ppareciclo do Brazil os es
Cl'avos . No sul tem sido poss i vel attrahir uma 
corrente immigratoria p:ua substituir o Ü'ct 
lJa lho escravo; no norte, devido ao clima 
principalmeute ainda não nos foi dado eo ~a
miu liar nma corrente efficaz ele colonisação. 

o SR. SERZEDELLO - Não é este o ·mo'tivo. 
O SR. RAi\IIRo BARCE r, r,os- Si não é este o 

motivo, é um dos principaes. Estou porém 
convencido de que no momen to em que o sul 
tiver absorvido o necessario da actual immi
gr,1ção e que não tenh:i, meios para n.commo 
dar em maior numero no seu terei torio do 
que o necessario para o seu desenvolvimento, 
os immi gran tes t erão tle procurar onde me
lhor possam empregar a SLta acti vidacle. 

E' prec;so reconhecermos que no governo 
da monarchia, assim como no !2'0Vet'no da 
Republic,i, tem se chulo liberdade aos im
migran tes para se Jocalisarem como melhor 
lh es approver, nem podia ser ele outro modo, 
quando precisamos attra.hir o immip:rante . 
Qua.lque1' ,imposiçfío ou ve]\'ame o afastaria 
elo. nosso paiz. 

Mas seja pot' es t;i ou por nquella causa, 
lia uma cli !I'eref.lciação de in teress ' S na. 
nctualidatle, o que ele certo modo t em de 
pertmbar a organis 1 ção do governo feclera 
ti vo. Precisamos poe tanto collocarmo-nos 
em 11111 ponto rle visLt comrnum, porqu e 
na realidade as fontes de reu·l::t elo norte 
tem diminuido, ao passo que ns elo sul teilm 
cres~ido. As n}ed icl::ts que podem ·servir 
iiam o sul, pódem deixar ele sel'Yir pam o 
nor te. '.Mas, si r:ós adopfassemos a meclicla 

quwa deputaçã.o do Rio Grande do sul propQz, 
teriamas thdo, a meu ver,solução .a mesma, ' 
consentanc:t, com o interes3? de tofos 
po1'C{Lte deixamos plena li berdacle em mate~ia . 
de fiu :111ças aos est:ldos salvas as d1spos1ço3s 
do art. 6°, limitando o qu3 pertence a 
Uui:fo. DA.s.Ul-R10do,o~ estaclo 3, teehm recursos 
e po'.liam vi vet' como estados iil'lependentes ; 
e e3tes recur~o> estão consignados na emenda 
que ofl'erccem:is. 

Di.zem que os e3tacl os do norte só podem 
vivet' si lhos fúr co:Jc3di lo nm imposto adcli
ciona l na importa.ção . Mas quem pagará o· 
addicional hnçaclo sobre a impJrtaçlo-? Seri 
a.. pà pulaçiio elos estafos . Portmto, a questão 
re'.luz-se a c:i.lcul:.ir em qu n.nto póde montar 
o rendimento dos 15 º/o addicionaes e lançar· 
por outro mofo o imposto, visto como a 
questão no fllnclo é a mesma, é o mesmo cou
tri-buinte quem paga . . 

Si é o mesmo conlt'ibuinte quem paga, não 
teem rn.zão ns que teimio pwa estab0liocar-3e 
uma confusão no assurnpto ele cli3criminação 
de rendas, tal co1110 o .adclicional do3 15 º/o. 
A questão se redu z, )!Ois, em S3US ultimas 
termos a um expediente ele re0einão de renda, 
que, na l'ealidade, é mais commoclo p.3 la al 
fündeg·a, mas que pócle s3r perfeitameute 
transformado por uma transfigtll'ilQão do im-

. posto e consecutivo regulamento ele sua co
brança.. 

A que3tilo, repito, ~ ó é ele mudar o systen~a 
tributat'io,e nãn vejo.nisso uma grande difficul
clade ,po_rquanto pocler-se-hi'1 até mesmo acabar 
com os impostos de importação · em totlo o 
pa.iz, substituindo-o pela contribuição clirecta. 

l'lfeus sen li ores o curso forçado é o psi oi.' 
mal - que se pàd~ impoe a qual9uer paiz .; é 
uma ca.lamidacle é nma ·calamidade de tal ·. 
nature zl). qLte en~. nenhum paiz onde o cur~o 
tenha sido forç').cLo systemllticamente, se haJa 
observàdo ·o desenvolvimento ele um re :i.l. · 

Tem-se visto pro3per iclades fic t icias, _q ue 
deutro de poucos annos são seguidas ele crises 
e de crises treme nelas. . 

Eu não preciso, S::mbores," apontar-vos o 
exemplo do nossos vizinhos; o que vos posso 
dizer é o seguinte... (Ha um aparte .) 

A ttenchtmos ás circumstancias diz o nobre 
deputado ; nw.s o riue é attencler ás circu '11-
stancias senão ist0 : que c1cl <t um gaste coq
forme aquillo que pôde. 

Não atte1iclem ás circumstancias aquelles 
que gastam . abusando do credito e lançam o 
papel represeutativo ela moefa sem terer~1 as 
guantias snlTicientes, confiantes tm lei da 
incon vertibil idade. 

S.mhores, si ·no tempo rio in1perio en já me 
manif2stava coutm o p:tp~l mo2ela... , 

UM Sn . REPRESENTANTE - As condições 
eram outras. 

O SR, RAMIRO BARCELLOJ - As condições 
eram otitras, mas nfo eram peiores do que 
as actuaes, ao contrario . 

O papel que aliás represent<t a somn)a de 
180. e fautos mil contos, e papel inconver livel 
do imperio, mas que tinha atraz ele si. corno 
garantia o credito, a riqueza de todo o terri
torio nacional, se este papel era uma elas 
causas em nos30 paiz de uma extrnordiuaria 
variabilidade do cambio, o que não será da
qui ha alguus anno3 (çipartes) o papel emit
tido em proporções cinco e seis vezes maio res, 
sem ter na reaJida.ele conversão nem espa· 
rança ele converaão '! 

Mas não é este o ponto da cliscu3são ; subi 
it, tl'ibuna p:i.ra tratar de uma mater ia que 
é g ravissinB. Si me fosse permittitlo exter
nar unn opinião particular, que pócle ser 
n::i.rticu larirnima mesmo, eu rliria que é a m'l.: 
feria nnis gr<we que está contida nesta 
Constit ui Ç'A'í.o. 

Senhores, tr;i ta-1e clà emenda ela commissão 
ao art. 65, em)nd<t r Jfeeente ao meio cir-

. cu lant'3 . · 

. S3nhores, consuf tae, lêde, procura.e em 
-todos os que teem escripto sobre ecouomia 
politica, e se oucontrarcle3 opinião _que tle
remla o papel inc~nvertivel dou por não dito 

:o que tenho dito. 

Pelo projecto de constituiçilo se di z (tê) : 
« E' ele teso aos estados : 

§ 2. 0 Rejeitar a ll10 3dtt Otl a ein iss1lo bcin
caria em circulação por acto elo Govemo 
Federal. » 

A commissfo propõ'l a seguinte emenda 
(lê) : 

« Rejeitat' a moeda lega l. » 

Sen hore3 e não sei se pGrcl urat'ão as me
didas de ordem fürn:nceiea e3tabelecidas pelo 
Governo Provisorio :... r espeito _(fa · emissão 
bancaria ; mas o que. vo3 posso dizer plena
mente convencido é qne io fallivelmente, fa
talmente- obrigados pelas leis ecouomicJ,S re
conhecirlas em lo'.lo .b mun-lo , o Brazil clantro 
em muito breve tempo, ha ele abrir mão elo 
CUl'SO forç'.lclo. . 

O curso forçado é uma. cousa hoje anachro
nica e não só anachl'oui~a, comJ perigosa, 
porqne não ha nada mais simples do que im
primir obrigações ele c1'edito sobre um pltpel. 

!Vfos o que é muito difücil é füzer com que 
este pa])Bi seja acceito como mpresentaçµ:o de 
um valor exacto e real, que sej>1. reconlteciclo 
e admitticlo pelas funcçõ3s ele compra e ven rla 
se elle nilo tem atraz de si a real garantia 
elo sett cr2clit0 para valet' o que elle diz re
presentar. 

Ora, ning uem é cap1.z de affirmar que ct'e
dito seja uma causn. d; pendente de lei, que se 
possa impor credito pol' meio ele · decretos 
quer sejam ele um governo provisorio, ·quer 
de um governo normal; o credito é sempre 
representado por dous fa ct01'es esseuciaes : o 
pri;]cipal que é o valor material c0rrespon
dent9 e o füctol' moral que é um 8cldiciona.l 
cle1;ivaclo do equilibrio social e da bo:t fé que 
preside a lrnrm6n ia humana. · · 

Este valo r por si só não pócle cre;i,r em abso·
luto o credito; e si não fosse assim, uão ha
veria homem honrado pobre. 

O Sa. SER.ZEDELLO - Mas ha ele se iwoval' 
que o papel que temos não é inconvertivel. 

o SR . RAMIRO BA]1CELLOS-Nuncn. o pro
varia, porque a di sposição elo élecfüto é um 
puro sophisma, é illusoria e vã .. 

Sr. Presidente, o projecto que nos oll'erece , 
o governo quer obrigar os estados ao curso 
forçado, ao recebimento obrigatorio elo papel 
bancaria, mas o proprio governo recusa esse 
p<:1pel a que quer subordinar os estados quando 
obriga a p1gnr os direitos ad uaneiros em 
ouro, á União. E' uma anomalia e umíl. 
injustiça ( Apo,iados · 111.uito· bem .) 

Ent:ão lrn dous systemas pai'a o c-u-=r~""·o,.........u.,.,o"""~· -
papel: lia um rege exclusivamente para a 
União, que não recebe este papel em suas 
alfandeg~s,. e Jin, ·outro mandando que os es-
tatutos não possam recusai-os ? 

O nobre representante que tantos apartes 
me dá . . . 

o SR. SERZEDELLO - porque V. Ex•: me 
p3rmitte . 

o SR. RAMIRO BARCELL0.'5. . . concilie isto 
com o que está -na Constituição. 

Seuhores, aincl:t é tempo d~ remeJiar estes 
m::tles, e o Cong1'esso, eu o espe1·0, o fará . 

O Cougresso votará eu o creio segundo os 
i nteres~es nacionaes, disposi ções constitc1-
cionaes iguaes aquellas que estão consignadas 
nn. lei fnuclamental ela Suissa, is to é, a !eais
lação sobre bancos d0 emissão, pertencerà" ao 
Congresso Fecleral, mas não serit permiltido 
·nunca pri vilegio ou o monopo!io nem .tambem 
o papel incõn vert i vel. 

O Sa. SER.ZEDm,Lo- l\fas a Suissa está em 
cond içoes especiaes. Os encaixes mefallicos 
excedem sempre à enüs3io. E' preciso atten-
cler a isto, · · 

o SR.. RAMil}O BAROELWs-Eu noto que no 
espírito de· a lguns, e especialmeute no elo il
lustre representante do Pará , ba uiím con
flisão enorme a respeito cln. questão de credito 



e da repre3entação e garantia .ele papeis de 
credito. : · 

Para S. Ex. não lta. mal algum ei:i1 emit
tirem-se 800 ou 1.000:000$ de papel bn,ncario 
sem que a este corresponda. o encaixe metal~ 
lico correspondente. . 

6 SR. ARISTIDES .LOBO- Diz que não iní1ue 
no cmnbio. 

o SH. . SERZBDELLO - Não disse tal. 
O SR. RAMIRO BARCELLos - Mas o perigo é 

fücil ele prever. Emquanlo perdnr1r a situa
ção actua.l em que estão centenas e centenas 
de emprezas em via de formação, cm que as 
emissões bancarias estão servindo especial
mente para o jogo t[,, bols1 ele uma grande 
praça como a do Rio de J,111eiro, nã'.l ha a 
menor duvida que, comJ os incorpor.:tclores de 
c:impanhias, te3m interesse de passar acleanLe 
os seus papeis, qua.n t.o maior for a erniosão 
mais facilidade se encontrará na, collocação 
desms em.prezas. (Apartes.) · 

Não ha duvida que estas gr;:\Ilcles emissõ2s 
bancarias são füvoraveis para õ desenvolvi
mento da febre ele activichcde que se nota, 
aqui na· praça do R'o ele Janeiro; mas no 111011· 
mento em que estas companhias forem obri
g·acla> a intrega.lii;ar as suas acções que estão 
apenas representadas por 10, 20 e 30 °/ 0 , as 
cousas hão de mudar iofnllivelmente, a crise 
se declarará e o priiz lia ele sentir a falta de 
um avultado . capital que e3tara então 
immobilisaclo nos papeis que por falta ele con
fiança não poderem mais entrar na circulação 
o jogo tb praÇa. 

As bo1s emprezas hão de sentir então o 
mal ll terão de ir procurar no e::traiigeiro o 

· capi til neces>ario a integ-ralisação de rnas 
acções. Como a moeda é \1m ·:1. mercadoria, e 
como toda mee~adori <t augmeota tle yator 
quando augrnenta a procur:.i, certo sera que 
chegaremos fatalmente a uma gpande de-
pres::ão elo c1111bio. · 

'< O SR. RAMIRO B.rncELLOs : Srs., não ha 
tlnvida alguma que essa crise se ha de dar. 
Para a r eaiisação de tanta cons'.l. promettidtt 
e engendrada nós. havemos ele ir procurar 
o capital qu 'l não temos real. 

O SR .. SERZIWELLO d:\ um apa'rte. 
o fR. RAMIRO BARCELWS - No momento 

em que se quer regul<wisar toda a Yida pu
blica, eleve-se regnlal'i:Jar com muito cuidado 
a nossã vida economica, porque não ha povo 
feliz e respeitado sinão aquelle que guardar 
com muito zel 1 e cuidado o seu proprio credito; 
não vamos retluzil' o Brazil a uma po3ição 
humillla.nte, úqnellq, d_g,' que são obrigados a 
bater a tocl~--p:irtes em busca ele di
rrllé1roempr·estado. 

O maior acto de pafrfotisn10 que póde pl'8.
ticar este Congl'esso, é ilt'rnar as hases em 
que se tem ele desenvolver o credito parJ. evi -
tar a crise, . 

O SR . SERZEDELLO-E' precbo que V. Ex. 
seja ministro ela Fazenda . · 

o SR. RAMIRO BARCELLOS- Nifo tenho prc
tenções a isso e nem me reconheço com lubi
litações necessarias pam ser ministro eh Fa-
7.endn. 

O SR. _SER7.EDELLO-V. Ex. quer legislar 
em abstracto . 

o SR. RAMIRO BARCE LLOS - V. Ex. desco
ril!ece os ela.cios que são comrnnns a tofos os 

~ povos; V. Ex. _deixa ele perceber qne uão ha 
'a. decretos ·nem exposi çõe.> de motivos que 1ios

sam füz~r artiílcüllmento o impos iivel, i.>to 8, 
o credito sem garantia real. 

O papel inconverliYel é um p3rigo que 
nunca desejari<"t ver no meu p'.ÜZ. (Apartes 
cli~ersos.) 

A ernencb diz: moecl:\ legal. 
A moe:la legal é aquella qu e tiver o cnnho 

ela sc-berania Il<lcional; sem isso niio será mo2cla 
leg:al. 

UM Sn,. 1iEPRESENTAN1'& - O papel-moeda 
mes:no não ó moech leg"ll ? · · 

o Sft. RAlllIRO BARCELLOS-A moeda de lll11 

banco é urna nota promissorh que deve ser 
convertich no momento em que for apresen-
tada. · 

Nlo é moeda legal porqne nin guem ó obr-i
gado a receber forçad'.tmentc uma pramesJa 
tle pagamento como moeda lega l; só é n10e~ 1t 
legal a moeda que tem o cunho da soberama 
nacional,. re-pito. 

O SR. S1fü zEDELLo-E' melltor dizer isso elo 
que fabricar ouro. 

Sr. pre3iLlente, a respeito ele circul8.çito fi. 
dur.iaria não queira, entender o Cong1·ess0 que 
eu, manifestando-me cotJtra o cm·30 forç·1do 
no meu pa.iz, seja ao mesmo tempo contra.rio 
nm grandes meios ele circulílção, qne o1Ter ece 
o creclito'- o credito quando é cLivicla.mente 
representado pol' g.11•,1ntias ele ol'dem m::i t e
rial e moral. 

Não ln ctu vicl,1 n.lguma que o nosso p:tiz re 
sentia-se grandemente da fü.l ta de meio ci1'
culan te, porque pwa um p::üz vasto e extenso 
como o nosso, com uma população tal vez de 
mais de 11 milhil2s, nós tinltamo3 a.penas 
como meio circnlttnte, a quantia ele ISO mil 
contoS'. 

O SR. SERZJlDTCLLO-E que era absoluta
mente inconverti ve l; ess~• nfio r;;prosenhva 
valor nenhum. 

O Sn,. CHAGAS L'JBATc1 - Rcpra39:.J Lwa o 
credito do E~tado. · 

O SR. RAMIRO l:lARCELLOS - Senhoras , a 
fundação ele cstabelecimen tos que atirem 
notas b:rncarbs it circL!lnç11o parn fa cilitar as 
oper«ções ele compra, de venda o de ]Jermuta, 
é uma neces ;idarle, e ó uma necessidade que 
já poderi<t estai• attenclicht, e attondida pelo 
modo pm'que deve ser, porque não faltaram 
no Br[l,zil est,tlJoleci:nén.tos b.t ncJ rio3, que 
propuzessem ao gonrno, mesmo ao governo 
d·.i mona.rchia, ao Sr. Aifonso Celso, fazer a 
emissão bancarb com o fundo mebJlico cor
respondente . Em relação i minha provincia, 
hoje estado elo Rio Grande do Sul, poss'J dizer 
a V. Ex~. qne o vellto e '1.ntigo banco da prn
vincia, logo que foi pnblicada a lei, propoz ao 
min isteo ela Fazenda (t\D, moJarcll i .1 ) o Sr. A f
f'unso Celso, fazer a emis:;ão com a t'efp '.lc liva. 
garantia de ouro. 

O SR. SEH,7. IWELLO - N .s con-Ji<,:ÕJS que 
V. Ex . d~termina, 200 .000:00'.l$ cm ouro e 
200.000:000$ em lnpel ? S3mpre queria ver 
isso. 

o SR. RAMIRD BARCELL03-l\fas, V. Es . 
está fazendo uma confusão Ltorroros'.t. 

O SR . SER'l.EDJCLLO-V. Ex. füi quem disse 
isso, que a emissão só lhe convinlla assim -
200 niil contos em ouro e 20 ::J mil conto3 em 
papei. 

O SH . RAillrno l3AJWELLOS - Onda foi 
que eu o disse ? 

O SR. Sc.rcZED ELLO - N'um dos sen3 dis
cursos anteriores. 

O Sn.. RA!\mW DARCELU:» - Nií:o disse 
·tal, nem podia dizer semelhante absu1·,lo. 

O SK. S.GRz1<;nsLLo-EnLão não compre
hentlo a sua inconvertibiliclade immetliata. 

O ·SR. RA~llH.0 BAR'JELL03 ·- Pois eu vou 
explie<ni' e V, Ex. verá; .eu supunha que 

não tinlta necessidade do clt1r liçõJS a este 
respeito, porque é uma cou3a comesin!rn. 

O Srt . S 1m~r.: 0RLLO-Vttmos sempre ouvi r 
a liç'ío. 

O SR. R A~II R.O DARCELL'lS - Senhore3, e.> tit 
:icloptaclo com o 1ypo em toJas :1S naçõ lS ci vi
lisadas e no espirito ele todos 3fjuell es que 
t3em estuclaüo esta nwtet'ia, que basta a me
tade e em cert::is circurnstanc'as menos da 
garantia em fundo rn eblico para que a emis
são seja acceitavel e acceita; porque~ O pr,11, 

qtte é cons'.l. mnito simples: os bancos teem 
nma infinicl:ulo d..i opernçõo3 em seta activi
ÜGclG com inercial; !com carteit'<t hypothect:1ria , 
teem carteira co111111ercia l, teem clesco:Jtos, 
depositas; contas correntes, cauç\íe.3, etc .. 

0 SR. SERZEDELLO -
0

Ell tli i•ei cjne V. r.,.s. 
não ó feliz nem na sua proporcio:mlicl<.tde fJ'le 
não ó e~sa. -

O SR. RAMrno R \ RCELLOS - Senhot'e3, e.;;
tou citando um facto: isto não me perl., nce, 

. pertence a. todo mnndo que e3lL1da esta nn
teria. 

Pcrg lll1ta-se : como gar::rntern os bancos -
apenas com metade do fundo mctalico tl ;1s 
notas que lançam ~ Gat\ tn tem com os outros 
papeis 1le credito, garantem com toll.o o seu 
acti vo, garantem com os valm'es elo snas c,H' • 
teiras . 

E está cstttl.Jcl8ciLfo , e sabe -se que, n:L cor
rente das.opin iões , todas as vezes que o pL'i
IJ!lco esta ii1 fo rmad1) sobrn o cl'ediio respe
ctivo dos ba.nco3, em gcr,11 nã0 procurn fa zer 
a convers1io, em gera,[ a confüuiça, mantem a 
circu lüç:ão. 

E vemos (isto nifo ó consa :Dva, ó cor- -
rente em todo ·mundo). E, qtnndo, por ven
turn, a des~onílança se quer estabelecer, os 
bancos geralmente completam o que é neces
sario para sustentar a corrida, depositando os 
titulos que t9em em carteir:1. em outro ba nc0, 
a troco de moeda 1nra t'esistie aos ap:H'OS da, 
descon íl ::wça,. ( r1poiaclos .) 

lsto ,cs tá s ; n mdo tofos os üias em to clas as 
praças . 

O SR. BE[,L;,m11 1'io CAR'<1mw - PerfeiLt
ment1~ , rnnito IJem clcmonst1\1clo. 

O SR. RAMIRO BAtlOE LLOS - Senhores, en 
votarei e, si du zentos votos tirnsse, votaria 
sempre contra, o papel inconvertível. Nilo 
fic:<rei tran r1uillo EOJre a s01·tc do meu p1i1. 
em materi:1 fitrnn ceira, e:n qua.nlo nito r ir 
partir cio soio elo se J governo, tio se i:J du seu 
parlament·J, um~t nrnJ1da q:n ac 1.be tnrn, tw'o 
o SGrnpre cam o papel inco;we1·tivel. N:i o po
derá se r de promplo, m t.s seja-o g e, tlu t:
mente. 

Já que caltimos neste m ll e não poc' emc.s 
clesanaigal-o ele momento, vamos es 'u.'1 1'e :e·, 
e podemos fa zei-o, uma s3rie de medidas que 
viTo g-radLialrnent ; tornn,ndo conveetivel o 
p1pel incon ver·livcl. 

Em qualq11 3e hypotll339 , se;·:\ l!e um al
cance enorme p::ira o foturn de no3sa p~ür ia, -
que a sua l0i funda.mental consigne o unico 
principio verdachiro em relaçãci a esta, m8.
t01·ia. Esse principio é o que está sn,bia, e pa
tl'iotica.me11te firmado na Coostitnição eh 
Suissa : N_1r_\n, de monopolio bancaeio, nada cl 1 
curso forçado. 

E' pD1' i; to que me esf.m;:arei, e di rei m3 is 
a V. Ex ., Sr. presidente, que, emquanto en 
puder co:i c;w1·0L' no pn.rlame:ito, já qne fui 
llonra:lo com um loga.1· d:; senador p lo meu 
es t iüo. ha tl J se t' es tn a minha delewla . Car 
.1ha70 cmr11M1rto houver pap·'! l inconve rti1·el, 
bradare i pa1..-1, qne tomemos o vrJrtladeil'o ca
minho. 

u~r SR. Rl1PJ1.ESEN rAYrl" - Presta Q'l'nnrJe 
serviço ao p:1 iz. V 

O SR. RA!l!li:.o B:1RCELLOS - Votarei pois 
peht sabin, prudente e patriotica emenda eh 
commissão que dcclrrm ttue os EstJdos nfo 
poderão regei la t' moeda legal; e nssirn vota
rei po1' que, no meu modo ele entend er, mo2da 
le ,:sal é só aqnella que traz o cunho clD, sol.Je-
rania 11:1ci0111l · 

Em nulct'ia ban c.11 i t volat'Ji p1ra, q110 d 
e3tabeleç;J,:n os bancos ne '.l e S 3~ rio.;, mas conl 
garantia re::il e conversilJi!i lacle. · 

U;ir SR. REP1rnsENTANThl - O que V. Ex; 
quer é um banco cio governo. 

. O Sn.. RA1!rn o BAilCBtT.Os-Não tligó ta.l,nrns 
di go que nao admltto emis>ões l)!ll' ticulare-; 
sem garanlta. real. Votarei, pois, por esta. 
e:nauda, 811 • p:·c::idcn te. 
. Antes '.'B abandon~1· a t1·i!Juna, pa1·a niío fa

t 1ga1' rnn1s a attenção do meus iltustl'e3 cot
legas (N lia apoiados), cabe-me di i.er qne e11 e 
men.:; compaul11iiro3 dn, repres.entução elo Rio 
G1\1nde Llo Snl de::;ejar iamos muito que ele uma. 

. rez por .to ~hs se n o~ íl 2es·;e jus tiça. 
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Nos defemlo1:1os princip!os qnejulgamos .set' 

1 

s0ja, nus a exprcss1o fi el e rea l tle cornpro
os d:i,_ l~~ru.hl.1cn. lcclerattva; e, s: 11 [\, defozfL missos to:rn1dos pel'ante o povo rio-"'randense 
rle3Se3 pn nc1p1os potlermos de qua1quer moLlo e peeaute a opin'ilo naciona l. 0 

· 

f Jrir in teresses ele um esta.do ou de e:> tados elo · · 
sul ou do norte, se nos peedoe isso pela iuten- UM ' SR . RErRE3El\'TANTE - Tudo isso é 
ção COIF que levant11mos as c1nes tõ es . t lrnorico e não pratico . 

Nós não temo;; absolutamente outro fim si-· 
nã.o o interesse geral , o dit Republica, o da 
Patria. ' 

UM SR . RgPnESENTANl'E- Acredi tamos na 
'sincericl:J.Lle . 

o SR . R AMIRO BARCELLOS - Si for preciso 
abandonar um ponto ou outro tle nossos de
signio3 para o congras~ameuto go'i\.l cio paiz, 
nos prestaremos a isso . Sustentando nossas 
idéas, nl o qneremos, e11tl'etanto, imnór noss'.l. 
vo ntade ao Congresso , porqne serrn insen
sato aquelle que j ulgasse imp.it' aqúi ou pehi. 
força ele pulmões ou peln. força.ele argumentos, 
a um Cougresso tão respeita.ve l como esto. 

l':lós defendemos com o fogo natural ela mo
cidade e com a couvicção arr.tigacla de ho
mens que dedicaram ['1,rgos annos de SLB 
existencia., a uma propaganda e defendem 
comprom issos tomados . Nessas cendi çõ83 , 
pJis, peço que pão se v~ja nas manifJsta~ões 
da representaçã9 ric. ·grandense nem mit von
tade ao Congre;:;so, nem má. von tade ao go
ve:•no , nem má Yontade a quem quer que 

·o S1i. R AfüRO BARCELLOS - Bem, 8 uma 
oLllN objecção a que eu . pod'eria r esponder ; 
cntret[mto, quero Sot' colrnrente com o que 
disse . A opiniElo elo nobre representante é que 
nc'.3 somos só tbeoricos ; h 'l verá outros que 
nos julguem collocados sob o ponto ele vista 
pratico. Em que infirnrni eu aqui o ponto de 
vista pt'alico di zeudo que não queria papel 
in:orvortivel em meu paiz 1 Paen, mim o que 
é pratico é procura1' que o papel repl'esen te 
ou eleva re pre~euta r o v11lot' rea.l; porque 
o papel não é moeda, é rap!'e.;;cntat ivo da 
moeda, não deve repousar sobre um vaior 
fict ício, arl)itrario de quem decreta a emis~ão; 
o papel deve representar uma realiLlaLlc um 
valor.. Orn, si is to é sei' t heorico . . . 

o MESMO SR . REPRESENTANTE- Não é no 
terreno · financeiro. 

o ·sR. RAMrno RrncELws-Sl não é no 
terreno financeiro, não sei em que terreno 0 . 

o i\íES~rn SR . REPRESENTANTE...:....No de di
ver5.idade ele legislação . 

n.10 1l o .Tn.neiro - Impren sa Nacion(tl- 18\11 

o SR. RAWRO BAHCELLOS-Não estou aqui 
tratamlo de diyersidnde do legislação: 

Resta-me, pois, desfazer no espirita cio 
ill ustre representante elo Pará um juizo mal 

· formado a nosso respeito. 
O S&. S1mzEDELrn-Mas com a maior con

sidera;' '.':.o , 
o SR. RJ\,l\iIRO BARCELLOS-Ldr;se V. Ex. 

que queríamos sér mestres. 
Não tenho a · peet8nção ele ser mestre ele 

ninguem e muito menos ele · S. Ex . ; mas,. 
vendo s. Ex: . divergir em um ponto que é 
geralmente acceito, peço-lhe que não queira 
ver, na respost'1 que dei uma lição, queira 
ver a espontaneidade de um pensamento que 
e'ta muito radicado, não só na minh:1 opinião, 
como na opinião de meus compunlleiros de 
b'.1.t1Cilcl<l.. . 

Vou terminar, agr,ulecendo ao Congresso a · 
bondosa attenção c;)!n que ouviu as minhas 
obse1wações e -pedindo que salve 0 3 p1'incipios 
p::ira fücilihl!'. a acção do3 govemos vintlout'03 
que teem ele assumir a responsabilidade, a 
grande r,~spons'alJilidacle elos clestino3 nacio
naes . 

(Muito bem! 11.Juito bem! O oi-·aclor d compi·i
mentado por cli oei ·sos Srs . reprJsenta;'. '.es.) 

1 
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O Sr. Zan1a- St'. presiLlente, sinto 
necessiLlarlc de trazer ao co nhecimento do 
Congresso um facto que acaba de dar-se com
migo, h~ p · u~os clias, ao qual, confesso, não 
eston mni to acostumado. 
· V. E:;. ha, tle convir com mi go qne nós ate 
este momento 11üo temes nenhum regimen de 
governo assenLH.lo ; eslamas cnitlamlo tle or
gnnisa l-o. 

o SR. SEABRA:-Não apoiado. 

o. Sa . ZA:11 ~-Nilü corpprehemlo o alcnnce 
elo mío (ljj oiado que ac1lJo tle ou vit'. 

O que todos veem 13 obse1·vam, é que 03ta
mos tl'atanclo de organis'.lr o regimen repu
blicn,no ;' qual -o papet elo parhuüen to nes3e 
regimen , tambem é cotrnt que ainda nfio esta 
definitivamente assentado, e na falta de prn
cticas e regeas estabelecidas, nada mais na
tural elo que reg·ermo;nos pelo direito coq
suetuclinario e" pelos precedentes até ngorn, 

, aclmittidos e seguidos . 
Tanto é aS:;im; que vemcs os pfoprios mi-

1-\istros uão rnp3llirem,e antes irpit irem ess<ts 
prncticas, procurando alguns d.el_les explicu 
no publico seus netos, quer da tnbuna, que!' 
da, imprensa, como anid,i, ha poucos dias faz 
o Se. ministro da A g-ricultura em reposta ao 
Jonia.l do Commcrcio e o Sr, minbtro do im
prio (estou acostumado com o imperio . •. ) 
(r iso), aliás, do interior, que explicou péla 
imprensa a politica que tem feito em Mi nas. 

Ainda hontem nesta, casa vimos com sa tis
façiio a tiltitude qu3 assumiu o Sl' . ministro 
da Jnstiç~, expondo com clareza ao Congresso 
0 3. intuitos que o dirigiram na, organisação elo 

__ 1)0Jer j ucUcia-r io fe(lera 1. 

Aninuclo por exemplos taBs, venho por mi
nha vez trazer ao conhecimento da represen
tação naciona 1, o facto, a que me referi, e 
qirn não só não pm·ece r egular, mas aindn 
causou-me ~x tranheza . -

E como não conheço outros r1Dll'S03 ele que 
eleva lançar mão no momento, pam poder re-
1i10ver os incon veni9ntcs elo mesmo facto, 
julguei c1ue n\o serLi·cle3cabiJo. s_ubmettel-o a 
consideração elo narlamento, cl rngmdo-me ao 
S 1•. se1ndor ·por S. Paulo, rninistt·o cl.i .Jusiiço, 
o qual, a meu ver . si realnBntoi q,ui zel', po
rlel':t sem duvida nlgunn dar o remecli o Llc 
qn e peeciso, . . 

Senhores, naqucl!es tompo3 ominoso.; do 
dqspotismo, tempos _ fel izmen!e para todos , 
qne não voltarão mais, nunca um cicl adii.o 

. clei:rn va: i.le olJter ela secretaria, da' policLt desfa 
cidade documenta;;; ele ceebi ordem tlo que 
pm• ventu1•a precisasse; enteetanto Df!'O t'a, 
ha bem jlOll COS dhs nincla., requeri a policia 
n cerli1füo el e nm corpo de thlicto e men re
q nerimen to i";i indeferido. 

Ntio olJs tante, com o devido respeito tlirigi
me pesso~lme ntc il, a1ito1•i1_ladc,. 0xplicanclo · 
por r11c1·ipto,. e. exr;onclo os 1:iot1 vos que n2e 
pnreciam e.x1 slt~' 1:ara qne. a m!llln pt'<:tonçao 
nl o fos '·e 111dcterFla. ; e ttvc (com espnnl o o 
(co nfesso) nm segundo in-l eferimenEo ! 

SÍo tDlvez os novos malt.les , que aind.l não 
c'onll eç.o hem. 

SEGUNDA· :?EIRA 12 DE JANEIRO DE 1891 N. 10 

Nestas concliçõss para quem appell1u· a fim 
tle obter esse documento que me é necessa,ri o, 
imprescindível, prt1'.t cl ie lle fazer tlecol'i'er ef
fci tos j uri1Jico3 '? 

Não vi outeo iiecnrso sinão o parlamento; e 
por isso estou disposto a, npre3entar um l'eq ue
rimento,si por ventura o Se . mioisteo ela Jus
tiçn, com o cn,valhe:i·ismo que o caracteri ;n, e 
sobeetndo amigo como é elo respeito a to:Jcs os 
dil'eitos, n1i.o me prJporcionar nm meio cl i ver3o 
do obter esse documento. 

OS!'. SEA13 RA - No temno chi monwchilt 
nunca, houve um parlamentarismo dess ;s. 

O Sr •. ·ZA:\IA-Eis, Sr. Preoi•len1e, co mo sfio 
as cousris : o nobre representante da D: :ll ia, a 
quem pr9ffmclamente respeito peh snn, 
ºTande intelligencia, vi\Sta erucliçfio o admi-
7abflissima eloqneocia , cuj a, pro!lcienci 1. em 
rnnitos a,ssumptos todo e3te congre,~s o rnco 
nhece , não pode todavia revesti r-se do ar 
de autoridade, com que me lloma com o seu 
aparte, e poe mm. unica, razão. 

nho duvida, certo de que elles não se negúão 
a esclarecer-me, porque até é obr::i: de m\se
ricordi a, cmin::ir os cg1 e nã,o S'.\bem. 

Sen llor cs, reqtieri in tlelog·ncio, de po i·iui,i 
certidão ele corpo ele delicto fo i to em um el os 
feri1los no tr is te co nfl 'c:to que enlnton est
citladd iro tlia 29 lle no vemb ro . fütc requeri• 
menta teve despacho que eu n'í.o esp3rn,va,_ e 
que produziu sobt'e o meu e;;pi rit eff(Jito 
desagrnbi Ji3sití10. · 

Trata-se ele nm c:irpo Ll0 ll eli ctü que ,-Jior 
sua naturnza não potl2 se 1· secreto, porqnan to 
é fe ito por peritos, com a p1•03enç.1i Lle cJ.n-a s 
testemuuhas e ela autol'idntle competeíite . 

Acc1•e:;ce que este corpo de delicto j á ·tinha 
sitlo publicaclo pela imprensa., antes mésí'il o 
que o cidacHto Antonio de Medeiros Livê·sse 
r ec1ueri clo que se procerle3se .ao inqueri to sobre 
O a taque a 'Tl' ibitna em l>Cg' l'OtiO Lle ,jllStiça . 
Havendo r equerido certidão i.l o corpo éle tle
li Jto fe ito sobre a pes3oa el o general Frnnzini ; 
foi o meu requerimento imleferido, s·mdo . 
sob a alleg1çao de cstú se. JJl'OCC(leizr/o a.o·:iii
que rito em seg;·eclo de jiist iça ! como v ê '.l ~s. 
(Zê.) 

O Dr. Arist iclas Ces::n· Spinola lama~ ped'1-
vo3 ordenar que pelo o3cri vão tless3 j ulzo .lhe 
seja, tlaclo por certidão o teor elo corpo ,de d.e~ 
li cto procedido sobre a pesso;i, do g-c~n eral,M. 
M. Frauzini, sendo ttm dos feriiJo3 no di_n, 29 de 
n:)vembro ui timo. · · 

Pede defe rimento . 

Nesses t empos nefasto s, em que ta.ntós males 
nos causou o maldito parlamentarismo ;. upe
zal' dos heroicos rsfoeços, que emp1•egon, 
S. EY. Jamais cons3guiu see inveolido ele car
o·os de eleição popular , quaes1ues que ·fo3sem . 
~'.les; não-me p::i.rece pois S·. EY. o mais com
petente .para dar·-nos 1 çõ3S ~e p~rb1ment(1,
rismo visto como no p[l.ssado J:1ll1lllS fe z parte 
da ca1~ara temporari-1 e nem das aSS'lmhléas 
legislativas prov~n.ci ae.J , e ceeio até qu J n9rn 
das camaras mumc1paes . Capital Fede1•al, 31 cie noyernlJ1·0 tle ·181)0. 

Tenho pfra mim que não erro assegur,rndo - Dt . A r istides Cesar S pinolq. .?,amri. 
que 0 meu pl'ocedimento neste momento, . " 

0 
d 
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quando não ternos ainda regimen alg·um d ·- Ctd:tLla:) Dr · 4 Blegar o· . -. . . , 
finitivame0te org'!-nis9.do, é regular: 0 que Tratando-se de um i11 que1·l tó em segT~do de 
r egul.ar ai~1da. s:i1·1a em uma republ!ci , que 1 ju ;li ç,\ nl o tem lagar o que req11 e1;. ' 
repeli:;se in limine as formulas parlnrnen- ' .. 
tares, c1u '~ S. EY. enteetao.lo tem adaptado Rio 31 tle Lle?.e1nbro de 189:J.- D1·: L il i ; 
na$. moçoes cong1\ltulatoru3, que no; tem Alves: · - . , 
apresentado. 

O Sa. SE>~BRA- Da, um aparte . 

O Sa . ZAi\H- Tt•ata-se de uma questão de 
<liraito, e questões taes, em todos os g·overno; 
livres, tern sempre a nrnior irrJportanci<J, ; e 
porque não comp_rehemlo. dil'eitos gt:an.de.'l: 
pequenos, ou med103 , por isso que o d1r.;1 to e 
S3 tnp~e o direito, é natm·al que ~u 1:rocut' J 
soluçao p:tra o caso. Reputando oílencl1clo um 
dieeito, que julgo possuir sem licen ça. cl n nin
guom e sendo membro do Congresso Na cio
nal, ; sgo tados os recursos ordin a,ri o ~, pa,re
cen-me que era dever meu appellar para es ta 
corporação, qne di g- 1111 lá o que disserem, em 
.niinhn. lrnmil de opin ião, ainda concentr.1. em 
suas mfío3 todos os poderes polilicos , rn e:~mo 
os que tlel0o·o u, porque qnem t8m o po;Je1· 
ele delegar, ~i.ío perde o direit? 1le re ti t' fll' n 
deleg.1çio , se isto se tórnar rnd ispensf\ v81. 
(Apartes.) 

Esta me parece a verLhdei 1•a, doufrina com
_pa.ti vel com o clog:ma cht soberania nncional 
por to1los nós acce1to. Islo é o q1ie t enho llclo 
nos livros, e v·ist o na vida, pL1blica. 

Não experimento porem o menor acDnha
mento em conressa r ao con ~Tesso que irnnca 
mttl'i, nem nutro hoje as pre tenções ele ser mos·· 
tl'e cm scienci«L rr lguma. Nem sei mesmo a me
Lli cin n, S':iencitt em que ti ve o litnlo tle dontor; 
( Risi) qiw posso portanto sabertlc jnrisp r u ~lcn 
cia , sciencias soci::ics qne nunca estude i s111 ão 
mui p21•f1tn ctoriament e? Mas CJUDndo mesmo on 
i'osse nm i ~·n oem1t:lo, não mé rccns:nia a re
co nh ecer competentes os me:is illn s t i·e~ co l
legl\S, e expor-lhes o ponto rniJ1'0· qnc te -

Entendo mnito pouco dos negocios dq fôro, 
repito; 111'.lS .semellrnn te despa,cho s111•prehe1J -
tleu-rne, não só porque se teatava ele nm acto 
que por sna mturesa não podh ser S'Cretó, 
como ainrJa porque esse corpo de cl eli cto tinha 
sido fei to antes que çi cidadão Antonio .ele .i\fo
deil'os requeresse que se tomasse em segredo 
ele j ustiçJ. () depoimento elas te,temunlrns, ·que 
li vessem de sei· it1 queri.ias sobre o monstrú
oso ataque a Tribuna. A CJr lir!iio, tl o CJ!l,e se 
ten.ta, l'cferia-se ao general Mig nel Ft·auúni, 
ct1jos fe rinrnntos forn m ob3ervil dos Jll l' ·en.oP
me multidão ele inclividtns, que hav inm-nss.is-
1icto ao primei1·0 curativo , q1rn i·ecobc n n'a
quel la noil e; eram co nhecidos <l e se 11 medico 
assisten te, e el e quantos o visitara m, a.inda, 
mais: a imprensa hav in, puhli cD do o coq 10 Llo 
tlelic.to, qu e soht'e ell c se ltavh procetlid o. Tra
tct va-se .!inalmen l.e elo um i nil i r id ll O, que s.ó 
Jl DL' arn.so se achou no logar <l o c~n 11 ic. to, e 
poe tlnto pe1·sonagern secnn1.laria 11\;sse .dt'a
ffin. Lle sang ue. 

ll;\l SR. REPRES8:'\'TA"11'E- Sccun hu·i;l :iq ni , 
o. na tena LI' e lle. 

O SR . .Z.u rA.-N:Io ent1·0 . n'cs t.n npre
qiação. Se i npenns qno o St'. Fr;1 n1.ini . li 
otncial genera l rlo exercito fh1 i1 c1z, e um 
ofl1cial general em toda pn rtc do mnndo, 
creio, tem sempre ta l on qn«I impol'f:anr·i:i. 
( Apo iado.) Nc"ío es tamos po1•c n1 np1·oci.111do o
rneri to ou a pe~so ~i tl'es;;e · gcnel':t. l, qtie n:io 
esb\ em cl isc113são, mas o neto dr. nm rl 1~s le
legad os de policin. tl"cs t:t eiil ;Hii!: dr• i rn pC1 i;; o 
inci1.l entc e pros ·;ign. 



• ... 

·:Ap.ezar -cla···convic.;ão, em que es tava, da
inju5tiç[1 .do· incl~ferimento_, que a minha pe
tição havia recebido tlo Sr. 4° delegado, não 
q11iz pro3eguir sem cousulbr 03 competentes. 
A todos que expuz o caso, C«t1sou reparo o 

, despa.eh?, e todos elles me aconselharam que 
repplicasse, asseguPando-me que com certesa 
aquella autoridade reconsideraria o ssu acto, 
e atteuder-me-hhi. Em vistlt do que reppli-
quei nos termos seguintes (lê): . . 

« lllm. Sr. Dr. 4° delegado. -Havendo o 
abaixo assignado requerido a V. S. certidão 
ti.o corpo ele delicto procedido sobre o general 
Miguel .M. Franzini, ferido por occasião do 
assalto á Tribuna na, noite de 29 ele novem
bro ult~mo, corpo de delicto por V. S. presi
dido, foi indeferido sob a nllegação de que 
« tratando-se de um iuquerito em segredo de 
justiça, nfio tinha log<U', o que requeri t o 
supplicante.)) 

Q regulamento d<1 roformfl judiciaria, 
(art. 38), diz que o inqueri to policial se com
põe: 1°, qo corpo de delicto dil'ecto; 2°, exa
,mes e buscas para ri: apprehensão elos instrL1-
rnentos e documentos ; 3o, iuquirição ele tes
temunhas, que houverem presenciado o facto 
crímino3o, ou tenham rn.zãci de sabei-o; 40, 
perguntas ao réo e ao offendiclo. 

Que por conveniencia !=l interesse da justiça 
se faça em segredo ela justiçci a inquirição de 
testemunhas, comprellende-se; mas que essJ 
segredo se estenda ao acto publico e.lo corpo 
de de!icto, que na forma das. leis do processo 
deve ser feito por per'.itcs profissionae3, n~ 
presen(j)a de testemunhas , que assignam o 
acto, escriplo pelo e.scriviio na presença do 
juiz, parece ao S~]l).pHé.ànte difficil de com.· 
prehender. 

Releva ,ponderar a V. S. qne as folhas dia
.rias public<1í'a:fo,0s cor:iios de d ,Jicto feitos por 
o~casfüo · do crjm:é, de que se trata. 

· Tee_1n elles sido objecto de renhitfa, Lliscus
·S.âp .nas mesrpas folhas, pl'inci1ialmente quanto 
á autopsia no cada.ver de Romariz. Fol'àm os 
pt'oprios medico3 da. 1Jolicia, que com suas 
assignaturas transcreveram nos jornaes essas 
11eças ·do IT!esmo inquerito fe ito em se"'redo 
_dé j-qstiça, o qL1e claramente indica c]ue o 
.segr.eclo se raf~re á inquirição das testemu
IJ.has, e n_ão a actos, como 03 corpos de de-
11.~to, que por s.ua natureza são publicas, e 
nao podem ser feitos, senão publicamente. 

Deante destas considerações pede. o sup·ili
ç,ante venia á V. S. para insistiL' no seu 'pe-

, . dido, esperando que V. S., reconsiderando o 
seu . d~spacho, ~e dig!rnrá mandar passar a 
cert1dao _requerida, CUJO t 1or o supplic.rnte 
tem nos Jo!'ll:;~s, mas que não pó:le p·roduzir 
os mesmos efieitos, que o documento pedido 
pol' falta de authentiekh'.le . ' 

Nestes termos, espet\t e pede LleCerimento-
E. R. M. -. 

Capitn,l Fede1'.ii, 6 de janeiro de 1891 . ..:...nr. 
Aristilles CesM Spínola Z'.rnict, mcml ro do 

, Congresso Nacional. · 

Mantenho º.me~ de~pacl10 de 3 l 'do proximo 
passai.lo. - Rio, Janeiro G de 1891 .-Dr. Luiz 
Aloes. » 

e muito propositalm·mte accreceutei depois 
tle 1:iinha a~~signatura, membros do ' Congresso 
~Va~•ona_l. 1111ha no pensamento füz ~r sentir 
a autor1 dade, que o requerente não devia 
inspirar-lhe desconfianças, nem su;pei tas 
Fui p9ssou lmente levar ao Sr. 4° de!eo·ado 
º· meu papel. Recebido gentilmente, cllscu
timo3 verbalmente a questão, mas o il!m:tre 
collega a nada se moveu, e atacou-me 
com segundo indefil'imento. 

o SR· B..\.DARÓ- E' rê;o dti po'.Lb do Rio 
de Janeiro negar certidões. 

. O SR. ~A~IA- Contudo qnanto acabo de 
dizer coutmuo conven r.ido ele que não só houve 
erro na ap"~ciaciio da questão por p1rte 
do Sr. Dr. Luiz Alves, como · ainda falta, de 
tino p::ilitico, negtindo-m~ a certidão pedict.1, 
o que poc~e ~ar · lo~·~r a 111terpretações pouco 
favorave1s a policia. Nem os nobres depu
tados e senadores ignoram c·s boatos, 

que por ahi teem corrido e eori.'em ainda 
sobre o attenhdo co11tt'a a 'l'ríbuwi, boatos 
que não trarei jamais a este recinto, e nos 
q uaes _por ~10nra de toclo3 não pos;;o, nem 
devo acrech tar : e esses bo.i tos· podem ai nela 
crescer e tomar vulto co:n este facto, tau.to 
mais quando todos se lembram do môclo, 
por.1ue n:i. Gazeta ela Tai·cle pronunciou-se o 
proprio ge:1eral Franzini. Eu pelo minha 
P0"te clese.io que .fique. bem patente que não 
sono mundo olfrcrnl, mas· no· Brazil inteiro 
não Ju um só homem de cot'açiio, um s6 
brazileiro, que prese a honra de seu paiz 
e do po~er pu~liço, que não aspire ardente
mente _ver pumdos com torlo o rigor tfa lei 
os facmoras, que . se anojaram a attacar 
publica1:1ente, na r.ua · mais .frequentada 
desta _cidade, ao cah1r da noite, uma typo
·gra plm, commettendo nessa accasião toda 
a especie de crimes, desde o crime iuf,11110 
ele roubo até o homicidio ! 

A impunidade de semelhante attenbdo 
!1.este. se?tllo, no e>tado de civilisação, a qne 
.ia, attmg11~1os, sendo o primeiro n)agistrado 
ela Rer~ubl~ca o Sr. marechal Deodoro e minis
tro da .JUstiça o SI'. Campos Salles, seria, uma 
vergonha nacional. · 

A.op~nião publica não é tão clesmemor·Ltcla, 
-e. a rnchgnaçao popular contl'a o:; criminosos 
arnda neste momento é tão viv,i,, como era na 
noite de 19 ele novi:mbro, sabe-o todo es te 
Congresso. . , 

~Reatando o fio de minhas idérrs pondero aos 
I!ln~tre~ collegas que tan to menos razã,o tinha 
o St · 4 dele&"<tdo de negar.-me a certidão do 
co1:po ele de!1cto, que eu requeria, sob 0 pre
t~x_t,o de se c.sta;'. procedendo ao iuquer:ito em 
Svgretl.o de .Jus:iça, quanto acto posterior, e 
de imuto ma10r alc<ince se ln via praticado sem 
º. menm' segredo, e delle tinham dado minu
c10sa, ~Ollfa t.odos OS orgiios de rmbliciclade 
desta cidade. 

Refü:o-me a autopsia feita no cadaver de 
R;omar1z, que. clet~ Jogar a que os proprios ire
dtco~ cb pollcn vrnssem it imprensa discutir. 

.,Nao com~rehe~1t~o segr~~O sobre o cot'po de 
cl~licto de l'~anzrnt e publte1chcle completa S)
bre a autopsia de Romariz. 

Eis o qu_: me obrigou a trazer a este recinto 
esta que~tao, qne pôde parecer insig11iflcante 
a alguu:;: mas que é realmente digna ele toda 
a attençao. 

Para os excessos do3 agentes ele confianç_1, de 
qualquer g·overno, ]J[1 cl3 haver sempre re
cm'so. 

As p~1blicações dos jorna-:s não me podem 
apr~v~1tar para os .e.ffeitos jul'iJ.!icos, porque 
lhe., falta nu lh ont1c1Llncle, eis porque l.Jalo it 
por~n, do Ex~1. S~'. l\liJ! istro ela J n ltiça., que 
entretanto nao vejo mms no recinto. 

(OSr. Ministro da Just iça entrn no i·ecinto .) _ 

Pt'e?iso elo auxi.lio de V. Ex. Si V. Ex. vil' 
que po~e proporc10nar ao . obscuro deputado, 
que ~ieste 211omento fa!la, o docJmento de qne 
prec1s~, .nao proferirei mais palavras ; 'sen tar-
11:8-he! 1mmeclmtame11te, aguardando as pro
v1clenc1as. 

O 
0 

SR. , CAMP.o~. SAL!,E:3 - !\ão conheço a 
cau,a por que_ foi 111clefer1?0 o. requerimento 
do nobre deputado; mas hei de mCormar-me ... 

.0 RR. ZAMA_ - A a!legnção foi esta: nfi.o 
pode. ser defer.1do, porque trata-se de um re
q uerunen to fe1 to em segredo de j ustiç::i. 

.OSR. GoM~NSORo-Não sei em que o Ml-
111stro da Justi ça , possa intervir em um ca''O 
desses. e" 

q ~R. ZAMA - Tl'ata-se de cloleg.'auos de 
~o!Icm, agen~e. de immecliata confiança do 
Pover1:0! cle1rns.s1vel ad i1wtum, a quem 0 no
ure ~1111113;ro yode dar ordens, d~scle que se 
c?L! 1 ence1 que esse ag.::nte exorbitou no exer-
c1c10 ele suas funcções. · 

A gueslã? r_esume-se em saber si me arnistin, 
ou nao, o clt r~1to ele exigir a certidão. Si pos
s~o esse dtre1to, a ninguem e dado restrin
g d~o, on am;_ulLll-o, mesmo sob um governo 
rcrnluc1onn110, pol'qne, ao contrario do il-

lustre ininistrn, 'TJne hontem no~ assevero~1 
-at:Jlli -que a i·evoliiçao _nao estaca diante ele cli-
i·eito algl.nn, eu su5tento qne o dever dos. re.vo· -... 
lucionarios-é estacars13mpre cleante ~lo d1re1t?, 
visto como ó direitq de revolução so se leg~
tima," quando exercido p,u·a ving~r e gay:rnt1r 
direitos conculcados . Si. o despotismo nao es~ 
taca claante elo clirnito, p0rque o despotismo e 
e será sGmp1'0 a negação de tod0s el~es. _ 

Cornpreheoclo, sin1 , que as revoluçoes nao 
estaquem perante intere3ses; talvez fo:3se esse 
o pensamento do nobre ministro; mas por 
amor aos p1'incip'os, sustentai'3i que ó poéler 
ela revolução lia de ser se:npre limitado pelo 
respeito aci direito, e é po1' isto n_ie~mo que 
interponho recurso pwa o nobre m1111stro. 

O SR. Gm-rnNS'lRO dá um aparte. 

O SR . ZAil'lA- Vejo pelo que me diz c]o .no
bre desembargai:lor que~· Ex :se re~o1:e.a ,1u1~es 
do poder j11diciario; eu pnrn1s ex1gll'l a a rn· 
tervenção do executivo nas deci:;ões cle~te po
der; mas eu me refiro a delegados, cuJn, no
mea:;ão e demisstto e do Sr. Minislt'O ela Jus-
tiç::t e qti.a po:lem rJcebe'. .orcleu;;, quer. do ·;s' 
che fe de policia, quer do M1rnstro ela Just.1ça. 
(Ha wn aparte.) 

Ahi eu t«rnbem entendo · alguma · cousa. O 
art. 38 clti ref.lrma f1lla cio corpo ele delicio 
corno ele uma cbs parte3 do inqueri to; mas o 
sim1iles bom senso nos diz que o segl'Gdo .dd 
j 11 t iça não se pode eõtentlor ao acto material 
do ex1trne de ferimentos. O segyedo refere.-~º 
.i:ts cliliO'encias de cerb ordem, a que a pol101a 
precis~ mandai' pro:;ecler, e ít inquit;i9ão das 
testemunhas. Esta é que e a veedadetra don
tein~, se não estou em erro . 

Desde que, Sr .. presidente, e.u .não tive uma 
resposta completa elo nobl'e 1111rnstro, vou en
viar à rnen um requerimento que V. Ex. 
snjoitará ao apoiamente e discussão, dando
lhe depois o destino conveniente. 

o qne ·é certo é que o l113U ~m està conse· 
guido : mostrnr que ~ste humilde .cle~utado, 
tratanclo-se de um crime que tem rndtg-n.:i~o 
toda a Nação brazileira requereu a cerüd~o 
de um corpo ele clelicto feito em um dos fert
clos;não pediu favore;;, e foi-!l~e negada essa 
certidão pela clclegacin. de po!tcia. 

O SR. A. PEH,NA!\IBUco-Que fez muito mal. 

o SR. ZAMA. -Felizmente nem todos pen
sam aq Lü que me falta rnzã?. O aparte do 
nobre deputado vem a proposlto, e angment;:t 
a convicção em que estou de que me ac~o 
cheio de razão, e _de que este documento nao 
me cleveri" ser recusado de maneira alguma. 

Eu não quc1'0 que...s~ diga em paize3_esli'an· 
go'.t'03 que nós habitari'los ·uma te1:1:a em _que _ __.......... 
ntó uma c ~rtidão de corpo ele delicio "Sobre 
um snll'1ito italiano rerido, foi negada a um 
cid[1dão brazileiro, e sobre tullo a um citlacliio 
que não póJe ser suspeito a este cst:ido de 
cous:1s, poi'que tem as>ento no Congt'GS30 Na
ciona l, e é como todos os nobres . rep_'.'.'esen
tantes interess~do na boa rBorga111saç w rJ
gular desta patl'ia, que eleve ser para nó3 to-
dos assumpto elas maiores cogitações, 011 an- · 
tes que eleve ser o i1olo unico ante o qual nrto 
lwja s1crificio , que n_ão se d~va fazer para 
tomal-o g·nnde e fel·z . (llfti:lo bem). 

DISC\JRS.O PRONUNC!AD) NA SESSÃO 
DE 8 DE JANE[RO DE 1891 

O Sr. João Barbalh.o - Sr. 
presidente, depois de tão importan t:"s discnr
sos com que toem sido illustraclas oossas dis
cussões, depois de se"ter.::m feito ouvir, co:n 
applauso do Cong1:esso, tantos abali>1dos 
orndores, com prehenclo todD, a extensão ele 
mitilla ten1eridade em vil' occnpar neste mo
mento a tribuna s9111 dispor dos dotos qu.l clifo 
lustre e valia ápalavra ... 

VOZES- Não apoiado, tem muito blento. 

o SR:_. J?ÃO BARBA LHO-.. . que dão realce e 
el.evaçao as questõe;,; seIY, ter nenhum presti
gio qom que possft entretee a attençã.o do 



Congresso, onde fulgur,un tanto> trllen tos e 
notabil idades . • . 

Entretanto ol.Jedeço ao imnul~o de um de
ver imperiosissimo, e ar1ui venho , instigado 
pela minlw. consciencia de cidadão, que :me 
impede de ficar e:; t~c:onario e quedo, ne3te 
momento em que nos achamos .empenhados 
na recon::; trucção polilica cio paiz, e me induz 
a colhtborar, na medi:Ja das minllas possibili
dades, na realisação do _vasto e grnndioso 
plano esboçado na Constituição que cliscnti
mos. O Congresso relevar-mc-lrn occupar sua 
preciosa attenção e procurarei ser b:eve, 

O Sa. MEIRA DE VAsco°"cE LLO ' - Ouvil- o
hemos com todo o pr.1zer. 

o SR. JOÃO BARBA LHO - Foi dito, lia dias, 
po1• V. Ex., Sr. presidente, que todo o Brazil 
tem neste momento voltadas suas vi stas so
bre nós, que elevemos orgmJi3ar quanto ante5 
a Constitu~ção Federal, e que es ·a Com;tituição 
é pre2iso fazer-se de modo a se t• a honra do 
Brazil. · 

Si a es tas palavr:.is· proferichis com o pre 
stigio e aut oridade que a V. E.e dão seus 
muitos serviços á causa republicana e · sua 
grande devoção patriotica, si a essas concei
tuosas palavras se podesse accrescentar al
guma cousa, eu diria que neste momento não 
é só o Bl'azil quem tem os olhos vol viclos 
sobre nós, mas toda a republicana America, a 
Europa in leira, todo o mundõ civilisaclo em
fim, (apoiaclos) e que a Constituição que temos 
que elaborar eleve ser, sim, a honra do Bra
zil, mar; ao mesmo tempo a hom·a da civili
sação moderna. (Apoiados.) 

Mas para is!o, senhores, é preciso CJUe a 
Constituição saia de nossas mãos trabalhac!:t 
de p1odo a ficar sã e escorrei ta, quanto pas
sive! fl <:ja de defeitos que a possam inqu inar, 
quer se refiram elles á contextura intimn, elo 
projecto, quer á su:1 fórma. (Apoiado s. ) 

Sou, senhores, o primeiro a prestar grande 
homenagem aos talentos e inclisputada com
petencia dos distinctos publicistas que foram 
incumbiLlos pe organisar o projecto ele no~S '.t 
Constituição, bem como aos membros do e-ovar
no que se incumbiram ele rever esse pro.i ecto e 
de ofl'erecel-o á Nação pelo decreto de 22 ele 
junho do anno passado, pl'incipalmente, divi~ 
sanclo en tre os primeiros o vnlto pl'Oeminen te, 
respeitabilissimo, legenclario des)e velho ba
talhador pernambucrno, Saldanha Marinho, 
que é como que a encarnação do espírito re
publicano entl'e nós (muito b'em) e entre os 
membros elo ministe1·io,- o honrado e illustre 
ministro ela .iustiça , que se póde comparar ao 
chance Il er ele l' Hospita l, pela vastidão do seu 

___ talento e erndl.cão, e psla sua iudefessa acti
vidacle. (AiiTito bem. ) 

Entretanto, senhores, apesar desse respeito 
e homenagem que tributo a tão subiLlas in
telligancias e illustraçõss, é necessario con
fessar que ua Constituição ha defeitos, par te 
elos quaes tem sido apontados pelos meus il
lnstres collegas e mais alguns outl'os que 
ainda precisam de retoque. 

Um cios pont; :i da Constituição que mais 
me parece atacave l é justamente o que estit 
ho.ie em discussão- a organ isaçi.'ío dos cs tado3 
.e do.3 muui:::ipios . 

Viria á boil a, nesta occasiao, discutir a 
compe tencia e esphera ele acção elo poJer 
foderal e a tios poderes lowe3, assignalar os 
coilfins ela União e elos estacfo3, determinar 
até ondc;i chegam os limites ele jurisclicção fe
deral e até onde se estendem os da jurisdicção 
que é propria elos estados. 

Mas , sJnhores, nesta questão se hão em
penl\ado os vu ltos mais pro'.lminentes e au
torisados desta ili ustre assembléa, se hii.o 
detaticlo muitas das melhore3 intelligencias 
que aqui se encontram e ê\Ssim não serei eu 
quem va tomar parte nessa luta de gigantes. 
Non nostrwn cst tantam componere litem. 

O regímen federali vo é a fórma ele governo 
pela qual os est:i.dos se congregam debaixo 
ele um governo commum, unicamente para 
certos e determi naLlos ti ns 'que por si mesmo~ 
ou não poderiam conseguir ou con,;eguiriam 
mal e di!Ilcilmente. 

. 9?' 

faz mal cm prohil.Jil-o e não tem cornpeten-
0ia p1ra isso, como não tem p~ra vedar a 
eleição ele quasquer magistados, si .os est~dos 
quizerem atloptar esse pt'ocesso de mve~t1~u 
ra, que eu nfí.o aconselho, nns é direito 
.lelle3. 

« § 50 O ensino será leigo e li vre e:11 lo.los 
os geáos e gra.tu ito no primario. )) 

Nessas concl içõJs 03 po .lere.s que ficam per· 
tencendo á Uni:'i:o não podem deixar tfo ser 
restrictos. 

bs poderes em rnai01' somma são os que fi
cam re3e1°vados nos estildos, porque são estes 
que tiram da sua autonomia a parcella que 
conferem á Uniã.o. (;lpoiaclos.) 

As consti tuiçõ3s do3 estados e suas leis ordi
narias terão de e3tabelecer as condições i'un

. clamentaes e regulamen tares do systerna de 
ensino preferi<.lo por calia um delles . 

Por isto é preciso que seja m con rericlos para 
os fins desta Uuiio unic;i.mente os poclôre> 
que são estrictamenteinrlispens1vei3 p1ra que 
n, União possll. subsbtir, p:tra que o govem o 
fede1·al possa funceio:mr por modo efficaz, 
para que elle .Po_:>sa des~mpe ol~ar profi?ua
mente sua m1ssao e nao mais que isso. 
( Apo iarlos .) 

Este é o conceito que tenho a respeito da 
federaçtio (miiito bem) , sem querer enfreut 1r 
ª"'ora a debatiLh questão ela autonomia ouso
b~ranin . . E si, acloptaudo por criterio es ta nc
ção pass'1.mos uma revish ainda que rapida 
ao Íitulo que se trata ele discutir, verificare 
mos ahi clausu las qne excedem ela competen
cia 'da Constituição federal. 

O titulo 2° comeÇ'.a. por uma clisposiçfo que 
é realmente insustentavel, üxando condições, 
impo:ido preceito3 aos es.tados quanto ao modo 
por que elles deverão organisar seu governo, 
sua constituição. (UJ) : 

(( Cacla estado reger-se-lia pe!J. Constitui
ção e pelas leis que aàoptar comb nto qnr 
se organisem sob a fórma republicana., não 
contrariem os principios constitucionaes da 
União, respeitem o3 direitos que es ta Consti
tuição assegura e observem as seguintes re
gras.)) 

Jmtarnen te '3St·1s r egms silo limites que 
veem restringir a autonomia dos estados e 
attentarn contra elli\. 

Contém o art. 62 restricções que real
mente são incompativeis com as faculchcles 
que teem os estados ele reconstruir-se,cle esta
belecer a fórma, as normas por que se hão de 
reg·er no seu governo, usando para isso de 
poderes que po.ssuem, que são seus, ele que 
não ·podem ser despojados e que em caso 
algum elevem v.assar á Uniã'.>, sob pena ele 
não haver assim federação, mas regimen 
unitario, consolidação de estado. 

Cach estado se organisando ele modo que 
não offeuda os direitos e facultlndes ela União, 
terá a liberdade ele r egular-se e estabslecer 
seu re;:rimen , conforme entender mais conve
niente-às suas condições e circumstancias. 

Neste p1rticulal' me parece que o projecto 
aferrou-se a mó.os vezos, atendo-se aos anti
(J;OS moldes para estabelecer um systema uni
forme, symetrico, inflexivo!, como si pudesse 
ser adoptado em to:los os estados, como si 
fosse licito entrar n1s prerogativas destes e 
SeCJues trando aquillo que é cb compe tencia 
dos mesmos. 

UM SR. REPRESBNTAN1'8- Sempre a tu
téla. 

O SR . JoXo BAR.BAr,1-10- Entre estas re
gras de organisacão dos estados que a Con
sti tuiçlo, sem competencia, estabelece, ternos 
algumas que merecem especial menção. 

Diz o § 2°:« Os governatloi'eS e os membros 
ela legislatura loc1l serão electi vos.)) 

·l\fas sem duvida devem ser deixado ao3 
estndos estabelecerem e regularem isso como 
melhor lhes parecei' . Não é a Unifo que lhes 
dá esse direite>, nem elh tem que lhes p1'e·· 
screver preceitos taes. 

A União, a meu ver, não tem competencia 
pa,l'a. declarar que o ensi no instituído e cus
teado pelos estados ou por p1rticulares seja 
lei o·o. Nilo é na Constituição federa.! que tam
be1f1 S3 ha ele est,i belecer a gr,üuidade, em
bora re3tricta ao 1° gráo, do ensino publico 
darlo em escolas crcadas e sustentachis pelos 
e5tados. 

Além eia incompetenci<t d<1 UQião, dit -se que 
ella, conforme a Constituição,que estamos vo
tando , não deixa recursos aos estados pelo 
menos a muitos dellé3 para estabelecerem 
.seus serviços, seu systema de aclmi nish'uçilo 
de ensino para prover as clespezas com a m
:;trucção primaria. Ao mesmo tempo que se 
consagra tü instrucç\i.o no ~ystema eco
nomico e fi nanceiro elos estaclos,e estl'anho e 
injustiflc<"Lvel imp?r-se a obrigaç~o de que o 
ensino seja gratmto, sou ele op1111ao que nos 
estados o ensino do 1° grào eleve se E g:ra
tuito. Mas, não ha necessidade ela. Un1ao im
por esta restricção ao dil'eito cios est<tdos, 
pl'inci palmenle h\ttando-se ele estados, cu
jas fontes ele renda escasseam . 

O art. 63 estabelece que uma lei do Con
gres;;o Nacion[1l distribua aos estados uma 
certa exten&1o de tcrn1s devolutas, demar
cadas á custa delles; impõe-llles clausul.as 
rn lativas ao aproveitamen.to dessa Pl'?Pil~
clacle cediclri aos estados e chi- lhes autor1saçao 
para sob taes clausul:is , clisporam elles dessas 
terra's 1; 0~ qualquer t itulo, gratu.ito _ou on
eroso, determinando, porém, que si nao i'nrem 
povoadas e colonisaclas cl~ntr?_cle certo tempo, 
encorpo1\un-se de. uovo a Bnmo . . . 

No > Estados U111clos, onde ln d1 tl'erenç1 ele 
territorios e estados, pócle-se cornprehender o 
direito da. União sobre os primeir os ; entre 
nós, porém, que as antigas provincias não 
são simples terri torios, mas p1ssaram a con
stl tuie estados, as terras elas provincias de
vem necessariamente pertencer aos estaclo3. 
As terras são dos estados ; não é a Consti tui
ção não é a União, não é a. feder,1ção que 
lhe~ dá o territorio, que já é delles mesmo. 
Não posso, além cfüso, comprehender dentl'O 
da circumscripi;ão territorial dos estados, ter 
ritorios que pertençam a um poder e~tranho, 
ainda CJUe seja esse poder a Uni~o, sü vo des
aprnpriados por esta para serviços fecleraes . 

Neste ponto tão resp3itado é 110 3 Estados 
Unidos ela Americ<1. do Norte o direito elos 
estados que até os terrenos p.ua estabeleci
mentos militares, fortalezas, arsenae~. esta
leiros são comprados ou desapropriados aos 
estados. 

Uu SR . REPRESENTANTE-Já 110S'í'[Uerem 
tirar as ilhas ele Fernando ele Noronha,. 

o SR. . JoÃo BAR.IlALHo - Quando não se 
cheO'ou a tocar no territorio ele nenhum cios 
est~los , quando não se fez d!minu:ção. cl? ter
ritot·io ele nenhuma elas antigas provincias elo 
Brazil ao constituir-se a Republica entre nós, 

· o archipelago ele Fernando de Noronha., que 
é urna joia destinada a· grande futu.ro, uma 
riqueza, uma fonte ele rendas que sera 1:'lgt~m 
ui·, foi-nos tomada pelo Governo Prov1sort0, 
sem que ao estado ele Pernambuco se clésse 
satisfação , sem ser de::apropriach e sem in
demnização, não havendo p1ra isso motivo 
algum. 

Preciso, porem, estabelecer o meu ponto 
de partida, conforme a idóa que foço elo que 
seja governo federativo. 

«Não será electiva a rnagistnttnra.)> Eis 
uma limitação insusteulavel e inconveniente . 
Organisem os estn,clos sua magistr:.i.tura como 
a quizerem elles, é direito seu. A magistra
tura ele paz, o primeiro e}o da cadeiaj ucliciaria , 
essa instituição ele prestigio secular e tão 
preciosa, eleve ser electiv11 ; a Constituição 

Felizmente o illustre ministro ela justiça uo 
decreto de organisaç,,"io ela magistratura fe
deral estuJ>eleceu uma disposição, füzelltlo 
desapparecer a j urisdicçã.o especial gne ai.li 
estabeleceu ; parece, porem, que devia posi
tivamente restituir ao estado aquillo que um 
clecre to an torior lhe tinha timdo. 

\ 
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O n,rt. 64 eucerra urna tl1esc co:.i tr,1elictoria, 
corno principio federativo, e t)~z q1:e:-: <<"E' 
facultado aos estados- mas a Unmo nao fawlta 
cousa algnina aos estados que n, compõem. 
Si úS poderes da União lhes são con!'eridos 

· pelos estad0s, como diz o art. 6'1 que a União 
faculta aos estados ta es e L\es pl'ei'Qg,\li vas ~ 
A Constituiçãà da Uuião cerLn,rnente não é 
que faz coucessã"o ele poderes aos estados, 
estes · terão ainda clepciis ele fe ~le iwlos as f,L
culdaHes que são intimas e connexas com a 
sua a ut0nomia. 

Dizº· art. 64 § 1° (iâ) : 

«·E' .(acui tado aos e~ lados: 
«,l. ° Celebrar eíj.tre si aj uste3 e cou venções 

se~ ém·acter político (ar t. 47, n. 16 .) .» 
Mas pelo art. ,17 esb attriliuiç:lo fi c:,t de

pendente elo poclee executivo, e, em certo3 
casos, elo Congresso Nacional. · · 

O regimen que_ temos de estabelecer nes ta 
Constítuiçi'lo é o regünen qne nnntém aos 
estados todas as faculdades e completa auto
uomici. pn·a · vive_reme s3_regerom conforme 
lhe.s convier , com toclo3 os podel'es necess~ rios 
.à sua existênci1 autonornicn, no cieculo çl a 
sun, ·aclivich\'.le aelministr.:\tiva, cconomicn, e po
lítica. -Por qüe razão f0i .tão escaSS:1 e rniu 
g·uacla n, disposiçi'ío deste artigo, perrnittindo 
aos estldos !:Ómente (lê) : 

<{ CeleJ)l'ar lllltre si ajLt>tes e conven;·õ3s 
sem caractct' politko » ·1 

N[l, Confecle raç5:o Suissa 'os cantões füzem 
Valado~ ató com paizes eslrangeiros sobre 
objeclos concernentes it o3onomi a publica, 
relaçocs cl0 Yiziu hançn, e de polic'a, umn,' vez 
(/ ll!'J l}ão sejam contrnrios li fetleraçfo e ao di
reito dos 01Ltro3 estados e solJre ta es objectos 03 
Cit-~Üõ_es se pàcl em corcesponclet' tlirectamente 
eqp1 as a utoriclmles in t'eri01·os e emprogaclos 
t!G -um es t~ulo esteangeil'o. Está i ~ lo nos 
arts. 0° e 10 da constituição f0eleral Llaq uelle 
i1aiz. E ó obvio que circumstancias podem 
o()con er pot' onde scjci, necess::trio qus os 
nossos es tudos, que limitam-s ~ com paizés 
es tfangeii·os, possam entr.H' em ajustes e tra
tados com esses pnizes limitrophes. 
_ Parece qne a; Constituição tem receio ele 

levar o principio fo clerati\'O até ás ultimas 
co11s1quoncias, estabeleco clausuhls · h\o -
restrictivas q11e altera r::t m com ple lamente 
aquelle pl'incipio. 

Sr. presidente, V . Ex. por u:mi intuiç:í,o 
múito pMriotic[t e t'.1Z :J~wo l tom CJDce•1ido nos 
01·adóras rp o façam cc; tas o_,p lot•açõ3s pelos 
terreno; adjaccn tes rro ela di'sc LtS ;ão. Vou pre
valecet·- me um ponco do~>lt 1'1'<\tHJUeY.:1 e pru
metto não abusrir delht. 

Tenho_ tio clomomtrur que a Consti tni(ilo 
muitas vozes a[hstou-se do pri ncipio í'ecle1·a
tivo. _Q_art . 1°, do projeclo nos fa ll :1 de uma 
re1)Ublic<i fo Jeml, nus p:i. t•a isso ó necessa
l'io que os estados, que se foclcram, con3ervem 
a$ faculdades e as prerogati vas p1•opt·ü1s, com 
as quàes Ji cal'iío em situação elo se mGnter 
na vet\ l_adoi1•a ai ll)t'a _do sys tema. Do co n
trario voltarão os es tados á condição ele pro
viocias e -ao reg imen ele concentração em que 
antes se achavam. Assim, em vez ele fodem
çiío, essa que se phtu~.i 1, cleverin, ante3 dizr31·
S3 consoli,:lação de esfarlos , como aci1m\ lem
bro.' Precis un'os constituie um regimen que 
não sej[t o falseamento cl<t idé L foderal. 

··um do3 pontos em. que me parece q ~ie 
houve sacri fiei o dessa. itléJ, não t n,l vez quanto 
ao systenn em g·eral, mas crm relação aos 
etreitos .e resu ltado, é aquell e que S9 refere á. 
distr:bui ç1Lo elas -rend 1s, porque" ser man
tida essa que o projr.cto cren, e aqui se votou , 
os estarlos, si1Jiio em SU[t tota.lichcle, mas em 
su1 túiforia, fi car5,o com encargo.i superio!'eS 
aos seús recursos, ás su 1.s t'ctculclacles finnn
ceiras. N:io · ln lima infracçio propr· iamen te 
elo prin cipio, mas os _ efYeito~ elo reg ímen 
disci'imi-nat ivo das renrl[ts p1•ocluzirão esse 
resultado que assignalo, ficando -os_ e.i tados 
S3111 meios, sem recur.:;03 pal'a os -enmirgos 
qiie tomam, isto é, im possibili fados ele exer

-ce1", como convém e é direito seu, suas prero
gali vas tfo estado._ 

u~r S1i. RllPi~E3llN'l'ANTB - Não cqmpre-
hendo assim. -

o Sn,. JO ÃO BARBALl10 - o art. 10 contem 
umn,· di sp:isição que, S'Jgunclo .criteri.o a que 
me referi, me parece t ambem. 1111poss1vel tle 
se sustenhr, e é a que prnlnbe -aos .es.tado ; 

,estabelecer ou subvencio~rnr ,cultos rffl1g1osos. 
PMecia-me ser de bo:n alvitre tieixar-~e _ 

isso à vontade dos estados . Es tn, prol11b1çao 
-uão é tú11 carecteri::;tico cio regimen federnl. 

Temo3 o exemplo na cons.tituiç1o da. ~~-e
publi~[l, Argenti na quG manteJ1 uma religmo 
olfkial. 

- A disposição tle que trato, deveria, sem elu
viclJ., desapparecer. ela Constituição, e ~em 
por isso sofirerln, t~ . União, nem P?r isso 
soffrerin,m oi estados . O governo pode sei· 
fede1•.tli vo mm ter que ver com o facto de 
ha Vei' r.:Jligi::to de es tado " 

o Sh. MlJ'.IRA DE VASCO:'{CiLLOS ...,... Mas issJ 
·ele pen ele do principio jit estabelecido anterior-, 
mente. 

O Sr: . JoÃo BAn.UALHO ~E' necessario que 
os esL1dos possilm exc t· .::~1' todas ~riu~l\a·s fa
culdade> que não forem rncompüt veis com a 
Uniao. Não vejo que ·elalli possa. vir neHhum 
prej uizo . 

o SR. R AililRO BARCELLOS - Póde pre
judic:tr aos fil110s cios outro3 es tados . 

O Sn,. Jolo BARDALHO - l\fas como '! 

O Sn . ltA~mw BARCELLOS ~ F,1ze nclo por 
exemplo com que eu concorra p:mt uma re
ligit\o que não ó n, minln. (Ap 'lrtes.) 

O Srt. JoÃo BAR11ALHO - Parece-me, en 
trnLrnto, ap3za r dGs f11s oll:Drvações, que a 
l'niilo pócle suhsis til', como un! gove~·no com
rnum el os estado:;, sem que SeJa preciso fazer 
a c->'tas um[t prohi1Jiç5:o ·ciest[t naturem. -

Dou estfl. nttl'ibuição aos govemos lo
C:13S, o só a elles , po1·que quanto [1, mim, 
-este oltiect0 e eh 1rnture1-a elos_ que ele
vem perle11car f1, .§Oboranrn J-e cael[t . . nm 
elos estidos . A Ulll tLO, e3S'.t nn,o podem im
por-n, .t odos os estados t al ~u- g_ual reli ~·ião , 
mas nilo acho que a pl'Olnbiçao contra os 
e3taclos, com relaçlo ao cnlto religioso, ~eja 
Lle incleclinn, ve l ne_cessíd<tcle para que-possa 
subsisti t' o r agimen t'e:lerati vo . 

O SB . RAurn,o R\RC :éLLOS -Per<Ji1 J:subsisti,1 
o systerna n,clopt tLdo pela União- a plena 
lib J: tl 1üe de culto3. 

Este poli to .nã; Lliz "'respeilo pro1fr ia'lllell ttl 
ao systema fecle1\tli vo· e' se podia c~tabel ecer, 
qualquet' que, fosse _ ó' ra; imen .-do. -governo,_ 
mas refere-se sem duvida ao pr1nc! p~o demo
cmtico, que é 'lambem uma. ·das basas desta 
Constituição. 

A COG?titu iç1o e3tallelece qne ~s forças ele 
mm' e terr.1 são •instituiÇÕJ3 11 :1Cl0Ll<L ?S lJel'
manentes, nns, e uma aspit>c1çito ~'~ dom9c~a~ 
eia mo:lel'll[t que n_i;lo lwja tae~ iastitu1 çoes 
com esse carncter ,ele perm:1llencu. 

0 SR '. ESPIRITO SA)\"1'0 E OUI'lWS Sl>N HO SJ!:S 
·dito !tpartes, . 

O SR . JoXo BARBA LHO - O nobre repesen
tante do meu estado ha ele perrni tt:r ciue diga 
que n5,o quero propor com isto a su~pres3ão 
do exercito e da arma.ela, a que o pmz eleve 
irnmcrnsos serviços e. de que precisa . 

o SR . ESPilUTO SANTO-Seria mui to bom 
aliils . 

o SR . JoÃo BAn.BALHo-Mas o qn e me pa. 
rece é qu; a instituiçii:J clo3 exercit'os perm _:
nentes não é uma instituição liberal. 

PollBriamos scg 11it' o c\'.emp\o ela Sui .;s-1. 
A c1nstituiç5.o alli ved[t á UniiLo mnn
ter exerci to3 parman3ntes, e ?S. c111tõ3s 
apenas pódem ter um numero lttmta':lo ele 
força regula~a p -31:1 União (apartes) , que 
actua.lmente e ele 300 solrlfülos para ca:Jn 
C;\lltão. 

O Sn. Joií.o BARBALno-E' uma especie de 
descan tl'alis'.lção tlo serviço mi ~i tae. Sou 110; 
peimeit'03 a recouhecet' 03 muitos e gr11nde8 
sérviços que o exei:c1 to e armaLh nos teem 
prestrtclo, mas não ha necessi(h rL1 cl i se pre~ 
sc1•ever em uma ConstituiÇiio que lrnja exer
ci to permanente, como se dispõe aqni n? 
projecto que elevemos ter fo1·ç1s de term e 
mat' permanentes . - ' ' 

Ifa, mais outro ponto cm que me JlfL1'3_ce ~11e 
a Conslituiç5.o an eda-se elo prin ;!ipio f !Llera- -
tivo ; é o que se rer0re à e1eiçã.o dos me:n
llro~ Llo Congresso. 

Desde que os esLlclos teem de depular ao 
Congresso certo numero ele represeqtante; de 
sua -escolha,, e claro que em caclit est'lclo ele
vem ser esco lhid o>, S'lgundo o prucossó elei
toral qne o poder 'locar comp::ten tG pi:efor:r. 
Conhecido o numero a eleger, fixado por lei 
federn,l, nito Jt[t rnzifo p1ra não fi car liVl'e !1.'L> 
estados fü ze t' a eLeiçfo cacb um pelo s:-sto1mi 
que bem 111 ;s pa1'e~ee. 
_ Outro ponto importante e de nrnita g-rav id:1-
ele Ó·O-seg-1Iinte-a, inelegibilidade do clero. A 

O Srt . JoXo BARBA'T,uo -E <t provn, à <JUe inele!ábilidacle do clero traduz-se eni rest1·ic-
l11 aU cJ-nstitui1.;-ães f'ederaes cm 11ue estit es - çito , -reduz-se a um at<tqi1e ao di1·~ i!o p:i lilico 
tabe b cldo o cuHo offi cial; e o exemplo que ele um g·r.rnde numero ele brazileiro!;llõwff:r-
cite'i cl it coustituição dn, [{.epnblicn, Argentina, classe muito respeitavel. 
onde exist•3 a religião ele e3tado. , (Ha algu1is 

A Constituiçlo FOLleral, bem co:no as dos a11ar:e-s) 
esta•los , não teen1 c')mpetcnci[t p1ea ess:1 mu-

Mas o <Jue quero auuaJ e que os -estàclos re- tilaçã0 . -
gulem est[l, matcl'i[t conforme lhes parecer 
melhor. - · Continuando a pn,ssar em revistá as dispo-

Este meu modo de ver Sllpponho muito"mais ~içõe3 an tag-on icas com o pri1Jcipio ferlePa l, 
'acertado liberal do que_ 0 ela ConslitniÇão. chegnmos ao art. 33, no qual ainda vemos a 

Const ituição e3quecer um pou ~o [t a utonomi:1 
Nci art. 11 diz-se : - dos estn,rlos, qnanclo cfü que compete ao '-Con
«E' p1·ohibido aos est<ulos tributar por qual- grí)S3o Nncionnl legisl<Lr sobre [t divida p11 ~ 

quer modo ou embaraçar com qualquer eliffi- blicn.. Esta disposição em term 18 n,ssi m 
cnldade oa gravame reg ularmentaJ? ou admi- amplo3, sem rosal va do serviço da .rJivicla 
nistrati vo,- actos, instituiçõils ou serviços eJ- elos estado3, é eviilentemeote attentatoria do 
tabelecidos pelo governo da União .» iwinci p'o federativo ; é preciso emen b 1-1 

d ;i,ccresc3nta,nclo aqui uma rest-ricção queres~ Este ponto r efere-se á. jul'is icção dn, União 
e dos estados; devia ter sido ostabeleci1lo com guartla <L competenci'.t assim invadida. 
reciprocic\[tde, do cont rario traz suborclinµçito Q Sl'. J\!1,IRA DE VAS GONCELLOS-!sto foi 
destes itquell a em ma teria 'cb cornpstencht um lo,pso, nKo póde _deixar ele ser, 
exclusiv<t. dos me3'.TI 03 . -

UMA voz-Jit foi supprimida . 

o Sr •. Jo!í.o 8-\RDAL'-IO - A.in ·Ja as3im as rni
nha's obsbrvn,ç:ões podem prev1tlecer para mos
trar qne o projecto dn, Constituiç:lo ainda fal-
seou nesta pwte o princip'o fecler<1tivo. ' 

(O Sr. presillen/e rncis"~ ini3 ci siici cede iro:) 

No art. 14, Sr . presidente , [t Constituição 
se occnpa das forças ele terra e mar. -

Vemos ait1 ht o mesmci defeito no art. 34 
quando attribue á. União o poll3r de crea~ 
i1J stituições ele ensino snperiot' .e secundario 
110s es tados. e ele p1:ov~r á instrucção primarfa, 
e seca ncli1rn no D1stl'1cto Federal. 

Sr. prcsi1lente, CGrtamente que a creaçãci e 
a re!iulm~en.t_ação el 3 i1i.s~tu.tos ele instrtÍcç;fo 
publica mo ~ ~111'.1 coud1ç.1:0 rndecl inn.yel para 
que poss'1 suos1s_t1r a Uma.o e futrncionnr . em 
toda a extensão de seus poderes; quero dizer 
nos ]Jo cler~s que c:Hnpetém à União 'para re~ . 
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g'ulai· os negocios, quê os estados por si mes-
mos não podem promover, não é preciso in
cluir, como indec1inavel, a faculdade de crear 
institutos de ensino, ·a qual, por - si mesxa, 
não é evidentemente · uma funcção inherente 
e característica do podiir federal. Os estados 
ss colligam em -União, porque não pos,;am se 
occupar de instrucção publica nem para o fim 
de incumbir esse s~rviço ao governo centeal. 

E' um servfço importante, mas não é ' pro
priamente federal; penso que elle atê deve 

_ser faculdade, exclusiva competencia dos mu
nicipios, não tendo os proprios estados que 

- intervir nisto prilicipalmente quanto ao en
sino primario. E vou ainda mais longe, por
que me parece mesmo que o governo não tem 
a missão de ensinar, que o ensino não é uma 
faculdade magestatica, uma faculdade que se 
i'ncopore as faculdades do governo da Unifio, 
do Estado. · · 

Eu iria até o ponto de supprlmir os privi
legios ligados aos titulas scientifi.co3-. 

O SR. EsPIRITO SANTO- Muit:t gen~e não 
gostaria disso. 

o SR. JOÃO BkRBALl-IO- o· governo, pre
cisando de pessoas habilitada~ para exercer 

_ taes ou quaes funcções publicas, estabeleceria 
o.seu systema. de concursos, e nesses concur
sos, julgados por protlcionaes, por capacidades 
incontestaveis, competentes, insuspeit<1s, as 
pessoas -que se most_rassem mais habilitadas 
para exercer ·essas funcções seriam preferi
das p_ara os carg·Js que se tivessem de prover. 

o SR, GABINO BESOURO- Perfeitamente; 
Stl pófo ser douto sem ser dout0r. 

·o SR. ToLl'NTINO oECARVALHO- Mas não 
é .o governo que concede titulos . scientificos, 
s-'ío as corporações. (Ha outros o.partes.) 

O SR. JoÃo BARBALHo - Não ligo ao t:tulo 
ou diploma o direito a exercer qualquer em
prego ou funcção; ligo este direito a habilita
ção ; e o meio pratico mais efficaz de se pro
var habilitação é o concur30 bem reO'u-

Constituição e~t_a)Jeleceu e que devia. ser ré
gra, que devia· ser pl'incipio. 

, O artigo q~e trata do município, Sr. pre
S1clente, ~ ev1de1~temente ?ma excrescencia (se 
n::e perm!Ltem ,cltzel ·O assim) nesta Constitui
çao. 

Pois os í)stados precisam que nós lhes man
demos d.aft~i .. osinoldes . para organisarem os 
seus munw1p1os ? Que federação é esta em riue 
a Constituição federal ó que \Ja ele determinar 
o circulo, em que hão ele' git·ar as funcções mu-
nici paes 1 · 

O SR. PERfüi.MBuco- Apoiado. 

, 99 

o SR. MEIRA DE VAscoNeELLOS-Si, entre 
as outras nações, na traducção ele documentos 
offlciaes no3sos, escri;itos em bom portuguez., 
levantam-nos falsos horríveis, imagine-se 
o que acontecerá tracluzinfo-se em portuguez 
clessg, ordem. 

O _SR. JoÃo BARBAr.Ho-l\fas, Sr . . presi
den_te, .. esses defeitos da Constituição (que 
afinal tal vez não q s1jam, mas que me para
cem taes), teem sido em parte eliminados pelo 
Congresso, e é de esperar que quanto ao resto 
ainda os corrij .tmos, e si alguns ainda assim 
permanecerem, serão mais tarcle expungidos 
por congressos ulteriores. 

Q·SR. ESPIRITO. SANTO- Meu collega, dis- Entretanto, Sr. presidente, apezar de to-
cordo de v. Ex. nesse ponto. do3 esses defeitos, quero esb. Constituição, 

O SR. Jo;\.o .- BARB.\LHO- Sinto muito, mas 
estou exprirriipdo a mfoha convicção. . 

_ UMA voz;_ SÍ discorLhl, ha de haver quem 
concorda. _ · · _ . 

sim, senhores, quero esta Constituição, e 
della digo como de seu paiz natal 'dizia 
Shakspeare : « Patria, apezar de toclos os 
teus defüitos, quero-te muito e sempre. » 

Quero esta Constituição, senhores, porque 
est.t Constituição é a Republica e a Republica 

O SR. EsPIRITO SANTO-,. Com a republícf!, 0 ó a prosperidade, a grandeza., o esplendido 
municipio é'.a base do r,egiúien livre, futuro da p'l.tria ! Quero estl. Constituição, 

O SR. JoÃo BAitBALHo~ Si'. presidente, a 
pl'incipio me referi as imperfeições da Consti
tuiç.-'\o, sob o ponto de vista ~m que até agora 
a tenho encarrado, e al\udi tambem a defeitos 
quanto á sua fürma; não' sou competente para 
fazer a critica do projecto, eJn nenhum Llesses 
pontos de vista., mas 'devo ainfa indic:ir esses 
outros defeitos a .que alludo. 

VOZES- Tein toda a COLÚp~tencia. 

O SR. JoÃo.BARBALHO- A reclacção desta 
Constituiç.-1.o resen te-se ele defeitos fae> que 
eleve ser muito cnicladosament!3 revista depois 
que findarem nossas Llisçussões. Quero crer 
que a redacção ,final clo,-projecto não foi feita 
o não pó1e ·ser '' .demorl\d'ameate revista por 
nenhum elos memb1'os do -. ministerio, foi sem 
duvida incunibida, muito naturalmente, a al
guem que tal vez não tivesse tempo de corri()'ir 
1;18 imperfeições _que no p~_ojecto apparecem ~ 

senhores, porqu3 ella virà realisar entre nó3 
o llesidenuum dos gl·andes revolucionarios 
frnucezes, esses cosmopolitas da liberdade ; 
os revolucionarias ft'ancezes ·de 1848, no pre
ambulo da Constituição escreveram : 

« A França se constitue em republicJ,, 
Adaptando esta fórma definitiva de governo, 
ella se propõe caminhar mais livremente na 
senda do progresso e da civilisal{ão, assegurar 
uma cfütribuição cada. vez mais equidosa dos 
encargos e ·vantagens sociaes, augmentar a 
abastança ele cada um pel<t diminuição das 
despezas publicas e dos impostos, · e fazer che
gar todos os cidach'io3, sem nova commoção, 
pela acção successiva e constante das i:mtitui
ções e das leis, a um grão sempre cresceu te 
de moralidade, illush'açã.o e bemestar. » 

lado. º für. SR. REPRESENTAN'i'E..:... Nã.o brilha em 
DE VASCONCELLOS - Nem grammatica. . O SR. MEmA 

sempre. 

Sr. presidente, quero esta Constituiçãu 
apezar de t_9dos os seus defeitos, porque ella 
vem realisar a obra iniciada pelos revolu
cionarios de Pernambuco em 1110 (muito bem), 
os -primeiros. que no Brazil trabalh.aram pe~a 
independencn e sonharam a republica. (ilfoito 
bem). '' Quero esta Constituição -porque ella 
vem realisar a obra dos revolucionarios. per
nambucanos de 1817, que plantaram defitiiti
vamente a semente da republica, rega.nua 
com seu sangue· de heróes o solo patrio, escre
ven1o uhrn. das mais bellas pag-inas da histo
ria politica da, nossa püria. (11foito bem.) 

o SR. ESPIRITO SANTO - 'Està bom ; não 
lla nada perfüito neste mundo. 

o SR. JOÃO BARBALHO - Continuando a 
minha degre3~ã~, _Sr. pre~idente, chego á 
p 1rte da Const1tmçao_. que trato. da eleição do 
presidente da Republica. 

O principio de que os estados devem fi"'urar 
nesta eleição, cada um como umá entidade 
collectiva, uma individualidade política, va
lendo cada estado tanto como outro, não foi 
admi ttido pelo Congresso .. , 

0 SR. MEIRA DÉ VASCONCELLOS - lnfeli :-
meµte, devia tel-o sido. . 

UM SR. REPRESENTANTE - Felizmente. 

O S1i. JoÃo BARBALHo- .•. e foi atacado 
cólll mais ou menos fortaleza e vigor por. 
muitos dos oradores, que deste assumpto se 
occuparam. No meu ruodode ver, este princi
pio é preferível, nada tem ele condernnavel 
como a muitos parece, e -tanto é assim .que~ 
propria Constituição afi.nal foi forçacla a a.d
mittil-o em certo caso. 
. A Co'.lstit,uição estabelece a eleição indire
cta, por eleitores, em numero duplo á repre
sentação de cada estado, mas chega a. um em
baraço; quandn não se pó:le verificar, em fa
vor ele algum dos candidato3, a maioria abso
luta de votos desses eleitores a Constituição 
recorre então ao pi'incipio que deveria ter ad
mittirlo,~sto é, adopt~ como expediente aquillo 
q~e devia ter .adm!lltdo ?orno principio, ad
~1tte qu~ seJ .1m esco\lmlos o presidente o e 
v19e-pres1dente, nesse caso especial, pelo pro
pr10 Congresso, mas valendo a deputação de 
cada estad? unicamente um voto. O que me 
parece mais ~egular, ~ que me parece mais 
acert~do, 1.1~a1s comp<J,l!vel com o 1wincipio fe
àerat1vo, eJuStillll!Jl}te esta excepção, que a 

o SR. JOÃO BARUALHO- Sirva ele exemplo 
a disposição que diz que à Gamara e o Senado 
funccionarão trabalhando, e o art. 90, que diz 
-emàaraçar .com difficiildacl_es. Podia dizer
difflcnltar com embaraÇos;;- . vinha a dar na 
mesma ~ou>a. · (füso,) E varlasoutras disposi-
ções a~s:m. . 

T1unbem o decreto ein que se promulo·ou a 
a Çonstituição tem defeitos des3es, imper-Joa
veis. Ahi se lê: ·«O Governo Provisorio dà Re
publica clo3)~stado3 unidos elo Brazit, consti
wido pelo · exercito e armada'!f, como si o 
Brazil tivesse sido consqtuido pelo exercito 
e a armad!I-· Depis accrescenta: «Consideran
do n• co:1ven_iencia de aftender immediata
mente ao-sentimento nacional»,. mas, senhores 
tratando-se d.a Constituição não se trata d~ 
uma questãô _atl'ecll va (ap~içidos), uão se tem 
de re~orrer ao sentimento; é a opinião pu
blica que exige que se adaptem taes e faes 
idéas. (Continua a ler) •. .- contemplando al
gumas n ltera.;iões in,licadas e! Constituiçao 'da 
Republica dqs Estados Unidos do Brazil, cujo 
texto», .. O texto do Bl'.1zi 1! (C mtiniiando a lei-) 
•.. dependente ela approvação do futuro 
Congresso, se publicou pelo -decreto dé 22 de 
junho ries'e anno.>> Se püblicou pela imprenstt 
e não pelo decreto ,(Con~iii.ia a le'r.) « \ Consti
tuiç'io dada a -publico no decreto n, 510 de 22 
de junho de 1890, é siibstituida pela que com 
este decreto se publica.» Temos mais, por
tanto, uma Constituição que é substitutiva e 
pelaredacç1o das Jlalavras qua ac1bo de ler 
parecs que-este ecreto .cle promul)!'ação (de 
29 de g_utubro)-é o mesmo ·decreto 5!0 de 22 
de junho. Cito is~o para dar algumas amos
trns do que é a refarção do p1•ojecto. 

Uma Con~titu-ição, .um .documento político 
de tamanll'.11mpo_rtancia, d~tanta magnitude, 
deve ser ltvre ainda mesmo desses defeitos 
que, por pequenos que · pareç.:1111, são entre
tanto imperdoa.veis. 

Quero e3ta Constituição, llorque e~la v~m 
realisar o pensameoto dos _revoluc10narws 
p3rnambncanos ele 1824, os umc~3 que 1c~m as 
armas na mão, responderam á 1mpos1çao tl,o 
prim iiro imp31•aclor, quando este impoz-uos 
uma Constituição. (Muito bem,) , 

Quero-a. \)Ol'f]Ué realisa, a obra. do3 hel'oes ele 
1824, o.:; primeiros que tl'abalharap1 pela re
publica. federativa e estabeleceram a Confede
cleração dçi Equador. " 

Quero-a; ·.finalmente, pm'que, ao p1s~o que e 
um novo~ fecundissimo elemento de v1da,pro
o·résso de.:;euvol vimento e riqueza para, o 
Brazil,' é a confu3ão e desespero dos inimigos 
ela R~publica. (Muito bem.! , 

E terminarei, senhores, pedindo amda en.1-
pre3tacla a um poeta inglez uma d~ ~nas brt-
1 han tes imagens: «Vejo em e~pmto uma 
nação nova, pujante, senhoril, qt~e se levanta 
como um homem vigoroso e 83.(lto, que ac;i.ba 
de acordar e sa.cocle a su1 c.ibelleira. Vejo-a 
qual a aguia que acaba o trJ.balho da muda 
e ergue snas azas novamente plumadasi en
cara o sol e, deixando esvoal{a.i; attomto~, 
ab1ixo de si bandos de aves, rasteiras e nocti
vagas, ergue seu. vóo altaneiro e supremo pe
los espJÇOS sem fim ! _ 

A ao'uia. ó o Brazil: as ave::; rasteiras são 
os inig1igos da Republica confundidos e de~ .. 
a tinaclos ! 

VozES- Muito bem, muito bem. (O orador 
e comprimentado e abraçado por diversos Srs. 
rep1·esentantes,) 

Rio de Janeit·o -Impremia, Nacional- 1891 
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Presillencia do Sr. Pricclente de M oraes 

TERÇA-FEIRA 13 DE JANEIRO DE 1891 

Müller, Carlos Camt1os, Schmidt, L!l.cerda 
Coutinho, Victorino Monteiro, Pereira da 
Costa, Jnlio de Castilhos, Borg<Js de ~IeJeiros, 
Alcides Lima, Assis Bl\tzil, Thoma.z Flores, 
Abreu, Hornel'O B:1ptista, Rocha Osorio, Ctls
sia.no do Nascimento, Fernando Abbolt e 
Mennn, Barreto. 

Abre-se a ses3ão. 
Deixam de comparecet' com c.cu3a os Sr3. 

Ao meio dht faz-se u charnada., ~á qual re- Floriuuo Peixoto, QuiLltino Bocayuv,,, Cosar;o 
spondem os Srs. Prudente de Moraes, ·l\falta, Alvim, Jon.quim Catunda, Gil Goulart, Sa
Maclmdo, Paes de Carval.110, João Neiva raiva, Luiz Dalfino, Ro.drig1ies Fernandes, 
Eduardo Gonçalves, Francisco lvfachado, Lco- Henrique de Carvalho, l\hrtinho ~o:frig-ues 
vrg·ildo Coelho, Jo:i,quim S:trmento, João Theophilo dos Santos, Le~ndr? Maciel, Fr•.tn
Pedro, José Secumlino, Manoel Bara,fa, An- ci>co Sodr.3, Condo de Figue1rndo, Ferrnirn 
tonio Baena, ! Joaquim Cruz, Theodoro Pa- Brandão, Coita, Senn1, Fl'anci3co Amaral, 
checo, Bezerra de Albuquerque Junior, Tirno- Domingo3 Porto, BLnno d3 P<iiva, Cos:wio 
dnretoSouto, José BtJrnarclo,Oliveira Galvão, Motta Junior, Lop3s .Ctmves, Rodrigae3 Al
Almeida Barreto, Firmino da Silveira, José ves, Alfredo Ellis, Paulino Carlos, C:trlo3 
Hygino, Frederico Serrano, Tavare3 BJ.stos, Garcia Moreira da Silva e Marciano ;\hga
Rosa Junior, Co3l110 e Campos, Thomaz Cruz, !hães, 'e se:11 caus1 -os Srs. Cnnlrn Junior, 
Virgilio Damasio, Ruy Barbosa, Domingos Elyseu Martins, Ama:o _Cavalcanti, ~rn
Vicente, Monteiro de_B1rros, Laper, Campo> miro Barcellos, Jo3e S1nrnao, Pedro P:rnhno, 
Salles, Ubaldino cio Amaral, Sautps Andrade, Braz Carneiro, Rangel Pestann., Joa1mm Fe
Generoso Marques, Raulino Horn, Esteves licio Saldanltn. fl'hrinho, Annibat Falcão, Ber~ 
Junior, Pinheiro Machado, Julio F1'0l_'.t, nardo ele Menlonça, Pontes ele Miranda, Au
Amer~co Lobo, E~uarclo WanJe_nkolk, Jouo gus to- ele Frei-tu~, l\farcolino Moura, San~os 
S~veriano, Joaquun ?~ Souza, Si! va Carnel~o, i Vieim, Cyrillo de Lemos, AI bert~ .,.BranJao, 
Silva. Paranl~os, ~qq1lrnoclo . Amaral, Joa.q1:1m j Oliveira Pinto, Jo::tquim Bl'0veJ_; ,~IJu1z l\]11Pa.t, 
l\1url1nho, Pmhe11·0 G.uecles, Belfurt Vieira, Erico Coelho Alc:ndo Guanabara, Joao P1-
Uchó;i, Ro•lrigu~s, Indio ·do ·Bi:azil, .L1~ro 

1 
nheil'O, Leone'i Filho, Americo Luz, Feliciano 

Sodr~, Innocenc10 Serzedel!o, Nrna Ribeiro, Penna, Ferreira Rabello, Domingo3 Roclw, 
Cantao, Pe~lro Chermo~t, l\.fa~t<t Bace~a~, 1 Barão -ele S inta Helena, Lniz- BJ.rrelo, Al
C?sta Rodr1g~es, Casemiro. Jurnor, Anfr: . .,;10 meicla Nogueira, Adolpho .Gordo, Antonio 
Fialho, Nogueira Paranagua, Nelson, Pires Prado Fernando Simas ·Antão ele Fa,ri;1 Et·-
·Ferreira, Bwbosa Lima, Bezerril, João Lo- 1 nc~to àe Oliveira e Dem~trio Ribeit'O. ' 
pes, Justiniano do Serpa, Freclerico Borges, 1 ,, . _ ~ . , . . _ . 

José Avelin~, José Bevi.laqua., , Gonçalo de 1 I<., lida.' in~t<t em d~~ct~~sao, <'~ sem d ;bate 
L':lgps, N1l~cunento, A Imrno A fionso, Pedeo app1 ov,id,1 a neta da s ,ss,w an te•,eden te. 
Ve~ho,, Miguel ele Cast:o, Amorim Garcia, 1 E' igualmente lido, posto , ê'fü dis~~nsfo e 
Epituc10, Pedro Amer1co, .couto Cartaxo, sem debate approvaclo 0 S()D'Ufüte --;! 
Sa Antlrn;rle, Ret~mbu, Tolentrno de Carvalilo, " · i, 
Rosa e S1lvu, Joao Barbalho, Gonçalves Fer- \') 
reira, José l\fal'icmo, Almeida Pemamlmc0, PARECER N. 4 -1891 
Juvencio de Aguiar, André Cavalcanti, _ _ 
Rctymunelo Bandeira, Meira de Vasconcello3, Licertça ao clepiitaxo JosrJ RJClrigues. Fernawles 
Pereira. · de Lyra,, João de Siqueira, João 1- . · 
Vieira, Luiz cl~.--p .. nd·mde, Espirita Santo, A commi>são í10meada de accordo com o 
Be-Harmrno~c,\rneiro, Oiti~ica., GaLino Be- i ai't. 20. do Regimento lnt irno a qnem foi 
souro, Ivo elo Prado, Oliveira Valladão, 1 presente o officio do deputndo pelo. estado do 
Felisbello Fmire, Paulo Argollo, To3ta, Maranhão José Rodrigues Fe1•1nndes, ·em que 
Soobra, Antonio Eusebio, Zama., Arthur Rios, solici-tu urna licença p:tm poder retirar-se 
Garcia Pires, Santos Pereira., Custodio ele desta capita 1 por motivo de moles tia om p ·s-
1\.lello, Paulu Guimarães, Milton, Ampliilo- so'.1 ele sua fümilia, é de p:trecer que seja essa 
phio, Dionysio Cerqueira, Leovigildo Filgliei- licença conce:lidu. 
ras, Bitrão d'e S. Mar.:os, Medrado, B:crão Sala dttS CommissõJs,10 dej1neiro rle 1891. 
de Vill::t ViçosJ, Prisco Paraisa, -· Mon iz - João da Silva Retumba.- Manoel Bernar
Freil'e, Afüayde Junior, Fonseca e Silva; clino ela Costa R1drigices. - Dt. Virgílio C. 
Fonseca Hermes, Nilo Peçanlla, Urbano Mur· Damasio. 
condes, l\'Ianhães Barreto, Viriato de Medeiros, 
Virgilio Pessoa, França Carvalho, Baptistu 
dtt Motta, Fróes ela Cruz, S::tmpaio Ferraz, 
Lopes Trovão, hcques Ourique, Arisli<ies 
Lobo, Mayrink, Furquini ·werneck, Domin
gos Je3uiuo, Vinlmes, Thomaz D Jllino, 
Antonio Olyntho, B.1daró, Pacifico l\Llsc1rc· 
rihal, Gabriel de Magalhães, Chagas Cob::llo, 
Jacob da Paixão, Alexandre Stockler, F1"crn
cisco Veiga, Lamounier, AI varo Botelho, 
Gonçalves Chaves, Viotti, Corrêa Rabello, 
nutra Nicacio, Manoel Fulgencio, Astolpho 
Pio, Aristides Maia, Gonçllves Ramos, Curlo3 
Chagas, Costa Machado, Palleta, Jo:io ele 
A vellar, Ferreira Pires, Joi:io Luiz; Martinho 
Prado Junior, fürn arJino de Campos, Fran
cisco Glicerio, Moraes Barros, Domingo> ele 
Moraes, Carvulhal, Angelo Pinheiro, Mursa, 
Rodolpho l\IiranclD, Costa, Junior, Rubião Ju
nior, Fleury Curado, Leopoldo Bulhões, Gui
m:1ri'íes Natal, Antoni.) Azercclo, Caetano d9 
AlbuqueriJ.tt '.! , Belarmino ele Memlonç.1, L~uro 

O Sr. A111erico Lobo (pela or 
de m)- Sr. presi.Jen te, il 1 ustres concirLtdãos ! 
l\fois ele urna vez tenho claclo aq:ii apartes qua 
não· teem sido t'Jnndos. · 

Não larnc:mto esse fücto si11fio porq Lrn rne tlá 
o trabllho, ás vezes, de tb .r segunda ediçio, 
quando follo . Mas lrn ulguns q 11e não deixarei 
de reproduzir. 

Quando orava o meu illnstl'e comprovin
ciano, o Sr. B:ttlaró, e accusll.va o SI'. mi
nistro da justiça porque confüwn., no · pro
jecto, ao poder j udiCiario feclEral o caso ele 
habeas corpus, eu dis3e que n, liberdade não 
tinha alçada. . 

Quan.Jo orava o.Sr. senador pelo Puraná, e 
alluLliu á guerra contra o Seiiado, eu disse 
que, si o Brazil estivesse cm term os tle nulli
fic '.l.r es3a representnçito dos estados, estaria 
trun \Je:n e:n termo.> de n ui l ific.1r rc i·eprescn • 

N. 11 

taç'.io da Cunrni'<t, e que a c011 ' -~uncitt seria 
que uma e outru seriam abo: . . s, e o povo 
vit'ia clemocrnticunen te faz e:· .. lei. 

Fioalmente, Sr. pre iidentu, ·J;rnn•lo um 
illustre orarlol' al111d ia ao mau e;;taelo elo 
nosso tlrn3ouro, re3pondi immediatamente 
qu3 a R0publica seria como Hercules, e que 
liri1p:1rht as estl'eb:i.rias de Augias. 

E' justamente em relação a estes ·ultimas 
apartes, que não ·posso trovejar, porque são 
leves, que vou fazer uma inJic1ção ao illus-
trn Congresso. · 

HJ, aqui um nobre represJnbnt J das Ala:
goa,s, o Sr. Oiticica, que mais ou menos esta. 
de ha1·moiiLl. cominigo. Lembrava eu uma 
quota pam o3 est tdos, permanente, quando 
S . Ex. di::;se da tribuna a mesmn, CO LtS~; um::t 
revisão elas no3.ms coatas, qu;1ndo, nu minlm 
ausencin, por motivo de s~rn::le qu l não p:w
ticipei, para. nil.o chamar at t•füçiio pe3SD:tl, 
S. Ex. peJia ao Govúno itlentic.1s cle1nons
tl'.1çõ3s, 

Mas hon lem vi o requerimento clé S. Ex-. 
e verifiquei .que ni'ío coincide perfeitamente . 
com a indicação que vou propor. 

Na primeil'a S::Jssü.o deste Congresso alln li 
ao facto do Governo Provisorio ter prorogado 
o orçamento sem o voto do Congresso, que 
enlão estava reunido; e o votarhmos, por
que n:i,cla negamos ao Governo dentro da 
lei. .. 

VozE>- Deci11iu .se o contrario . . . 

o StL AMERJCO LOB) - l<ui venciclo ; 111'lS 
pü3lü dizer c'.l mo o poeta, : Vi ct riJ; cawa dii ~ 
placuit., secl viela Catoni. 

Q decreto de 12 de novembl'o dispõs no 
art. 2° que os ministros rcmettam ao Mi
nisterio ela Fazenda a reloção de i'xl:Js as de.;
pezas para o orçamento de 1891. Entre o mett 
requerimento e o do illustre. repeesentantc 
do estado de Alag6:1.s, não ha. harmoni~i,. 

Ora, são passados 15 <.lias dt1. data cio de
creto, o termo esta por tanto e.xpirado e o 
Congresso não j;em a clemon~tração chs tl'es-
pezas. · 
-Consta-me que o pr.tzo fui prorogMlo e 

tambem está findo o m9z acldiciona.l sem tel'
mos ain 'ht re~ebido a designai;ão tias desp:iz'ls. 
Entretanto, não se p'.)d r;i negar ao Congrnsso 
o exame das de3pezas puhlicns. 

UM SR. REPRESE'<TA'<rE-'.) CongeessJ nb 
tem· competenci<L 

O SR. AMrmrno LoBJ - Temos uma grave 
responsabilidade, porque uqui constituimos a 
Nação ; somos juízes desb p:i,rtilh t soberana. 
e é esta n, occ)siiio de conhecermos o estado 
financeil'o elo paiz. 

s·li que ha dentro e fÓI' ,t deste Congrernl, 
quem cerre a bocca de todo o repl'CS3iltan te, 
qurndo tr<tta-se elo asrnmptos orç uncn tario~. 
Entretanto o orçamento é a vi1:1 na&io:ml. 

Já nem se póde fallar em patriotismo qne 
entre nós parece uma plantu exotica. 

für SR. REPRE3E:-!1'ANrí': - o patrioli31110· 
não é o ex iger ,1. 0 .:J vemos collocar as co:1::;:o1s; 
nos seus Ioga res. 

o SR. AME RICO Lono-A lepra dct m );)[l.r
chia !'oi sempre o uso e o abuso elos cro.litos 
supplementares e extraord inarios. 

03 creditos ab3rtos no exercicio de 18)0 
montam á 46.000 :000$ como se 1·G r.h s@gnint13 
relaçíto q no Ol'$'1lllizci. 



Creditos snpplementares e extraordinario3 
abertos no exercicio de 1890 : ' 
Decre to n. 158- Exterior... 50:000$000 
Idem n . 216 B-Marinh::t... 1.000:000$00.0 
Idem n. 2~2_;,Just!ça ..... 7. 49 1$345 
Idem n. 427-M1nnha. .. . . 368:000&;000 
Idem n. 454.-Interior (' )... 5.000:000$000 
l clem n . 50:l- ln terior. . . . . 300 : OOOii;OOO 

. H sm n. 4i4C -Guerm.... 701:807$468 
ltlon1 n. 601- Agricul tura.. 50:ooo;sooo 
Idem n. 63:.l -lnterior. . ... 300 : 000$000 
Idem n. 606- i'vL:tl'iu lm..... 620:000$000 
Idem n . 755-Interior . ... . . J .050:000$000 
Idem n. 779- Agricul tura .. 548 :850$000 
lclcrn n . 78:1-Instrucção ... 660:000$000 
Idem n. ,78t:l-Iclem. . . .. .. 100:000$000 

: ltlem n . 809-Ielem. . . ..... 600 :000$000 
Id em 1L 822-Jusliça . .. . . . 8:000$000 
Idem n. 825- Agricultnra .. 10 .000:000$000 
Idem n. 827-Jusliça .. . ... 25:000$000 
luem n. 829~Interior.. ... 60:J :.000$000 
Jr.lem n . 871-Instrucção. .. 350:0Q0$000 
ltlcm n . 830-Tnt.erior...... 300: 000$000 
ldeiil n. 845-Tnstrucção. .. 350:000$000 

Em primeiro log::tr S. Ex. foi testemunha . 
de que contrá toclos os nossos votos,..s . Ex. 
votou nominalmen te a favor dos 15 º/ó áddi
cionaes dus clh·eitos de importação que serfü 
a rui na de· Miiias; ·.. ·· 

O:; Sr;;. rep l'esentantes .de S. Pi.tulo, 
com assento no Gov.;rno Provisori0 n1i.o 
C?mpu'eceram, não deram o seLt voto, nem 
sim, nem não, nó3 todos de Mioas, sem clis
crep:111ci<1 salvamos o credito ela Republic1, 
porque si tal additivo p:.issasse estaria· róta 
ae u1:1 golpe a bancleit',1, ela liberdade elo com
merc10 . s. Ex. o Sr. ministro elo interior 
em nm jornal declarou ter obtido o em
prestimo pura e . estado ele Minas, em exe
cuçã.o ele nnn lei mona!'cliica, no. valai· de 
10: 000 contos. 

o SR. Ai\IBRICO LOBO·;....., V. Ex. vae ouvir . 
A.s ·élem~is illustres deputações aqÚi são 

ouvidas, fl sem isso os ministros n11cla fazem. 
Nós, os mineiros_,_ somos 4P, .numero igual no 
dos meinbros· da academia fr1111ceza (riso), e 
to:los os repr2sentantes de Minas affirmamos 
a nôéessiclaâe da muclanç,t da c::tpital de ·Minas 
para $e reconstruir o catado . 

· O SJ1. GoNçAr,vEs CHAVEs-1\fas qusm em,
baraça ? 

O SR. AilIBRIOO LOBO - E' a execução elo 
decreto elos i ncon íiclen tes. Eu peço a V. Ex. 
que não discuta isto, que é um peoblenm s::t
grado. 

Ora, clepntatlos e senadores ele Minas fomos 
de accorcto que a mudança se fizesse logo e 
incontinen te (apo iados e apartes), honrando os 
martyres da nossa terra. (;lpartes.) · 

Entre as cidades elo Rio e de S. Paulo, que . 
disputa ·a priniazia, é preciso que haja outra 
que as equilibre, e eu não vejo cnpit(i.l mais 
propri::t do que .Juiz de Fóra. 

o SR. GONÇALVES CHAVES-Não sei porque 
V. Ex. traz a muclanç::t eh capital aqui pam 
o Congr s3so. Elefü n. 89 1-Marinha . .. . . 006 :700$731 

lllem n · 994 - Ex terior .. . . . 492:182$344 -

O emprestimo foi m:ignifico ; foi contrahitlo 
com o Btlnco elos Estado3 Unidos elo 13l'azi l, 
cujo clirector e um b!J,nqueit'O que faz parte 
cles~e Congresso e que é filho ele MiDas, o que 
muito nos hom'a. Fez-se o omprestimo nas 
melhol'es concliçõe3; mas ante-hontem . -fui 
surpreh·Jnclido por umn. noticia telegraphica 
de. Ouro Preto. que vem· na Gazeta de Noticias 
e que diz o seguiu te (lê) : · 

O SR. AilrnRrco LoBo ·- Eu representá 
nest.a casa o pensamento do e3t::tdo de Minas, 
C\l!IlO V. Ex. tambem concordou, não é? 

ld~m n. 995-lde:n. ... ... . 75:570$880 
Idem u . 096-Fazencla ... . . 9. 103:657$403 
Icem n. 1013-lnlerior.. . . 150: 000$000 
hlem n. 101 4-Jnstiç::i. ..... 211: 505$702 
ldetn n. 1102-fostrnccão., lOo.ooosooo 
Idem n . 11 J\J-ldem. : . . . . . J oo :000$000 
ldem n. 942C-Agricultm',t 94:000$000 
Idem n . 942 O-Idem.. .... 125 :000$000 
Idem n. 1158-Intel'ior .... 150 :000$000 
Ilem n. 1159-Agricu ltnra. 3 .004:249$120 

· ldemn. 1163-Mili'inha .... 345 ;477$996 
hlem n. 11 82- Agricultnra. 9 .020:288$500 

S. E. ou O ..• 46.552:861 $549 

. D:;-s ta ve rba, chamo a atlenção Llo nobre 
mlnistl'o da ag1• icultura 1_9.000:000$ são des
tinados ú. Estrada de Ferro ele S. Paulo e 
Elo. 

As · Cil'CUl11Stancias elo era.rio publico não 
co.mport;un grandes despezns e entretanto o 
nofa\3 minist l'O dá-se ao prazer estlrntico 'de 
mandar alargar a bitola da Estrada de Ferrá 
de S. Paulo e Rio. · 

Dons ill usfres repl'<3'sentaii tes ·de Ivlinas Ge
raes disseram qu.3 S. Ex. o Sr . miuistro da. 
ag1'ic ult Lll'a já h\\-Vi::t d(lclo ordem· p:1ra pro
S':lg11irem os trabalhos da E3l r::tda Central: 
nada consta nlJsolubmen te dos jomaes; a 
estrada está como que interceptada. 

Orn , a Republica não é a b(lrreirá contra o 
progre::so, ao ·contrario; ·e este con truste não 
é muito justo porque de um lado alarga-se a 
!Jitoht da de S. Paulo e do outro latlo suspendG
se a execução do prolongamento da, de Minas. 

NóJ s'.Lbemos que o Brazi l. pócle sei~ clefiniLlo 
geograpllicn.mente: dou.> graucles v,tlle3 - o · 
do A,mazonas e elo Prata, ao norte e sul, uni
dos pela hngente elo S. Franci3co, que 6 o 
ohjecti vo ela. vh forre:i. cen tra.l. 
P: N\Bles termos é uma fui ta commetliJa para 
com a Un'ã i o não prolongamento da estrrocla 
qne se descDvo lverá no valle intemo e in
tel'meclio. 

Garanti u-s3 que estwam dada> as orclehs ; 
]JOl'étn , a via, fenea de MiDas está paraly
sada. 

Qbservo a S.Ex . o n'.lbre miuistro que, .si o 
ala.rgmenlo da bi tola de S. Paulo ainda.não 
se ence t_ou, e ag:9rn, occasiito de snspeuder, 
porrp10 a proporç:ao que se ::tlargarem aquel
l:1s parallelas, estrnitar-se-hão e se clifficult1-
J:ão (l S g1·a ndes paralle las ela liberdade e cl::t 
federação. 

,\!em disso, as no -;sas e:;trJd~s de forro c[ j 
ma ior percurso, a ele Leopolcli1m e a Mogyana 
teem llm metro en tl'e .os trilhos. 

Desejava que estivesse presente .o nobre 
mii1ls tro ti.o interior para fazer-lhe algnmus 
p1rgnn tas em nome do estudo cjue tão incom
peten temen te re1wes:n to. (Nlio apoiados.) 

("') Refe:'e-s.:i a áetlitos abe1' tos pelos de
c1·etos 1n. 101 81, 10315 e 1043'1 de !8.000:00ú$, 
qne deixal';'.\!Yl o defi,ci l de l .877:533.~t67. 

« O n mnerario . veritlcado nos co fre'l elo 
est tdo de Minas Geraes é el e 291 :49!$·227. 

« Tem o estado mais em dep'.)sito . ris se-
guintes ~i.rnntias : _ . · 

«No H:111co. dos Estados Unidos do Brnzi l 
4. 173: O~ll $2 1 8 , no Nacional 52: 403$393. » · 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Dei a minha 
opiniiio . 

O SR, AilrnR.rco Lono - Todos os mineiros 
- cl~pu tado~ e se_nadores a excepção elo Sr. mi
mstt'O do rnter1or, que prefere o cantão , .. 

o SI~ . Go :srÇALVES CHAVES - Felizmente 
A_ consequencia é que o emprestin~o foi ex- V. Ex . fa li ~ p:ira, o est-lclo clé Minas, qne 

cess1vo, porque co·mo em janeiro de J89J conhe~e a todos nó3 . . 
se contrahe um emprestimo de 10.0QO: OO D$ O $R. AMÉRICO LoBo - ·o cantão é uma · 
dos qnae:3 estão aiucla hoje guard::tclos maís enticlaeb impossível por não ter orç:1111en to 
ele 4.000:00'.l$ no mesmo banco mutuante ? nem camara, e prejudicar o estado e o muni
E' depois como o Co ngresso ha da votar com cipio ; só é lembrJdo para se esquecer e 
conhe?imento dE! ~~usa. o; ·e.meneia que se tem omittir a mudanç\L ela ca,pital de Miuas. 
em vista~ d::t Uma,o pa,gar as dividas dos O Sr. Dr. Annral, S. Ex. e o Dr. Costa 
es tados, s,1 o ~staclo_ ele M1~as Ger,tes contr.the Set~na são os unicos que se oppõem. Succecle u 
u2n emp1 estuno tao copwso, do qn<Ll retem · r etirar-se para Ouro P1·eto um dos ami o·os de 
tao g ross:i, som ma ? ( Ha wn aparte .) 1 S. Ex. ; immediatn,mente formou-se l á um 

Aqusll~ emençla ·a que me referi, pPeJisa. ?º~iilif , ,n~ qual chega~·,~m até o _extremo de 
ele e3~u ·:los para s'.lher-3e qn1es as condiçõ;is 111s:1lta1 1llns tre~ füm!lias ~e Mmas, dando 
elos d1ver.so3 es.t a~os ;, ac:imp::i..nho de bom ' lagar.a que n1eu 1pmtre a1111g·o comm3ndador 
g~·a~o a ce:isur'.1 feita as ~1~m 11 1 straçõ3s pro- José Pedro d~ V~tga reprovasse semellrnnte 
vmciaes pelo 111Lntre mtmstro da faze nd,t. atteuta1lo, e reagisse contra elle. 
na verdade admira que as ex-provincias ele~ Pore:n os animos exaltaram-se e to, 
vam tanto, não existindo p::i.ra ellas uma m'.lram-se resolnçõ33 no sentido ele se accor
fonte de despeza- a guerra, e tendo sido tão r~nta~· perpetuamente as serrttnias ·de \lilla 
raros os h"C\ballio3 publicas empreniu dido3 l ,Rtca a. séde do gov~.ruo. . 
ou execubclo::; por e lias. Quando l)'.Lsse aq uella A1-r:e:tça1'.'u~ quas1 que ull?a revolução· (apar
emencl[I, conv~m saber que sommas do debito i tes) ,.e, e~vmrnm ::t~ p~lacw Itamaraty uma 
elos esta'.los correspondem aos omn d,1s con- co_mm1ss::tJ contrnrta a vontade secular de 
ces:;õ.3S reveniv.eis, para que a u_nião fiqtie Minas Geraes, enul'.cil'._Ll::t pelbs seus represen
sobrogada simultaüeímetite no diraito resp:i- tantes o ess::t comm1s~ao alarelêct o triumpho, 
clh'o . ella que representa apenas o interesse dos 

Disse tLIJui o Sr. ministro da f~izerda que propriet::trios e predios tl~·o Preto ! - Não 
Minas .Geraes deve 14.0'.lO : OD$JO,O. S3rà isto sou inimigo de 9tu'o Preto. E~~"'· ·""; .""i',: ·_~~ .. l,lo' - ..--
vertlade ?. .. ranc~oo que sepassJu. Acredite, V. Ex., Sr. 

O dep:isito ele 4.00):0'.l0$ hon ra de ce;:ta 
fómm a administração de Minas Geracs, por
que não prodigalisou: . 

l\Ia~ , um anno depois do empre3timo, sob 
que titulo e para que fim temos nós esses 
qua1!'o mil e t,u~tos conto3 g·uarfados no Banco 
dos Estados U1wlo~ elo Brazil randenclo juros 
menores do que· paga'tnos pelo ernprestimo ~ 
(Apartes dívei·sos .) 

Outro ponto, Sr. presidente: · 
V; Ex .sabe e S .lb~.lqdo o Beazil que os iu

co1Jttden tes tm ham .Ja decretado a muclançt cl .t 
nos.s.:i c~pit~1l c.Ie Ouro Pr.eto para outra região 
m::u~ pi oprw, isto h'.\ m::t1s-de 100 anuos . · 

V. Ex. sabe tnmbem que a Republica não 
recuou dea nte de 1iada, fez. tabon, rasa elo p:is
s:1cl_o; ~ n v1ou ao. Congress'l o que t inh::t de 
mu1s~tl1gno e mais bello com esta unic.t ex
cepçao (muitos não apo iados .) 

To·~os nó3 reprdse'iüante.:; de Minas Geraes 
uDarnmemen_te fomos ele opiini'io e declara
ll103 por escr1pto ao chefe do Go verno Provi
s?rio que Se devia mudar quanto antes íL C::t
pJtal ele Ülll'O Prelo. (I nterrupções .) 

O SR. GoNÇALY~s CHAYEs_- i\Ias o que tem 
a mudanç'l. ela cn-p 1lal cl 9 Minas Geraes c:im 
este Congresso 1 

presidente que até mneaçaram toc1r rebate. 
O R.R. PR~SIDENrE - Observo ao nobre 

senaclor que a hora do expecl ien te está finda . 
o SR. AMBRICO LOBO -"Peço a V.Ex. descnl~ 

pµ por ter tom:tcl~ tanto tempo ao Con,ºTesso. 
·f'.usso a .ler a ~mnlm moção que se acha con

cebida nos segumtes termos. (Lê.) 

V:m à m~sa, ~ Eda, apoiafa e fica parn 
en~ui.r em Ll1scussao opportuname:ite a se 
g u111 te 

Indicação 

.·r_n4ico que _sJ requisi te do Governo Pro
v15orw, por. · :ntel'me.lio dJ Ml nisterio da. 
Faí:encla, , co pn elas demonstrações ex igidas 
pelo decre to .de 12 de novembro ultimo e 
c?ntn,_ dos crecl1tos supplementares e extraor
clin ar1os abertos no exel'cicio ti.e 1890 . 

Sa l~ das ses3ões, 12 ele j aneiro de 1891.
A menco Lobo. 

. O Sr. A111philophi@ _ &r. presi
dente, o vo~el'ando ~rcebispo da Bahia pri
maz cht egreJ '' cathol1ca bra.zileira di 0'1{ou-se 
fazer-m_e portador de uma rep~ese~ ta<;>.i"io 
que ~qt~1 ten ho , para ser apresentadíl, á con~ 
s1de1 açao elo Congresso. . · 

.A '.lOl'a. d? expedien te v::te j it assas aclian
tafa' ma.s \ . E~. me perm(ttirii, dizer·aJg·n
mas p::tlavros, simplesmente as necessarias, 



pal'a fazer conhec~dos elo Congr.:i:')so os itüui
tos que . actuaram no espirita dQ preclaro 
assignatario da represent.Lção parti submet

, te.:.la á apreciação désta illustrad<i assemblé .t 
Sert'ielhante . marteria é tanto nútis cabível 

l)gora, q1rnnto vae con~eçar a ser discutida 
. nesta sessão a p:i,rte do projecto c0nstitucional 
qu& estabelece ·o systema elas relaç,ões eutre o 
poder tempol'al e as contls.>õ.es religiosas. 

"Nesse luminosi.ss'mo documento, o illustre 
prelado, chéfü territorhil (ht egreja catholica 
brazilei.ra, não pede, para esra, . outra cousa 
que.não seja o regímen commum, um regimen 
de completa liberdade ele consciencht e de cul-
tos. (1lpoiados .) . . 

Em taes condições, Sr. presidente, eu não 
conto só com o apoio dos catholicos para serem 
acceitas e inseridas na futura Constitüição as 
idé1s consignadas na representação; espero e 
com a maior confiança solicito tambem o con
curw de todo3 aquelles qu3 estão els boa fé, 
e amam com sinceridade a liberdade tle con
sciericia. 

Como sabe V . EI. e sabe o Congresso, a 
religião çatholica està, no system::t do projecto 
governamental, collocafüi ein uma situação 
de excepção . .•.. 

VOZES - Como? 
o SR. PRESIDE:'<TE - o nobre deputado 

nãD póde discutir a matel'ia. · 
· O SR. AilfPHILormo-Eu queria simples

mente fazer conhecidos cio CongreJso, como 
llisse_, os motivos qus levaram o illustré pre
lado a dirigir esta representação (inostmmlà · 
wn papel) ao poder constituinte ; si y. Ex. 
entende, entretanto, que estou fõra d;1 ordem, 
não .. proseguirei, pai~ que o msu pr'imeiro 
dever é obedecer ao regimento, noS3:1 lei i!l
.tBl'lla e acatai' a palavra ele V. Ex . para que 
clla não seja violada . . 
. o SR. PRESIDENTE-Está fin cla a hora do 
expediente. 

o SR. AMPHILOPHIO-Bem; já que SÓ em 
·hora, tão ad iantada pude usar eh pali1vra, li
mito-me a mandar il, mesa esta importante re
presentação, pedindo a V . Ex. que se digne 
provideucia1' em ordem que ella sej1 lida pe
.rante o Congres30 e· publicada no Diario 

•Otficial, afim de ser devid:i.mente apreciada 
, 'pelo Congresso. 

O Sr. Serzedello. (pela ordifm) -
Começarei po1· pedir desculp'l. ao Congresso 
de· occu1)ar sua attenção em assumpto que ine 
diz respeito ; mas, .n~o posso deixar de refe
rir-me ao. modo porque são apa11lrnLlo3 os 
del;l_ates, especialmente na parte relativa a 
apartes que tive occasião cte dar em uma das 
sessões pas>adas,qu.rndo orava o nobré repre 
ss1Han.te do· Rio Grande do Sul, .o Dr. · Ramiro 
Ba.rcellos. -

Não rara3_ "Y.ªZeb · .. aqni são suprimidos, nos 
-;:lt"5l;wsõs]'íub1ic<tclos,os apartes e,outras vezes, 
complelaments adulterados. 

O assumpto, pois,envolve tambam inte!'esse 
geral, porqus envolve uma .reclamaçi'ío p:i.ra 
·us haja verdade n1 que se passa nesta c:isa. 
· Não faço referen~ia pessoal a este ou 

úque!le orador; mas o qu9 digo é uma vei~dade 
que está na consciencia cio Congresso (apoia
dos); o qneéc"rto e que muitas vezes osclis
cu1•sos não encerram exactamente o que se 
passa nesta casa. 

Tive· occasião de verificar isto em parte 
no di3curso aqui pronunciado com gl'ande el.o
quencia. pelo illnstre representante, o Sr . Ra
miro Barcellos, oncls foram supprimidos apar-
tes :que dei e adulterados outro3. . 

S. Ex. discutia o art. 33 da : onstituição e 
roni elle 11 emenda da com(nissão propondo 
Sómente a obrigação aos es ta•J os ele acceitarern 
a moeda legal, emsnda que, de passagem 
peço licença pwa dizer, será reg i~ada pelo 
Congresso, é minha convicção, pol'que fó1'ma 
systema. com outras emendas que for<Lm re
cusada~ s está em contraclicção com tudo que 
sobre bancos de emissão tem sido approvado 
.pelo Congresso. 

Sinto profundamente que o nobre repres:m
sentante do Rio GI'ancle do $ul não esteja 
presen_te. S. Ex. sabs perfeHa.mente qus eli 
.seria capaz de dizer diante de sua pessoa 
aquillo m.esmo que estou dizendo ; mas, é 
preci~o : que e~~ declí\.l'~ q u9 ui\o ·:vw~ de mocló 

.~ -- . . . 

algum n:i,s mesmas palay1·as _qualquer imi
nuação ou a menor ~desattenção para com S. Ex:. 
Acrsditci que S. Ex:. não !ove a minima p1rte 
nas mQcl.ificaçõ2s feitas no seu ~discurso ; acre 
. dito mesmo que não foi S. Ex. o revisor cio 
seu discürso. . 

O SR. J.uLro FROTA. ·- Dà licença, p1!',t um 
aparte~ o Dr. RaiÍ1iro fü}rcellos, ainda não 
.corrigiu o seu dis mt'SO. 

o SR. SERZEDELLO - l\fas, eu aca1JO de de
clarar ísso'. 

Õ SR'. JULlO FROTA - Não est;tndo elle 
presente, julguei cl .lver fazer essa declai'ação 

O SR. SERZEDELLO- A declaração de V. Ex. 
vem ao encontro das minhas palavras. 
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vem um a-pai·te tlo nolJre 1'ep1·2s'.lntanle tlo 
Rio tle Janeiro,que é-irrisorio, que é um ver-
dadeiro absurdo. -

Dizfü o nobre re.pl'eseu tan tedo lUo G raude 
elo Sul em relação a mim (lendo;)«Para. S, Ex • 
não !).a mal algum em emittir-se 800 _oa 
1000 contos d3 papel bancari1 :;r,-n que a este 
corresponua. o encaixe met : ' ~J c:inespon
den te. )> 

«o Sr. Aristides Lobo-D· 1n·3 niio inílue 
o Cclmbio .» (Riso.) 

o SR. CHAGAS LOBATO.- B lm qaem pense 
assim. . 

Acredito,e3tou inteiramente conve11cido,1ue 
o·Sr.repl'esenlante Ramiro Barcellos não teve 
a minima intervenção neste assumpto; mas 
tambem não posso deixar passar sob minha 
resp;insabilidade os a p1rte3 que 110 s:rn dis
cnrso me são attribniclos, que me collocam 
em condiçõ3S cspeciaes e enc:l1·ram o contrario 
do que cliSS'3. 

o SR. SERZEDELLO- o 2" . po:ito, Sr. 
presiclente, pelo qual p::icli tt p:i.htv rn, foi p)
tlir a V. Ex. consult<3 o Congresso si pó le 

· ser ampliar.la a ordem do dia,, afim ele ~er 
separada em duas partes a m:i.terHt que res
ta do prJjscto da Constituição, comp!'ehen 
clenclo a l• . p:trte as qu:ilifades dos cidad:1'J5 
brasileiros e a clicta,dura ele direitos, e a 2•. 
pi rte as disposições gomes e disposições 
tmusi to rias, 

AntB3 ele me referir a esses apar tes, pre
ci;o tratar de um ponto relativo ao dbcLH'30 
de S. ·Ex:., o ponto cm qu::i S. Ex:. clecl irou, 
em resposta a nm aparte que eu ltavi.1 dado, 
que não suppunha ser n9cessari6 dw u:na li
ção a respeito do assumpto de qu~ se tri1 t1wa, 

· p.orqne era uma cousa comesinlia. D~claro 
francamente que não ouvi esta affirmaç.io do 
nobre representante. 

lTM SR. REPRESENTANTE-~as elle o disse. 
o SR.· SERZEDELLO - Não OLlVi : Si tivess3 

ouvido a aspereza clessa_ lin~u~:S'.ei;1, não teria 
chulo a. •resposta que de 1; nai}Atma a 8 . !! x . 
que estava disposto a onvie a.~·liçfio; diria que 
agnarchsse para si mesmo,q ue precisa V<\, po3so 
tarhben} presumir neste asstimpto mais do 
que eu. 

für SlÍ .. 11EPR_ESBNTANTE- E' uma questão 
de apreciação. · 

O SR , SERZli!DRLLo-Mas, Sr. p1'esi,hmte, 
a parte princip~ll a que des·Jjo refürir-me, é a 
seguinte : . 

Dizia o Sr. Dr. Ramirn B~wce ll os (lewlo): 
«Não disss tal, nem podLt dizer semelhante 

absurdo)), quando eu dizia isto : V. Ex. foi 
quem clisss i~so, que a emissão só lhe convi
nha; assim-duzentos mil contos em ouro e 
duzentos mil contos em papal.)> 

Quando S. Ex. dizia ·isso, narra o Dim·io 
Otficial que dei o seguinte aparte: 

«'Então não comprehenclo a sua inconverti
bilidacle immediata . >> 

Ora, Sr. pmsidente, este apartfl encerra, 
um absurdo de tal ordem, que re.1l111entê só 
elle.justilJ.c1 a propo3ição que o nobra repre
serit11q te emittiu aqui de, que eu tinha, sobre 
este assLimpto noções coo rusa.s. · 

O que eu cliSflB ·roi o contrario .; o que eµ 
disse foi que n[o comprehenclia a· convertib.i
lidade immediata do systema de S. Ex. e:11 
um paiz, como o nosso, onde não ha -circula
ção metallica. Este é. o ponto da di vergeil -
cHi. . . 

O SR. PhlRNANBuco-.Apoiado · 
O SR. SBLtZEDELLo.-0)10bre representante 

todas as vezes que vae á tribuna,tochts_as vezes 
qus trata da questão .ba1icaria, !''.dia cous!an
temente na convet't1b1l1dade do btlhete; ':l1z que 
acceit'i o bilhete immeeliatarriente cenvei'tivel. 

A este resp 3ito não lrn clu1s opiniões. Est<c é 
a verdadeira ·em tbese. · Mas · onde ten 1101,;ha
maclo a attenção elo nobrs repeesentant.eé._pa· 
rf1a questão pratic1,é par.a as nossascondiçõa3, 
é .para ver ·si e poSlivel obter nas conrliç5es 
em qu3 1103 achamos. a C?D"\l.Bl'li!Ji lida.cle \m
media ta. e absoluta, ."espectal.me.Qte _q1gnclo: os 
bancos são autorisactos a· ·eniittir bilhetes no 
valor tres vezes supe1·ior a.o deposito em om'o 
e nós não lemos circulaçfio metaHica. (Apar
tes.) 

Mas, Sr . presidente, vejo que infelizmsnte 
não fui só eu o cai-para . O nolJI'e representante 
do Rio de Janeiro,o Sr.Dr.Aristides Lobo,tam
bem foi caipora no discurso do no':Jre represen
tante. E' assim que, quando não se trata, abs'J
lütatmente de ca!11bio 1 qnanclo n11o vem a pro
posito nada a est~ respeito, quando ~ . nobr~ 
representante elo R10 Grande do Sul J<l esta 
muito clisb11te da questão do c<unbio, quando 
.íiiJ ti:a tíli d!J f\S,}t\ll}pto ab§ol\1.tí\1~1ente <;liv,ers.o, 

- o SR. PRESIDENTE- ·o l'Oquerimento •tló 
nobee re~resentante não pórle ser submetli lo · 
ao Congt•8sso sinão depois lla votaç:Io a qu.e se
v:tie pr0celler, dn; materin. cuja cliscnscua lfoou 
encerrada na ultima se3são. 

ORDEH DO Dl:\ 

VO'l'AÇ•ÃO DA ilfATERIA E:\'CERRAD.\.' 

E submetticla a vo tos e rejeitada a e1pe11<.ht . 
adclitiva cio.> Sr.:; . Milton e Amphi lopl1io, a 
qual deixou de ser votada por o~c1sião da. 
votação ·ela secção llT , i·e!a tiva ao Puclet' J u
cliciario. 

O StL Pn.ESIDENTE annuncia que se vae 
proceder à votação elo art. G2, salva a emenda 
da commissão . 

O Sn .. CHAGAS LonATO (pela ordem) - Sr. 
presidente, bem sei que pelo regimento çleve
se votai' prime~ro o artigo do prolecto,_ depo"i:l ·· 
o substitutivo. Mas esta regra tem ttdo ex
cepções ne3ta casa, e, prevalscendo-me dei·: . 
Ias, peço a V. Ex. consulte o .Congresso s1 
consente que se vote em primo iro. lagar o 
subsli tu ti vo elo Sr. Lauro Sodre. · 

Consulta.elo, o Congresso concede a preru: 
rencia pedic\a. 

E' posto a votos e approvaclo o segt~in Le 
substitutivo do Sr. Lauro Soclré e oatros: 

«Substitua-se pelo S?gLlinte: 
Ctuht estado reg:er-se-ha pela Coustiluição 

e pelas leis que adoptn.r, respeitados-os pt•in
cipios constitucionaes cl<t União. » 

.E' rejei ta.da a ei11encl<t aclclitiva elo Sl'. CoJ
lho· e C'1m pos, ficando p1·.ej ~iclicados q al't. G2 
do projectb, a emenda mod1ficati. va da. co:n
missã.o e a emenda elo Sr. Case1mro J urnor ao 
n. 5 elo mesmo artigo . 

O Stt. PRESIDBNTE - annnucia a vola.ção 
de art. G3 cio projecto. 

O SR. A~rntuco LuBO (pela m·tlem) tlit. que 
teve a honra de· fallar pel t · ultima vez ácen~.t' 
da mataria a que se refol'e o su'.15 tltutivo tl<L 
C0!111ll issão. . . 

Trat:111clo-se lle competencia elos es t<idos , 
pràpõe que. a votar;ão do "art. .. 6.3 e c~a · milen 
clàs seja ·admch\ até· que o m11uste1:·10 folie <t 
i·espei to · da quest rto da co:1~pe tencia ·. . 
· Consultado, o Cougre3so rnto concede o <til1a, 
monto pedido. 

O SR·. LEOPOLDO. DE BULUÕl.lS (pela onlani) 
pede .que se vot'é de-pref!lrertcia: o snb:>titutivo 
aprese11t11clo pela. commissão dos ,2 1. . .. . . 

·Consultado, o Congresso coúcecb n. p ~·are~ 
rencia pedida. 

Posto a votos, é regeitaclo o substitutivo da.. 
comrnissã'.l. 

o SR . SERZEDELLO (pela orclem)- Peço a 
V. Ex., SI'. presidente, que consulte o Con
o-resso alim de ver si este cons311te em que 
?enha prsferencia na votação a emenda apre
?3ntada p3los Srs. Lauro Sodre e outros . .. 

o SR. BARBOSA LnIA (pela orclem) - Sr. 
presidente, a emenda substitutiva apresen
tada pelos Srs. _Antlío de Faria e Muniz Ft'ei1;e, 
pa!'ece-me mais ampla dQ que aquella pam ~ 
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' ·-
qual- acaba de ser pedida a preferencia na 
votaç.ão, visto como esta refere-se sómente á 
terra,s devolutas e a outra a terras devolu
tas ,e a minas encravaclns. 

}'aço este ligeiro reparo, esperando qu 3 
V. Ex. o torne 1rn devida considernçifo. 

O SR. PRmlDE:'<TE - Si me deixassem li-
. bcrd .tde, eu faria .sempre votar an.tes ele 
qualquer sulntitnlivo o a,rtigo do projecto. 
Mas, desde que o Congresso entende ele modo 
contra1·io, não tenho duvida em consultal-o. 

Os dous substitutivos esli'io concebdos nos 
seg11intes tel'mos (lê): 

«Substitua-se pelo segninte: 
São propl'ie .la.de elos esta.elos as terras de

volutas situa'.las clenti·o dos seus ms,pectivos 
limites, cabendo à União sómente a.s qu1 fo
rem necessa.rü1s para serviços federaes . 

Supprirna-se o p1r.tgrapho unicJ . - L~uro 
Soclrd e owros » 

« Substitua-se: , 
As rnba.s e n,s tert\IS devolutas são do i.lc

minio c[Qs esta.dos, sem prej uizo dos direitos 
da Unillo a toda porção de territorio que pre
cisar para a defesa tlas fronte iras, pwa for~i
fic1ções, p:ira constl'ucções e cm geral para 
qurllquor serviço publico que dependa directa 
o cxclusLvamentc ele sua autoridade. 

S"'la d:is Se3sões, 8 de janeiro ele 1891. -
Antonio de Faria - llioni.<> Freire.» 

Consullaclo o Congre3so sobre os dous rc
querimen tos,; approvlt o do Sr. RU'bos1 
Lima e rejeita o do Sr. Serzeclello. 
- E' a.nnnciaela a votação da seguinte emen
da substituliv::t tios Sl's. Antão de Faria e 
MÚniz Freire. 

o SR. CORREA RABELL')- (Pela onle1n) 
pede que a votação do substitutil'o sejn, foita. 
por partes. 

o Sa. PRESIDENTE- Declara não poder 
altender ao pedido do Sr. represenfante, 
visto que o substitutivo como esti1 formulado 
e indi visivel. 

E' em seguida approvado o substiluli vo dos 
Si'.s •. Antão de Faria e Muiliz Freire. 

Fic:un pr.:Jju'.licados o art. 63 do projecto 
e o substitutivo elo St'. L'Luro SoJré e ou
tros. 

E' sub:nettido a vot .1çfo e a.ppt'ovafo o 
art. 64 do projecto: 

« E' facultado aos estltdos: 
1.° Celebrar entre si ajustes e convenções 

sem caracter politico. (Art. 47 n. lG.) 
2. 0 E'11 geral toclo e qualquer poder, ou di

reito, que lhes não for negado por clausula 
ex1 resm na Constituição, ou implicitamente 
contida na organização politica qne ella es
tltbelece .» 

E' igualmente postc"t lt votos e approvada. 
o. seg·uinte 

Emenda ela commissão 

Ao n. 2 

Diga-se-por clausula. exp1-e;;sa ou implici
tamente con thht nas clausulas express'l.s da 
Constituição. 

São rej eitados os addit ivos elo Sr. Amorim 
Garcia ao n. 3 do art. 64 e do Sr. l:lfeit•a 
de Vosconcellos, ficando prejudicltda a emenda 
substitutiva elo Sr. Meira de Vasconcellos ao 
mesmo art_igo. 

E' posto a votos e approvado o art. 65 do 
projecto: 

«E' defeso aos estados: 
l. o Recusa1' fé aos documentos publicos, de 

natureza legislativa., administrativa ou jmli
ciaria, da União, ou de qualquer dos es
bdos; 

2.º Rr-jeitar a. mo:xla, ou a emissão ban
caria em cieculação por acto do governo 
federal; 
·. 3. º F,izer, ou declarar guerra eu tre si e 
usar d·~ repre:>alias i 

· 4. o Deneo-ar a extradição de crintinosos, 
reclarr.mdos ºpelas j ustiços de outros · est~dos, 
ou do Districto ·Fedem!, segundo_ as leis do 
Congresso , porque esta materh\ so reger. 
(Art. 33, n ., 35.)» 

E' sub!nGL tido a,. votação o seguinte 

SubstitutivJ da commiss:to 

Ao -n . 2 do nrt. 65 

DiO'a-se sómente-rogeitar a moeda legal. · 
R~conhece-se- . ter havido empato nlt vo-· 

tação, sen:.lo 80 a favor e 8_0 contra, peio que 
o Sr. presidente d )cla.i-a adiada a votaçlto. 

QUESTÃ.0 DE OH.DEU 

o S!t. Vl:"!HAES (pela orrleni)- s·r. presillen
te, a emendlt pJssou por tres votos. 

o Stt. PRESIDENTil-A mesa verilkou; fu
ra:n c .. n tarlos os votos dos que votwil.m \\ 
favor e depois dos que votltram contrlt ~ 

O SR. VINHAE>-Tambem contei. 
o SR. PRESIDENTE-Si o nobre de[) tit1do 

ilão acccita as decisões-da mcsli, é outra cousa, 
A vot[lçito está veri llcada .. 

o SR.CASSIANO DO NASCli\IE:"!TJ (pela ordem) 
-Sr. presi lente, parece que pass~~ a emendlt 
riue acal.Kt de se.r votada. Pe_rm1tta-me que, 
sem pór em duvida a ho1nsbdt1de elos_ cava
l heiros que presidem o Con15"resso, faça uma 
advertencia : lt emenda foi approvada, por
quanto na coutrn-prova, o nosso collega Sr. 
Lamounier Godofredo,que não estava presente 
á votação, foi cont;tdo como presen te, sem que 
o devesse ser. 

Ora, eu que linha conhdo o numé'~-o elos 
Srs. congressistas presentes, que rege1taran~ 

·a emenda 1m votação e na contra-prova, der 
com o engano na verificação, proveniente do 
fücto qtu refori. Pelo que parece,_ par~ que 
não reste duvida, ser caso de venncaçao no
minal sobre a ma teria, que aliás é imporbn
tissima., no que peço _que V ._Ex. ~ a mesa não 
vejam desautot'ltção lt respe1tah hdacle de que 
são dignos. 

o SR. PRESIDENrE Voa sub:1:elter 
vut0s o reqnerimento do nobre deputado an
te3, porem, de_ o fazer u1io me. possa fu~t[lr a 
uma observaçao. A mesl\, por mtermed10.dos 
seu:; quatro sei!retarios, ftl1. a contagem dos 
votos a fa"vor e contra, achando 80 em um e 
outro sentido. 

E' admiravel que cada um dos Srs. Jr.em
bros do congresso, occupando suas cadeiras 
tenho a pretenção~ (nwito bém) de melhor 
poder procecler à contagem dos. votos, do que 
os quatro secrebrios cio lagar elevado que 
estão. Entretanto não é a l •, 2", 3• nem 
ultima vez qae isto ln de acontecer. 

Declaro que na lura em que o Congresso, 
por uma de suas 1·otaçõJS, desautorar a mes1, 
não fic1rá aqui nenhum dos membros que 
a com poem. (Múito bem) 

o SR. NAscnrnNTo - Declarei que estava 
longe de mim de:;autorar a mesn,. 

O SR. VrNHAES - V. Ex. com essas pala
vras obriga o Congresso a votar contra. 

O Sn. PRESIDENTE- Attenção. ! 
O SR. LAMOUN"IER (pela 01·dem) - Na ver

dade, qurndo o Congresso votava, a emenda 
da commissão, eu não esbva, presente;_ 
cheguei na occasião em que se procedia á ve
rificação da votação, e, juntamente commigo, 
tomou assento o distincto collega companheiro 
de bancada, Sl'. Carlos Justiniano das Cliagas. 

Não sei como contaram o meu voto ; mas 
decla,ro qµe voto pela emenda. 

Posto a votos o regulamento de verificação 
por votação nomina.l, é rejeitltdo, sendo addi
ada a votação da emenda para. anmnhã. 

o SR. VINHAES - V. Ex. com ltS palavras 
que pl'oferiu obrigou o voto do Congresso. 

o SR. PRESIDENTE - Attenção, Sr. Vi
nba.es ! 
' E' rejeitada a emenda. aclditiva do Sr. Meira 
de vasconcellos, e fico,m, p~·ejutlic'1.dos os subs· 

titu Ei vo.3 elos Srs. Meil'a ele Vasconcellos e 
Badaró. _ 
· é p~sti:Í a votos e regeifado. o arligo 66 do 
projecto, e approvada a segm_nte emenda d0t 
commissão : · · 

<<Salva as restricçõcs especifica~as na Cons
lituicão e nas 'leis foderaes,_ o Distncto. ~oderal 
é administrado pelas antor1dacles n:iunte1paes .)> 

·Supprimn,-se o paragra.pho urnco pol' su-
pzrf!uo. . 

1
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. E' appro·mclo o seguinte a.rlLlittvo e o r. 
L'luro Sodré e outros ltO titulo 2° do pro" 
jecto : · . 1. 
· lnclun,m-se no titulo lI o segmnte ar igo 
ou onde convier : · ' 

« Os proprios na?ionaeti, q.~~ não forei~ ne
cess::i. i·ios para serviços da, Uny10, p;iss~r,\o n? 
domínio dos es-ta.élos, em CUJO terntono esti-
verem situados.)> . 

São regeitltdos os MlLlitivo~ do. Sr, Nina 
Ribeil'o e outros e do Sr. Jose Bev1lacqua ao 
mesmo titulo. 

O Si. EDU.ARDCJ GONÇALVES (pela orden~) 
requer preferencia p~r'.1, .ser votado em pn-:: 
meiro logir o substitutivo do Sr. ~aur~ 
Sodré e outro.5. 
. Consultado, .o Congresso concede a prefe-
rencia. pedida. . 

Po1to a votos é ap,provado o segurnte sub
stitutivo do Sr. Lauro Sorlré e out1·os: 

« Substituam-se os arts. 67 e 68 pelo se-
guinte: · 

Art. os estados org.misar-se-hão por fór11'.a 
que fique· assegurada lt autonomh dos 1~u~t
cipio.s ew tudo quanto respeite ao seu peculiar . 
interesse.» . 

o SR. Pn.EsIDENrE - de~larn, prGjud]ca~os 
0 art. 67 cio projecto, a. emend<~ suppress1va 
da com missão ao plragra,pho un :co do mes?10 
artivo e os substitutivos dos Srs. Casem1ro 
Junior e Meira, ele Vasconcellos, 

QUESTÃO DE ORDEM 

o SR. MORAES E BARROS (pela ordem) '""'" 
Sr presidente, está se vot1 ndo este substitu
tiv'o elos arts. 67 e 68 quando não vejo nelle 
idéa alguma substituindo a disposição do 
art. 68, 

No al't. 68 dispõe o projec.to (leii'.lo) : .Na:s 
eleições municipaes s3rão eleitores e eleg1ve.1s 
os estrangeiros re.sidentes segundo as conclt· 
ções qu3 a lei ele cada -estado prescrever. 

E' uma idéa que se acln exarada neste 
artigo. · 

VozEs - Já passou. 
o SR. J\Ion.AES ·E BARH.os - Mas no sbsti

tiitivo não ha idéa alguma proposta como 
sendo melhor do que esta. -

Loo-o a idéa consignada no art. 68 não-está 
prejudicada, porque o snbstuti vo não P\Opõe 
:;ubstituiÇão alguma a ella.. E consegmnte
mente a idéa está em pé, está, inteiramente 
intacta. (Apoiados e apartes.) 

E o unico meio de a supprimir seria apre
sentltr uma emenda suppressiva (apoiados), o 
que ninguem fez. 

Por isso peço a V. Ex. que ponha a votos a 
disposição do art. 68 que não tem substitutivo 
algum na emenda apresentada e qne foi 
licla; 

o SR. PRESIDENTE-O ad . . 68 do projecto 
dispõe o seguinte. (Lê o artigo j á antes inen
cionaclo.) 

Ha uma emenda propondo a suppressão 
deste ar ligo. 

A que acabou de ser votada foi apresentada 
como substutiva dos dous artigos ficando por 
seguinte á constituição dos estados det~rmi
nar a sua organisação ürnnicipltl. (Apoiados.) 

Em todo c"1so, como art. 68 consigna uma. 
idé:i que realnrnnte não está incluida naquelia 
vou pôr a y otos não o a.rtigo, mas a emenda 
suppressiva. (Apoiados.) 

O SR. ·LAutto SonaE: (pela ordem)-Sr. pre
sidente, peço pJrrnissão a V. Ex. para ue
cla.rar que, havendo emenda apresentada por 
alguns collegas meus de cleputação e por mim 
propondo-se a substituir conjunctamente 0; 
dous artigos, parece clarissimo que elles estão 
prejíldicí!itlos. (Apoiados e nero apoiados.) 
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E' . p_osta · a votos e ·approvada a emencl1t 
supressiva do art. 68 do proj ecto, apresentadét 
pelo Sr. Borges d,~ Medeiros e ou ti:os. 

Yeem á mesa as seguinte3 

Declarações de voto 

Declaramos que votamos . pela emenda que 
propõe a' su ppressão da gun rela naciona 1 re
ser vn ndo-nos a apresentar em segunda dis
cussão outra emenda no sentido de. prover a. 
instituição de uma milicia . destinada a fo1·
neccr o iodispensavel conligente de que a 
nação deve sempre poder dispor dos casos 
opportunos. - Abreii.-R. Osorio. - Alcides 
Lima.-Asiis Brnzil.- Pereira da Costa. 
li. llaptista. - Cas.siano do NascimentÓ. - Julio 

Ningu\:)m será declarado inhabilitado ou in
cornpa.tivel pira o exercício rie qualquer car
go ou runcçtio publica, pelo facto ele ser mi
nistro ot1 ct•entc de urna religiã.o.-A. Ca!Jal· · 
canti . 

E' livre a fundação de ce~iterio3 c~m tan• 
to que fiquem sujeitos as leis de hygme pu· 
blica e da policia local. 

Rio de faneiro 9 de janeiro de 1891.-Fei-. 
reira Pii·es .-Oliveira Pinto .-Corrêa Rabel· 
lo. - Costn Machado . - Paletta . - Francisco 
1Teiga . - lilatta llíGchado . 

Ao art. 72 Ao art. 70 
Substitua-se pelo seg·uinte : 
São eleitores : 

Sttbst itua-s3 o § 22 cio art. 72· pelo se• 
guinte: · 

Fica abo lida. a pena de morte. 
1° Os cidadãos maiores de 21 anno:3, que se 

alistarem na fórma ela lei ; 
Itio de Janeiro, 9 ele jflneiro, de 1891 .

Ferre ira Pi l'es .-Oliveirn Pinto .. - Costa Jlfa- . 
chado. - C. Paletta .- Franc isco Veiga.
M aua Jlfa-;lu:iio. 

·de Castitlws . - Jiilio Frota.- Jlfenna Barreto; 
· .:....Abbott. - Tho1nc{J Flores. - Pinheiro Mr.i
ch,~do. - Viclorino Monte iro . 

Dêclaro que votej a.favor tl a disposição.que 
conferia aos estrangei1·os o direi to de intervi1· 
nas municipalidades, como eleitor os e verea
dores. 

Saladas sessõ3S, 12 de janeiro ·de 1891.
F. Baciai·.d. 

F' submetlitlo á votação o requerimento do 
Sr. Serzeclello, para que entrem conjuncta
mente em discnssã.o as secções l ª e 2ª cio ti
tulo l V. do 1)i:'oje~to e depois o titulo V cio 
projecto. 

O SR. BADARÓ (J:!ela ordem) - Sr . presi
dente, não pretendo, nem posso pelo reg:
mento, discutir o requerimento elo Sr. Ser
zecle llo; en tretanto, vejo-me obrigado a_ 
declri.ra r a V. Ex. que até hoje não pude bem 
comprehencler o empre3·0 que os reclactores 
do projecto de Constituição fizeram desta no
menclatura de capítulos, títulos e secções. 

O regimento manda que a discussão se faça 
por capitulo ; entretanto, vejo ahi na Consti
tlli\ão Jogares em que a materia comprehen
dida. em um capi.tulo é muito restricta, e 
outros em que ella é muito ampla. 
· O que -se segue é um titulo, su.bmetticlo 
ainda a denominação de secções . 

A primeira. contém materia importantis
~ima, como é aquella .que diz respeito ás qua
l idades de cidadão bmzileiro ; a seguinte 
s3cção comprehende lambem ma teria de 
summa.gravidade, sobre·a qual o Congresso 
tein de úmnifestar-se ele um modo solemne . 

Mais uma vez, portanto, convido o Con
gress0 a votar contra o requerimento, que 
pede a englobação dessas materias. (Ntto 

..._ apo ia(l os.) 

O SR. P1rnsrnENTE-V. Ex . , teillb pedirlo 
a p.1lavra pela orJem, nã.o podia discutir o 
requerimento, que i1ão . tem discussão. 

~ :-õSr: SerfodelÍq-requereu que as cluas sec
ções do titulo 4° entr,tssem conjunctamen te 

·em discussão, entrando posteriormente o ti
tulo 5°, disposições geraes e disposições tran-

- sitorias. 
Vou consultar o Congresso sobre este re

querimento. 

2° As cidadãs, sol teiras ou viuvas, que são 
diplomadas em direi to, medicina ou pharma-
ci,t e as qi:ie dirigem estabelecimentos docen
tes, industriaes ou commerciaes . 

§ ·1° Não go,am do direito politicoparaas 
eleições ft:deraes·, on para as do.s csLvlos : 

l • 03 mendig0s ; 
2' Os analphaberes ; 
3° As mulileres casadas : 
O nrnis comn se acha no projecto. 
8. R.-Sá An:lm 'le - Cesar Z'.!mci. 

Aos ar ts. 3° e 4° das disposiçJes tra1isilorias 
intercale-se o seguinte ar tigo: 

A União gal'ante a03 estados menos favo
recidos os 1neios de SJbsistencia de que cwe
cerem, até que uma lei orJinal'ia, fundada em 
estatis ticas exactas e em outl'os di:dos posi
ti vo3, regu le o assumpto. · 

Aoart. 4° 
Emende_-se do seguinte modo : 
A' proporção qne os estados se forem 01·ga

nisando, o Governo Federal entregar-l lrns-lu 
a administl'ação dos serviços, qu'e pela Consti
tuição lhes competirem, e, de con!'ormi•hcle 
com o disposto no precedente ar ti go, liq;1i
clari a respousabilidado da administração fe · 
dera! no tocante a esses serviços e ao paga
mento cio pessoal resp2cli vo. 

Sala das sessões, 29 de clezembro de 1890-
Peclro Americo . 

Ao art. 72 
Substitua-se o § 8° pelo seguiu te : 
E' prohibido no )Diz a fundação ele conven

tos ou a institLlição ele ordens mon<.F;tbas. -
A. Ccrnulcanti. 

Aos arts . 69 o 70 
No final do art. 69 n. 2-Supprirnam-se as 

seguintes pa lavras - si e3tabelecerem domi
cilio na Republica. 

Supprima-seon. 4 do§ l 0 doart. 70 . 
Sala das sessões, 10 de janeiro de 1891.

F. Badaró. 

Ao art. 72 

Ao n. 49 : A R.epu blica só reconhece o 
c1samento civil , que serà gratuito. 

S. R. '-Frederi co Boi·ges. 

Q:l() sejam supressas as palavras-ou do3 es
tados ao § 3° cio art. 72 . - L :tmowiier Go
do/reio . 

Ao artigo 72 
· Consultado, o Congresso approva o re
querimento do Sr. SerZedello. Substitua-se o § 4° do art. 72 pelo se 

· guintc : 

DISCUSSÃO DO TITULO IV DO PROJECTO DE 
CONSTITUIÇÃO 

Entra em primeira cliscussã.o o titulo rv do 
projecto de Constituição. 

São lidas,· npoiaclas e entram conjuncta
me:i te em di::cussão as seguintes 

Emendas 

Ao § 61 .clo art. 72 

Sera livre o ensino ministrado nos estabe
lecimentos publicas . 

S. R. -Freclei·ico Borges. 

Ao art. 'iO 
Supprima-se o n. 4.0 do § 1°. - ..1. Cav~tlcanti. . 

Ao art. 72 
Supprima·se o§ 5°.-A. Cavalc(1nti. 

Nenh um c1samento será valioso peraute as 
leis da Republica sem prnceclencia ele licença 
prévia e registro ulterior nns termos da lei 
orga nic;:i estab3Jecida pelo Congresso. 

9 ele janeieo de 1891. - Ferreira Pires. 

Ao art igo 70 
Supprima-se o n. 4. 
9 de j~neiro cb 1891. -Ferreira Pires.

Costa. ]lachado.-Francisco Veiga . 

Ao ar tigo 72 

Supprirnam-se no fim do § 3° do art. 72 
as palavras : - observados os limites postos 
pelas leis de mão morta . 

g de j 1 neiro ele 1891. - Fc:rreira Pires . -
Costa Mac.hmlo . 

Ao ar t. 72 

SubstitLrn-se o § 5· do art. 72 p3lo se
guinte: 

Ao art . 7?, 

Sub3tilua-se o§ 4°. do art. 72 pelosegufate: 
A Repu1.Jlic1 reconhece legaes p~ra to.do3 

os eíl'eitos civis, os contractos matr1monmes 
cele!:>l'ados, não só perante 03 juize3 de casa
mento , como perante os ministros de qual9u_er 
cu lto ou confis~ ão religiosa., com a cond1çao 
unic 1, p:1r.1 a legct lidtttle elo acto, de ser elle 
inseri pto imnrncliJ:tarnente no registro c1 vI!-. 

S. lL - Fredel'ico Doi·ges.- Joaqiiini An
tonio ela Cm.:. - Jo se .(l.velino. 

Ao ar t. 72 : 
SttlJslitua -se o§ 3° pelo seguinte : 
Todos os individuas e corporações religiosas 

po:l em exet'CJr livren13 nte o seu cu lto, ad
quiri!', adminbtr,\r e alienar bens e exercer 
tiuaesquer ou tros clireitus de p2ssoajuriclica, 
sem nenhuma limitação que não seja resul
t:tnte ele d'sposto na legislação commum. 

Substitua-SB o§ '1º pelo seguinte : 
O casamento civi l, sagração ~a inst_itiuição 

th familia. pela patria, é o un1co val10so pe
l'dn te as leis da Republica, podendo, porém, 
oer precedido ou seguido ~o r_eligioso, con
sagração de qualquer igrnp, a. vontade elos 
nubentes . 

Accrescen te-se ao § ;;,o : 
Sendo, porém, livre ás _corporações reli

giosas instituírem e administrarem seus ~c
rniterios e :'!. ellas bem corno a cada c1d:uhto, 
prover ao seeviço funerari~ de .seus rno~·tos . 

Ficam extinctos os privileg1os. r~la t1_vos, 
quer ao serviço runerario, quer as mst1tm
ções hospit•tlareJ . 

Supp,!'ima-se o § 8° . _ 
No s 9° supprimam-s3 . 8S 1n la,vras: «Nao 

podendo interv ir a policia» . .. ate fürn l. 

Artigo aclclitivo onde couber : 
E' garantida a liberclacle de testar ·e ad

opb,r mej iante as cvmlições qne a legislação 
civil determinar. 
Ac~rescentc-se ao artigo adclitivo ao art. 72 

oJl'erecido pela cornrnissã.o dos 21: 
Independente de ti tu los ou diplomas ele 

qualquer natureza., cessando desde jil todos os 
privilegios que a elles se liguem ou clelles 
dimanem. 

Artigo addilivo, onde couber: - O exer
cício de qualquer direito civil ou politico não 
poderà ser obstado, nem restringido por mo
ti1•0 de c1·enç:i. religiosa. 

Parag1·a pl10 unico. Os que allegarom mo
tivo de crença religiooa com o fim ele se isen
tarem de qualquer onus que as leis da 
Republica imponham aos cidadãos, perderão 
todos os direitos políticos . 

Ao ar t. 62: 
Supprimam-se as palavras:- E o\Jservem

se» . .. até o final cio n. 5. 
Ao art . 7l : 

S u pprirna- se no § 1° o que está consignado 
so!J a lettra a . 

A.o art. 73 
Substitua-se pelo seguinte : 
03 cargo3 pn\Jlicos, civis ou militarn3, são 

accessiveis a todos os brazileiros, quaesquer 
~LJG sejam ns suas opi niões, observ<td,1s as 
condiçõ3s ele cap1cirJade especial que a lei 
estatui1· independentemente de diplomas e sem 
oulrtt ditl'ercnça que não seja a dos serviços 
prestados, ou que possam prest,tr, e das virtn
des e talentos . 
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Ao art. 74 
· Substitua-se pelo seguinte: 
.. 03 empregos publicas, civis ou. militares, 
.serãp consi~erados como legitima propriedade 
dos respectivos serventuarios que os houve
'rem adquirido nn, fórma elas leis e qun não 
poderão ser delles despedidos si não uos cJsos 
restrictos que a legislação determinar e de
-.pois de ouvir a sua llefem. 

Pamgrapho llllico. Ficn,m suppri:ni .las as 
distincções eutre jomaleieos .e ernprega:\os do 
quadro pn,rn, o fim tle todos os cidar.lãos .esti
vendiac)os pelo erario publico gos1rem chts 
immumclades de que tratti este ar ligo . . 

Sala das sessões, 31 de dezembro de 1890 . 
- Demetrío Ribeiro . - iltc inâo Guanab,ni. -
Anniball?alcão.- Bm·/Josci Lima. - .A.nllio ele 
Far ia. · 

A secção 11 
Decln,ração de direitos 

Accrescente-se onde convier : 

1°. Fica garantido ás mulheres a plenitude 
elos clireitos civis nos termos do art. 72. 

2°. Ficn, conferido o direito eleitorn,l ás 
mulheres diplomadas com titules sci~ n ti tico's 
e ele professori\.? ás que estiverem 1rn posse 
de seus bens e as c.:tsadn,s, nos termos eh lei 
eleitoral. · 

Sala elas secções 1° de Janeiro de ISOl; 
Jodqiiim Saldanlw Marirúw. - l?erreira 
Pires. '- Costa Machado. - ;1. Maia. - J. 
de Avellar. - Nilo Peçanhci. - Urbano Jliar
concles.- Epítacio Pessôa.- Oli·vcira Pin!o -
Virgílio Pessôa. - E rico Cvelho . - s,i An
drade. - .(com restricções). - In'.lio do B1·a
zil. - Lopes 'l'i-ovlio. - Casimfro Junio1· . -

· 'Paix Cio. - L. Bitlhões. - Sá· Paranhos. -
'Pinheiro Guedes . - Ferreira Rabello. -
.Cesar .z_ama. - Athayde Junior. - (com res
tr-icções). - Matta -Bacellar. - Nascimento. -
lYianhães Barre/to. - Jose .A.it[Jitsto V inhaes.
.Banio de Villa Viçosa. - Santos Pereira. -
(com restricções). - Chagas L obato. - La
mounier Godo(redo. - (com re3tricções). -
Gonçalo de Lagos . - Hermes dei Fo nseca .
( com restricções . ) 

o SR. PRESIDENTE-Ao iniciar •Se o debate 
.so~re o t'tulo 4° do projecto de Constituição, 
VeJo-me nn, dura nece3siclade de recordar ao 
Congresso ~lgurnas clisposiçõss do regimento 
que teem sido completani;nte esquecidas. 
· O ~'egimento, qul:l é .lei do Congresso, pre
ce1tu~ que _?·debate S'J:t restt'icto ao ussumplo 
em d1scussao. (Apoia'los. ) 

1 nterpellaclo, ao começar a discussão deste 
j)rojecto, pelo Sr. conselheiro Sa1\liva, en 
disse que e~ta clispos'ção não devia entender
se com tal rigor, com tal restri cção ele modo 
'a.impedir que o or<iclor, di >cn tindo 1{111 dos ca
pitulas ela Constituição, fosse iuhibiLlo ele re
'f?rir-se ás dispc:sições de outros capítulos que 
1lvessem relaçao com o assumpto ·clo debàte. 
' Alguns or~dores assim teem procedido. 

Porém, ultimamente, especialmente em re-· 
iaçi.io a cliscU5são dos títulos 2° e 3°, o Con
·gresso é testemunlm de que vieram à tribunn, 
t odos os oradores que se inscreveram e bem 
pequeno foi o numero daque!l(:S que se 
occuparam e m o assurnpto propriamente elo 
debate (apoiados); o CongTesso é testemunlm 
de que oradores subil'am ti, tribuna, e nmis ele 
um, pam disQntir negocios parLiculares elo 
pm tido republicano do Rio Grau de do Sul· o 
CongTesso é testemnuln que outros vieràm 
discutir o casamento civil, que não estava em 
·discussão; outros v!eram cliscutir n, oro-ani
sação d~ pode! judiciaria, ma teria j i vgtacb 
em lª ~ltscussao, quand~ o r~gimento prohibe 
fallar-se contra o venc1clo, isto é, respeitar 
º·voto do çougr~sso, ao menos durante o pe
norlo da d1scussao (apoiados); o Cono-resso é 
testemunha ainda ele que a pretexto de ot'"'a
nisação d~ estaq_os e munici pios, nós ouvim~s, 
<Jlém d~ d1s~nssao de outros assumptos, a da 
ll1s· rmunaçao de rellllns e 8. elas IJarreiras es
tabelecidas entre os estados do Pn,ra.ná e Santa 
C1ltlmrina.. · 
. Esse d.es".io das normas regimontaes, n,Jem 
~le c~nstitu1rem um exemplo pouco .edificante 
(aporndos), dp n,p_provar. em um dia, um regi
meuto paeu no clrn segnrnte ser .clesl'espeitn.do; 

trouxe-nos mais de um incidente ~desagracla
vél, de que o Congresso foi · teslemunhi. 
'(Apo iados.) . . 

Si o regímen to ti vesse sido observ8.do pelos 
oradores, si estes attendessen1 it força da lei, 
ás ml vertencius cln, mesa cio Qongres10, ter
se-hiam evitado os incidentes' desagrada.vais 
entre os '.li versos e illustres membros ela depu
taçfio rio -grandense (apoiados) ; ter-se-hia 
evitado al!usõe·s ::i bn,nquetes politicos e n, dis
curws proferidos em oJtro lügar, com o que 
o Congresso nadct tem que ver. ( A.poiados.) 

Assim, pois, meus collegas, ainda uma vez 
venho pedir-vos, em nome da vossa lei, do 
vosso regimento, em nome do proprio inter
esse do Congresso, que affüsteis completa
mente daqui todn,s as discussões estra.nhas uo 
assumpto. constitucional (apoiados), e que os 
oradores se cinjam a critica. severc1, livre, 
mas calma e reflectida, do assurnpto · elo de 
bate. (Apoiados.) · 

Assim, teremos evitn,do n, reprnclucç1o Llo> 
incidentes de3agradaveis de que fomos teste .. 
munhas dL1r:111te a semann, p1ssada; teremos 
ainch datlo nnm prova ele respeito á lei, por- . 
qee, como jà vos rli3se, é pouco edifican te o 
exemplo que estamos dando ele votarmos hoje 
unm lei par<t nos i·eget', e clesrilspút.ll-a no 
din, se.2 uinte. (Apoiados.) 

Confio qne oi illustres membro3 do C~lll
gresso me lllo de auxiliar na obs3rvanch das 
disposições do no:::so re3'inrnuto; co~1fio que as 
discussõas corterão calmas e reflectidas, afim 
ele que as queslõ 3s sujeitn,s n, noss:i delibera
ção e critica soifram uma verdadeira discus
são e critica pam CJLD possamos rnelll :i rnr o 
proje Jto constitucional afim de que elle sejn, 
convertido em lei. (Apoiados.) 

Mas, p:ira que o projecto possn, ser melho
!'ado pela discussão é necessaf'io que esta corra 
calma e qtre verse exciusivamente ·so!Jre o 
assumpto, corno pr3screvc o regimento. 
(tlpoicdos.) · 

Aindn, uma vez, em no:ne do imiz, em nome 
dos pt'O\H'ios fóros do Congresso coustituinte 
brazileiro, app,ello p.ua os meus illustres col
legns afim ·c1e cumprirmos, de l1oje em diante, 
as disposições cio nosso regimento. (llfüitos 
apo iaclos.) 

VozEs-Muito bem, muito bem. 
O SR. PnE>lDE7'1TE- Tem n, p davm o Sr. 

Lamounier Goelo freei o. 

O Sr. Liuuo.u:nier Godo:Cre
do nrn lrat11' cht questão r3ligios'1. · e 
com e3p2ci,11Lhule da liberdade ·dos cultos, 
materb cons:igTacla nos artigos 10 e 72 dó 
projecto conslitucioual. 

Qu:rndo,a pós o movimento de 15 de novem
bro, o Governo P rovisorio iniciou a serie de 
reformas que 1103 engraclece, viu a alma na
cional levantar-se cheia ele fé e applau fü• 
com delírio c3ses beneficias que hão de per
durar no seio cht patria ; viu o applauso irrnm-
per d 3 t0Jo3 os patriotas. · 

Duas reformas foram logo decreta.elas : o 
sutrr~gio universal e a grn;nde naturalisação, 
e ma.is tarde uma outr8. de importancht capi
tal - 8. separação do igrej<t elo Est:.tdo. 

O clecrelo lle 7 de janeiro do anno passado 
foi escripto com tanta saberlorin, e illustração 
que até foi applaudido pelo proprio clero 
religioso e pelos CJtholico.3. 

Entretanto, actos posteriores do Governo 
Provisorio, verdadeiros attentallos contra a 
liberdi:tcle individual, como por exemplo a 
exclusão do clero do Congresso o m,tabele
cimenlo ele umn, perniJiclacle ao parocho que 
recebesse em matrimonio os uubentes sem que 
houvessem comprovn,do antes terem satisfeito 
as condições exigidas pelas. leis civis, provo
caram por parte cio episcop0clo brazileit'o um 
protesto, uo qual se pedia tão sómente que 
fossem riscadas elo nosso p1cto fundamental 
essas disposições vexatorfas. 

Foram es~e~ attentados que deram orio·em 
110 partido catholico, p1rtillo que o or~dor 
combate. e combateril, porque não admitte 
n.m part1clo sem pyograrnma politico, porque 
si ao ~cu 18.do ve collocn,rem-se ca tllolicos 
convictos, v6. tambem especuladores despei
tados da Republica, clecalliclos ela moll,arcllia, 

que querem tão sómente galgar 11osiçÕ_es 
que pederam. 

o orador conhece quatro escolas ou çgmtro ~; 
systernas com relaçfo a·separa.ção · da ignijtt 
do Eslacb. 

Conhece 11· e3cola theocratica, a ela reJig·ião -~ . 
política, a que t9m por fim a absorpção .do 
poder civil pelo e3pirituat. 

A união c\1 igreja· com o E:;tado, diz um 
granLle publicista, não é sinão um I'<3sto do 
pagn,ni3mo ; é um ijr:nci pio fül:o fu zer da 
igrej <t mna· cousil; politica e a igrej ti pensar 
que o Estado. é senhor ab.:;oluto âos seus des
tinos,proclamaudo a sua supremacia .. 

A set' adopfaclo este pri.ncipio, bem fuzi8. a 
Hespanha qúeimando o;; innocentes, a Ingla
terei\. perseguindo os ca.tholicos, a Rusoht es
ma gando n, cle!;graçacla Polonii1. 

O orador não precisi\. ir buscar em outros 
paizes as conseqnenci.\S funestas deste priucl
pio; vae .encontrn,1-o na propria Constituiç'.ío, 
oucle, no art. 5°, constituia-se a religião ca
tholicn, n,postolicn, romana como religião do 
Estado; entretn,nto o oradol' nunc1 viu are- ·~ 
Jigiilo cn;minllar tanto para o Sfü occaso corno 
nos ultimos tempos da monarchia, porque a 
monarchio. faiin, della um instrumento. 

1 
1 

O orador riuer complet8. liberda(le pa.rn, to-
das as consciencias e por isso não póde se pres-
tar ás restricções odios;:is deste projecto; nã'.> 
póde contribuir com seu voto par8. excluir do 
Congres~o unm cloisse privilegiada comó é o ~ 1 
clero, nem contribuir lambem· para qtte ·seja • 
ex pulsn, a compn,nhia ele Jesus .. 

N.ão vem discutir os actos meritorios qae 
essa companhilt prestou ao nosso pa.iz nos 
tempos passados. Dizem que·o jesuitn, é hy
pocri ta, é mào; mas _ nesse caso temos a lei 
para pnnil"o com severidade, porque a politic.t 
cl8. força., conio dizia um grande i:;arlamentar 
cio tempo do imperio, faz ma'rtyres e ·os mar
tyres resuscitam e a política ·da corrupção f.1z 
misemveis e os misernvei.> n,podrecem. · 

füio póde tn,mbem prestar seL1 voto á clispo
siçfío que estabelece sómente o cemiterio se
cular. 

Quer tambem qtie o juramento seja facul
tativo, de modo que cada um o preste confor
me as suas crenças. 

Combate tambem a disposição estabeleól~ 
no § 7° elo t\Jrt. . 72 que prohibe aos estados " 
manutenção ele ·cultos, e pergunta porque, 
tendo o Congresso votado o substitutivo elo 
Sr. Ln.uro Sodré que concede aos estados a 
mais completa liberdade, se prohibe aos es- ~..,,. 
tudos manterem um culto, seja elle qutll fót' 1 

Resumindo as suas idéas, diz que é par: i- _ ~ 
lla1•io ela es'.!oln, amerimna, que quer l!b~la.~
pal'a todas as consciencias e procede assim: 
l 0 , p}rque é republicano, e como repu\Jlieano. 
quer n, sua .libercl!lrle em toda a sun, plenitude; 
2°, porque e pa.tnota, e como patriota qlier ~
dJr aos estados D maior sommn, possível de 
autonomin,, porque só assim o estado de 
Minas1 que tem n, 1~011ra . tle representar, 
podera occupar no se10 ela confederaçfo bra
zileira o logtlr d.e ltonr.i à que tem direito, 
não só pela independeucia ele seus filhos e 
uberdacle de seu solo, como sobretudo pelas 
glorias de seu ·p:issado e granclezn, de ·seu 
futuro. ,,.. 

O § r. 1\1: u.uiz F reh·e- ·Coineçct 
por notar a collocação da . materia do titulo 
4° cln, Constituição n,poz a do titulo relati rn it 
Constituição federal. 

Diz qu~ o projBcto c.01~stitucional,depois (fo -
ter partido do prrnc1p10 Lia liberdade Lle.? 
crença, desviou-se deste terreno e coUocou-se 
como a~·b~tro entre o espirita revolucional'io 
e a~ rel1g1ões ele ~ma~gr.and~ pai·te. dn, pJpu
laçn,o, tornando-se ncw J~llZ 1mp11l'cml não in
terp1·ete dn, ·sancção uuanimo que não' inter
vem como rnrte; mas influindo direcbmente 
nas suas manifestações contra a reli o-ião ca-
tholica ou riualquer outra. 0 

E' assim. q!l~ ? projccto estabelece por um 
l~do ~ i~el1g~b~ltLl.acle' dos rol igiosos para as 
fnncçoes. polttwas e por outro .lado 1~0 art. 
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72 estabelece outra:; .idéas que estão em ma- dias e"hor<1S de de3Cfü1SO. Igualmente não se Accrescente -se ao art. 72, como artigo ad4
, 

··ni fes to desaccordo .com os ~eus princip'ios. podcri legi3ln.r sobre infracções de ordem pu- ditivo : 
· porque, cJesde que 11. Constituição não reco
nhecesse sinão o casamento civil pira a li g«t- · 
çã'l · ela. fam ilia ·e para que possa produzir 
effeitos civis e politi-~os, qual é o inconven i~ 
é:i.te em realisar-3e. o_ casamento rel igig3o 
antes ou depo'is do casamento civ il ~ Tratando 
elo art. 72 que se refere aos cemiterios seeula
res, diz que não vê inconveniente algum em 
que se consinta · que éliversas ·sei tas tenham 
os seus cemiterios. 

Tratando ela disposição que manda expul
sar dó. paiz a comp:rnhia clo3 jesuitn,s, diz que 
a. d-i·scussiio por absurda não · calará no animo 
~lo Congresso. 

Faz varias considerações sobre a Jiberd ele 
em todas as suas manifestações. 

Critic:i. a disposição do art.. 72 § 4.0 , que 
coacta o direito devo.to aos religiosos , por lhe 
parecer em contradição com os proprios in -
tnitos (lo legislf(clor constitucional. · 
· Lastim:i. tamhem que se conlinue a fazer 

cri te rio poli tico da cit'cumstancia do cicla.diio 
saber ler e escrever. 

Acha que desde qLlG todo cidadão é chamado 
a prestar serviços a sua patria desde que 
concorre para o bem publico, eleve t er o di
re ito do voto . 

Acha, porém, immoml e· corruptora a t en
clencia de se conferir o direito do voto as mu
lheres, porque, si pas\Oasse esta aspiração 
nnarchica , ter-se-hia decre tado a dissolução 
d(t füm ilüt brazileira . 

Termina c:m .varias -considerações a este 
resxiei to. 

·são lidas e apoiadas, p:tra entrnr em cliscns
s'.io conj trnctamonte com o projecto, as se 
guintes. 

Emendas 

Ao3 arligo3 72~_73 e 7'1 

Ao ar t. 72 § Zº _ii.ccressen te-se- Fica - ab-
olida a classe de cadetes elo exercito. -

§ 3º Supprimam-se as palavras- associan
do-se, etc.- :até o fim do § . 

§ 4° Substitua-se peio seguinte: 
A Repnblica só reconhece a instituição civil 

~.elo casamento, que poderá ser precedida ou 
segLtila de qualquer ceremonia religiosa, á 
vontade dos nubente3, mas terit sempre inr 
base a ·monogamia. 

§ 6° Substitua-se- será leigo, não obriga
torio, em gratuito todos os seus gráo3, o ensino 
ministrado nos estabelecimentos publicas . 

Accrescente-se onde cGuber : 
§ E' livre o exercic;o de tofas as profi.lsõas, 

indepenfontemente de qualquer titulo escolar, 
academico o out :o qu1J,lquer. 

§ Serão i;~variavelmente preenchidos por 
concurso, no primeiro gráo para os que com
portam accesso, tódo3 03 cargos publico3 civis. 

§ A inscripção no registro civil clo3 nasci-
mentos é obrigato~ia. · 

§ E' garn,ntida l'J,· plena libedado d~ t estar, 
salvaguardada a ·existencia elos paes, ela mu
lher, d:ts filhas solteiras e vi uvas e elos filhos 
menores de 21 ao nos. - Bcirbosa Lima. 

Aoart. 72 

§ § 21 e 22 . Supprimam-se. 
§ 8° . Supprima-se. 
§ 13. E' livre a manifestação das opiniões 

em qualquer asmmpto pela imprensa ou pela 
tribuna, comtanto que os auto1'es assig11em os 
seus escriptos quaesquer. Uma lei orclinaria 
especificará e tornará effectiva essa obrigação. 

Accresen te-se onde couber. 

ramen te m1ral. 

Art. 73. ReJij i-se assim : 03 q.1 rgos pn
blicos civis, p:ilitieos on milibres são acces
si veis a to:los os brasileit'o3, quaesquer que 
sejal11 su1s opiniõJS e S3m outm distincção 
que níio seja a elos serviç:is pt'e.>tados e a das 
virtudes e b lento.3 . 

S.lln: da.s s·3s3ões, em 12 de jamiro de 18\ll. 
- Barbosa Limi. 

Ao art. 70 

Supprim:i.m-se os ns. 2 e 4 do § 1-. 

Sala, elas sessõe3, 12 tle janeiro, ele l 8JJ. _:_ 
Pin1wiro 1lfachado . - Homero B aptistri . - Ab
boll. -R. Osorio . -PeN:ira cfo Costa. - Victo
rino .ilfonteiro. - Alcides Lim.a, - Cass iano elo 
N ascimento .-'1'/ioinaz Ftores .-Julio Frota . 
- /\.breu Alvim. - Julia de Casti/hos. - Ramiro 
Barcellos. 

Ao art. 72 

S Ll pprima-se o § 8° . 

D3poL; elo § 24, accrescente-se : 

§ E' garantido o direito de todas as profis 
sões ele ordem moml, intellec tu1l e indus
trial. 

§ E' /:!:arautida a libercla-.le ele testar, fic,rndo 
amp::irada a snbsistencia material dos paes, da 
esposa, das filhas so lt_eiras e elos. lllho3 meno
res ele 21 anno3. 

§E' gar antida fambem a libe rdade de adop· 
ç~o, observadas as condiçõ2s que a lei esta
tui.t'. 

Sa la, das sessões, 12 de janeiro de 1891 .
Pi1ihei1·0 1liachaclo.-Homero B :iptista. - Cas
siano do Nascimen io. - Julio de Castil1ws. -
Pereira da Costa . - 'l'homa• F lôres . - Julio 
Frota. - Abreu. - Ramii·o Barcellos. - Alci
des Lima. - Rocha Osorio. - Abbo!t. - Victo 
rino Monteiro. 

Ao art. 70 

Substitui-se: 

São eleitores os ciuadi\oi na pos>e dos 
seus direitos civis . 

§ J. 0 A · eleição para carg03 federaes 
reger-s3-Jrn por lei do Congresso . 

§ 2.0 Os cidadãos :i.listaveis são elegíveis. 
Sala elas sessõ3S, 12 ele janeiro de 1891. 

-Dionisio Ce;·qiieira .- l:Jaquim da Costa . 

Substitua-se : 
O § 13 do art.. 72 pelo seguinte: 
E' li vre a manifestDção das opiniões , em 

qualquer assumpto, na imprensa, na t ribuna 
ou no theatro , sem depenclencia de cBDsura , 
respondendo cada um pelos abusos que 
commetta. , nos ca>o.> e pela fórma que 
a lei taxar. 

Eala elas scssõ3s, 12 cl ll j<tneiro de 1891. 
-A.risticles Lobo.- 'l'homaz Delfina. - Fi11·
quim 1Vernech .- Almeida P ernambuco. 
Lopes 'l'rovCio. 

Ao art. 70. 

Substitua-se o § 4° p3lo seguin te: 
§ 4.0 Ninguem ser~t privado dli capaci dada 

elei toral por motivo de relig'ião. 
S tia das sessõ3S, 12 de janeit'o de 1891.

J. Meira de Va>concellos. - B ellarmi1w Car
nei1"0 ,- Jvao B.ubalho. - J1.rnencio de Aguiar. 
- Frederico Serrano.- Pereira de Lym. -
Ignacio Tosta.- Miguel Costa.-'- Josd Hugino. 

Ao al't. 72. 

§ Ficam abolidas todas as lot erias. § 8 .º Seja supprimido. 
. § E' gar,mt.ida a pleua liber.lacle de aclopção Sala das sessões, 12 de janeiro de 1891.-
sezundo as condiçõc:is que a lei determinar. J . E. Ilfeira de Vasconcellos . - F1·eclei·ico Gon-

çafoes de Soiiza Serrano.- Be/lannino Cm·
§ Nenhuma lei so farit contra a mendicidade neiro. - Pereira de L!Jl'a. - Mig11el Costa. 

. nem sobre locação de sJrviços oü m'\rcando _ Josd II!Jgino. 

Por motivo de Cl'ença ou de funcção reli
gio3.t , nenhum cidadão brazileiro po'.leri ser' 
privado de seus direi !o3 civis e politicós nellf 
eximir-se elo cumprimento de qualquer devet' 
ci vico.- Ser ;eclello Co1·ra8. 

Substitutivo ao at'L 72, § 2º 

ToJos são igLÜes p3eante a lei ."A Republic~1: 
não reconhece , nem confere : fot'03 ele no· 
lJreza, titulas ele fidalgui tt e condec'.Jca•;ões. 

Sala da> s3ssões, 12 de j :tneil'o de 1891. - · 
Virgi lia Dama do . 

Emenda rw art. 72 § 2° 

Onde S3 di z-não crêJ, ti tulo3 de fi.Ja.Iguia 
cliga-se- a 'l.o coafere tit.ulos de fidalguia . . 

Saltt das sessõ3s-l2 de j1neiro ele 1891 .-
1'iruilio Damoz io. 

Em vez do§ 4° do ar!. 72 dig:i,-se : 
Sómente o c1sn,mento civil produz ell'eitos 

juriclicos relativo.> :1 f_,milh e :1 successiio. 
Eliminem-se os §3 5°, 6° e 8', por conterem 

disposlções cabiveis em lei ordinaria, e escus1-
das em unm constituição. 

Seja transferido o § 7° para as disposições 
g'"fües, por ser a,!heio «ás gar antias de dit'e i
tos concernent9s á liberda,de, se.:s· uran;ia incli. 
vidual e propl'ie .!ade» de qne se occnpa o 
art. 72. 

Em vez do§ 12, diga-se : 
O domicilio é inviolavel. Excep tu.un-se : 

ele noite , os casos em que urge acudit' a si
uistros ou cl'imes, de accordo com o codigo 
penal, e clA clhi, além desses, os demais casos 
pt'evistos nas leis e com as fol'malidades nel-
las prcscri pt1s. · 

Sa la da.;; se.3S'.'Í33 , n de janeiro de 189 1·.
Vi rgilio Dwna -; io. 

Ao art. 7Z 

§ 3. 0 Em vez das palavl'aS desse pal'agra
pho-observados os limites pos tos pela lei de 
mão mor ta- diga-se :- sem outro limite que 
não seja o resultante da lei commum . 

§ 1 · º SulJstitct:i,- se es3e paragrapho pelo 
segurn te: . 

§ 4, 0 03 eJfeitos civis do matl'imonio só de
correm ela ceremóni(t civil, 1rn fót'm:t reg1t-
lada pela lei do paiz. . 

§ 5. 0 Dapois da palavra - municip1l -
accrescentem-se as seguintes - ficando livre 
a todos os cal tos re ligiosos a pratica dos r e
spec tivos rito3 cm ralação aos seus cr~ües, 
clesLl'e que não o/fendam a moral publica e as 
leis. 

§ 9 .0 Sub3titrni,- se p.::lo seguinte: 
§ 9. 0 A to.los é garantido o direito ele asso

ciação, ben1 como o ele reunião pacifica. 

§ 10. Substitua-se pelo seguinte: 

§ 10. E' re :;onhecido o direito de petição, 
ainda mesmo p1ra denunciar abusos dos agen
tes do poler publico e t0rmr-lhes effe:;t iva a 
responsabilidade. 

§ 12. Sub3titua-se pelo seguinte: 

§ 12 . O domicilio de qualquer pes3oa é i11-
vio lovel e sem licençJ. desta pes3o.:i ninguem 
poderiL peneh'<U' nelle, salvo de üoi te parct 
acudir a victimas de crimes ou desastl'es e tle 
dia nos c::isos e peh fórm1 que a. lei deter
minar. 

§ 13 SLtbstitLn- se pelo segLlinte: 

§ 13. E' li Vl'e a manife3tação elo p:rn sn
men to pela pa.lavra, i1ela imprensa on pot' 
qua(quel' ou tl'o meio, s::llva a responsabilidallo 
pela offünsa rlo3 clireito3 de t erceiros . 

§ 19. DJpois da p:üavri1- correspondencia 
- accrescant ':l -se as segni nte:i - pos t·tl e tele
g' t\lphica, . 
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" ·Accrescente-se qnde couber o seguinte ~1ar a-
grapho: - : 

Nenhum impJsto. de qualr1uet' natu reza 
que seja poderá ser cobrado senão em vir
tude de uma lei que o autor'ize. 

Em 12 ele janeiro de 1891 .- Jiivencio de 
Vasconcellos . - BeUarmino Can1eiro~ - Joéío. 
Barbatho.- Juvencio d'Agu.iar. - Fi·edei·ico 
Gomes de Souz.a Serrano. - Pereira de· Lyra . 
- Miguel de Castro ·e José I!ygino 

Propomos que : 
Ao§ 2° do art. 72 subslituan:-se as pv.lavras 

-não crea títulos de nobreza nem cond ecc-
' ráçõés por-e extingue as ordens honorificas 

existentes e todas as mas · preroga tivas e re
galias, bem como os titulos uobiliarcbicos e 
de conselho. 

Ao art. 73 accrescente-3e- senllo, porém, 
,'\7edaclas as accumulações remuneradas. 

Sala· das sessões, 12 de janeiro dc_ 18\J l. 
-Baptista da Motta .-Cassicmo d.o Nascimento 
-Mai·linho Prado Junior . - Abreu . - Gonçal-

ves Ramos. -Julio-cle 'C'C1stil!i.õs. --':1101.nero Bz1-
ptista . - Dionísio Cerqu3ira . -Viclonino Jlfon
teiro. - Aristirles · Lobo. - ·TlwmC1Z Delfina . 
:,...Jesuíno de Albuquei·que. - Custodio José ele 
ilfello. - Santos Pe1·eira.-N elson d e Vascon
cellos . - 11fiitsa . - Fleury Curado .-Dutra Ni
cacio. -Julio Frota .-T!wmaz Flôi·es.- C. 
Palletta. -Pedro Chennonl .-Pires F,;rreim. 
-R. Osorio.-Alcides Lima.-Manoel B a
rata. - Malta Bacellar . - 'A1·ist<cles lilaia.-J. 
A.pellM .'-Lamoimier Godo(reclo.-:- Eróes dei 
Cru:; . ~Nilo PeçC1n1w . 

Ao art. 70 

Elimine .'s3 ·a disposição do n. 4 cio§ 1". 

Ao ar t. 72 

Supprimam-se as palavras- obse1•vaclos as 
li mites pooios pelas leis d ~ mão morta -
cio§ 3°. 

Supprimam-sc as palavfüs - qne precedorà 
srn1pre as ceremonias re ligi9sas- do § 4°. 

-. 

It10 t!c .Taneiro - Trnprensrt Nacional- 1801 

~ -. 
S~ippriiim-se:a disposição Ll o § 5° . 
Ao nrt. 6'' ndd_icc i one-~e, tlop'ois .Lla pnfa 1m

pulJ!ico, e3ta restricção - fnnclatlaB on sns
tantaclas pela União . 

Fica por cstfl, fórnm ée) igido o §·7°: 
Os poderes da União não poderão esh~ele

cer ou sci)Jvencionar culto3, nem impedir que 
os e~tadôs éstàheleçam ot~ subven~ion c1n,, •. 
. Stipprima-sea disposição do § 8°;-Am-
philophio. · 

A •fücu', s~_:i fica. a~füída pela beira. 

O SR. P~rnsroENTE designa pará anunhii a 
segninle ordem do dia: · . - · 

Votaç1o dà emendei ao ú t. ' 65 do projécto. 
ele Constiluição,que ficot1 emp_atadlt; 
· Continu1ção ela Ja discussão do titulo IV do 
projecto de Constituição-Dos ciclo.cllios brazi-
leii·os . · 

Levanta-se a sessão ás 4 hol'as d•t t<:\rLle. 
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Presidencia do Sr. Pnidente ele Moráes 
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·La1íro MíillJr, Carlos Campos, Schimidt, A separ,i.çlo violenta, absoluta, radical, im:.. 
. ·Lacsrcfa, Coutinho, Victm'ino i\1o:1teiro, Pe- possi vel, como se esta tentando esta,bel.e~elj, 
i ·reira, da, Costa, J.ulio de Cllstilhos, Borges ele não ·digo só entre TL Igrej<t e o Estaqo, lll"S 
: l\focleiros, Alciue3 Linu, Assis Br.L\\il, Tl10:1mz · :entre o Estado e toda, religião,.pe1~ turli\t gr11r 

Flores,. Abreu, Homero Baptista, Roch'1 O.:;o- vemsnte a consciencht ·da Bação, e p,r0duúrá 
rio, Cassiii,no do fütscimento, Fernamlo Ab- os mais funestos effeitos mesmo na ordem uas 
l~ott, Dep1etl'i.o Rib 3iro ·e Menna. fürreto. cousa~ civis. e politicas. Um~.naçao separacl<t 

• . 1 'º- A . . ,, official!~1ente de Dem tom.a-se .i ngovern1V~1 
: . ·A.3 · méÍo-dia · ft~z-~~ a -ç\tal1;!1fo, a qiia( re- ; A litJ s~ a ses.,,1,0' _ . · e rolara por um fatal ·clect1 ve ue · decaclenc1n. 
spqqtlem os sm. Prudente da Nioraes , l\fatfa , Deixam de cmnp:i,recBt' com c::nl3a os St'?· ' até o alJy.smo, em que a clevorJrJo os abutre;:; 
Jiláclüttto, Paes ele Carvalho, João Nelva, flor:iano Peixoto, Joaquim C,atund·a, ~ntomo da :intlrchia .e do de3pJtisnrn .. kt ;puzemo~ 

· 'Eduard0 ·eonçalv<?s, Fiwkisco Machado,- rLéo- , Ilaena, Sai'aiva,· Luiz .DBlpl11no, Cnnta:i, Ro- , todos . ele soht'Bn,viso n ~i P :"'~tor.al C0lleo~ivfl. 
·vigildo ,Coelhó, Joatjtíi·m s,lrmcnto, Jbtlõ Pe- · drigues l<'emandes, Henrique de Carvalho, ·De facto, senhorB~, n[o existe -em todo o 
·dro, Cunha Junior, José ·secnnrlino, ~fanoel Martlnhô Roclrigues, L'3an'il'O Macbl, [<'1"Jn_- unive11so um só povo_ assim s epara,•lo, on . c1u~ 
•Barata,-. Jollquim Crnz, Theo:loeo Pacheco, cisco Soclré, NiJ-ó Peç:wh'1, Conde de F1gnBf- . recuse tod .L allianç1 com a rJlig·iii.o, eomo SíJ 
E-lyse~ Martins, Be~erra, de Albuquerque .Tu- reda, Leonel Filho, FerroirJ. Br.,cmli'ío, D.rn1iu-. declara n) art. 72 § 7° .do p\·oj scto consli
niór, Theo lureto Souto, José BeÍ'nardo, Oii- gos Porto, Fmncisco Anmrul, 13ueno çlB tucional de que estamos t e,\fa!lllo. 
_veir.a Galvão, Amam cavalcan ti, Alm'ei{la Paiva, Cesario ·Motta Junior, Lopes Cllave3, . o povo ln'azi leiro t •J1~lt o clieaito de 1mgciJ1~
Barreto, Firmino cht Silveil'a, José Hvgino Paulino Carlos, RoJ1·igue3 1\_1YE)3, Car_los se profunclarnante sL 03 -p'.lde1•e3 11rnblicos 
José Simeão_, Frederico Sermno, Pedro .. .Pau~ Garcia, Moreira di1 Silva, AnhtQ tl1l FarnJ,; · tom:we:n, definitivamente esta attítu lo ern 
Jiirn; Tav:àr~s : Bast9s, Rosa Junicii;, CoelhO: e e .sem c~u~a os_ Srs. R~ngal Pes~ana, ~,oa- face da religi 'to . :; 

-P>w1pos, Tho1Yjn.z ,Cruz, Ruy Barbosa, DJmiii- . qmm Fel~cw., J 0~0 Seve~i::t,no,, Ah~imoB~~~~~- · O povo hrazi leí1•0 tem clirai tó' a qtrn sem fi
gosVicénte, Gil Gi:Julnrt, Monteiro tle Barros, so, Amorun (iar,;ia, Anrn ~al_ ,1•alcao, i ~6 '. 1;, 0

- , _lhos sejamClducado31nsublinrn cl'onça e 1rn,s sa
,Q:tibtiqo. ,BCJ,ca-yu va, L_o.per, Bl'J.Z , Carneiro, ~o ele Mcnclo~ça, Sai:t~s \ ten a, A:mph ] r;t' · . lutares 1:iaxim .1sd0Chr!3t\a~ ismo.Orn. 1 si puss'.W 
Qalnp.o;J ; ~alles, Ubalclino do Am::m:t!, Santos -Fsnse~'t e S'.lv~', C) ~ilia ele L:n~os, A.: -~88° este proJ ecto ele Const1tn19lw, dc3ie a esc;ila 
Andrade, Ge_neroso ~:forques, R.aulino .. Ho~n, Bi ~nclao, ,~liven .1 frnto, . Joa1mn; B, ~ tic~ primariacnj a. atn_10~plle1\1., como ü.izia G.nizo~, 
Esteves Ju1110T, Ramiro BarGel!os,_ Prnh~u'o Lu~z ML~rnt '. A;crnclo Gu~nal~ara. _, E Do- eleve ser tqc~a. eel1g1osJ ;•Ies•.le ::tcs:o l•~ p1'11!mr1a 
llr~a;cl!~clo, . Julto da Fr9ta, . Cesario Alvim, 1 C~.,ll:o~, S,llllpaio ~e~ra~: J o~~ ~rn\rnir~, onde 03 esp1ptos rcceb~m sua p1'.in:e1.rn; form :i:, 
,Arner.ico .Lp}lo, E_cluardo Wanclenkolk, Sal~ n:rngoo Rocha' ?euci;~ PHeo, ~.tr:i,o de e que comt1tu9 o n111co 11t'oc11110 eelt1caclor 
uai;iha ,.l\fariuho, , J9aqüim .' de Sopza, · Silva -S•1nb Hel13 n~, LUIZ B.cUIB

1
to, A_n;tc;rnio Pr,1clo, p:U'J. a ünior parte dos ciclmlãos, até as mais · 

Çaped_o, Silva _P<H'anhps, Aq.nil)no do An1aral, Ar;lolp~o Gor~~º,• All_n~id_a, No~-~181 ra.c Rocl::il P~1~ aHas espl:wra.s elo ensino · publico, n fio S-? otr-
J.oaqmm Mur,t1nho, Prnhi;iiro lhtedes, Belfort MiranJa, An"eio Pmü13 ir_9, .c,.,etano de .-l.lb,i vieá mais 'o no:11e de DGus, ne:n o ele JBSIB 
Dtiar'te, l)c)1óa Rodrigues, l'ndio Clo Brazil, querque e Ernesto ele Oltveira. Chr.isto, .sinii.o \hrJ ser b'laspl18m 1.do 6Lt-cles-
L(l;uro :sodré, Innoccncio Serzeclelld, Nina Ri- 'i · ,E' l.icta, posta em uiscussifo e sem de~:ate vhclo com dBsdem cl<t considenção elo.> alum-
_bei!'Q,.'l'eclro 'Ché.rmorit, l'l'fatta Bacélar', Costa , approvada a acta ela sessão anteéeclente. nos, c:::inn objecto de que a sciencla·nflo' se o~-
: ~.qckigyes; C~se. 'mfr? Junior, An.frisio Fial.lio, 1 E' fala e vae a imprimir a seo-uinte - cupa 1mis hoje ! E no~ intB1'natci1 do _gover-
J'fogue1ra PJ1"anagua,__ Nelson, Pires Fcrren';i, ' " Jio, povoados ele um i, JUVentn le ba pt1saLla ,e 
;Barbosa Lima, . Bezerril, Joü;o Lopes, Jmti-1 Represcntaçl1o chriitã, entre os militares ela, armvht e Llp 
niano Serpa, Frederico Bm~~·es, José Avelino; .. exercito, so1·á prol!ibitlo, ida Co::istituiç1o da 
José füvjlaqu": Gonça.lo ele L'.lgos, ~as~i- ·' Do ;ircebiq;o -~ª !3~hia, reprJ~entcm :lü contra Repnblic 1, qualcpet' ensiGo religioso, qual- ' 
menta, .Pedro :Velho, Miguel Castro, E;p1tic1o, diversas di-po.siçoes elo pro;ecto de · Cvnsti- quer acto do culto ! . . 

· 'Pedro ~Americo, ·Couto Çartaxo, Sa Al1:leacle,' tuiçiío. O pJvo bfüzileieo m'eu sempre e contimja a 
Retumlm,_ Tolentino de Carvalho, Rosa e crer que o sac1>.tmento elo ·matrimonio, insti-

~ Silva, ~~ão B{rbal!10, Gonçalve3 FenBira .. · , AoI senhores membros llo Congrc::iso Na- tuié~oyor Jesus Cluisto? .é o i:niico meio licito 
~çrsé Mariano, Almeida Pernambuêo, · Juven, l c.ona e valido de fundar fam11ta entre os que pro
cio de Agài::tr, A1idré Cavaicanti, Itffymuuclo Senhores -'- For.:un já LlivulgaJus peL1 im- fessàmos o Christi::u;iismo; e a Constituição 
Band·eira, Meira ele ·vasconcellos, Pereil'a clB prensa e de todos os membro3 d.esta il 1L1stre declarará que a .Republica não aclmitb outro 
Lyr'.1•. João · cl8 Siqueira~ ·Lµiz ele. Andrade, j assemblé.a s'ío con_hecidas - por9ue a mela '. ca,s!l'mento s!não ~ civil, clBsacreclitand.o 

._· Esp1rit<;r Santo, Belarm1po CarnB11'0, Theo:. 1 -um~de vos em ,part1éular as fizemos chega!'- . assim, como 111sufficre1ltes para .a boa, . so-
__. :-p!1i l? ,clós Santo>, Pon_tes ele lVIiran.da,.Oiticicn, 1 as re.cl~maç~es e queixas, que ·o Episcop,Ldo lid'~ e moral constituição da familia aquellds 

•Gabmo-Besom·o, Ivo do Praclo, O!JVGll'<1 Val- 1 Braz1l8iro . Julgou ele seu s1grado dever. umoe.5 ele que todos nascemos! Que o g\1-
_lâtlãQ,. Felisbello- Freire, Augusto ele) Fl'eitas, I expenclet' ao lionraclo chefe do GovBrno Pro- . verno estabelecesse ·um registeo · ou qµal
Pa.ulo Argollo .. To3t:i., -.Anto.nio Eusebio, Z·1·- · >:i'?!io, relat_i,,amente ~s f~ridas feitas ar~- quer so len!~1iclacle .le!S'al, co:no concliç~o) pat'.0 

.. ma, .Arthur Rios, Garcn Pires, Santo3 Pe·· 1 llgiao no proJecto constitucional pelo propho que as urnoes relig10sas tt vessem eITettos Ct·
.. 'rE)ira, . Custodio ele Mello, Pa,ula Guimarães, · governo,apre~entado a c~se Congre:;so Consti- vis, entenclel-o·.hia o povo bl'azileit'O, mas 
; Milto'rt', Dionysio Cerqueira, Leovigilclo Fil- tuinte para ser discutido e approvacfo. prochtm 1r contl'a todas as tradições, contra 
g11eiras, Bwão de S. IVI.1rc9s, l\bdr.1clo, B wão. Agom que rompeu no seio de.sta assembll3a todos os usos, contea tocl,ls as co1 vicçõe3 , reli:. 
de' Villa Viços1, Prisco paraiso, Moniz Freire, füo solehme debate a que a nação inteira giosEts · cle3tc povo, riue o c:isaniento civll é 
'~tlay,Je. Junior, Fonsêca Hermes, Manhães esta assistindo suspei1s1, tomada elo mais unico reconhecido valido, corno uni.coque g-a-. 
'B1rreto, 'Viriato de MedBil'J3, Vergilio Pes::oa, vivido inter<?SSe,_ venho o!TIJiàlmente depor rantB a rnor.ilid:lde, a boa ordem e a segu~'an 
Fr:ança · Carvalho, Baptista di1 Motta, sobt'C a mesa elo Cóngres>o, como ultimo t'e- ça d::i, familia, ó fc•ze1· uma aITconLi,:'L NaçIT.o' 
1<~11oes-· d11 Cnlz, Lop3s .. Trovão, Jacques ela.mo ele meu patriotismo e ele minha fé, o qLu a té aqui nu.nca conlrncBll 03ta foynu tl.J 

.. O.uriq-ue, Aristides · Lobo, ·Mayrink, Fur· d0cumen.to riue ei;põ3 · as ditas queixas, pe- uniã.o conjuga,!, p3t':rnte j\liz e csc rivfio, me .. 
_-qqim ~Vemeck, Domingo3 J esuino, · Vi- clinclo instrntidsimamBn te nos Sr.>. repMs :m- clicinte um simplo.1 contracto, como ·o.ub'o 
nhaes, Thomaz Delp.hin''• Antonio Olyntho, tantos as_ queimm tomar na ma'.s seria qualquer. · 
'l~adar.'Ó,.:. P;tciflco l\fasqrenh::ts, ·Gal)l'ie.1-'de1 c9nside1:ação, parque ell~s toc::tm 03 mais' . O povo byazi leirn c1uer que s1 nuntcnlrn, a. 
Magalhaes, Dhag-as·Lobato, Jacob chi, Pmxao, v1tac3 rnteresses dBste pa1z. . l1bGrdacle üe fazer cada um votõs '' Dem, 
Alexandre Stockler, Francisco Veiga, Cost;i, · · N:Io sou ·· orgão neste monwnto tle um de abmçu a viela r eligiosa ,. si estl !!te pct
Sennn, Alvaro Botelho, Go11çr\lve3 Chave.>, gTupo ele crentes, perdidos cm algumas elas recc.r rnai> aco:nmodacl:i, as exigencfas intimas 

. Feliciano .. Penna;· Viotti, Outra Nicacio, Cor- noss1s colonias e que ainda. assim msrccer'a da s~rn a!nn, clJ os ;oci::tt'-33 pw.1 . fl113 re
rê:i Rabel!o, Manoel Fulgencio, Astol pho Pio, voss.:t maior .attenção ; sou orgão autorisaclo ligiosos e mora,32, sem nenhuns e;torvos; 
Ai'istid"s Maia., Gonç1l 1'83 Ramos, Carlo3 cltt religião desta nação c:l.tholica, e aprescn- no em tanto a Conslitn'çlo prolli!:iit'à o e~tit.- . 
éhag-~s, . Costa -1\faclrnclo, Pcületa, João ele to-vos justit1cada§ reclamaçõ3s em nome do belecimento ue novo3 conventos e rune[l.çara 
~vellr,r, Ferrei!'~ Rabello, Jo~o Luiz, Mar- Episcopado Nacional, ele t?d~ clero brazilciro, c~e. conflscitção as nos3as proprietl1Llos re-
~mho ,prado .Jumor, Bernarcl1110 ele Campos, crn nome da Cl'ença chr1sta, a que pertence lig1o;cas ! . ... : 

.i;'í'lrnddséo Glicerio, Moraes Barros, Domin.g·os o nosso povo, a que, vri3 mesmos, senhores, O povo brazileiro l\3[lilg"in n. todo o ricto 
ele' . l\t!'aes, Carvalhal, Mursa, Costa Ju• dizeiJ pertencer e de facto, pelo vosso baptis- violento e injusto; tem i11Llolo .p1cifio1, ho;-

, nior, .~lfredo Ellis, Rub ão .Junior, Flenry 1110, pertenceis. . pitalcira e gencrOS'.\; com1 po.ler-:\, \'Cl' 11 '.L 
Curud~, Loopoldo ele Bulhões, Guimarã_,s Est" naç[o qu0ri1fo, é quem vos pede o _Constitnição clCJ seu p::liz. u:ín ontem injus .. 
·Natal_;~I Azere4o, Belll'._rmino ele Men l?ilça, r?spcito tle s11t1, fé, o-livre oxcrcic io elo sLn Lli3- lissima de os~_raci3mo, contl'<r , um .8'~'upo de 
~fa~c14~0 ele l\hgallmes, P~l'n~ndo S1mas, c1pl11n o do seu culto. • ptHll'.0s.i que n tto tem out1\) crme s1mto eJa·~ 

!t 
~ 
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car e instruir a nossa mociu::ttle, com np
plauso e louvor 'dos paes ele familia, que lhes 
queiram-confiar seus filhos 1 . 

O ~povo .l:Jrazil~iro professa o culto dos mor
tos; a ri;iligião elos sepulchros é pam elle 
sagrada, como o foi para toclos os povos, ainda 
pagãos; quer este . J?OVO catholico repousar 
,d .:pois das luclits __ dJ)._:yida, num recinto sa
'grado, qúeé"aprõrõngáçlio do templo; quer 
dormir ósonúio ga, m~r:t!J _em ter'ra s~rntirica
da pelas bençã_ós __ ga .;r~!igião e com as ora
ções· e t.odos os ritos de sua Igreja. E a · Con

,.stitução desta nação ca,tholica cleclararil: que 
.o cem_Her)Q!não •tem caracter a lgum re:igioso, 
•e que to_Q.9s· éstã.9 secularis1dos sob a admiois
·traÇão éx_clµ~i;va tlas intendencias mun°i'.iipae:;! 
Hajâ - eiríbóra: cemiterios profü,nos; mn.s 
querem.os tér os nossos · sagmd9s, sujeitos á 
disciplina' C[\poniya ela Igreja Catholica, a que 
pertencemos. · 

: . Senhores, -por que !la de a Co11stituição, 6 
,:acto grave,rsolemne, fundamental, sobre que 
' S9 vae Erguer todo' o novo edificio politico e 
social d,i nossa cara' patria,con ter estas odiosas 
medidas oppressivas á li óerclacle ela consciencia 
catholica, esta5 leis ·ele excepç.ão contra nó3 e 
que nada justificüm? · 

Mas, dizem: ,não_ sois vós outrns c:ttholicos 
inimigos ela Republica'! E' justo que a Repu
blica se arme contra vó3. 

Não, *ós não_ somos inimtgos th RepubJic[l,, 
como fórma ele governo . Cumpro por isto em 
chro e desvanecer tristes equiv·oco3. 

Ouvi uma voz autorisada que tlesce agor[l, 
mesmo das sumidades tla hierarchia catho!ica, 
ex,p.licanclo a clo.utrina _contida em actos pu
blteos da Santa Sé. . 
. «De t:ies àctoú.e cleprehemle que a Igreja 

. Cafüolica,~uja missão divina abrange todos os 
, tempos· e· Jogares, nada tem nem ua sua con
. sti.tuiçãq nem nas suas doutrinas que re-

i lpUg.ne· a uma fórma qualquer de goverpo, 
,pórqu~ cadct uma destas fórmas . pócle otre
' fecer e·· Tí1anter excell ente condição da socie
da(fe, quando deli a se usa com justiça e pru
dencia.>> 

«De feito,a Igreja, collocando-se àcima das 
fórm as muchveis de govern'.',bem cômo acima 
das disputas e rivalidades.dos particlos,appli
ca-se antes de tudo aos progressos da reli
gião, para cuja manutenção e de3envol vi
mento deve empenhar todo o seu zelo e todos 
os seus cuidados.)) · 

·«Inspirando-se nestes princípios e considera
ções, a Santa Sé :Apostolica, tiel á tradição de 
todos os tempos, não só respeita os poderes 
civis, ( quer seja o Estado governado pot· um 
só ou por diversos) mas ajnda entretem por 
igual relações com elles, env iando e rece
ben'lo embaixadores e legados, e trava nego
ciações para regular os negocios e solver as 
questões coucernentes ils relaç\5e3 da Igreja e 
do Estado.» 

«Por isto o mesmo zelo do bem d,t religião 
que dirige a Santa Sé nas negociações que 
trava e nas mutuas relaçõss que entretem 
com os chefes dos estados, deve ser hunbem 
a r egra dos fieis nos actcs não só ua vda par
ticular corno ela publica.» 

Esta regra recentemente lembr,Hhi pelo 
orgão offici.al do chefe ele nossa Igreja, - o 
Emiueotissimo Rrnrdeal secretario de estado 
de Sua Santidade Leão XllI, - e füo opportu
namente applicavel á nossa sittnçlio prese nte, 
nós, devemos e querem:is, todos os catholicos 
do Brazil, fielmente segnil-a. 

«Homens ela sociedade espiritnal,nós outros 
membros do clero abandonamos exclusiva
mente á sociedade civi l, como com t ·111ta var
dade diz um egregio escriptor, o governo dos 
povos, qualquer que seja a fórrna que elltJ 
tenha ; nem por isso, porém, nos restrin
gimos a uma abstenção de todo passiva . 
Nós vimo3 cm acljutorio á sociedade civil, 
offerec1mdo-lhe aquillo que ella pol' si mesma 

. não póde dar-SG ; isto é, i.lmas preparadn,s 
ás virtudes s1ciae3, dedic1clas ao bem da 
h111naniclacle, dignas de. houra,1-a, capazes ele 
bem servil-a. >) 

(< Não somos, ainda segundo este nobre 
. escriptor, homens politico3, mas homens es

piri tun.es, que reclamamos a liberdade de 
· 11o;sas cJnscienciRS1 d:1s nqs>as alnns, e por 

isso·; lnvencivéis'. ·Não somos tlfftemer; mas 
tambem não te menos. N on time11ius, nec , 
ten·ernuo.» 

Toda a 1103sa viela devemos e ' queremos 
· ernpregal-a em obras de religião e benefi
cencia .publica. 

Somos tm1 clero catl!olico e nacional, e 
·cmno_nacional empenhado no bem ela nossa 
patria. A ninguem damos direito ele contes
tar o nos30 patriotismo, témol-o mr.is verda
deiro que aquel!es que nos desprezam. 

Senhores, a att ilude definili vP. que vae to
mar o Congresso; , em face dos. grandes inter
esses relig-ioso3 e moraes elo povo brazilei"o, 

· vae ter um alcance imrnenso. Nós tocamos a 
um momento decisivo do futuro. 

Si a Cons!ituição,que for approvatla, violar 
a conscienciD catholica, si ella ferir com 
odiosas clisposiçõ3s de excepÇão .a fibra reli
gios:i, do.povo brazileiro, um conílicto per
manente se estahelecerá no seio da nossa 
querida patria, conf!icto que elevemos todos 
considerar como a maior elas calamidades. 

A. nossa attitude,em face dessa tri:;te even
tu::tlidade, está bem definida. Não é sobre a 
forçct das armas que se fundam e se m·3-n t0em 
os estados; mas sobre a justiça e o respeito 
dos senlir11eoto3 mais íntimos dos povo3, A 
nos3a força moral se basea na justiça e no 
respeito. Elia é grande, lJem organisada, e 
conta com o porvir. Ntis a ofl'erecemos toda 
inteirD, ele coraç1o leal e aberto, para a 
consolida~io da ordem, da paz publica e tio 
bemestal' do nosso P.aiz. · 

Não recuseis a al!iança e o apoio desta forçi:\ 
moral, que dirige e contem um povo nos· !i
mi tes elo dever e da obecliencia ao3 poclere~ 
constituídos, quando estes s1bem promover 
o bem do povo, respeitand.o a sua fé e as 
suas j_us tas li herdades . -

Srs. membro§ do Cong-resso Nacional, aco
lhei este ultimo a-_Jp01lo que a Igreja Catho· 
!ica, a religião tb vo3sos paes faz á vossa 
honrJ,, á consciencia, no coração e ao patrio
ti3rno ele cada um ele vós. Inspirai-vos, no re
elig·ir a Constituição ela Republica do3 Estados 
Unidos elo Brazil, n:i exemplo tla sua nobre 
irmã do Norte e das mais republicas da nossa 
generosa Amsrica.; eliminai, apagai ao me
nos do nosso pacto fundamental as cl::.usulas 
ofl'ensivas ela liberdade da Igreja Catl!olica, a 
qm p3rtence toda esta nação. 

Recebei, senhores, as seguranças de minha 
alta consideração. · 

Rio de Janeii·o, aos 12 tle janeiro de 1891 .
-J- Antonio, arcebispo ela Bahia. 

o SR . J031~ MARIANO (pefo ordem) -Sl' . 
presidente, lrn poucos dias, quando o Con
gresso tev,e de votar a moção apresentada 
pelo honrado deputado pelo Rio de Janeiro , 
querendo Justificar o men-voto, porque não ti
nh:i, podido tomar parte oa discussão,disse que 
o Cougres30 nKo se devia occupar em votar 
courns inuteis . 

Qaeri1 diwr (não tive occasião de expli
cat' meu voto) que o Congresso não ·devia 
tomar cleliberdções que não se pudessem im
por uma ' sancção r espeitaveL Reffria-me 
a que o Congresso havia ceuitlo sua attribui
ção legislali va, ernquaü to estives3e cuid:i,ndo 
da Constituição, ao gover.no dictatorial e, por 
isso entendh qne o Congresso não po::lia tomar 
clelibe1·açõ3s que trouxes'em o cunho legis· 
lativo. 

Entretanto, assi:n pensanJo, Sr. presidente, 
estaco deantc de urna gr.1nde clifficulclade . 
Comprehenclo a necessidade que teern os 
e3taclos de se organisarem: mas, comprehen
do tambern a necessidade de que as consti
tuiçõe3 dos es tados sejam rno:leladas ele ac
corclo com as resolnçõ;s do Coogresso, isto é 
que não venlnm cho:}ar, e3tabeleccr attritos 
com as resoluçõ3S elo Congresso . 

Por isso tenho a honra de apresentar uma 
moção assignatla por uiversos colleg-as, na 
q1nl o Congress0, não chama, é verJade, só a 
si essa a ttribuiçrio legislativa, mas julga-se 
no direito de tlar uma orien taçlo ·ao governo, 

o1·ientação qu·e~ ·a · mim ·e aos- -meus ·co-llegas 
pareceu necessaria .( Apoiados.) . 

No pet!iotlo <l e organisação em que nos 
achamos, V. E."C. sabe que., constituiçlas as 
antigas províncias sob. a designação ele esta
dos, não entrar am todavia na posse ele si 
mesmo ... {:4.poiaclos.) 

UMA voz-Estão em peiores circumstancia~ 
que antigamente. 

o Sr . J OSE MARIANO.. . sendo governadpJ 
por· goYernadores nomeados pelo" gov.ei'no 
provisorio. Não é, pois, fóra ele proposito que 

-o governo se dir:ija a seus d()legados nesse 
sentido, devendo-se semp_re te(·em attenção 
as resoluções do Congresso. 

A moção tem por fim manifestar ao governo 
o desejo que tem <! Congresso de que os esta
dos adiem a sua organisação aU vo tar-se a 
constituição. 
, · E' neste sentiuo que tenho a honra de avre
sentar uma moção. (Lê.) 

Si .o Congresso entender, com".> eu e nw)l3 
collegas, que a questão é momentosa, tomarei 
a liberdade de pedir urgencia pa:ra qiie seja 
tliscnticla e votada e3ta moção. 

Vem á mesa, é lLla, apoiada e adiada por 
ter pellido a palavra o Sr. Francisco Veigtt a 
·seguinte · 

Moç<'i~ 

o c·ongreESO Nacional, consider.u1do ·que a 
'eleição elos Con.gresso3 Constitnio te3 ' tlós e3-'
·taclos t em· de ser feita de accorfü>· com Q qué 
dispõe o decreto n. ~02 ele 4 ·de_ Ontub1'0 ~l e 
1?90, modificado ps lo de n. · 1189 qe · 20 de 
dezembro do mesmo_-anno, o qual estabelece 
que as constituições clo3 e3taclos seri'io molda
das pela d~ l]nião Federal ;·.Jeníbra ao governo 
a conveniencia ele se.r i'ealisada essa eleição 
um mez., pelo menos, clepoi3 de app.r,avuda a 
Constituição elos Estados Unidos elo Braiil. 

S. R.-Rio, 12 d9 ja:ieiro de 1891 .-· Joa
quim Catunda.-Leopoldo de Bitlhõ,es.-Paulo 
Argollo .- Frederico ·B orge.s. - Cassiano do 
Nasc imento.-Alcides Lima.;_ Leite Oiticica·. 
-Espirita Santo. - Jose IIygino. - Barbosa 
Lima.- Jose il'lariano. - lttlio ele Castilhos. 7"" 
Guimarães Natal.-Pereira ela Costa . ~Sçr~e
dello. -Pedro Chermont .. - Urbano Marc:oiicles. 
- F!wmaz Flores -Assis Brazil.-Jul.io Frow. 
- · lliai·tinho Prado Junio1·. '- Cesai· Zama,':_ 
B ar.lai·ó. - Domingos Vicenté,- Baptista· · éla 
Jlfotta. - Gonçalo ele Leigos, -LoíJes 'l'rovrío. -
B. Cameiro.-A. Stockler.- Ameri.co Lobo. 
-Gorrfh Rabello. -,Alvaro Botelho.·- C. Pa
ietta. -J. Avellai·.-Dutrn Nicacio.-Antonio 
Olyntho.-Aristides 11'Iaia .- lidrreii:a Pi1·es . 
-Giagas LÕbato.-A. Ai;ereclo.- C, Ramos. 

. -Joaq\tim lliitrtinho. , · 
O S1t . JoÃo DE SIQUEIRA (pela ordem.)- O 

nobre ~epesen tan t·~, o Sr, José Mariano, pediu 
á V. Ex. que consultasse o Congresso si con·
ce:lia urgencia p:i.u discnssão da moção. 

o SR. PRESIDEN'fü - Pelo .. regimento, o 
Congresso ptiçle conceder que a moçã,o faça, 
p::trte da Õl'clem do clh de ami1llhã 'Q neste sen-
1 ido vou consúltar áo Congresso. ' 
_Consultado., o_ Copgre3so cqnceJe qu 1 a 1110· 

çao entre 111 pr1me1r.t parte ela, 01'.dem do 4ia 
. ele amanhã. - · 

O ~H .. AM.rmrcn Lono (pela 01·de.m) ~Sr. 
prestdente, hon tem tive occasiã.o ele otrerecer 
uma indicação, e hoje venho reque1·e1· tn:m
bem a V. Ex, que consulte a casa se· admitte 
urgencb a~m de ser ~ladà essa, !ndicação para 
ort1em do dia da sessao de depois de ànunhit. 

Não ha si o ão un_m ~isci:ssão_ muito singella, 
e,apre;;entando a 111d1c1çao,nao honve no men 
e3pil'HO nenhum de3ejo.de hos tHida,de ao ·Go-
ve1•no; ' 

0 ~R. PRESIDENTE-O Sr: reprcsentàntu . 
Ame1·1co Lobo apresentoa na sessãot!e hontem 
uma indicação. . . · . 

Agor.t S. Ex. ac1ba ele 1.•eqnerer urgeiicia 
para que e33:1 indicaçio seja inclui'.la na or
dem elo clht de 15 elo corrente. Vou sujeitar á 
votação a 1u·gencia requerida . 

Consultado, o Congre.>so não c011cctle a 
urgencia pedida. 



ORDEM: DO DIA 

NOTAÇÃO ADIA DA 

. O SR. EP.LTACIO (pela ordem)- Sr. pre3i
dente ; entre as e)l1'md1s offerecid[l,s a consi
der\1-ção eh cas[I, e hoje public:idas, figura uma 
dividida.em duas p:trtes, urn11 das quaes ref'ere- · 
se ·á, garantia cli:i direito eleitoral p(lra as mu-
lh,eres .. ~ . · · · 

Esta e.i1enda acha-s3 assignada por mim e 
tenho necessidade de fazer um a recWica
ção: 

Qu.ando em um destes dias um meu illustre 
. collegn, solicitou a minhn, assignatura para 
es.ta emenda, eu disse-lhe que estava de ac
cordo quanto á, primeira. parte e não quan to á 
segunda. . 

.EÍ!e fez-me ver que a minlu1 assignatura 
serviria para . atjgmentar o. numero el3 ndhe
sões, promettendoi mb:lificar ou alterar a re
da~9ão da mesma emenda. 

1_Não .. ,.tendo is to aconteGido, .e figur:mdo o 
'.,~_ nwu. nome co:no.acceitando _ás ~llé i1s contidas 

em amb.~_S; a,5 partes da emenda, peço a V. El'., 
Sr. preliliuente, que faça comtar a rectificação 
que acabo de fazer rio sentido t.le acceitar a 
emenda sómente .quanto á, primeira. parte e 
não quanto a segunda. 

.Ó ,SR. P,i;tESIDE!ifTE- Vae se .votar a emen
cfa da com missão ao n°. 2 do art, 65, cuja vo
tação ficou empatadlt na sesEão cl13 hontem: 

o SR .. JOÃO DE SIQUEIRA ( jJela ordem)
~r. presitlente, vae se votar uma ma teria 
im:pqrtantissimi e supponho que cada um de 
nós quer ter a responsabilidade dei seu voto. 
.Assim requeiro a votaçfo nomihal, tanto 
mais quanto esta emenda não foi explicada 
pela commissão. 

·Posto a voto3 o requerimento ele votação 
l1ominal, é rej eitaclo. 

Posta a votos, é r ilgeitatla a emenda. 

DISCUSSÃO DO TITULO IV DO PROJECTO DE 
CONSTITUIÇÃO 

Continúa a l ~ discussão elo titulo 1 V do 
projecto de Constituição com as emendas apre
sentadas. . 

São lidas, apoiadas e entram conjllncta.
mente em discussão as seguintes 

Emendas 

« Supprima-se o § 3° elo art. 70 por inulil. 
· Sala das sessões, 13 de jaüeiró de 1891-
Corrêa Rabello . 

- Ao art. 73 
Accl'escen.te- se : 
Ficam abo.lidas ~as aposetitadorias, e só po

dem S\31' concedidas pensões aos militares, que 
se invalidarem na defeza, da patria, ou às 
viuvas e 0orpbãos dos que morrerem em cam
panha .. 

Sala das sessões, l,'3 de janeiro de 1891 -
J. Avellm-.- .1. Stochle1··.- C. Paletta .-Po
lycaiyo Vioti. -Paci(ico Mascarenhas. -Char;as 
Lobato. -Jor1o Luiz. - F. Badaró . - Dutra 
Nicacio.-Alvaro Botelho.-G. Ramos.-Cor
réa füibello.- A. Olyntho. -Costa llf achado. 

Ao art. 70 

O n. 3 elo § 1° Eej.a assim redigido: 
As praças de pret, . exceptuaclas as que 

1i verem qualquer cur~o elas escolas ou fücnl
dades do eusino superiorda Republica. 

Sala ch1s sessões, 12 ele janeiro . ele 1891.
M. Vallaclc"io. - Felisbello Freire. - · Rosa 
Junior.- A. Cavalcanti. - Oliveira Galvao. -
Jose B :rnarclo.- Miguel de Castro. 

Substituam-se os parJgraphos 21 o 22 do 
artigo 72 pelo seguinte : 

Ficam abolidas as penas ele galé3 e a de 
morte em tOLlos os erimes. 

Sala elas sessões1 13 ele janeiro ele 189 !.
Tavares Bastos. 

Substitua-se o § 4> do art. 72 pelo se
guinte: 

_ .A R f'.P\lb~ica s? reconhece.º cf\S~rnentoque 
tiver sido ' 111scr1pto no r Bg1slro civil . 

Sc1la das sessões, 13 ele janeiro de 1891.-:
Tavares Bastos . 

Redij a-so o ri,rt. 72 § 14 a ·;sim : 

A' e:rnepção ele fla grante ~ clelicto e ele 
acllar-se o reo pronunci <tclo, a prisão i:ão po
dera executtr-se, sin'ío por ordem escr1pta ela 
autoriehtle jt1clkiaria. 

Sa.la elas sessõ3s, 13 de j 111eiro ele 1891. -
Tavares Bm!os. 

Ao art. 72 

!º-Substitua-se o § 3° p3lo seguinte : Nãi:> 
só os indivíduos como as contissõ0s religiosas, 
podem exe'.cer livremente seus ~altos, adq~i
rir e possmr bens sob a garantia do cl1re1to 
commum, observadas as prescripções elas re
spectivas confissões. 

2° - Supprima-se o § 4.0. 
30 - Supprima-se _ o § 5°. 
4.0 - Substitua-se o § 6° pelo seguinte : 

Sera livre o ensino em toeh a Republica. 

5°- Substitua-se o § 7° pelo seguinte: Nem 
um culto ou igreja sera subvencionado pela 
União, ficando, porem, garantida. aos actuaes 
serventuarios ·da igreja catholica a congrua ou 
sustentação que por lei lhes cn.bia, e os esta
dos livres em subvencionarem este ou aquelle 
culto. -

G0 - Supprima-se o § 8°. , 
Sala elas sessõss, 13 de janeiro ele 1891.

Ignacio Tosta.-F. Soclré. -Santos Pereira.
Gonçalves Ferreira.- J. L. Coelho e Cimpos. 
-A. J. elo Couto Ca1·taxo. - C ezar Zama .. -
Custorf,ia José ele lltello. - Joao de Siqíteira, 
quanto aos ns. 1 e 2.- A. Milton, quanto a.os 
ns. 1, 3, 4 ·e 5.- Leandro 1l1aciel.- Amphi

·lophio.- Frecler ico Gui/hei·me de Souza Ser
rano.- Jiivencio de Agitiar.- Paula GHi ma
rães. :- Francisco Badaró, com restricções 
quanto ao 1°.-- Gil Goulart, quanto ao 5''.
Carlos Justiniano das Chagas, ao 7° com re
stricções. 

o SR. PRESIDENTE-Tem a palwra. o Sr. 
Ferreira Pires. 

:VozEs-Não está presente. 
o SR. PRESIDENTE-Tem a P?lavra o Sr. 

Lauro Sodró. 

O Sr. Lauro Sodré declara conhe
cer as difficnldades da tribuna; mas obriga-o a 
discussão a necessidade de affirmar que no nor
tehav:ia fluem puguasse ,como no sul,pela c,au
sa hoje ·triumphante , e que os repres~ntantes 
do Pará, trouxeram o mandato, quasl imper<1-
tivo, de sustentar a focleraçi1o ampla e com
pleta. 

Não considera o projecto ele Constituição 
ofl'ereciclo pelo governo como um programrna 
ele puticlo, mas apenas corno base de delibe
ração, e assim a attitutle elo represensante ela 
nação em füc3 elo govemo niio eleve ser afe
rida por suas deliberações em face elo prnj ec to 
constitucional. Deste pensamento vem o pro
ceder do orndor e sem companheiros, trad u
siclo em emendas que teem offereciclo. 

O orador e seus comprnheirosteem combati
do qualquer idéa separatisla,que daria em re
sultado a desaggregação desta, patria, que só 
lia de ser grande em.quanto permanecer em 
derredor ele seu unico es tanclarte. Recon he
cendo entretanto que tal i4éa. tem servido 
para cevar oclios de um gl'l1po de aclversario~ 
políticos, qLie a tem procurado explorar, não 
desconhecem que é um mal, e que se não 
eleve despres1r. O remedia para, ·este mal, a 
garnntia, segupa do nosso füturo está na fe
deraçã9 como a tem cle!lniclo 03 que sabem 
ser logicos com os principios. 

o orador não pócle ser suspeito, porque en
trou na carreira publica como auxilia.r ele um 
elos m<1is eminentes membros des te govemo, 

lll 

e nessa qu~li :fale viveu ln,rg0 espaço apre· 
star seu poq u3nino contingente a. obra gran
dbsa ela regeneração da patria. 

Conc)rJa C)!ll alguns representantes da.
nação que ;;e tem cornmettido erros; mas 
pergunta :· onde apont"'riam um govorno qu-e, 
no desempenho ele tarefa tal, como a c~o Go
verno Pi·ovisorio, não fosse, por ctrcum· . 
stan ci"'s fü tacs, arras ta.elo a desvios~ 
s ~cbe qu~ ln cl ~sco ntenles e revolucionarios, 

ÍL'riquietos, aos qu"'es tu ·:lo d'."sagra~la _; _per
tence a um 3° grn po que S3gU·3 o prmct pw :
conservar, melhorando; é dos que entendem 
que a tarefa ele tojos ag0ra é esforçar-se PQl' 
completar a obra ele transforma ç.ão, atteu
denclo a que a natureza não sabe dar S9.lt~. 
Não qtieil'amos se r óbices em vez c~e auxi
liares. o perioclo em que esta.mos é ainda re
volucionario; o g·overno ainch uã.o esta na 
situação regular e definitiva;. ~- revoluç~o 
ainda está s·e operando para a regener~ça'J 
mora l ela patria, e esta i:egene1'açito nao se 
faz em um dfa. 

O ponto capitltl par.1 o orai.lar e seus compa· 
nheiros é conseguir a victoria de tod'l.s as 
emendas que refondem na g11ran tia da feclera.
ção. Entre essas teem o primeiro logar as r elati· 
vas ao po:ler j udiciario, especialmente a legis
laç[o separ,1da, ele cujo triumpho se felicita. 
Quanto a questão da discriminação cl<es rendas, 
que os representantes do Rio Grande do Sul 
tomaram como base de op3raçõ3s, a emenda 
por elles oíl'erecida uão o satisfez e pensa que 
nesse terreno a federação e3ta feitti. 

Pa3sando a ·tratar do art. 70 do projecto, 
Jeclara considerar o voto uma funcção social, 
e uesta conformidade sujeito a limitaçõ~s. ,; 
mas não comprehende, no regimen que se esta
inauguranélo, os motivos que levaram 03-re
cln,ctores do projecto a consignar a restricção 
concernente ao3 analphabetos (n. 2 do art, 70). 
Saber ler ·e escrever é possui1' um instrumento 
ele instrucção apenas; e os analpl~abetos podem 
trabalhar tanto na obra do progl'esso ela. na
ção como os que aprenderam a assignur o seu 
nome. Não pótle votar, portanto, para que 
seja eliminn,da, grande massa ela nn.ção brazi
leira, e acredita. que semelhante disposição 
inquina o projzcto üe Constituiçi'.io aos olhos 
elos verdadeiros democratas. 

No.seio da commissão dos 21 ,ele que fez p:irte 
o orador, foi apresenlacl .t e rejei ti.da uma. 
emenclit ao n. 13 elo art. 70 que podera ser 
reproduziila no S3io do Coagl'essC> , no intuito 
de pl'ivai· do direi to do voto 01 alumnos das 
escolas militares. . . 

A clispo.;;ição contid11 no n. 3 elo precitado 
n,rt. 70 elo projeclo constilu~ional representa 
por parte do govemo uma. homenao-em ao 
exercito brasileiro, homenagem tle to;i'o ponto 
justa aquel!e gr~po ele moços que cons~i
tnem urna g,wantw., s~gur<c um beaço .forlts
simo com que pode contar a revolução e que 
ha de ser no futuro, como lodo o exercito, a. 
garantia da nossa bandeira cujo lema é
Ordem e Progresso-Port,1nto p:woce ao orn,
dor que a excepçfo contida. no n. 3 do arf. 70 
é de todo rigor, de toda justii;n,. E' uma home
nagem prestada àquella 1.:orporação, que con
tinúa a ser a espeva.nça e ha LlB ser a g::i.rau tia, 
da paz . 

O orador lmnentn, profundament3 achar-se 
em desaccorclo Jlagrante com os illustres re· 
present antes que levantaram a icléa. qua re
puta anarcbimc, desastrada, fatal elo direi to do 
voto estendido âs mulheres. 

. Com esta emenda corre parelhas outm quci 
manda consignar no pacto füncl a.mental a lei 
elo divorcio. Isso seria certamente um com
pleto descalabro social, porque, si lia uma 
cousa que mereç11 a a.ttenção elo govemo, é 
exactamente a constituição ela familia., porque 
a familia é 11 celluln, social, é a S9renidacle, 
entidade que póJe comparecer perante a so
ciedade. 

O orador esla certo que 11 maio l'ia elos mem
bros clest11 c1sa não lhe ela.ria o sen ass:m
timento para que o Cong1·esso tome a si a 
grave responsa!Jiliclacle ele auafühisar a fa
milia. 
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. _Quanto ái re_s ~i·ic]êJs im p:ntas ::to c"lcro, 
coilsidera que trat t-Se tle Í!1di vidL1os · em con
c,lLçõ~s excepcíorn191, ~lo i ll(ii ;' icl!:JOS q uc. fazem 
renuncia d1 autonomm de sn 1s CODS'.:1enc1as, 
'lue éxpont·1neamen tc S3 c:> lloc .nn fór'1 cl~s 
l'eis da socie::lacle, que se s3ggl'e_;·am elo 111010 
social levautantlo o C3lilmto co:i10 um iLleal 

. ê se i1isurgem contl'.1 todctS as neccasid_tClOS 
palpitantes ele todo o organismo social . QLte ó 
i;nuito que a lei YCDlm ostribele~el' par'<• ell es 
um direito il parte, chrndo-Htcs unm exclusão, 
que aliás e.ita do acoorJo co:n as ,su~s con
scienchs, porque nilo sfto homens. da política, 
teem uma e3phera traçadtt pelo domínio Ll:ts 
conscieuciaõ,. pregando a salvação cbs almas 
uos seus-onsinam.ento.i dout1·inarios. 

Coilcluindo, diz o or.tclor riuc nilo ó da
quenes qL1e j)onsam que se pó:le clescrct' ela 
regener<1çi10 da patria, porqno isso ser-ia o 
mesmo que d·~scror do sol no momento cm 
qne elle vem clom·ar o píncaro elo~ outeiros . 

São lidas, apoiadas e cnt1\1m conjnrrcta
mente cm cli~cuss5.o as seguintes 

Em ·ndas 

Ao art. Gü 

Substiluam~se os§§ '!º e 5°'pelos seguiu tes: 
os· estrangeiros que, tendo se achado no 

I?,razil no düi 15 d0 novembro ele 1889, clecla-
1;arem dentro em seis mezes, depois cln outra!' 
em vigor esta con3titLiiç'.io, qno aclopta.rn a 
nacionalidade bmzHeit:a. · 

Os estrangei ros que, po>süindo bens immo
veis uo Brazil e forem casados com brazi
leiré\S ou tiverem filhos brazi leiros; declara
rem perante a autoridade competente r1u 3 
acloptam a nacionalidade brazileira. 

Ao arl. 72 

Supp!imam-~c do§ 3" as ral avras-obser
vâc1os os Jim'tcs po5tos po lo~ IJo:.::s de mão 
morta. 

Aclúithns 

Ao r.r'.. 72 

E' garantida a plena liberdade de testar. 
E' g•wan l1da a plena liberdade cb adopçilo. 
Suppl'imnm·se cli § 4° a> palavras- que 

precederá •.. . . cu! to-o accrescen te-~;e -cuja 
celebração se~'á gTatni ta. 

Ao art. 7Q 

Ao foncc ionat'io clernittido a bem do ~ervi ço 
nublico ó cl ev iclc1, si o psdi r, a cleclara-;5/) elos 
moti \'03 que cleterminamm a sua exoneraçfío. 

Ao art. 7J 

· A inscripção no rogislro civil dos nasci
mentos será obrigatoria e preceder:), sempre 
aa ceremonias religiosas .-gpitacio Pessoa . 

O §r. Dutra .Nicacio diz que eles.lo 
que pótlo pronunciar-se 1u Yid.t irnblic.t, filiou
se, como um opernl'io a um pll'tido quo se cle
nomiuou o n 1c:ional, pot'q uc tendo, como pri
meiro objectivo clestrnir a monarchia, como 
um regímen in compalivel com as aspil'~çõns 
da patria, para instituir-se um regimen mais 
largo sobt'e b1sJ3 mais vasta3, mais dcmocrct
ticas, que pudessem co11g1·cga.r em torno ele si 
tocb a famili:t. 1Jrazilok1. 
. Como seu> C)mpanheit'03 Llc propagandlt, o 
01w.lpr queria a repnblic:t, niio p::i ln, repuul ica, 
mas para poe meio della füzer-sJ a fecl01\1çiio, 
·e só a fede1•,1çã.o, til qual existe na Ameri ca 
Norte ; é o fJ 1:1 0 est tt vá ilo l))!lSamcnto Llos cli
rectores do pa1titlo republi c.i no. 

Filiado, comJ já disse . ao ral'liLlo . ropubli
c.1110, desde o tempo da sua prJpag;,,nd;i, ni1o 
vem -allegctr isto p:tl'a qn.3 SG l))SS 1 inteqn'o
tar ta '. vuz cp3 o o~atlor ó um da111ell es que 
procura t"1 ze l' scisã.o cntt'o 03 c0l lab0rctdores 
p;tra a instituiçã.o da repablic.1 , p:t ra a foli~i
dade cl:t proprh r epublica. 

As3i111 como tio harn o elevado pens:urnmto 
d.1 confraternisaçã.o, fato ó, assim como 
queriam que a couquista clct republica fos50 

c:.i>G ten· . .mo v«sto 0:1de to tlas as opiniões bra- ' Dizem quo preci;:i,m~s dotar quanto antes o.: 
zileiras podessam encuntrar se debaixo ele úm · paiz de uma Const_1tu·iç~o, porqu rn lo o cain. 
regímen co:11mum, a·ssim tainbcm ·re?o~1he ~e bio baixará côm a cle1i1ora. 
hoje e3tc fücto, isto é, que essa pt'ilV1sao elo · "Puis bem, diz 0 ora1lo1', f,1ç1111Ól-a como. nos 
partido republimno realisou-se p~r<:t .lrnn. dl Estados-Unidos do _Norte, alim ele quupos3a: 
repnblic:i. . G;tilo cousti tuindo a r epublica, nios, p:3lo menos, fazoki pass:u· aos nossos 
não 03 antigos repu blicanos; mas todos os posteros como uma obra digna elo- povo.bra
bmz1leÍL'03, porque pam honr.i, elo nosso povo zi l·,fro •; sinão teremos 0 d~sgosto . de· vel~a 
não houve aqui urna voz que so levn.11tasse reCurmaJa em pequeno p3r1o ~lo, e h?: 1:1::1s 
p::tr:t ri scfar do .projecto ele Con>t!-túiçio o inc)nveniente em< reform a,r-se a Co:1:;;c1tuwao 
urt. 1° que institulu a republica. · ' 110 BrazlJ, do que cm demora,r·se um poaco 

O nosso desicleratwn elo congi'ass::tmento e cl;1 m1i:> pam a stu e!4boração. · 
coafcaternis1ç1o cl;t gunde famil i;J. br,1sileiea Passando a tratar ela queJtão rçj·igiosa Q , 

est{J, raalisaclo por este lado; agora ct1rnpre otwlor pede p:mnissão pa1'a n'io aco:np111ha1: 
que calla um elos membt'OS ele~ te Congrnsso 0 s~u collega que. lJié prece.leu na tri:!Jnna .. 
asmma ·a StEI respons~tbilidaclc inelividual,que Entende qne 0 legislaclor nilo toil'. que cl?c)arar 
cad:1 um diga itquell'es quir no3 confiaram o si pertence a e3ta ou aquell.a séJta, re.l1g.~osa , 
llolll'oso m'.tuclato tle c'ldiflcar em leis os prin- 8 ni:>to 0 que cstil,. a ver,ladeira grand10sttlade 
cipios que prógavarnos, que cada um cl.iga elo systerna que adaptamos, ou por outra. a 
franca, e lealmente como proce:leu aqui, como verdadeira 119ç:1o cless3 system:t-. 
exerceu esse mandato. t 

A Consti tuiçilo 11ada tem qu3 ver com os a 
Como propagandista, rei)l1blican~, o orador . oa ::iql)ella creqça i'cligios1, nus, no mesmo 

· clis3e aos seus amigos, não disse ao p1iz, si tempo, com um cei'to p1.'incip!ô, tem qu~· _ve1• 
bem que o cliss'.lsse publicamente, porque nã.o com tauas, porque ll''L'l de ;e l~1'.sjud1car·

. t3m a pro tenção de ser conlleci'Jo pel'o ·paiz nenhuma 8 eleve g-ar.:int1r a exis.tencut clella~ 
inteil'o, qua se eia alastrando ·pelas. tcl'ras sem preferencia alguma e garantir-lhes tod't1 
altivas da ant iga província cle_Minas a r 2ali- a liberrl::tcle. As diver3as religiões hão ele 

· sação elo ideal brasíleirn, o ideal unico capaz crcar adeptos nilo pelas disposi_çõ.;~ . dp 00.:. 
ele fazer a fe licidade do Bl'azil : o iüe;:ll tla fe- verno mas pela Lonclade ele· seus prmc1p1os. 
deração. Prncnra1-.1m então abaf1tr a' manifes- A dxistencia ela liberdade ·religios~. ni<:> ó 
tação ela republicadizeuclo .: - Não ides bem incompativ,31 com 0 clcsenvo\v[rnepte }ici3~_;, 
por ::illi 1x11•.i, a rea,lisJç.ão- cltt f'ederação, por- tiflco. 
que tereis de luct<ll' com um poder forte que 
não hesitará em esmagar a todos vós : a 
monarchia ahi está p ira nos dn.r a federa ção. 

Não aclmitte restricções cm mataria . poli
tic1 càm o fundamento tle relig·iiio ;' isto e,,. 
não aclmilte que se negue o cliriito ele v:oto 
a e.>te ou aquelle .incli vicluo porqiw. tem esta Então o orador, como outros republica

nos propagandistas, protestou ene:·gic1mente 
contra isto, que e1'a a inversão ele todos os 
principio3, e tov~ ti felicidade ele ver os 
seus amigos clesprasa,r css::i aceno · f.dso que 
lhes atirnv1i o p:irtido @era!, e permanecer 
firmes no prvpo~ito ele r0movel' a mo:rn1·chia 

A rnonar;)hia era o obice pwa que corrjss'.) 
ovante pelo Bl'azil o carro qno cl1>via tr~iz3r a 
victoria da, fed.enção. Era o o bico porqu:i ' a 
mo:rn1'chia, como in lic:i. a definiçiio ela j:ll'JprL:t 
p:llavra, era o g·overno elo unil.trismo por ex
cel loncia. A m?na1'chi t não pojh dar-nos a 
fecleraç'io, rorquc monarchia quer dizer uni
cbcle, a unidacle, 0111 mJ.teria tie g·ovcmo qu~r 
·dizer fo:'ça, e a força ó um pxler que tende 
sempre a expandil'7S3 . 

A mcinurchitt, si nos cle3se a füde1'ação um 
cfo e quizesse ser le:.i l cump :·icbra elo regí
men que insti tue sJbr.:i vel'tlad0it'.1s bas::is , ter
se-hia, por assim dizer, intox icado,. e não era 
crível que ess:t forç1,com pretenção á leg'ili
midacle e perpetuidade, quizesse o suiciclio. 

A monn,rchii1 só no3 py!eria chr unn fo
det\tção denL1rp:td l , comJ o ontlot' t we occ1-
s'ao ele 03Jt'ever }Bla impt'ons:t, o que sel'ict 
peior do que o r0gi1113n_ que tinh'.l.11103, Pre
cisa vamos remwel-a pll',t co:rqnistar um ter
reno em que pu.les33!11'J3 iu1t1tuir a fedel'..tç1o 
sobre b'.l.S es hrg\is, Li,03 rp.ies o clit'Jito pu . 
blico moclerno as CJnce :!e. . 

O Ol'afor diz q ~ie vem a trib:.ma pJ.ra clc
clar<tr e as.:;umir esse compro:nisso in1:li vidu ti, 
qne é uma das divi;;;as .de todo o rapnb!ic .ino, 
como de todo ho :nem l10ae3tJ, p1n que se 
saiba, pam q1D e3p3chlmente Sllus ex-nom
provinciano3 s:1ib:tm de quo moJo_c por qu3 
maneir:1 cxerCJ ll ns.;te Co.ngresso o honr.Jso 
m::tncbto l/ l.18 lhe . c~mfbra.m, is1.o e, si cle3-
viou-se, si apartou-s3 de unm só lin.lu do 
propo3ito qn3 mantinha n:t pt'op~.gawln, ou si . 
pelo contl'arío, veiu· p .. ira aqai t r·azen'lo el es ~ 
enroladct a !l1(!S:na bc\ll '.leirct qua. lnst eou elu.
rantc o tr:J m;_Jo eh pr0p::ig;w ;li republbun. 

·Ou t.·o p'.l1it0 -que lhe tem prJoccup:v.lo é 
qne a republica brazibit'.t ou ha de s1hir 
da1ui co:1s1grnü 110 s.ou cod ;gJ fündam3ntal 
pir,t fazer a felic idads do povo, ou lu de 
~'\lt it' de mod'l a lcvrnt,i.r dias clepJis a lnn
deira tb scisio uo seio da familia brazileiP,'\ . 
Este perigo lnve1•ú, si ella s.1crill :ar a f'e
deraçio e a lilJ3relacle plena, que ê o nexo 
luminoso e forte qu.e ha de pramlcr toclo3. os 
preceitos constituciouaes cb focleraçfio brazi
ieira· 

ou aquella sait,a religiosa, : -
Si o Estado não garanto a existenchclest·t 

ou daquolla religião, si existe o princi-p-io 
c'.lpital ela sepal'ação da igreja do Estado, 
cl'<th i tl3~or r.3 quo o Estado 11[') p:xle, ter 
nenhunrn, intcrfercncia · na econo:11i'~i elas 
seitas religiosas , salvo em c-asos de· t)Cl'· 
tLHbação 1.1'.t o dem publica. Si o estado, 
rep8te o orador, nilo garante a esht ,ou 
::tquelb religião; si todas · sãs _tolerJ.clas, 
tambem não t9m direito o Esta•_lo ele evitar o 
vcito i)olitico ele mn ci-focliLo, simpiesmenta 
pelo farto ele et.l.e haver pre3taclo· um vo-to <ole 
obediencia a esb. ou aquella seita. 

O Estado não tnm o cfüeito ele s9 en iro! v.n' 
na vida economica de qurilqu9r seita reli· 
gios1 , seja ella c ttholica ou protestante. So
mente tem que ver qu1nclo ellas se oppuzerem 
e p3rturb:i.rem n.· ord•>1I1 :OO'.)ial e publica. 

Pot' es ;e nl'.Jti \TO . votei, eontl'a esta exclusão, 
·assim c'.l :no vofa t::tmbem contra o rest<tb3lc
cimento elas leis prJltibitivas de p:Jss; ele bens 
poe p'.lrte ele COl'iVil'::tÇÕJS de '111[) morta. 

O orciclol' ,em seguiLla , pa,sa a aclchazir·algL1- -
mas considet'BÇõ'.lS a respeito dos arts. G9, 
§§ 4°e5° . 

O projecto de Constituição, ·para deter·rni.nat' 
as quêll iclatl es ele cichulão br11ztlêieo, 'foi pro
curar subsidias, e nisto· o orador entencl~ CJUG 
foi mui.to bem, .na ·ex ti neta carta constitucio, 
na! do antigo imperio . · 

Adaptou mesmo o principio ::tlli consagraclq 
ifa so:.ierania territorial, e procurou para 
ttttribuir \t qualiüacle ele cltladão brazileiro os 
mesmos princípios que lil, se achavam. · . 

Mns, nos §§4° e 5°lrn.uma disposição que é 
pecJ!üir ao proj ecto, disposição que foi intro
duzida, por um pensamento e1evacl.o - elo Go
v_e-rno Provi sorio, e qne,talvcz,clómine a con
scienci;i de muitos, mas que não tem uma 
legitimidade L\l c;ue poss3. convcrter:se ·cm 
p recoito l~gislati vo. . . - . 

Si bem que o § 4° fosse inspilwlo por um 
pensmnento ele confratGr1íisaç1Lo e de grafrJ:'ío 
p.m1 com os est1·angei1·03 que resill~am aqui 
n:J dia 15 ele noYembro e qne, por assiri1 diZGJ', 
adheriram à n oôS:t. ordem ele cous;1s, collo~.lll· 
do -se á testa elos seus· negocios e nii? se i11-
snrgiram ou mostra.ram descontiançJ., a estes 
estt'<tngeiros entendeu o Governo Provisorio.' 
que devia declarar que fos.sem con~iderados 
çidaclãos brazileiros. 

\ 
1 

:J 
' 
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~-sJi1•. ®_ . f\~C1J~QÇ>_ . e!}!~ ~i3 .. c~13sü!-er~r prazi- preoccupa1Se C0 \11_ f1: ip_§_tJtqjç-ªp cl2 Q;JS~'ÍJllellt.9 . . , i'f ãp_ l!_!l.. ~b_S.9J!1.!l!!Jle.nt3 O !Jl(H10J. q,_t_íklJ.\l_O_ q!':l_ 
leiros 05 estrangeiros- residentes no Brazil, · civil ~e ui:n mõdó .defeltuosq, e consign[\, tam- conscieuc_ia em obrigar ·o cidarlã-J a inscrev~r 
ou equiparai-os mesmo_. s,,os. brãzileiros natos, !bem disposição imperf<:>it11, e incómpleta are- jno régistro civil ·os nomes de toclos·os. seus. · 
mas quer tamb~m, qu~ a açlopção da nossa speito do modo de intervir o poder civil por l vamos ao encontro do na~cime.~ t.o ;· reg_u la
na,ciqn;tlidade . pelos .estrangeiros não seja, p,or 1oçcasião do· fa-llecim~nto de·carla nm dos cida- ,men tamol-o por uma maneira livre; vamos 
assim dizer, deprehendida·•cto silencio delles. ]dãos; .mas não consigna cousa alguma relati- ~ a uma outra phase, 0 casamento; 4éQois inte~
. "por odfro lado, parece ci.ue se_, quer e.vit.ar lv:amente ê\, intervençãq .do poder civil na sys- ·vef).1 o Estado por océ~ião do trespàSs~ está.
uni. es_çr,upqlo, que o:oradQr nã;o jµlga j_usti- { tematisaçã:o do regjstro '~e todos aquelles que , belecendo o registro por um lado ·e. p'.mdo .o 
ficado, de dizer-se. q_ue,· esses ... e,s.tr:.apa.eiros n(io. l vindo ao mundo nesta p:iMh são por isto bra- í, cicladão a salvo da tY.ra1rnia já é\1}]:>araç0sa..: 

· • • v ·,,• r.ileiros. . ' t ' t d - · l ·r~ t d \ ~e .Rrevaleceri!L IJ.1· da.mag0u,nimidade do; pro- ;men e exerci a a, nao· .pe o ós ·p, o, . qias . pe a 
G.Qf.limE!I!to d0s.braz\ leir,os, que transi'.ormaram 1 Diz. que aprasentou uma emenda, ao § 1 º ., igreja, ex:horbi'tan9o ou excedendo nl\S ~1ús 
a sua patr.ia eq1 nep1.1j:llim1, si este.~ exigirem a Ido art. T2 peht quil é abolida a classe 1attribuições. . 
decI:apaçãb e~17l'.e_ssa, d.a np3sa · naciqna) ictaçi:e, jdos cacletes,atim- de que s:emelhante. privilegio t Estilo na consciemia ele todos as questõé.s 
porqu:e ell:espa.Ss.;i.ria,m como inclividuq:i.. q1.1e ,. n.âo conti.n.ue a 1n·oduzir .. os trb."t.es resul- ' ·t 't d t · d' t' t · • - _, que se. sus:;1- a-ram a propost ·o o en er.ra-
r e.pu iam a sua an ig.a paria.. ; tados d<:J que to±os t eem conhe:amento. ;menta ele J)laÇJns, a p_roposito de· ta[ ou tal 

Entende o orador· que' se cteve· estabelecer 1. , · . i11-a.rocho negar ' sepultura ~-o indivJduo·, a· pre• 
que serão brazi-leir.os nas- coridições do-art. 4° ! Fas::.an?~ ao ._§ 40 q~e trata do cas!l;- ;t-'exto de ter·,duraate a sua vifa,prégad:ci dou
todo,s os e9trangei~os qqe_ residiam no Brazü Jmento CliV tl, -~:z q?e d_tv_or3os oradores Jª : trina em contrario {),s que prega a Santa. Mu,· 
em l5<de no-vemb1~0," mas· quo· declararem por icomba.teram .es,'.1 -disposiçao, como: un: ata- ;d.re l:greja. . 
um meio publico.q.ue a:cceitam·a nacionali'dade (que· formal. a ltberd!!-dtl :de con~cienc1~ e o 
brazileirn. · · ~ ora:lor vae demonstra~ q!le assun o e; e q ! Feli'zmente este abuso. c.e_s;;ol!; hoje, qonl:. 

· ! faz mostrando as att'!'lbmções. do pod<:Jr es., ia creação do cemiterio niúniéipal', n(\q se c!a-
Passançlo a. occupar-S!J do § 5° dii; que este lpif'.ítual e do temporal. . . · l rão esses füctos,que semp're foran'f protHgadoJ 

paragrapho parece for sido-.cómpilad:o da Con- ! ·· A. confu. sã;o. ciestes. do:is po_.deres dá. 1000-ar Í com vehemencb : ' · 
stit_uição l\íe~Jcana. Diz que o projecto que se , 
discute foi tal vez mais correcto, do que a Gon- , ás m~is . de.plo\ayeis a~err~ções e canse- ; Lsto, porém, não, obsta.a .que as confrarias ·e 
stituição do M13.xico, porque e3te, adaptando 0 : C1Jl<(l1ClaS; [l;l mais. de_snst,rosas. ao gov~rno qa fassoci[1,ÇÕ3S r eligiosas uão ten_hf\.m seus cemi
estatuto pessoal para qualificativo de' nacio- jsqciedade., . ;terios, o,nde vão sep~l~ar 03, ~eu~ cr~ntes, fi
nalidade: mexicana, estabeleceu que o. indi- t E' o que· nós .vemos, diz o orador, pratica lo : c~ndq somente ~~bordrnado,, a.s regra~ (lf!. hy
viduo. que adquiri:ose. propriedades, -que ti-. fla,rgarµe11te, qo11stitujndo uma das fücc:r ma,is lgiene e ,dft policm. 

, vesse ti.lhos IlO Mexico·, seria natura.Jisado ·: decisivas da historla, (Ja )rnn:ianida.de, Relo& ·) . ~nten~l~ que na · Constit~1i~o deve figura~' 
mexicano. ;portadores do Alcorao e todos aquelles que ''ª d1spos1çn,o conqern!=lnt_e a llb_e_rdade, ~!l tes-

. o projecto .da Constituição Brazil.eira exige ipretendern1n pregar ess:i; nova synthese ela- Jtar, po~qúe, si. essa d!_sp~si9~0 de.v:e: 1}.g_~r!J..C: 
rp.ais, exige que 0 individuo case com mulher bornda por Mahomet. nosccodigos c1v1s, _o J;ll:nc1p10 garal deve fü-
brazileira, que tenha filhos brazileiros e pro- E' o que vimos na clecadenci1 do catholi- ser parte ela Const1tuiçao. · 
priedatle territorial. cismo. · '- · O orador aproveita o ensejo para declarar 

O ~radar não contesta a leo-itimidacle destas O facto de estar na me3ma mão o·exercicio franc~mente que. não está de ac~ordo com a 
disposições; conteste o princlpio de tsadrin- do poder temporal e espiritual dá Jogar a ab- dout;·ma que aqm pa~sou, relattval!l~n.te a; 
gir ao poder publico brazileiro e comprehen- usos, que imp3clem o progre3so e perturbam rernvterem-.se as , condiç_ões ,·de elegibilldad~ 
der do silencio, da inacção elo individuo o a orclem. De facto, umg, vez qLrn atrave3sa- para.ª legislat~ra ordimma, , l~ _rorque_ e 
facto da adopção dft nacionalidade. mos desde o seculo XII uma pl1ase denomi- uma mc~n~ere?cia, que a _Co~stJtmç~o cog1t~ 

. . . nada revolU:Cionaria, em que tudo os tá em das cond1çoes u:nprescend1ve1s cm virtude .das 
Conclmn_ilo diz qu_e,_ si pudesse elo fundo de discussão, des'.le a organisação cio governo até quaes um cidadão pode ser eleitor e deixe 

sua obscuridade dmg1r ao Congresso um pe- a das familias, força é convir que,comparadas de cogitai' das condições a que deve col're
dido, diria que o Congresso comprehendesse as diversas·phases da historia da humanidade, sponder um cidadão para ser elegive 
bem a sua alta missão no sentido de cousa- 1 ,, t . d 'd . d d d E•• · d' d d fi · · · grar-se a liberdade plena, ao iniciar-se em ta iac o e evt o a eca encia a synthese p~eciso 1zer a ver a e, _?t u111ca!11011le 
nosso paiz uma instituição manifestando-s theologica quo não I'f!ais pó .le regulamentar Ul"J?- 1~1_e10 de ~rotelar uma questao vencida na 
dentro do regímen repub!idano, como~ unic~ as idéas, sentimentos e acto3 humanos, for a oprniao publica_, po_rque .re_presentava um _do;, 
capaz de nos guiar para 0 futuro. Faz votos é convir que só quando teuha surgido uma asp~?tos da tyranma mais rnsupport~vol, 1111-
para que 0 Congresso vote a Constituição synthese capaz de tãq grandioso papel é que pecclu que un; certo numero de et~a~~?~• pe;o 
moldando-a nestes dous principias, afim de a humanidade ·se póde e3tábelecer. f~dto de pe! t~TJc~re~1 a certa rnh 0 1ao, Mo 
que possa abrigar toda a familia brazileira O meio para que esta concor::Ua se estabe- P essem s ~r eleitores. 
l~vando-a a seus gloriosos destinos. ' Jeça é não Cl'éar embaraço ao advento das Passando a tratai' da sua emenda, relativa 

idéas;é começar acabando com a censura pré- á suppressão elas loterias por parte do Estado, 
via e terminar por fazer á mais profunela re- diz, que a )o teria, n, rifü, cotBtituem um 
paração entre o poder ·te.mporal e o espiri- vicio, em1uanto exercitado pelo cidadão, ao 
tual, em aurit' a mais larga discussão quer na · passo que, quando o é pelo Estado, passa ,~ 

O Sr. Barbosa Lim.a começ1 di
zendo: Faz o teu dever aconteça o que acon
tecer. Esta formula synthetica no momento 
actual como em todos aquelles em que se tl'<lta tribuna quer na imprens:l. _ter o direito ele cidade. 

- ·da confecção de leis das quaes depe.udeu os 
acontecimentos mais importantes para a vida 
de uma nacionalidade, synthetisa admiravel
mente .o procedimento que cabe a um dos 
membros do Congresso. 

Isto é necessario e ao mesmo tempo uma Desenvolve esta these com maiores argu- · 
vantagem no ponto de vista. da dignidade da mentas, para mostr,ir as comequencias que 
propria igreja catholica, á qual pertence a este viciótraz á elas.se proletaria. . 
quasi totalidade dos brazi'leiros. Refere-se t amliem ao titr( que nesh ca'-

· Faz o teu d0vor aconteça o q1rn 
suppõe .duas condições: 

Aproposito declara que crê em um Deus pital tem tomado incremento e;;pftntoso 
acontecer como em uma hypothese que durante algum fazendo milhares de victimas. 

tempJ foi capaz de prestar serviços á huma- Este jogo, diz 0 orador, tem invadido o que 
1°, intelligencia mais ou menos esclarecida 

para collocar-se üa altera das difficuldades e 
saber onde está o dever, 

A see-unda parto da fórmula refere-se ao 
sacrific10 e amor da patria que inspiram 
sempre a corng·em para impedir seus desfale
cimentos. 

Nestas condições, pensa o orador estar 
cumprindo o seu d~ver, analysando o projecto 
de constitúição. 

Nem só de pão vive o homem, e, por isso, o 
orador não está de accordo com aquel!es que 
sustentam que a pnte mais importante do 
projecto é aquella que se refere à distribuição 
dos meios rnateriaes. 

Passando ·a o·:cu1)1) r-so ela secção segunda 
do titulo em discussão diz. que o!Ja é incohc, 
rcn te e orniss1. focoJiere!Jte por<Jue já h:i 
disposições contidas em leis anteriores, omissa 
por que ha clispo>ições 'que já estão consagra
das no titulo e em parte completamente es
quecidas. 

Tratando-se ele se lançar as bases para a 
constituição da familia, vê-se que o prójecto 

nidade. se chama sem razão a parte mais alta da 
Passando â. encarai• o. assumpto sob o sociedade com o fim, diz-se-de aperfeiçoar 

ponto de vista da legalidade, diz que não póde a raça cavallar definhando a raça humana. 
ser tolhida a liberdade de qualquer cidadão O orador apresentou outra emenda que 
filiar-se a uma certa crença. Esta liberdade preenche uma o_rnissão ela Constituição. 
é tolltid:i, pelo poeler tem·poral todos as vezes 
que es3e poler crea para um credo uma po- · Todos sabem que por diversas vezes tem-se 
sição inferior a todas as outras. E' 0 que se tentado em nosso paiz o em outros a pro·· 
dá no § 4º desse artigo. mulgação de leis que impeçam a vadiação e 

. a mendicidade. . 
Como o poder tempot'<ll não t om confiança 

em uma disposição que constitua o alicerce da 
familia, pin ta-lhe uma pena t em poral. De
via, deixar a todos aquelles que não quizes
sem obedecer ás restr:cçõe3 do casamento 
'civil todas ns conseq11encias que resultam 
ele s )nulhaute clesobeiie.n.oin, sem que est ,_ 
belecússe ns penas-:adeii p::1ra os p'.1.dres, 
multa para os nubente3. 

Este principio, levado ao excesso, pócle pro
duzir as maiore3 tyraunias. Alam di »o, e3ta 
disposição é desnecess1ria; n1b cor!'esponde 
áquillo que ·se preteude evihr. 

Por isso o orador apresentou uma emeucht 
neste seu tido. · 

Vae-sc pôr agora no ponto de vistà opposto. 

Combate essa clisposiç:to por,1ue s'.lbe que 
ella vae recahir contra. aquelles qne luctam 
com a adversidade, e,cheios de fümilia,muitas 
vezes não encontram um emprego nem méios 
ele vida ; ao passo que os verdadeiros vadios 
continuarão flananclo nas portas das confoi-
tarfa s sem qne a lei os attinja.. . 

T rn tando incidente:nen te do poder judi .ht -
rio diz que não llJe foi dado apresentar um 
protesto afim ele acabar com o nepotismo que 
invade todilS as .classes e o nnico meio que lhe 
p:i.rece r ..1 cional é o do concurso, que deve ser 
extensivo a todos os cargos publicos. 

Vae terminar óccupando-se com duas ques
tões que teem pre0ccupado é~pirito:S muito 
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adea)ltados· do Gongrõsso : .. uma i rela.tiva .a 
pe1ia .de·rnPi:te e outr.a ao direito do voto dado 

· às. mulhere;; . ... "!; ·. . . . . . , : ... 
.Qllll<nt.ó · .á~· frnim,eira.; entendi:i .que é m'!la 

dessas füt.alidad~s ;,que. n~o ~ possiveta_bol_1r, 
apezai" .das .. Qpihiõe;; dos m11is celebresJut:1s-

. consul tos -)Ilodernos. . . _ 
··Ânalysa longa .é minuc~osamen~~ este as-

sumpto ·para. corroborar a su~ the3e. . , . 
Passando a tratar do direito de voto que 

se quer conferir ás mulheres, d_iz que. sabe 
que a -mul4er é .capaz , dos mais. arrqJados 
commetti.rn.entos,,ella . te,m o.·i;;ent!m!:mto qµe 
as faz .. sup'.(lrior ,ao.horpem; ~!la tem a sup·Et 
rioridade de coração, . :rvras, . :SI··lhe d_ere~ ·º: 41~ 
r ei t9 ue v.oto, a suni ._ preoccupaçãp. capital 
será, !3ílJ .• .veL:, - ~e 1ent~·egar-se · a, este.;grange 
pt·oblema, para o qual todos os_momentqs.sao 
]Joucos, ~ educa9ã_o dos filhos,vao entre?ar-se 
as d isenções poltt1c.~s ·. ; . . ' 
.· 'são. lidà~ e apoiâdas .para ~~trai' em dis
cussão com o projecto as segum te3 

Eni.endas 

ÂdditiYo ao art. 7 
: i .. ' : l , ' -~. ' •• i ' ·, .. .! ' .•• · : 1 •• .;, 

Sao éleftores GS estudantes das faculdades . 
e escolas superiores. '. .·. . . · 
.' ·sala. das sessõ.es, 12 de Janeiro de 1891.
Ari-stides .Lobo.-:- Dr. Furquim liVernech.
Thomaz Delphnb. · 

.• 
Ao § 4o do art. 72 

Àccre~rente-se -e qtiese~'<í. gr~tuito para ~s 
po).Jres. . . , . . . . . . , . . 

Saht das sessões, 1.3 de janeiro d-e 1891.
Corrêa Rabe.Üo.-C. Lima.-Polycarpo Viotti, 
-Fei·refra Rabello. 

§§.4° e 5° do art. 69 

S~bstituam-se pelos segÚinte's : 

#:.. .. ,. •.. ;.,_··. : ?"· :''';, -. e,,; .,',: , ;' )? \ ;, -.1 ~;~ 

veem à mesa .as seguintes ·' 
· - ÍYécz~;-açõei de ;vhtos ' . . . 

. , B~fü~~~ . q~·é , ~Qi~i a }tl ~?~ ,~ia: ·~·~é&·~·~ ) rã: 
cemmissão relãtiv'i 'ao § 2° elo. art. 60 âo J?rO• 
jeCio de C.ori.stituiÇ~o .< . . ~::. ., " •• i 
-~ };ala· ?Ias sessões;»l3 ': de Janeiro de 18917 
Manoel. Frq,n.c'(scp 1J'1acli9-~à •. , : __ , , . ,, · J 

1 ·oeClaraú10s ,qrie votailies ·pela em.enda n. ~ 
.àõ a'rt : 65' .·determi·nahdo ql)é ,os E)s~ados ~o 

· -uãõ f>od'eri~myejeitar ·a mo"~da l~g'.áL, .. ·.· '· . 
·- Sala da·s s~ssões, 13 de, Janeiro de. 1891...,. 
Chagas Lobato.-Jotío Luiz.-Feri·eira Ra-

OJ . estr~ilgeiro~ <Il!e t~ndo~sé achado. no bello. ·. • . 0 

Brazil ein 15 de novembro de 1889, declara- Declaramos que :yotaaios .cc;m tr.a o·n. 2,,.~o 
rem dentro de seis mezes.dep0is dé eptra·r em . art ·,65, e a füvor da eme ida da com::
vigot'· it Constituiec'ío, ,. o_ .:,animo q~ .. adoptara _ misp~o .,,., .,., . ..;, .:· ,'. '. ·' .. :· ,1, ,:: .~ -:
na,cionalidade .. , bras1le1ra .; cons1derando-se,. ·.·· .. Sala ;das, s_esspes,. 13 ·ele .J.ane1ro. de 18:) 1 · -
.por essa 4ecla~i1.Ç~O QU!lesqu~r úianiCe>!ação,,: . Santos. Pereira.'lrC~3to_ç{io d.~ . ltfeUo. , . ... ·•i.·i '.: 
como o ahstam.ento ele1.t,oral e declaraçao no,_ • o sR.. PRESIDENTlil designa para . . amanha a 
boletins de recenseamento. · 'seguinte ordem do_ dia: , , , . , 

os estrangei):'Os que possuirern be~·s º.ª !no· , .. ". . i• parce_ (~td ~~ 1 _1/2 hora) • . ,...: ·: 
veis 110 Brazil e forem casados com ).Jrasilerra~ . Discussão da rnd1caçao do Sr. J o;;e Mà:. 
ou. ti verem filhos brasileiros, si manifestarem, · riauo e ·outros; · . . , 
por qualquei.· . inõdo~ perante ' a autori_dade ; . ~a arte (d 1 112 ho.ra ,.~u aiite°s) .. 
competente~a_mtençaodeadoptar _a nac10nar · _-, . .. _., _;,P , :. •· ·,1 ... -~ ... '" '. .::·•.··d·' 
!idade braz1le1ra. · . .Couttn,mi.yao do . ht_ulo ·.IV ,do_. ~\o}ecto e 

· d Constitmção .,...... Dos; cidadaos• brazilei.ros; . ", s ~ R. - Sala cfas sessõos, 13 de janeiro e · Discu·ssão do titulo v .- Disposições qeraes 
1891.-Dutra Nicacio. ·e disposições transitarias • 

Fica a discussão adiada pela hora. Levai:Ita-sea sessão ás 4 1/2 horas da tarde. 

R.10 de Janei~'o - Imprensa Nacional...: IS9l 
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i:in~ -~foo~eit'o, Pe_ra iea, da Co>ta., Anti? da ' dú dfü' unn C<tmara. qu e l'C .. ; \nt 1sse éx cL
;cir}a, Juhode Castülws, Borg,es ~lo Mede1ro.>, 111911 .to a von.ti:_de naciotnl, ~ ... to qne diziil
Alc1üo;i ~u;~ '. Tho .1~nz _ l< !.orns',, Ab1·eu, « adiar a ele1çao p_1ra depo:s tio ter-se um 
Ho1pe10 Bapt,sti, ,Ro~ha 0>011'1, «et'1rnncl0 rcgu tamento rlll'J garant isse o livre e.rni'cicio 
Abbott, De1mtr10 lúben·o e Lau ro Sotl ré . c!o voto . · ' 

Abt'e-se a sess:ío . O qn J p1·e lenrlia o 11 01.Jre cleputat.l o p; lo Rio 
D~Lrn,rn de comparo:ier com C.lllS'.t 05 Si'S . t'.e .Jane:ro? Q.wse d.ecrc tr.~s3e um novo r égn-

Ao meio-dia faz-se _a clmniàd,1, à qu:i l rc- Florrn.no Peixoto, Ruy D ~trbos ·i [/r ·nci ·co . l <tm3 n~o p:mi. g'J.l'a nt1r a li borcla·le do volo,. 
spollllem os Srs. Pni ·le~i.te elo .llforaes, Paes Gl icerioi El ysen i\fat•lins, Jw qui;n C;;~üu :tl, 1 ~-dopms s,e des 1 ~·11ass;i a é 1JOJtt p_:ra as. elei· 
de Can'.alllo, Jo:'io Neiva, Fl'<Ulci;;co !\fa~ h:tdo, Anm~·o OtlVJ.lcanti, saraiva , Lni z Delp!i inn 1 ço.es. do; Estado~ . Ei<t uimt r8.zao log1c8. e 
Leoveg1ldo Coelho, Joaquim sarn

13
nto, João RoJr~g u e,3 Ferna~1des, Henrique de Ca!'valho'. , J!l.Jc~Jrnte, entretanto o Coug:_i·es30 voto~1 

Pedro, Cunha Junior, Jo~é Secundino, 1\fa- Ma rl111ho ·Rodrigues, Tl1eophilo dos s·wlo' : co.i tia. · · · 
;1.03[ R1.rv,t t1., Antonio B.wna, Joaq uim Crm, Gabino. Bose>LH'O, Le:tnc!ro Macie l, Di o~ivsi :~; 1 Que. q1~ei·e 1~1 os no'w<>s ~ ignata l'ios da mo:;<1o 
ll1Ie.odo10 P_'.1cheçQ., B8ze1'1'<t d·e Albuquerque Cerq11e1rn, Franrisco Soclré, Bellnr111i:10 ·cae-. que çna se cl1scut e ~ 
·:urnor, Jo;.e B:rnnrdo, Olivei!'a Galviiio , Fii·- nei ro, Al'istid.es LoJo, Con~le de t•ig:u iredo, 1 Si o .orn:.!or qni ws~e dem onstrat• a imprJ
rnino c~a S1lve1ra, José Hygin o, José SinL'i1ó L~oae l Flll.w, i\:lactt~ ~fac\.tti tlo, FerJ' _i1"1 Br,w- .cxlonc:a tl esLt mJçao l_JJ:>tar-llB -hia r epe ti!' 
Fr~de'.'t ~o Serran.o, Pe Jro Paulino, Ta vare~ . chio, D:nung?; Porto, l<'ca11~i ; ; , !\ ·iut\i.l, as pi.lavras cJrn. que .? illus tre depatado por 
Ba::;tos, Ro3:1 !111:1?r, Coelha e Campos, Tllo- Bueuo de P<11va, Ce3'.H:ÍO cLt i\Iotta · .Juu'or · Pern1 ~1buco a. J11St ;11cou hontem, s. Ex. foi 
maz Cruz, . .V1rg1l10 Damasio, o ,rnJi.Iigo3 Vi- ~.ope3 Chave3, P,tuli110 Carlos e ~bt'c: iia d .~ q:~em. tn cnmbrn-se ele declarnr que a moção 

3za SK3S .i.o E~I 14 DO:: JANf:lRO n';,: 1891 
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cente, Gil .Goularl 1 Monteiro de 13.H't'o.>, Silva; e sem causJ. ·03 Sr3 . Theoj,[ul'e to Soato, ; nao t1tl"rn_r.1zão de ~er . . . 
L a.per, Braz Carnem?, .campos Salles, Ulnl- Ran.~pl Pe3ta~1:.i, Indio do Brnzil , J ião LopeJ, ! .. ,A moça:J que. es!a escy1pta ~m fórma de 
d no do Amaral, Qurntrno BJcayuva, Sn,:i tos Ann1~'.1. l F .. tlc.10, Bsrtnl'do de Mm !o:1; -, An · .i ; ó L:men~o ou sdog tsmo e 1llog1ca, n. sua con
Anc!.ra·Je , Generoso i\l 1rque

3 
R:rn liao Hrmi gu~to d~. ~re1 t1n, Antonio Eu-sGbio, Z'tmi . c .u:;ao nao . ~slit absolut.uneute de ac.::orJo 

E;teves Junior, Ramiro Ba;cellos, Pinlteir~ Sa,ntos Vie :ra, .A mphiloph io, F\m >e.'a e Sili,a', , com as 1~r 1m:c 1 as . 
.llLtch:cJo, ~ul10 cl .1. Frota; Joi í]uim Fel ici 1, Alberto B.mn ·lão , J ,i tC[Lli 1n · lk!!vc;, Ldiz · Qne rliz o. nobre l'..l[W2S3ntante ele P<" rn1m-
Cesar10 Alv 1~n, Americo Lobo, E tu 1rJo Wan- M'.1r~~· ~\.lc:1:do G:1anab:1:\t, ·Jacqns; 0.1.r· if] Uº , bu·J._1.?. . 
denko_lk, Joao Severiano, S ddan ha Marinho, i\Lty1rnk, -Vtn·l11es, Dom111n·o3 Jesui nJ Jo:-10 Diz . - a ttendendo que as J eo·1~latu 1\1S d.os 
T d S l"'I' 0 

' ' 'l l '' · oa,qmm e ouza, Silva Can::ido,· s1·r,v,t 111 ie1r'.l, Arne1·icJ L11z 0.)mincro.' [> oci1-.1 es,111 o3 e evem S3t' eleitas pelo3 ren·ulameu-
P l l' .- l ' "" ' " . ' ., t t 1 . 

0 

.Lra~ 103, A1uilinJ do Amitr<1l, JoaqLiim )cu'.ªº r e Sttnt:t Helen ;1, Luiz 13 Lrl'Jt,1, An- os 1es, e etermmon um cios regulamentos 
Mu ·tmho, ~in!Ieiro Guedes, BGlfor t Vieir.i, t o11 1,o Pr,1do, Adolplw ,Gorei», A lm ·id 1 No- P :r<t q11e as coastituições dos est:tdo3 sej ;.1111 
U~ho.'1 RDdr1g_ues, I11n0Jencio Serzctlello, Nina .g;1.e1ra, Cae tt1: no de . idbu 1uerq ·1 ;, Ernesto lb , 1110.ldaclns P?la d:t Uniito, é de p<üacer qu:3 as 
Rtbe.ro, C<tnlao, Pedl'O Chermont, l\fat t:t 13 1_ O.i vo1 rn, Ass13 Brnz11, Cassiano do N <1scimen- ek·içõ }3 se.1 ~ m eITectuadas um m'ez q uamlo 
cellar, Cos!n. Rwlrio·ue3, casemiro Juniw to e i\Ienn:l Baneto. 1 i~~no~ depois el e appruvHla a Con3tituição 
A.nrrL;io Fiall10, No ; 1feira Parana!rná, N~ l ;:::rn ', E' li .1" 0 [)J t ,. - 1 l edeud. 
P F 

. ~ " l" s a em L,i S ·~lbS<W a ilCh tl-t SB'· A ' . . ' l - .. . . . ire~ . • er<e~rn , BJrbosa Lim 11 BJzerril, sfo·antece·tenlo · · ~ 
1

. . u .1 1 .. a co.1~.., 11.no a tt r.u' e q113 hqu:i 
J us t1!iiat10 ?srp8.

1 
Frederico B::ll'.~·e .i, J o~ i · · atl udlt n. reun:ao dtlS assemhlé'1S constitui11tes 

Av.~l.mo, Jose Be~Ilaqua, Ganç•l lo ela L·igo.>, PRl:-.IEIR.\ PARTE D.\ oa.DE:-,1 DO Dl \ 

1 

elo > e3t '.1~l o! p:w't depois ela npprovaç'(o c! J. 
N .t~ennento, Alm <no Affonso, PoJro v çlho, · Co:1st1t111çao F'edeml. · ' 
Miguel Ca~tro, Amorim Garcia, Ep 'tacio, «R" AKISA ç.fo nos ESTADJS A medida !embracb pelo illu5t1·e 1•ep1•e3en . 
Pedro Amer:c ', Couto Cartaxo, Sá .An lr,i cle, , .· ,· . . tante.tlu Pernambuco não preenche ttl.Jso luta-
l~etumba,_ Tolentino de Cai'V,i llio, Ro

3
:1 e ,.. .Em • 11 "~e ela u'..gencia-_app r~rnda na ses- 1 men'e.os seus fins , com a franqueza que c1 ~ 

S1lv_it, · J~aJ Btrbalho, Gonçalve:; Fen\i ira , s,w-..~0 hon,l~m, : uti,t ~1.1.1 d1 s~ussao a s3gu111te rac:ert~a ~ ora.tlfr ü1rit até que ell a é ine lica7. 
Jose J\fatywo, Almeida Pernambuco, Jn reócio rno,.,io do Si · .ro~é . .111at 1<1no e on tro3 : 1 par,i . os rn lmtos qu e teve em Ybta. e é 
de Aguiar, A!1clr8 Ca valc:.in ti, Ray.iirnndo C! gongresso Nacio1rn l, consiclern ndo que a emcnssissinu. niliús ]lJ. ra uffei tos pernidiosos , 
Bandeira, , i\1e1ra de Vnsconce llo:;, PJi'cira. ole tÇ[l.O rlo3 congressos con3t itLlintos doses- ern~ora d.o ordem mor.li, qu m· pnr.i. tt fode.:. 
de Lyrn, João de· s:queirn, Jo5.J \ ' ieir:i, Lni z L~~lo .> t en; de ser fJittt, de acco rrl o com 0 qu 3 1\1ÇaQ , que1; pam n. constitu~qiio elos e;,t ;1do.J. 
de Andrn1.le, Esp'.rito S'::tnto, Pont e3 de i\li- -. d~~põJ o licc.re lo 11 . 802 de 4cle 011 tub ro de Como o Congresso, Sltln, p hmve elci:;:JJs 
r .rnsla, Oiti~ica, Ivo do Pt'.tdo, OlirniI'fL Vai- l i:i~lO , mod1fJc:.itlo pelo elo 11 • l lS\) d ~ 20 il e em alguns o.>taclos, co:i10 .e:n Goy.az e ~1 cito 
laclcw, F1~ l 1sbe ll o Freiee, Panlo Arn·ollo üeze111bro do mesmo anno, o qin l cstab8 1c0 J \ G1·~3:;0, ·e no esta.tio de 1\!Ina:; GGL'iteS tt e lei1;lo • 
Tosta, Arthur Rios, Garcia Pi res, 1\Iar~olin ~ que ns constituições el os e3t.:do3 s?rito mol- esta mai:cail :i. p11ra o .tlia 25 cio corrente . 
IIJ.ourn., Santo~ _Pe1•2iy,1 , Çu;;torlio rle i.\follo, dadas pela ci.1 União Fe .lert1 l , krnbi·a ao º"1_ 01',1, ~t h?J e fo3se tomada a lgnnm m ~Ji :.h 
Lrnln. Gurnrnrae~, Milton LeOVL'n·il,lo Fil- ; v ~119 a ro:iveniencitt ele so r re<l isl1th e3s:i. ar~spe1to, 1111 po3sivd se1· ia clrngar a g l'a,ndtl 
fr~ e~ra.s, ~ Ií'ão d e ~.: Marc~s., Mecle:fdo, Barão ele1çao um mez, pelo mJnos, rlcp ;is de ap- mawrrn d~ freguezias cl essB e~tado [l noticia 

.. d"\ 1lla \ iços.:i , Pr1.>co Par·a1so, Moniz Frni re, . - J?,rov~1da a Co nsti tniçito dos E,ta i 03 Unidos do dtl t~~soluçao que fo3se torm'llLt. _ _ 
Athayde ,Junior, Fonseca Hermes, !\' il o Pc- [,1·azt!. · N,10 comprelrnnde o fim tle.>ttt moçao, S1J 11lo 
çan\rn, U1 lnno .lliu1·concle;:, ManhãEs BinT;;; to. co nheces >e as intenções do nobre rep1'e.õen~ 
Cynl!o, de Lemos, Oli veir ,, Pin'.o , Yii'i .to cté .º :S r• Frau.ciscl) Veig·a rliz t.lnte que a G,prese.ntou; tli1fa qu e se tt•a lav~L 
Mecle1ros,. França Can:diio, füiptista 'cb qne mnguem mais do qne el le t!eplol'.t o de uma moçlo ele tl1,sco11thnça ao governo. 
l\Iott<t, Froes da. Cn.iz, Et·!co Coelho, Sampaio tornar tempo ao Co11gre~so co:n as3nrnpto ·; P01• rnelhol' que seja n. vontule do 01•a•lo t• 
J<erraz, Lope3. Trovü.o, Fmquirn· \\lol'ncck, . cs tr,l11 hos a ~'lnalyse e d13cnssiio do projec to em arcei ttn' ns expl icuçõJs que dei.o os n o~n·e3 
Tho.1~rnz D.ilphmo, Anton io Ol yntho, rhlhlró, ela Cons lit1uçao, porq11e ning uem mab elo qne r<:_prnsentant~s .que o intenompem, S.3'. Ei':~ . 
. P.i,c1f1co i\·~ ;1scci rc nlrn s , Gabrie l ~'.Llgalhã es, e ll~ te:n lamentado n<'io se ter CJncluiüo lia luo ~l e pe ~·m i.llH' Due se dê tis p.llav1-.1s da 
Chagas Lo.Jato , Ja.:~ub d.t r .iix:fo, ;\! ex lll- rnnis tempo materi<t l<io ii ~1pn 1·tn nte, do q11a1 moçao :~ s1g n111cn.çao que ellas te~m 
tlre Stock ler, Francisco eh Veig,

1
, Costa. clep_en le '.' pro:n ph restituiçi > do pniz it Nos tempos da monnrchia Ll ez·cnns e de1.e-

Se11nn, La111 0Lrnier-, Alvaro Botelho, Gonr;al- posse de ~ 1 mesmo. nas de moçõJS de de3confürnça foram apre'se:i-
vc.:; C'.lrn.ve>, F:Jltci a110 Pc:rn:i, \' iolli , Dut rn Nes tas prc~l i:>pos' çi'íes, tet•i:t deixai.lo ele tacLs, e o oraclol' declar,1 q11e nunca v in ue-
N:cacw, Correa Rabello, Ma noel FuJ o·e ncio rntai· n. moçt? do illustre 1•e present.ant!l <l e nhurna n.pres1 ntndi1 em te rmos 111 'liS cbs.igt\t-

..._~s-tolp,110 Pio, Aristides Maia, Gonçal~es R,
1
: Pernnn~)uc9 , si não SD !ln afigm·as;e q11 e por da veis !lo que es ta . · 

. m~s, cai·losChagas, Costa. i\Liclrndo, Palleti .. d~ let·~ni naça~i:l o CongTess 1 , L1lrnz em n.tten- O C{ LlB importa o cJnselho .qu e o Congi•t) ;so 
Jo~to de AvJllar, Conê.

1 
RnbelJ.1 Fer "cil':Í q·w ª 1·e3p:n tal.Jili 1bde ele seus signn lnrios, q~iet' .dat' ao go vet'no dn. Republic<t sitüo cm 

I
)
1
· '~s J - L · Ll ' ' · lo.· SS3 n1)[1l'ovatl ,l sen1 1.leb_1t". d1z»1· ll1e · Te11d , ·t ' · t J J . 1 ~ , " ; oa~ u1z, . crnartlino de campos, v , - • - , c1·1 e.:1

1

i, onc e ~om senso . 
l\f01ae~ [3,1r1 os, Dornrngosde 1\lor-ae3. C:n' V<\ - G :stiv;t.-sc me11 03 le rnpo, 1liz cm npi rle Esta.é qu~ é a.verdade) . 
lhal, J\lursa., L< oJol pho Mira 111.la Ao n·e!Ü Pi. um 110.bre 1:epre3en lante, mas o orn· lor olJseev::c Si os e3taclos ti vessem con 11atlo 11 g"Jvot'
n heiro, Co3t 1 Ju nior, H.oclrigues "'Alves que_. 81. assim procedesse, o Congee3Jo pl'Oce- imclores ele tal ordem q us f'usse mis ter q 110 0 
Alfredo Eili s, Carlos Garda, Ruuiiío Junior' Ü~l' 1 '~ rncoltel'entemente, po1•quanto es ta mo- C~n~resso Constituinte, inter1•o mpentlo a SLU 
F'.!eury C:11·,ttlo, Leopoldo de ,Bulhões, Guinn~ çao 8 11º fnmlo , sinão t:unbem na Cô1·rn 1 a m1s.sao" lil~s m·111chlêSe dizel' qno tivessem 
raes N;tlu), Azeredo, Belarn)ino de l\Ien - rcpi·oi.lucção eh que foi apresentCtcla l;e·lo m[l·s ce1tm·io e b ::Hn senso, era caso de consi-

. dança, l\!àrciano d~ Maga:lhãe:;;; Ecluar~o G'on- nolire deputado do Rio ele Jan.;iro o Sr. Erico derar-se este paiz perdiLlo. 
çal ves, l< ernando Simas, Lauro Müller carlos Çot:.lho; c0 !11 a cli!fo1"enç:t -tle ser esta m:iis. Que ':'em fazer e~.ta moção ~ . Veio dar ao 
.Caü1pos, Scllímidt, Lncerda contínho', Victo- fra:1ca, pois declarava que o reo·ulàmento Congresso uma ospec1e de conselho de !\ir. de 

ele1toi·a.l estava condemnado confo incapaz La P.alisse, veio dizer-lhe que começasse pelei 



- - ·-- - - - . - -- - -- - J - - - - -- - -principio, que tomasse por bti,se do ediílcio os · governo, que deve pairar neste momento · 
alicerces. em reg.iões 111uito serenas. O seu intuito foi 

Por demn,is demorada que seja a di3cussão · 1 pÍ'opol'cionn,r ao governo o~casião de, inspi
da Comtitnição, é qmtsi iul'allivel que nos 1 rando-se no voto elo Congresso; tomar uma 
primeiros di<ts' ao mez de fevereiro esteja ella. deliqe1·aç:10 que tivesse por firo lurmonisa.r 0 3 
votada. i intere3'3CS da Lihiiio e dos est.ldo~. 
· Ora, nifo consta ao orador que nenhuma . O SR. FRANCISCO VEIGA - Si o governo 
das assembléas dos e3Úi,do~ esteja convocaria \ tem capacida?e, 11:10 precislt d.essa sug:gesliio. 
para antes tle março; arlnutta-se, param, que \ O S1i. Joss M;ARrAN.:> acre:l1~a que ;;1 o go
a Co :1 >~i!uiçi10 f:d ~ ral se prolongueatémarçJ , verno, po_l' mais c.tpa6 riua _f~S33, S) j c1iga,3se 
u:na sunplos po~tarm. dos governadores elos ~ exauto0ado pelo puoced1memo do Cong,·e330, 
e ;t~dos a•.li <rn.do .ª' r,i.união das ~ssembl'.ias pwa lq.w no _c~1so vel'teote não impJrta em censura, 
m.11s tnde, lrqmdart 1. a que;tao. mas em conselho daqnelles que fornm· cha-

Pois os 11 otjres representantes que assig-na- nüc!os seu3 c9!l,tbor.1cl.ore3, não seria um go
ram esta mo:;:lo, fazem a33im tão mau juízo 1 ver no inepto, co:no o disse o nol.Jre repre3en
cJ03 governa<.lore3 dos estados qu J que1·0m .tante pol' Minn.s, nus, infeliz, como elumtt_rfa 
lembrar-lhes _urm. simples medirla de bom lo orat\01· ao gov0rno qu :i não contasse c::im 
senso, uma simples m;;icliLl.l tle criterio. 1esse upoio (apoiaclo), que da plrt.J do Con-

Nfi.o é nm adiamento arbitraria, como pensa gresso só significa illimitada coufirnça .. 
o nobre representante que o interrompe com 1 Port.rnto, o nobrJ repr0smtrnte, querendo 
o seu aparte, da. grnnde ditrerençrt de con- , consider.1r a m~çio apresentlda como ele 
tliç-õ33, · ; confiaoç" til vez p1ra. auxili .r a obra sur.la 
, Qin significa, p3rguntã ainda o omdor, de- ido Sr. Ministro . ti o Interior ... (iicTo apoiado s ; 
[l'.lis ele v,1rins comiderações, o Congre-sso in- t trocam-Je muitos apw ·te). _ 
tt:r1·omp ~r a sua. missão para lembrar ao gc- O Sr". CrcS."R.IlJ· Ar.vm - Não é exacto, isto 
ver•no nm acto de mérJ. admbtl'::tção 'I _é w1m i ·1j ustiç1 do nobre representànte, com 

E' pretender o Co:1g-res>:>, 11iio só ·governar ' quem ó · que f.1lleí 'I Os mcu3 amigos aqni 
eo:110 administrar, Lito ü, o p::trlarn311lari;mo e3!ão(diriyinclo-sc á bancada minei1"a). F . .tllei 
no,m<lÍS alto gmu,-e não é assim que o Con- : por ve11tum a ul gnem? 
gresso lia de cooperar para a. constitu 'çiio da VozEs -Nii:J. 
p~ 1ria. O SR- Jos1:; !lfAR.IANO repete que o illustre 
_O orador figura duas hy poth ~3e3 para. aso- representante considernu n. moçiio como de 

luç:lo desta moção: a nrimeirn. se o governo a confianç.t,no _intento de auxiliar o serviço su1·
acc2itasse cont'ess1 va-se r éo de incap;i,cidacle, -o ' do cios · . miL1istro do interior·, chamando sol
fJ ue não é r\ :3 presumi1·; a se;unda eraaquella , dados i s armas,c)l1citan:lo-os_ a-o cJmbate (mio 
que hn, via talvez dJ realisar-se e diz mu ito ,apoiados), 1nra a-u.xiliar a obra qµe o oradot· 
proposita !mente-lia via tal vez-porque não \j ulga pouco seria do Sr. ministro cio interior, 
acredita que o Congresso appro vc esta moção, .q•ie quer al)regim i:mtlr voto_s·; e o meio que 
havia de realisar-se :t hypothese do governo ;teve !'oi t<nar ele desconfiante ao g·overno, 
r..: cebel-a e ni'ío d•1r irnportancia. Si tal acon- le perig-os<t, a. moçíl;o. · 
tece3se seria agl'aclavel ao CongTesso, faria ; O SR. FRANCISCO n:.,_ VEIGi~- Não fiz mais. 
este bom papel perante a opinião nacional ! 'do- que. annlys1r as proprhs p1lay;1·as ela 

Depois ele varias consirlerações o oracloe re- boção; mo~ilo <le. simples bom senso é censnl':1, 
pete que a approvação desta moção s3ria um ~ O Sr. Jo~ il MARI11.No-Ni10 lrn tal, é um _con
ncto ria -mais lamenhwel incoherencia que só [selho ao governo, para que elle, comprehen
ser1 i1 ia para demorar a org·a!iisação dos cs- 1dendo a situaçi'ío do p::üz, tonn as provir:lencias 
tivtos pn.ra demo1·nr ajusta sati3fo.1çi'ío da mai3 ;que o c:i.so füquer. 
nobre , ela mais clig1n e palpitnnte awiração Q ·ie grande crime lia em dispertar a atten
nocional, que é a decret 1ção da Col13tituição , ção do governo pH\t um negocio patriotico 
Fedem!. ' que recfama sua attenção e entende com o 

O Sr. José Mariano- diz q 1ie 
poder ia começw qú ::iixnndo-se ela pouca 
generosidade do seu íllustre _coll?ga., que tãoJ 
bl'i l han temente occnpou a tri bunn, por ter 1 
quasi esgnt.tdo a hora_ re>ervacla. p<t ra este l 
deb,ite, obrigando-o tnlvez a re3orrer a in- '. 
cl11 lgencia do Congres>o,pod indo a prorog1.1ção,_ 
olJl'igando-J aincb mais a incorrer na foJta 
elo que o incnlpou f:!, Ex., de dcmor·ar por 
ntgnos instantes adi icnssão momento:;a dest11 
CoustitniçãQ, que se lhe afjgurou tã-) urgente 
que S. Ex . n:1o se lembrou ele deixar maior '. 
espaço p:t. ra seus con tendor·es . 

N:io <JUer acreditar qne o nobre represen- : 
tante tivesse quasi esgotado a hor,i, sinão · 
pel t nec:ssidaéle de repetir s3us argu
nBntos. 

o ·SR. FltAN2ISCO VEIGA - Forç1clo pcbs 
apartes. · 
· O SR.. Josf: MARIANO diz que o nobre re

pecsJntnnte considerou a inoçião apeesmtath 
p 1!0 orntlor, em seu nome e nos de seus illu3-
t1·0s col legas, como uma moção de de.:;con
Han ((a..ao governo . 

JTI·n primeiro logilr, -qu .tndo o Conn-res;o 
devo] v0u ao Goveeno Pr.>visot•io a f'a :~Ida \e 
n.rnpla de exercer-todos os pocl e rc~ emq U<lll to 
se el111;orav,1 a Constitr1içiio, seria nm:i estnl
ticia lcva:ilar qu'lslõ3s de confi 111ça ao go
Yeruo ( ipo iwlrn). m~ ~ · ainda mesmo que esta 
moção pudess3 s1gmt1cir cleEconfianç:i. ao gv
ve!'llo, ;1inda que podesie sig-niflca1; um pro
te:>to,que parlisse cio mais hu:nil·dc dos repre
:rn1 tant.es cio Cóng1·e:;so, o 01".1dor -clíri-.t h todo 

interesse dos estados ? 
O fim da moção é convidar o governo a 

reflect ir nesta e:nergenc:a. 
o StL FJÜ.NG ISCO VEIGA-Logo não refl ec t. c 

ocm set' convi.laclo, é a conclusi'ío. Tri.;te do 
governo quJ p:ir.~ ref-lectir sobre neg-o~io 3 
pnblicos precisa ser convidado. 

O SR. J osrb MARIANO- Convida-se o g·o
vern0 tanto pira este, como para cli versos 
assumptos. 

Qae sl o as votnçõas que o Congre3so th\ 
me3mo por occasifüi de discutir-se 'a Consti
tuiçi1o , sinão outras tantas advertencias , 
outros tantos conselilJS e nlo opposição ao 
g·.Jverno 1 · 

Pela theorii1 do nobre representante por 
Minas, o Con g1»~sso não poderia 110111 re
formar, nem retocar aCo nslituiç:1o. 

: o SR. FRAI'!"CISC J_ VEIGA-Não upoilclo; é 
este o nosso pnmorüial dever. 

O SR. J osú MA IUANO- Os representantes 
cio Congresso, neste caso, dariam uma prova 

!de L~esconfi.anç.:t ao .g·ov_erno uperfeíço:rndo o 
pI'oJecto da Constrturção em vez de acceital-o 
co:no ll1e f'vi apreseu Lirlo. . ' 

o SR. FRAl'iCISCO VEIGA - Assim fazendo 
'cun1primos com o 1103so dever. 

O Sn .. Jo~f; MARIANO responie que o nobre 
?eputildo e o Cougres 'o vão ver que ni'lo é 
~ m pertmeu te a moção íjfül - a.presentou , não 

l
é me3n-~o idenlie_t, co~10 <füse o nobre depu
Llclo, :i o ~ tlr\i, moça.o que :HJni foi apre. 

o Cong:·esso qn o SJ sente b1stantc robnstecir!o 
pala força que Ili~ dá o seu devei' rle repre
r::nntanle ria 11:1çao p:m1 apre c;entae t mtus 
moçõ3S qn'1ntas _julgas3e necessirhis ; ainda 

,Y qm~ndo ellns nITo ti v''Sso b· itra. sign,i!1cação 
srnwo a <lc rpo o go vcr·n0 e3tltv.t . sacr1 t1c.111do 
os destinos do Jniz. 

l
sen tacht. 

A moçilo do S1» Erico Coel110 não tin lm 
outro intnito a\ ln1 de dar n-Jvo reo·ulamento 

tás eleiçõe3, que se vila eJTectuar nos estados . 
lnel.h:_ pedi•l o seu 'auto!' que se espaç1s3em a~ 
f ele~ço3s elos cougr?ssos estattiaes a té á deem· 
I t-lçttJ dll. n JV<t lei pw,t faz,3rem-se as elei-
ções. 

Os intuitos o orador são outros. Não pre
LenthJ a pi•esentar_ uma arma ele g-uert•a çon-tra. 

í A moção apres~n t-:tda pelo orador não _se 
r efere a es te-ponto'_ . 

~
O SR. FR.ANcrsco VEIGA-A outra era ll)ais 
gic:1 ; coodemnancío -o regufamen to eleito:. 

'11, pedia outro-. ' 
O SR. JosÉ MARIANa·- ·o ·arador _e seus _f llegas. que assignaram a moção, não con

eninarn o reguhtmento eleitoral. .. 
o SR. FRACCtSC:l VEiGA - L0,3'0 n'.Ío ha 

11azã.o para adiarem-se as eleições. _ 

I 
O Sn .. Jos1~ MARIANO- ... porque não que

·em condemoar a sua pl'.Jpr-i t origem. 
o SH,, F.RANcrsco VEIGA - A poLi-clo ; estou 

e accordo com V. Ex. 
O SR.'. Jo; ])] .\1ARIANo-C>s cpe aq1li S3 a.eh tm 

por forçt tlest.1 elei2In, C_?lll alltor~cla.cle p_i1ra 
raprcs31it ir a naçao, nao p1den<tm dizer. 

. que este ragula.r\_1 mto hão póde famr um Con-
gressJ tligno da Republíc~i. 

\ 
o fim c\J. moção é outt'o e para este chama 

a attençi'ío elo nobre representilnte ; o fim ~ 
ão e pedir a raforma eleítor,tl, é p~di~· que 

p de temp-:i aoi e3ta.'los para se const1tuirem, 
foolllando as suas constituições pela Constitui
ção Federal ; o tlm é dar forç1 'i esta decisão 
g-Jverh nnental, é po~ isso que p ~d e- o auxílio 
do n ibrn ministro-do interior p.11',1. qne cJ·eter
min 1 que os governadores di; estados ·cl·J
cretem as constituições, ele modo a poderem 
>e!' modeladas peli1 Constituiç.ío Ferlee,t[, 
convocanclo clepois os congressos. / ' 

o SR. FRANCISCO VEIGA - os congres
sos dos estados é que devem clecrebr claílni
tivamente as suas constituições, em vista cl<t 
Coastituição Fe:leral e niio 03 governadores. 

O SR. Jos ~: MAR.IA:<o pergunta ao -nobre 
r Jpre3entante qne o contesta - como é que 
o·s _goverrnvlot'es poder:: o conhecer esta Con-

. srtuiçfo que ainda. nã.Q está votada ? _ . 
Entende .que só depois de votada a ConstL

tuição F8cleral é que os g·overnadores teem 
de co1.ivoca.r os congressos dos estados . TsJo é 
que é eorr.ecto, admitlindo-:::e mesmo que se 
tl'ate de um go·rnrnador por clemai3 inclep:m
clente, por tlenní3 apto, por demais superior, 
como aquelle que n0s pii1tou o illu;tre repre
fieutante, que o prncadeu na tribuna e que o 
01\1dor chegaria mesmo a inve.ial-o,si porv_en
tura não estivesB muito S'1.tisfeito con1 o que , 
tem no seu estado. ~, . 

O S1t . SEABRA dà.uma aparte. · · _ 
O SR. JosÉ MARIANO, respon1endo ao 

ap::trte do ·sr. repnsentante, diz .q9e ó ,go
verno seria. um inepto si decretasse efl'~cli
v.1.mente a Constituição. 

o SR.. PRESIDENTE - Observo ao Sr. re
presentante que -a hora está finda. 

Si Y. Ex. peetende continua.r é precs:o 
requerer prorog-ação e conrnl taro Congresso 
nCJste senti-lo . . 

O S11. Jo:;É MAn1ANo ni'ío quer de 
modo algum deixar de obedecer a S. Ex. E11-
tretaoto, ni'ío póde ficar com ó seu discul'so 
assim suspenso; por isso pede qu J seja co::i
sultada a casa si lhe conceda 1r. a;s 15 mi- - · 
nu tos. 

Posto a voto~, o requerimento do Sr. Jo~é 
Mal'ia\10 é approvado. 

o Sl'L PRESIDENTE - o Sr . re1lre2e11ta11 te 
pód e con tin u11r o seu discurso. -

O SR. Jos1~ MARIANO (continttando)-agr,1-
c\ece a bonevoloncia do Cong1·~sso e assegur-1 
que clella ·ni'io abusara. 

Desonvolveri o seguinte arg·umento: os 
governadores dos estttdos são obrigados a cle
crata·c as suas constituições, modeladas pela 
Constituição Federitl, quer dize r', de modo 
que não !J;1ja attritos nem contlictos- com a 
Constituiçi'ío Federal . 

Só depois ele decretada. es>a co1Jstitniçi10 é 
que os rcprcsentalltE-S dos estados :;e deverão 

·reunir p~ ra discutir e votar us con~títuin
tes do.:; seus i·espectivos e:, tados. 

Ora, pergunta como é que se pede actual
mente proceder· às eleições cios represenlaJb-'
tes elos congressos elos e~tados si tlindfu-"lli(o é 
posshel di.;cutit·~se e votae-sc um projecto 
de constituiçfo modelado pela Constituição 
Federal, · 

Parece-lhe que neste ponto os esttclos tle
vem segnir a mesm:1 norma qne se o- uiu o Go
verno Provisorio. O govomo ~l ecre tou a 
Constituição, e;-, ta Constituição que se esta 
discutindo, ha quatro mezes, e depo\ ;i fe z 
vrnqecler a el e i ~ão. . 



O or.J.dor esta certo-qne o governo não teve 
ainda occa3ião ele aquilrtt 1r os-i11convenientes 
qu~ resuHarin.rn d11s eloi<;'.ães fdbs fl.!!Or;1, 
p1i; os congressos clo3 estados qr;o · pocli 1111 
clel1ber,1 r cous:i aJgunm; o tloanto das mani 
festtl\Õ 3S clo CongTe•s'.J Nachtn!, rle~t1s rnani 
fe :;tnçõc ; qne n5o s'ío n-n '.1 Llocisilo. rn 1s u:n 
C:on·sel110 s 1 b'o, lialt'io lko, rlo governo, no 
qT1 l o co:rg1;eiso confh, e ;Li, ccr·to, roi;cte, 

· riue, lrtnçl ~H.l o seu o!h1r v.•t\1:1'.biro putt o 
ponto d• v1st 1 da CJU 3.:;tiio, o !:rJVet'no tomwt\ 
·uma, cle~isfio :1co11s ·; l!ud 1 peL1s.ci1'cumst:1 ncias, 
rncommen ,hn rlo no 3 li•Jvernadores do> esbtdo:::, 
nome:1<los por Ot'a., o :vldinmcn to da.s eleições. 

. d: 

Consultado, o ·Congre.;;so approva e3te ra
ri uei-imento . 
. Sul1111eltirla a vot,1ç1o a nYiçií.o do Se. Jo:;é 
~I nfono e o:itrn.s , é el!<t ~prrov,ula por 70 
con trn 75 votos. 

V 0111 á n1 J3a a. S8 g'U in to 

Duc?ar.içcio de o ,to 

Dcchll'it!llos rp10 vot<tn1os cout rn a mo·1'ío 
q:w - lemb1\t no ·g·.werno a neces3irJad·3 d1J 
l'ea lisar as eleíções' Ll o~. cst•t1!0.; uó1 111e1,, pelo 
11101102, c! 0pois cl ,; appt'<wa· la a Constituiçfici 
i\03 Estados Uni los do Br,1zil. 

Sn l:t cl-.ts sessõe3, 14 de jDneiro 1le J89 l . -
Almeida Baue:o. - Santos Ardra:le . - E _l'.tardo 
l3J11çaloes.- ,falio Ne iva. · 

SSJUND .\. P .-\.llTG 01 ORDE~1 O'.) OU 

· l\h>. •1izo :10b1'e re;w .~sentn nte por l\Ji nas:, 
é muito mel ltor füzet' ns ele 'ções ag·ora., e os 
govemndores ::: clbrem a l'J llilião e.los r .?spe
c livos co1ig-rc3sos si não est iver ja votad•t a . 
Co:istiluição Federa l. ÕI3CUSS.lo TJJ 1'11'UU) lV D'J PROJEJl'O 03 CJ){STI-

Antes do mais, o orartor lornarit sn.lienle "rurçi\.o 
n.s~i° m pr. cedc n'.ln, e o Cong'i'o;;so o primefro 
a· ac:msellwr qnc se disv ir!tu n:'í.o ·o p9nsa
mento, mas a lettra; e:rnre3sn. de um cfocre to 
elo Govet' no Prnvi:;or[o.' 

Depois, é- investi e os gov,:1·n ~idores . rlos 
\.,. estarlo3 ele umn, a.ttribu\ç!ln Hqn•m ' , rp1e nem 

o Congre.~w rtu'z dar ao gov l'llo reg- 1!1:1.1' th 
naçã.o ·nos tempos regulrir1's . O <:'Óng-rilS>O 
ha 1le e3tae lembrado qne foi r<>j ; i tar!.i unn 
emench d:rn<lo a0 governo o direito de arJiar 
ns ses ;; õ~.> elo parln.m211to. 

C111tinua a l" Lli s~ussão do litu'o IV do pro
jeclo ele ConslitniÇ'ií.O, com ns emendas apre
~·" nt arhs. 

S:\::i liLla'i , apoi,1tbs e r nl.1'<1111 cónjuncta
rncn te em cfüctusfio as sa.g'u i n t ;s 

emendas 

Ao art. 69 

Sn11stiiu.i.-se o n. l clc3se arti go pelo sc 
l!·nin te : 
' 1. 0 Os n;isc\r!os no Rrazil, ainda que ele pae 
es tr.rngeiro, não resi li ntlo e ;te a, SJrYi:;n Lle 
sna naç'io. 

J\!:1s não se trata dJs sessões orcli1rnrias ; 
poJem sel' eleito.> repre3~Út\lltes contl'i1 a. 
vontade dos e:ei !orei, qne depois po,lem se 

~~ revelat' contra a prepotench dos ,g·overna-
dores . · 

Ao art. 70 
Snbsti tua-se pelo seg11i11 te o 11. 3 : 

l 

ii 
I~ 

11 

' 

Armar. 01 p;ovemaLlores clcs5e poder Stll'ía, 
::wmal-'.ls da s11prema rlictarlum, a mai3 í:l tal, 
a m:vis parniciosa, a mais an iqui lladora das 
HIJor.Jncks pu l1Jicns. (Apoiados .) 

O Co!1'::yes>o pe nse sobre is'o; attendn, qne 
é me lhor, m• is -prn .I ente e mais µ~ t.riotico 
rli7.e1· ao Goveroo Pl'Ov'isorio.eh1 quem confia., 
que estima.ria antes vel-o dw nma ordem 

l nesse so:1tido aos s2m governadore.>, rfo qne 
• deix:1r- lhes esta.Q't'<1i11~e fl!' .na que pó.le trJzer 

/.,. '\ gr.we:;; p ~:· tnrbn ções pub:b1s. · . 
1 Nõ:íl é inrol!er~nfe n: atlit ude d:irinel les qne 
1 volnr::im hontem CJntl'n; ·a: moção E rico Coelh::i 
1 e qne 110.ie snstrnt;in1 a qne o Ol'<ldíll' e;;1á 
discntin '.lo. (kpoiados.) A mo1ão do Sl'. Erko 
Coelho prn long·a,va por tempo ind.ifi nido n 

, o.rg.,1n;s~1ção dos e3tados, o esla prolonga-a 
a penas pM um mez . 

o SR . F RANCISCJ VEIGA - V ' Ex' diz l\lll 
irez. 

O SH . Jo31~ i\íAH.lA:w - Poi~ o g0Yernacl0t' 
rle M°inas, p::ir exo:nplo, por amor do CJt1:1 l se 
levanta tocla. esta celeuma aqui . .. 

Ü Stt FRANCISCO VEIGA E 0UTROS !OENHOllE5 
-~ão apoia.rio. 

- - o Sn .. Tos1:; MARIA NO - ... qne COIWO~ne 
no miuimo prno. qne convcque pH'n, um· 
m z de?ois a r e11 !1iiio <l;l a5wimblea. 

3 ° As· pr:iças el e p;' .J t, cxccptn1d 1s as que 
fh°!qnentarem ou tivet'>3111 fr'erin entn,-lo as e~
c:ihs militar2s do ensino s11perior e as qne ti 
verem qu:ll 11ier çuroo dess .1s eocolns ou f.to;nl.
Llarles d:t Repub lica. 

S R.-Salã dns S33sõ;s, H ele janr:i ro de 
180J .-F. Sc\imiclt. 

Ao art. 69 

Snppri:nam-se os~ ~ 4° e 5° . 
S11pprimam-se no§ 6 1 elo me-;rr.o _a r li _;o as 

p:ll l vras por out1·0 modo. 
Ao art. 7J 

Supprinn.m-se n '.l _§ 1° os· n'. 1, 2c 1 .. c ac 
c1'osce11t0-se ond.i collber: · 

;:; . O voto será s3rn ;ire cl escJl:prto, c:11 ce
L\n las assign n.'hs. 

~- ~. 7 1 
Sttpp· iina-3e no§ 1"~ disppsi,ção s:)b a 

le ttm a) . 
Ao nr t, 72, § 2~. 

\ ' \ ' 
:\ cc1·escen te-se: 
l•'ic«m des·lc jit , exlinc.t;ts to;h1s <l S o;'dens 

ex istcn tes, me no ·; ris mill ttu·cs. - .IJ .u ·bo8a 
f,i,iw. -De;;i~tri :i Ribeiro . ~ · 

A o n . 1 c!o <1l'l. 6) 

Onfo,portanto, a incoheren cia, si ~iío intei - Dig,1- s': 
ramen te differontf's no fondo e na fórm:c :-is Os n:1scic101 no íli'azil, ai nri <t rine rle p1es 
duas mocões? (Muitos apoiados. ) · estrnng2it'os, resi'l,eD tc.> a serviçY; de tu 1 

O SR. JoÃo DE Srr~uEmA - Para que csh nn.~i'í.o. riwrnch oph1\J l11 cxpre32n,mentJ ps la 
ptecipitição ? na~ io n ali clrde lJl':izileir,1 .. 

Ü$R. FRANCISCO VEJC:A-Niíohapt'JCipita- s. R. - Snh cl1s se is03·:, 1,1 tlojorneil'O ele 
çiío alguma. · 18\JL - 111onte'ro cl~ Barros. 
O Sa. Josf,; 1\.iARI..\.:s>o niío quet' <clo11 .Q·ar -s~ Ao :wt. 6'.l, Sulist11livo3 a1s tH . 4 e S: 

om ~nlras consi1.lernçõe~; já clis ie rpi,111!0 eri\ o3 cstt'"''1g., [t'03 re>identc.> 011 nií.o no i3P 1-
·~ ~l'ec1w p11:a f]ue o Con ~Tes>o co:npre.,teada a zi l, qne p1·e:; tare111_ serviço>.1'elevn ntes ú. hu-

1111portnncn elo acto qnc te:n ele prat\;)11' . manicl,v le , ou esp8c1almente ,, Repnbllea. Bra-
() Ol'.trlor e seui c1lleg.1s não_ pr.11;õ ; m_ a) 1 zileira, n:to perJendo po:' isso os fó:·os de saa 

Congresso que to·1n nnm l'<'S'I h1çao leg1sln t1 vn, na '.io:rn J:dacl) . · 
porrine elle abriu mli.o ele t->cs :i.1tribniçõos O; estrnng'eii'os q:u esno:1Lwen,mr,11te SJ 
des,le o momento em ri1u ns clevol vcn ao Go- 1 ici tarem 0_ \i t ulo· de cj, !adão brazliei r'J pcra,n
verno Pr,wisorio;·nas i;h n:).o qnet' dizer q1rn te a, ,, 11 tori·lade cornnetente. 
o CongTe"SO só tenln SJ s·1jeit.vlo a olh:ir com s. ll . Nelson de Va;co;icello .<. 
i11 1]iffo i'ança. f::tl\\ a 1111l'C]JJ. C!JS nBJO;iQ3 [lll- S , · 1111.1_, 8 lJO ll 0 ~ - · [l·' l-'l' l"S-1101' 
l l ; -· ,._ ' 11 p ,) ~ ) 11 . -' • ~ "~ · ' " •• 
J .coo " ' . • · otttl'O ll10'lü - 0lc 7 ~Jn E' o C)tre p'.l IA 11.0 Congres>ri füt() ton:.cl, n:w · · · ·· · 
qne vo te nnm bi, mas rprn expes>s u n t nn- Ao a1' t. 70: Snppl'innm-s; o:; 113. l e 2.-Scl-
11if0st:1ç<1o sin~cr.1. ela c'l;1íl;tnçi qlle tem no son. 
G1ivcrno Provi3'Jrio. pYlinllo-lhe que r es ) lvo. s:111stitu:i.-se 0 n. 4 1n'.o segu inte : toJo c~ 
C3ttt q11esf.ã0, rim pô.le tra,zcr_seriol' conílictos chulfio q:ie,pot' rpn.lq11c1• mot11ro ,voto de obcd1-
aos estailos. ( ;l poiaclos; mi1ito bom, nw;'n bem. enc!a,regr[l on est<itnto,ficrtr inhibido d.e pre -

Fica a clls ;nssão a· liad:i, pola hor,t . sta1' á patrh a S'.l ti ofttÇ:'ío de to·l,B os S )Ui d ~ -
vel'es de cidadão e especi;llmunt•3 nfo puclJl' 

O SR. ARtSTIDfül MAIA úJela orclem) requer coner em sua defosa ;t mão armada. 
(j ené_~mento· da discussão parJ, SJf v9tadi). 8 , R ·-Nelson. 
ii, macaõ immediatamente. 

Accr a3cen te-S'J ao art .. 70 mn,is um nnmero: 
- O voto · do cidadão serii, sempre as clar11s, 

devendo o cleilol' escrever em um livro o seu 
norr:e e o do .~ i:l 1tlií,o em q:.i3 v·ota.. 

Art. 71.SL1ppri1m:-se n'.l ~ o n. a. -Net-
son. 

SJcr:io 2'. S ~1 hstl t11a-se o tilulo d'esíot sec· 
çJ.o Lfeclar:1ção rlG rlieoitos pe lo seg11intc:
"· 11•.1 nli ;s 1lo odJm e _pt'>)3'1' J3So em to·fa a 
tuli .Lo. - NeirnH. 

A ldili1r0s: Ao nl't . 72. § 2° (11) \Republica, 
:1:1o:td:nittc t 1m'1em p ·ivileQ·i:1s pllilos J phico~, 
sclcn ti 'iC;)S nrl isti cos , clin1cos ou technicoF, 
soa fo li Vf'C no Bi'<izil o c-xercicio cb tod,1s as -
1w:J!-l;sõ)S, imlep:rnclentement3 de qualqner ti
tulo e3';o l:1s lico, nc 1cl::)J1ic.1· ou outro, seja. de 
que nat ureza. fut' . . S. R . . :__:Velion . 

§ 2° . (b) O.:; Cll'~.)3 pnlJlicJl e civi3 S'.H'ib 
prcenchidJs no g1':t0 í_n fét'i:)l' J)Jl' conc:1rs), 
no qu;i l seriío admiHi.J,,s í :1rJi~tiuctamente 
t<:rlns os cida'.l<to> 111·· :tilei 1·0 3, sem ;;e ex'gie 
dipl oma alg-qm de lnbi lihQ:io intcllectm1!. 
Oi c:1rgo3 sup·"riorns s·wi\o de liv·ra no:ne,i.ção 
do Gov . ~ rno , ex\~ lnid;i t•rnibe :n qualquer eondi
çfo tle rlip lonn .. Os c.u'gos me lios se!'ilo pre
henchiclo; m J lhnte a~casso, por a ntigu'
'lhde, e só es p ?~hl me:i.te p'.lr' mel'it0. 

S. R.-Nelson . -

S·1'1st it tn -S•) 0 § 4' p ilo Sl ~11 i11t J : - t mo
nognmi:t é a b:ise •fia or,z:wisaçi'io da familia 
br:izi lei ra, que él sng-rada pela p1t1;Lü, com a, 
in stitniçfi.o civil do c1sn.ri1r.L1to, nni co v;i,lioso 
1i3mnte as leis 1la Republica, o que n'ío e=í- 
cl tn :i.. consag-raçiio ant•)r;or ou consecuti vn , 
conforme a vontade cios nubentes, üe qua l
ric.cr igrej .t pol' meio tln. e H'c:mnLt r aligios:i, 
re~pecti va.. -Nel3on . 

R 5°. Subslitua-se nelo se .~·nii1t •3 : o cnl to dos 
mri rt'.l> sera g.1mntirlo á todo~º ' cicl'1cl :fos nr,
cionaes 011 cs'tr.tng·airos, mediante a institui• 
('iio ,:los cerríiterios civis,'i3m prc-j11izo ci os ce
miterios r eligio3os part.icnl ires, s n. i ~itos t1)rlos 
:\.s lei .s rle hy ,(" ien: pnblic1e <ln.policit local, 
fi cando abol idos todos os priv ilegios ruoera
rios. S. R.-NelsJ1i. 

Ad<litivo ao§ 5° (a) Será g,wnntid \, n. naci· 
omtli !ade:\. totlos os n~sci ,.lo'; no Br,1r,il .on em 
~. i tnaçfo e-111 i vn len lc, rnedian te o r .•gist t'íl ci-
vi l 1le flllnçio; ·· 

(b) 1~ · ~·amnt i Lh a, ple:1;1 lilie1'd ;tde ele ailo
pção. seglll1 ·!o :is co:ldiçõB e:n qne a lei 'cle 
termi1111' . - Nelson . 

§ 6 1 Depois ele leigo tl irra-se livre, gTatnilo 
e nfo obr igatorio. - Nelson . 

§ 8°. S L~pprima .. ;,e .-Nc:san. 
·§\)o. Accre>cc·Jt,; -s) q·rnn ·lo fot' IB t'lur-ba

rln, 011 qnanfo os con voe i<lol'os <h reu •ü:'ío a 
1•1;r111isihrem, alle,S<t'l h 1· a ~ Jio3 Ll l p:ir l ~u·b.c
çit0. - N elson. 

J\o art. 70 
Elimine-se 0 u . 2° Llo § Jo. 

Ao art. 73 
A n po3enta lorin. só po:l ~ r;\ ser rtu:ln. aos 

fLrnccio :rnrios pnblicos e:n caso ele in vali dei 
no :;e1'viço ela. Pa t rin. 
· Si.1<1 rh1s se3sõn, 14 de jn,neirn de 18\ll .
Lauro ,5'vdl'c'. , 

O Sr. Lacerd •"L Coutin.110 solie 
a tri! .un:i pJI' rpie tem n e ~essidade de justi~
CU' o sen vo'o so'':l'.3 nlg·;rnns d:t3 c!i ;p:isiçõ3s 
su~1melU 1 las a di;cu ~slo. 

Apphwliu, co:no o p'.liz i11tei 1'0, a promnl
g·11çfo do Decreto de 7 de janeiro do n 11110 
finclo, qne cleterminon a sepHnçib en tre a 
lgTe}1 e o E,t[l:\o, sep'.tr~çii.o qae cl w .) ser 
l'r'<l!lC;t ' ) co:npleh, por int:lresso mesmo das 
<luas so~ie -bcles - ::t · raligLJ3:i, o a, ci vi[, 

Jnlg"1 q:rn ~s i111pngna çõe3 l'e[tn s no ;; 4°-flo 
art. 72 .. f'IJG l.rnt :1. rlo c1s::inrnn t•.> civil. 11 1'. b 
teem >ido pro~e : lente .>, nsfrn como ;1s foi tas ~ o 
uo § 5° . sob1'e cern i Lcr io3, · nào conco1·d n nt!o 
cnrn as 01mncl :S ofTet'c·ci,l.is cm relaçã.o n P:,'e 
p1ra;.::r:1pllo. · 

F'üz ~ lgu-n1a,3 con$itleraçõas s0 Jir;3 o § G\ 
qne cleterrnina, o ensino l<,igo,· ~- so~1 re o § R0 

r1ue 111antee111 a exclusão das jésuitas e pro· 



IlS 

hibe a fun'.laçã_o de nons ordens regulares ; l ções que ja se lev[lntaram no Con.>"ro3so: O 1-· AnalysD;nd0 · esb jli'OJ)Doiçiio, .o . ora1.lor Y\) 
par_:ce-lho que aquel la exclusilo não tem mais nobr3 '.leput<ld.- o a_mrmou que os ~atlloltcos sem- 1 ; ~111 tn.dn. ali nn~D, ._ s3:110n t.e soe ia l 1.; t ~, pt. n\. 
r amo ele ser. _ p1·e. foram 1mrn1g-os cl<t republt ·~a ; ma~ o:Hle u;w cl1ze1• de despot131110. !;;to 6 urn' nrne:ic;:i. 

Sustenta a cl isposiç•ii.o contida 110 a r t. 72 e1 e;:ta o fücto que compro1;a es tD; asserç~Lo_ 1 . cl1_) g-0Ye1·~1 0 , é uma 03pr. rançx go;l03<1 q:rn_Ja 
-mi, emenda apresen tada pela, commissão abo - ' As, J}fl,l~t ~'.'ns que o ~~n:;'Anclo_ arceh1:;1J~ Lh o~,Lt ,\~~',3.!1b ~mdo as clotc1as (la po;se t1;sta 
lindo a pena de mort~, ª'.iaJysanclo as ovi- ~;111u, d.1,1t>1t;. ao -~,~~1 ,,_ e,,, o c:q,ie º,,~~aclor 11:>, i:'- ~p1 ~- tf ,,de . . . 
. lllõ3S op·postas a ess1 tl1;pos!ç:10.- respo.lde.11 'icto!l .. ~a,me nte _ ª s. E. . · hsta na con~cw:icu de tolo3 o mofo tlcsns -

_·T'.1-mbem susten ta,aclisposiçito queexcl u Hlo O 01w loe exp li0:i. e:n l'~sposto. a um ap:trte t;:·::i~: infe_liz))'.ll'fl1:e na,. mon_arc!)iet Y3~t·;-~ 
-d1re1lo do voto os [\illaplrnbeto.s (n.2do§ l ºclo elo Sr. José i\iar-iano, o que deu logM ú hn- ~.:' ~? ' t g:;n::r.,ao. do., bo_n~. dJ: ?-r ~l c ns lei. 
ar.t .. 701. A propo;ii to desta cp estão,trat1 elo di- claç""í.o cio p::trti1 lo Catlioli1;0, o quo.l nã J ti-nlrn "';,° ·> · 1 ~· '' ºr os 0 ~P :,c d,la do~ e' q '1"' ,- ' _

1,' 8,~11 c~rn,
r~ ; to ele sulfrag-_io que algun.s entendem que a mininu i(\é,i, de ho~Lili:Judc á republica,pol' - P -,~m"' l:e'.i.fo º- ~"'.º.~01.io u que Li.c1 ,11 wm co1.1. 
pode ser concerlulo ~ts nrnlhero:, , mos tl'a qua que 1n p::tstornl coll 2ct iva que o episcopado es,D; clo~a.nort 1 ~ ·~ªº · 
semelhante ide.te inadmissível e não tem cn - dir igin ao povo braz ileiro, licou bem pateu tc Depois tle algnnns cons:del'açae·; fl.i:lr) <t a 
c~ntrado apoi•J em parte algum[], do mundo. que no Brazil a rnona rchia t inl1:t sido infiel às e:; te 1e>[Pito p.1"s1 [\ occ\1p_1_r-se d 1. ~ec .1bri -

Conclue 0 orador com ,, declaraç~o ele suas promessas f:'l itas à igteja e ctunmri1m fl. at - _ s1çii1 do> cemi terios. 
crenças , affi t'l1lalldo nne o seuti rn en to relig·ioso tenç:lo doJ li c:s p::ti'a nm .Licto extrao t•di nario Diz qne nií.J com prch :ndc qne nm c;Lulo 

., " o ele ter-se afu ndado um throno lcvan lad.o l 
e. 1'11de ~t 1·uc t1- "el 1·10 cor•-1 n"o 1111·11•11 '.l mo cenb ci ne it'a. a_bri:' 11:11'.l cxce1i ;f'to ·,·1~ lei·,,-~ ' '.,.., ' " • sobee elementos deloter ios. .- " 

. O Sr. lladaró (liz que tem neces
sidade ~le _ otct,rp:;i.~· ; npi s urna. vez a [\.ttançüo 
cio Congr_e "m•cle.justificar e.ln is emendas 
que apee·se ci •t-itulo 4°. 
. Ve n~s t~~;{i1âÓ:~;~ii~iguaclas uulls clL; posi~:õe.i 
-que consí'qéru·'i1ti'cO:nve1úentes, nlío só porque 
o fl'enclem aos principio3 nmis rigoroso3 da 
scicmciajurtclica, -· como porcp e slo anthipa
ticos . - -
Refera-s~ nos m. l e 2 do artigo 69 . 
Começará estendendo as SIHlS observ.: ções 

pelo ·u. 2. 

· Diz que:rn r_li:;cute nm tlit'eito si 
mçilçnLe·, ciLlaclão brasil eiro 6 ela, 
podei· publico constitucion ~1 l ou 
civil. 

a -decla.:. 
alçaLla do 
ci o poJer 

O bl'clzileiro r1ue vüe :e um paiz cstran g·oiro 
e lá tem algunE lilhos deixánrJo-o.:; 1:1 'ínais 
tD;!'de, si poi'ventura f:tl lecer na sua. p:üria e 
s~us Jilh_:is pet'n:ancccrem no cstmngeii'o, po:a 
d1spos1çao constgnnda nesse 11 u111e1·0, esses t1 -
111os não ser fio tid os corno lm:tz i!eil'os em
quan to nfiÇ> Yierem estabelecer clomicilio no 
Brazil, 

O ori'.clor mostt\1 as consB-W3Dcias que clalii 
podem ::idvir, entre fls quMs a de ui1o serem 
o; filhos considera.dos nem br,.z ileiros em vir
tn de eh cl ispos'ç:io Ll o projeclo, uem estr,111-
g- iiros e.m -r i l'tnc~ e de disposii;<'5o; peculinre:; a 
cada pa1z. 

Para coeroborn r 8 8 S ll ~ S :J,)Sel\:Õi!S, ci ta 
V<Wios fac tos que se tem tlatl J e se podem dar 
e sugg-ol'e cl1 versas lly pJtl18ses qno poJem 
a ;wesentar. 

· Ei~tencle que a l_cgishç:io iugle z~L ]Dr ser 
leom 1m é mais Jog1ca . O mgle i~ 11t1s~ i do em 
q·ialqL1er paragem tlo orbe 6 illg"loz a toJo 
tempo que procure a !ug-la tcrrn. 

Lendo o n. l do arti go, diz qtu 1)ara o 
a~·tigo_ 1~revale0er é nece~sa ri o que a lg umas 
d1s ;ios1ço0s se rcfor·1 ;;se:n u resideucia a esto 
tempo. 

Cvmbate a ma te~i~i alli con;;i~· uaJa e achtt 
~1u e não se eleve osbbelecer l:1m principio 
rngfoz. 

De que valo a lei br·azileirn dizer que o 
estrau g-ei ro nnsddo no Brazi l é bra~ileit\1 , si 
ello to~·min !o-se rnaio_r opt<t i1ela v1t1·itt ele 
s 3US p:us e é n ll i rocebtdo ? 

Não offonde aos 110330;; br ios ol'l"u rocer-llie 
o t.ilu],J üo cid:Hl:fo parn rn:.d;; tarJc r e;::u
di::ir ~ 

A rcorgani.,;ação da palria está e:n ohra, 
tlii o omdol', somo3 111mi po tcncL;; nf"o<) cl.is 
pomos do excwcito, não t emo3 soldados, .não 
temos o;p1da.!, mas t0rn os a tribana, a i'.11 -
p1·ensa, as p1•aticits em fami lia . Havemos de 
im[~r,r a este p.li z ::is nossas idéas nin lc"I qtu 
no Congresso a no>S:l p1l<wra, ni'lo sej11 ouv1cl ,1, 
pode o Con g1·es ;o nc~1l' cer to cl0 qu J flS nossas 
forças arreg-irnentttm-so e isso porque a Repu
b!icD, não nos pode dispe113::tr. -

que até a1u i tem reg- i·lo toJ03 os ppv0s . 
Um do s membros do governo prov i ~ oi io, no 

ma ui i't•st::i r - sc a rcspcitu do decreto que regu ' 
L1menton a nrnUJ1'ia, rli_;sa gne 03 cpm'terios 
actuae3 ficavam a c1rgo ll<v; co1'po.1\1,çõt1s que 
os lrn.v iam fünchdo , porjm ü')rig'<tdos ú - s·;r·-
viclào pnblic.i. · 

-Nilo é uma proranaç:lo e:; tf\bele;e 1•-s) úsm' ~ 
vid üo - publica em um c2miterio .c:tt!lolico . 
qn::tllC!o só os cathüli c ' -' poc10:11 sct' cnton'.1do ,1 

A igreja n tholica rp1or le'r o · direito drJ 
poss u-ir o lugne 0:1d J os seus morto.; yfü1 
tlormi1· o derrad eiro so 1rno. 

Teinos todo inter es3'.l contimi to 'ornJor, 
de vee um govei·110 mol'alirndo e j n;; tn nn, di 
recção elos negocios pitbl!co:>; elevamos ser os 
arautos ela civilis~ çlo . J•<ó.3, catholicos bl'aú- Quando a liberda<.lo cspi1·ilt;,,, de1·0 rofkc :it• 
leiros ni'í.o somos o que se quet' que sc-jamc-s : 11(\S ccrn iter!os 6 nm llo1·roe deJnle el os 'pt•i 11 -
subd1to.> ele um priuc'11e es trang-efr,1. c_1p1os c;rnorncos qne e ,_1 lli11 ccmitor io cfl Lh o-

Obeclecemo3 :1 no::;sa crença, e uo pl'iDcipiu lieo f!O'.)S'.L sor entorPado n li jn !oú, n:11 :tt·Jic-11 . 
da uosSt"I fé e queremos a f8liciclade da nos3'.I- P.ll:•l os otl10lico2 a morte ti n:11a np:i.se n-
patria . taüo;• r1., p:Jrt:rnto -e\ !os qn ) tem 6 ospirj lo . 

E' neces•;at'i o q<te o Congressr; não 33 i ll ucl 1. alov:rn t1do ncsLis eo n ti .;·e11ci : ~8 d. t tc 1 r .t 
Dererno3 consigrrnr na Comtituiçiio p1·i11cipiis olll[l!11 fl. resurroiçiío con10 n!ll a ccinsa C(~rto. 
que sejam accei tos pelil popu lação . J:'t que n, os invo lucros do2 Cill::olicos liiio do l'eanil' - sÓ · 
Repu!J!ic_t lança mão dJ s t1ffragio univer;;al, ao~ r ospe'cti i· os cspii-ilo3 h no valo dJ Jo3n
é prec1S') qne o Cong-res;o CJrnpr ~ he:icla qnc pil a, r ·t·Lauto o c.::nitcrio eli nln1 lug-11 1· Uo 
el!tt amanhi'L 1111 de e11!'1'8nt1r co::1 os c.1lhol1- ~ ;:g:l' '.t c,º. co~~f . o ma:s sng-rnt.o c_os tf:mp,los . 
cos per.tnte (IS urnas. c o,h .. lt1c ,c,u11mndü a altençio do Con-

. , _ . g1·c330- 11:: 1'<1 os. cons Jl_h9s chdo3 pJlo prim:u 
f:_ Naçao_ fot tomada do so:·pt'eza. pe_l11, rovo - 1 d~ Brai.11 corno prev1sao d~ t'utttl'O p·ir a ,t 

luçao de !ode noYombro, e pr-ommc1ou s: de · P\'· sp_er1da~l o .,ih iwss:i p'.l tr11, p:1ra o e; til
um modo rncornp!eto cm t_oclos oi esttv.los . bolecl!nento ua np:i'l!_li?<t nosLt Le r1 -.1, tendo 
Houve um:1 g-rnn d<J abste:w~w ; mJs e:;s _i a;;- fl. >e u Ltdo o po loe e i111nl:.n! . _ 
stenção tende a d e~)pp:1 reccr , 03 anirnos ::ic-al -
rnam -se e à primeira vez quo ::is urnas fol'e :11· O Sr. Ba t-'bo,,;a Li1na, i! ep> is de 
consulladas, o Co 11 g1·ess'.l ki ele ver o embato. prorJ u c ir :i lguma_s considcrllçõJs so:JlmJ os -t i-

1\pnvéita esta1· na tribuna pJ.ra ch:irnnr tnl os em cl iscussilo, L1iz q 10 npresentou, c01 11 
ci altenç·iio do Congreno sobre a cloutl'iua. 1 alguns de seus e:ill<igns, a lgu1·n::t::; eme:"J llas 'º -
consagrada. no re ln.torio do Sr . ministl'o do lJt'ett matcrin, ús '.l'l<teS S·J vae ref'::>

0

1·ii' com a 
Interior e q 110 se r et'ere a bens ele corporaçi'Lo 1;.ir:dez f]ll -~ p8r;m: l:e fl. cx igcncia do t3:11p1, 
de mão morta. - L,ando pref~renct:1 a emenda suppressiva do 

Poderia começar por clizee 11ue !ois de cor
pora.çilo de milo rnot·La é um<\ expre;sfio in
correcta, que n:lo deveria partir de jul'iscon 
sulto e por· isso o or ,1clor clirü aute3 : léis ele 
mnorl'sjç}o e de closamortisc:çiio . 

A Consti tniçi'lo un de expr2s~õJs qu3 pre
suppoem um facto esta bele!)ido : fic ,t abolitlo 
o novici~tdo. E' um enga no; não ha. lei al
gunm n·::s to sontido e sim um avi.;o cio Sr. 
Nabuco . 

§ 8''. 

_n:i.po:s d~ ler o_3s ~.1nr::igr.1pho , diz ·qüe si
nril lunte d1spos1çit0 e a 111•01-[\ cabal rlo que 
aquelles qne prornnlgcll\llll a g-l o 1'io.>b~i 1-1n !ai 
th sepwaçiío ela og-rPj 1. do E-,t;td0, <' li 11i\,'.J ~<'í.o 
os me_srno'!_ que tt,'.dl .l!Iarrun n:> r1roj ecto do 
~o:istittrn;ao, ou u s'ío , furam a'.Jsoiutan~ ~u1t:3 
!11 C011SOrJ UCll i es . 

_ Pt·om tilg.rnJo '' !si, de;;hr.t-se qne no exer
c1c10 de s\rns flinc})8:1, o [Y>rLn• pnl;lico n;'.l.'1 11, 
te:n que Y\º l' co•11 ~t s as>ocUiç5 ) S 11u3 for1J;11 k L

Tl'a tando lfa nece3sichdo cL3 decretw bis de SC'.tclüs ºJ:;1 rr·inci p:os re! igio303 . 
amo; tisaçii0 e dasamo1·tisaç:ilo , diz que a · - -
i!!1'e;n. au tonomi c:t. c:i:no é tem 0 dirúito tle . OJ con\"i:utos __ ch.:; .i 3~n't1_s silo inc._H)lesta -
., J . ' . 1 vOl111CIJt" l'"' l ' llü '"' L10 r•t·lad'• V C"'0 11) " ··l·l " '" ~ rl n un·11• b"l1S CO ""lO o•ll n r1u 1lq·1e·• cor JOt' •ção - ' V.' -.. _, ' V ' " _, " ' · 1 <lc • ~ P" I 
~;;:a cie~;ir-ol 1;~e-- ~- "' · - · ' ' l ,. ' mol1 i"03 os p1ntu H3", pat'<i, o (i :~ 1 do meli t r 
, · ~ ' ,, , . 1 e.,01\::el- : s . 

· Taes :;:lo as 1•nz•:íos cbs emo :1 d:"ls que apre- F>Lz ainr.h vari:is c:nsi-.let'.1':J:;s a 8 3te t'e.s- 0 ,, t 
1 

lo 1_,, 1 . . 1 t . · 
sentou . - "O '·· 11 ·t" , · r' ··~• , d•···· t· rl , .'-"'. l 1..., J C.l\e V!l' l ê e:JCOll 1'0 - il COll-. - . . J.•e_c ,,ara .. 10s 1a~ qne Sl _or.v,n ,< ''r"l cR~ vern ::• nc•Ia D, flJe otJ=-: cl ·»'~ ' , .. ,,. : 1. -1-- ., 

P1·eten1 ll iL ck·1101s cl e ::[n ~ [Y•l 0 v 1·n ~ (lr>1 ~ "r' a c,stas 1" 15 tl c eXC" ')C•"") ,, l"l'ej "' -,e'"' lllll"' 1·1-I " . - - 1 v v~ 1 ·1 cs.,vJ C.L,]l,IQ,, IU 
• '-' ._, l\J ..> " <. t H•J ''"" ,;\. (. (. e. \... •J . • '"" 1"3~t. ' l .\J •':: " 0.1 • <'.tr . l. ' ·.u \J CQI) ·t1ttl1 Ç'l ) d::l f ·1os ºO'f -, ' ;- .., 

tribu na, mas tem a ill'la. de t? fot·ir-se ao modo prosp ~r fl. e f..: li:'. o t nl1•0;, a 1n'0sent·J fulut'.) · " ' · " (--- ~ - e- 30 ;re:rnaçoc~. 
po1·que fvi [tprnciacla a· 111:1te1·ia elo :u t. 72 por 1 m oi~ bl'ill rnnte elo rine ont 1·'or,i , _O E-;tn, 10 só .Pojhr:t tonnr rn er.l idas c.i1·re:-) 
urn 1llustl'e col log-:1, .CJ Lll'l deu lo;;«n a npw tes c ~ 1vas r1 :mnJo os , fados ~B ll'Mlu zirern -iB~I - -

O p1'ojecto ele Con ;titni,;[io e1'.1 mais cohe 
ren te o:)_; lo pon t:-" como nDstt'a p:•oceJeudo ú 
lctt,n·a ~lo art . :2 ', r1n0 fui transpo!'lado p11-.t 
o nrt. 1 O. 

sem~ ~e n :lo mais Lm lo_ doso rotil'.l.t' peln. con- O orador niítl co:np1·ehend e- quando o i\linis - roi'I1'1a .de actos . . . __ ,--
·tr .1d1çao ele su 1s doutnllt1S . trn elo Interior 110 S9ll r JbtoP'.o fozon rlo o 

11! ;t ci1·ico ll~ vrn;; xlinrnu to tlo g-o ver·no, no q ile 
, Ac1'.0Lli_t:i, que fa zem:llte ajns tiçt ck' p;ns:t r diz re3pe:to as l'O!açõo3 da ig-rnja com e Esta
~u 9 . e srncero _ qtwnuo a(lvoga a causa ela .ir, cheg-,1 á e3t" co!iclasfo «manlicln-ri. l"'oli i-
1g reJa - PC l'~eg imti · i1l -/i ) do no vic iado e cio estabelecirneri to rJ ,3 

Nlío silo p~ilD- Y i\l S pa1•a armar o ofl'eito : novas ot\le n ~ u111<1 sevJra observtu1c:a das 
dependeª? suas· crenças o as ~o~ nossos maio'. J leis_ de amo1 ti3a.ção, ] ~'o :luzid' cm epoca não 
res e 1110 e mll!to grato d1zet' a :->. l.!:x. qu J o mm remota a r everso"IO ]Hfü o Esbclo do in
pi'imaz da ig-rcj.t lwazileira veio rnspo1iJer mcnso_pat l' iotismo est eri lis\lelo:e;n p·.l ra per,h 
Jns l:arneut ) a nrn<i elas nm1s grttves accusa-- uas maos d"Jss:is corporaç,ões. » 

B' ? l UJ:) cm'J_trn/:tt' o ex,3 r•.; icio Llo cal.tos 
rel1g:_o303 o anmr-se o Est:itlo , do tlireilt' 
de pr1va1· , it t1d on t<d Ltmi[ia de conrn11tio 
que seus l1llws p~ofoy;e :n ne.>!e 0:1 ni\1:ul le 
convento. · 
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. . 
. Quan to n. qn.,;:t:ío · elo j <'s;1ih 11er irertier 
n. .o_:;! uc·içiio iJ.a, nm;idmle, e11 t5.o não t e1·emo3 
co nfhnça, nos no~s0:; concidrvlão>? 

Por.1·e11l11rn. po lcm:rnio ; im1Bd il' riu 1 um 
d l:vl<to ·· IJr<tzilei rn o 1tr·o,:~·11;; :\, e0.lucaç.ão de 
8" ll > filho ; a qnem q:1i2er 'I Aquoll e.1 cine 
nc!'dd itam rp~e a e l.ucaçi: l darh p 3 1 os j e~n i!as 
16 ·a 1nelhor, trnnsm' lil'J.o :e se11; lll!1os 
:ts J ou t :· i:i'f• S ornrn<.L•s nos linos po1· e~le." 
~s·::r ptos .. 

. Ó or :;v.lur .n:'io é Llns rpt 8 pensim que o ,i esui
l1 sn10 compete me l1101' do q11e a. qualrjite r 
ou tro á s11per·ioridadé scien1.ilie(L; m\o é dos 
qnB se entrcg-rlnl il ! liva2· :~ çJ;.; n1 enos pen
S(L las, acru•lihn1lo r1ne de r .. clo os jesuitas são 
os que düo n:melho1• eJ11c:1ç\o : mas, tambe:11 , 
nfü1 é d;1 quefles que vee m cm Cli<:I::\. j rnu i ta o 
i11did l'uo l'Cf. tl :;n clo e il\ ;;1paz de penei l'a.r no 
h1· dci:nc.stico. 

-r:t1tl"nde, p::iré:n , que o nosso .1 ver e f'0t' lll:H' 
!l•l hdll d:t r:;cola je:;ui li ca , a. venbcleirn 
cs:ob b1;ca<h nos fit'incipiossciBntificos, pRr8. 
rn );; tra.1' a !10.<s.1 snpe1'ioriliadc . · 

·Trn t1n lo d 1 aboliçiio cl .i re:1:i. da mor·te diz 
qu:; hou ve YCrthúlci1'8. incohercnci"li ela pnr-te 
da ·1tielles ~ n o a ~ p rc:;e nt a r:rn1, rne1103 nos 
cri mes milit::res. 

i\fo:;tr:.i. riue srn1ellmute pe nn.litl.tdc no.:; ·co 
c1i!rn1 milit•i r e.> teem por obj0J to mantct' u 
r! is,~ipii1 1 a princip i lmente nos caso3 em qu e ó 
i·!Jlli virl:ro excil::v-lo pelos seus i nsti netos egoi:;
ti :o; pô<.le sel' [ev,iclo a folt>1l' n.o jurnnrnn'lo 
q1w o li ~·:.i. i1 lnn1fa i1·.c e fl 1lesel'la.e on 1i nfo 
c11 ·11 1n'ÍJ' ·o senda voe. 

Q•ie1• di;.cr qne :i commissão re~o:ihoce rpe 
!11. nccessi1l:1c!e,p:l:'8. nn nler a L'.isdpl i1n ne.; ta 
pe i u•:nn p:11 te d.t so~ieclade-2xc r·6ito e ar
nnd ·1-d:1 co n .;erva~·i'io dest[\, penn .. 

Si :1 comm's ;ão rec'l:il iece este dil'eilo cm 
r0lnçilc1 n. U!L1 cla.s~e, porque não re2oohece 
:l legiti111i ,lade de~b applic.;ç;Io qa:iwlo se 
!1'i1t\ eh c!isc"pliin intor:rn de unia co :·11ora.ç1ín , 
npplk:1ção üe U11i '' p·eml i d :H~e ciuà ,~ l's., ! ma. 
!11"1S ll 8SC2SSD l'ifl p(;t t'(l, os it1cli Villl103, qne pl'.>
J n i ic.1m dç . rn otlo gr[!.vissimo, não j:i a di s~ i
pl in:i. tio uma p·1i·te th societhLle, mas a 
Sf'$"ll!'ti nç:i da ~or·i 1'llnde em geral 1 

Occ u;nndo·-so com a th e5e rle r1no ti soci13-
rl11< le não Ll tn o di r0ilo ele lir.1r <t yidn, pcr
qll•} niio p;'1 !o,-dal-n, d'z q:1e isto e nnH iór 
lllltl:l. n1c~ap,1y,;1c1, porqn'.l clo1x<l-se levai' 
p2ia illns:'ío qno n0s c;rns:1 um cei'to nnmero 
de pn!a\·r·.s qu'r:~ exnn1 inn.d:1s ne1 l\. suJ, si <.rni
fiür.ção. diio uni re.-;u!farlo difl'e

0

rente daqr~ell e 
q11 c o simples enun~:Lu.lo c1 usou n1 nosso cs -
pir;to. · 

O n1»ith1r disen'.o longa111.,nte e;; t:t qu :st:lo , 
examinan lo ns divo1'sas thoori:LS riu,; toem 
sid.o npre.;e1 1ta c~ n3 p;·ó e cont r·a . 

Fica a tlisen:;s:'i:1 :Hli a:L1 pela 0.01-:1 .. 

Yern n tlh'S.1 fl scgat11 to 

Decla'r·oçao de JJ Vta 

D ·d:i.i·o q:hl s'3mp:'e 1·1Jt:i p ll:t 0:1101.J.L 
da eo:nmi ;silo'~ºº ':'! n. 1 1;. 2 do a.rt . G5, a 
q11 ,J 1•roliibia ;.os es'•filns rej 2ita1'ern só:uent·3 
n m·ue l:t Jcg :1-l e nilo u 11 ni,;s ·:To banc(l?'ia em 
ci 1· cttft.r;·üu ]JOi' acto do go ve rno , 

Safa das se;su;;s , 1-1 ele j<clJ Bi ro de 189! .
Mont,eiro de Bm'J'os . 

O S 1.t. [' 1rnsrnENT~1 1lesigna para :Lma.nhi\ a. 
~G-gnjnte ordem rio cb : 

Co:Ít!nu ··ç5.o tla l• diocussão do t it ulo IV 
rlo p:·ojoào cl 11 Co:1 ' ti lniçiío - Dos ci1la1.laos 
bra~iil<i·os ; 

1° Lli;JCUS .~iío do tilnio \1-DisprJsições gercw; 
e 'disposições trnnsitor·ci>. 

DISCURSO PRONCNC[ ADO N .-~ ::i!::SSÃO DE 
7 DE faNl~ lfW f)[~ !SG l ' 

O §r. C::unpos §a11c§ (,ninistro 

ria justiça.) (il]i,µiment 1 g ?ral de cl/e ;1çiio , 

p;·of'úwlo sil0nG!'.o) - St'. pPcsidenlo, qu melo 
ins \t'evi-rne p:na este deb:ite , íl1: desde logo o 
p1'opo: ito tlo, ao subirá cst;i lrilmnn;, ::i!JorJnr 
i.m:11cc.lia ta,mcnto a q·u3t:10, Eem me occupat' 
~ i : 1. u e r inci·lcnternonte de r.ss n!ll ptos estr.i
nho> i1 ti1:1terü em Ll'scnssio, e principalmente 
d:1f[L10lle3 que por sua natnt'ez::t se uclrnm fó1'a 
Lla co rn petonci:1 clcsla ass0rn!Jll\a . A mate1·ia 
que se d isente é tão irnport"wtc na. sua vasta 
comp!ex i lado, que. ~ó por si bastn, p::ra occu
pw toda. ~taltenção e todo o osfor1;0 Lbqnelles 
que llcsrjarom C'lncld:n' o p:·e.3ent0 rleb:rt·! . 

. i\Ias, sou infélizmenttJ ob!'ig-aclo a a.fnst:Lr- me, 
nintla que ligei rarn eote, deste pror o:; ito. O 
di,cn rso qne nc:11Ja de ser pron1in ciaLlo obriga
me a fazer prnl iminal'mente aJgrnna'; consi 
dernçõ2s . 

O noLra repre;en tnn to de) Alagó.\S, nn ex- ' 
p::1usõ2s que ac:ibamo3tl'l ouvi r ,nll.o pó lo o;;cul
tal' os desgostos e nprohensõ's qiie lhe cau:,, (1, 

a act ual si!tviçiio, nem a amarga s::1udade que 
experimenta pelo regirnon clccalúlo. ;\ [H'ou

VG t imbcm ao sr,n'timenb li si:10 p;::simisia 
elo no1Jre rcpr0sent1111lo·1cvnnta1' cemm-. -. s di .. 
rectanBnto endcrc,y11hls ao min h twio l1 meu 
cargo. 

Srs . ninguem m.1is do qno cn app :n u .lo e 
l'e::; pcita as convicçõe.:; siE corns .o a 01'111ern 
das c1;enç:1s poli lica ~ : e:1 pol'i.it11t o nifo teria. 
senão pahl H'<IS de lonYor o homena.gom it co
rng-em claquclle3 qne, crnbnn. vencid os .. se e r
gnc-s >em dos(\3 lngo,corn a. r1u3terida,lc tlo um:i. 

nobre éltirnz, para aiTi i'!1ltl l' em f C J do p~ iz, 

e ··m a t enadd::do cht r.:siste:r~i:1, os s2u:; [Wi u
ci1,ios iw!Iticos. i\fas, não posso dl3ixa. 1· ds es
tranhar que qu:rndo o velho l'eg-imen calii.1 
no meio do silencio univer.;;al, qurrnclo esse 
~ i 1.onc i o era. npenas perturbado pelo rnmor 
llos applausos e pela a~ilaçito da cons:iencb 
nacional em rr,rnc:i, adlrnsfío á nova sítuaçã.o e 
ao novo l'cgimen, comecem no en tanto agora 
as resa!''ª" tnt'llilis (apoiados, nrnilo bem), as 
expJnsõEi> demoracbs de Lll11 sen'.im0nt:1!ismo 
resc1scitnclo á-ul tinm hora. r,'.1po iados.) 

LJi\L\. YOZ - Já fr:::is. 

feito verl.n !mente e por escripto, com toda a 
chrGza, sem i'o3crvas e com todas as apparen
cias de unrn prolonch e le:t l sinceeiclac\e, a tal 
ponto que foram julgados dignos cl3 r ecebe
rem comrnissõ2s de conilan(,'a deste governo 
(rntti lo bem), todavia, ro r circun:.stancias des
conheci1bs, venlw.m, na hora elo nm injnsti· 
11c:t vel dosgo;;to, qn ando o malogro · d:is aspi· 
rllc;:õ~s possn. t.irnar suspeito o patrio lismo, 
levantar protes to3 contt'a esb situaçilo e lem· 
brnr com srmfado duvidosa o r eg ímen deca
hido. (Apoiados , ;;1uito bem ; n;i1ito bem!) 

U~IA YOZ-D.\i-Jhc;; pOL' :Llti . 
Ou1RA voz.:...:'l!a. occ[l.sião ele ma ni feotare m 

o seu pensJ.mcn to, aba.ndonat'ilrn o velho mo· 
narclia. El(e viu -se susinho : seus cortezüos 
Cugõ1·nm tlelle C) lllO quem foge fa peste • 

o St<. .CACl!P..;S SALLES -Senl10res, não traz o 
cunho eh sincericlade,permitta, o nobre repre
sen t1n te que o dig8, n. queixa, a censura.,qtrn 
assiní che3·a ú horn em que só pt'de servÍl' 
riar:t t!ennnci:H' iudi scre tQmente a lll~ nife·;. 
l:nção ele um tl ospe ito !IH\ l contido. 

O SR . ZA)rA-Pur i>So co;necei logo eet!o. 
(Rim .) 

O SR. CA "IPvS S,;r,r,gs- Todos conhecem e 
o paiz intei l'o t em test:rnrnnlrndo a conüncl.a 
do Govern o Provisot'io com relaçã.o ao runc
ciona l ismo p:iblico cm gcrn l . Ning11em da
ri1la Llc r1 ue com o an t.wio:' r eg imo:1 t.ivessem 
perec'c!o os in t,:reõse3 elo c:·r ta onlorn (ripo ia· 

rlos.) 

A n::i Jio i n toi1·:i com Jll' c' li Clil len q ll c\ com rt 
de;; lt'ni çil.o tlo tl1ro110, C>!ll a l t'o nsfol' rna ção 
total LJ,1s i1n tituições, t in!t«m Ll cs::ip . ec
ci•lo tunbam e inJisJ:>c ns .,·elmcn te ·mn~tos 

elos ciii'eito·; ~ü~ uiridos (zpo iudos e H·io apnia

cbs) : cnt rollrn lo , a prop:·in. 1rnç:\o t ·33te nrn
nhon o procctlimenlo con'ec lo,e>setwi ~tlmente 

conciliado;' o mo<.le rarlo q110 o GoYorno Pl'O

visorio tem [ulo plado cm I'ela çifo aos funcc:o. 
narios pnhli cos (mu ito bem .) PódB-SO dizei• 
que nii.,o ll onve nm só inter .•sse s1cri1ic:1C.o, 
nem nm cl irei to pret'3rido. 

O Sn. S8R7..F.DELLo-Chegou n, se1' exflgot\;-
Lhmen te rnoJeraclo . ' 

UM S1i . REPRESEi'HANT8-Esque~1rn ,.J) até 

serviços dos voiho.-; rcp u\.il ic;inos parn, nfío 

1\aver do3conteut:rnrnnto . 
O Srt- CA\IPJs SALLES .. . no inslnnte em O S1'. C1u1ros SALLES - De faclo, mnitas 

que n5.o é mui; po3slvel... Yeze.s o mini st ro da justip f'oi censumrlo, e 
OUTRA voz - Um anno depois. 
o ·s11. C,\.MPOS SALLES . •. p1·os t ~ 1' lii'ílÇO 

fül'le e efl.1caz d: feza ao regimen conllenrn~clo . 
( Apoia::los , muito bem.) 

Senllcros, tive occasião Lle t8stonrn uhw pes

so:i lmente, na pJsição em que me ache i, o 
modo porque app'U'GCJ t'am as man i fcstnçõGs ele 
;;en t.im ento pvlitico n ~ cional. 

at3 com cm·Li aspcl'eza, pot' seus pl'oprios 
amigos, pol'quo a toclns as sol icitações e es-· 
rot\'. OS 1le l"l'Jt8llÇÕ8S , que lliÍ.'í lhe p:lreciam 
opr1or l11na~ , r cspoa difL· q11e para a ll1 <1 g-i3tr,\
tura nll.o se havia intcnompiclo o regimen 
Lla legali clncle; qne, ao contrnrio, ern indis
pensav0l presor vQl- a rle toJns as violencias, 
parn. rp10 não so [ l'esse a m'.lis leve solução ele 
conli1rn idade a j us liçJ , que e o rnpremo fon
Llnmento chi ordem social. (Apo iuclos , muilo 

bem) . Fie-me sentine lh dos direitos cli?ssa 
honrada clvsse, outr'ora tão desprotegida. 

Lo vali l·:i · se a. sessií.o ils 4 horas e 50 mLrn
lo!! d a ta rc.lc . 

Devo deJla!'UJ', antes de t udo, que t enho c.s
pecial a re rsão n. t odas us que.;tões qtw pos
sam, mesmo ele leve, tõ·11ar nm car.,cL!l' pes
soal; cYito, quunto pos30, o individuali :::mo. 
Mas, cm pres-onç1 ela estranh :i. conJuclu do !'O

bre reproseJlaüle, par"c'J qne,.so me cl erc to
lerar üizer qne rnio 6 mui to para lon var-se o 
pt'oceclinrnnto darg1ellos CJL!e , tonc\o adherido 
frnncamente ao r egimon rep u lJl i.~ano, tendo -o 

E, uo entanto, srrnhores, ckcla t'o lea lmentl', 
como memlJl'O deste gornmo qno ussnmi11 a 
rnspo!.lsabil itlr.do do facto elo 15 llo novembro , 
quo enteBLlo qne o direito ele nnn revolução 
lrintn phantc n:lo rnfl're 03 l i mi tcs ela -lega-
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lidadc. ( AJJOifülos e ntio apoiados.) Uma revc- 1 Neslas condições, desde que o GoYerno P1•0- 1 nisaçü,o judiciaria; quem po(lel'il. calcuh\t' 
lução traz intuitos, oleclere a uma corr0nle 1 visorio, expedindo e decreto de convocação 1 por qn~nto tempo csrn processo pro:o:1g-a
de idéas, tem princípios a realis:1r e dou- do Congresso Constituinte declarou que .logo ria a dictadura, que locl us os bons espíritos. 
trina a applicar . (Apoiados.) A revolução apoz o voto da Constilnlçfio e a eleição cio desejam Yer exti nc:h (mt1ilo vem), e a pro
seria covarde e se annullaria si estacasse 
em frente de alguns tlesscs suppostos direitos 
adquiridos, deixando, por isso, ele ir direito 
aos seus fim:. 

.o Sr. E RICO COEL!l•J - ·i\fos não rodo dtS
truiL' um estado de civilirnção. 

U~r SR. REPRESE:-!TANTE - Niío tle$ti'Uin: 
aperfeiçoou, 

O Sn.. C.·DtPOs SALI.F.S - Niío tem fonda
mento, J))rtanto, o irritante queixume do no
bre representante contra .imnginarhis ps r3e
gHições feitas i1, magi;;tratura. 

Senl10re3, ac_iuo ele ser censura·.lo ta.m
bem, como ouviu o CungrJ3SJ, por um acto, 
que deve ser explic:1do. Db:-se qne o minislt'o 
da ju3tiça antecipon o \'Oto do Congre3so, or_ 
ganisan1lo a justiç.1 f.:iLlorul, CJtWndo o preceito 
con&tituciom.l, que lhe servia ele base, ainda 
nlo estava s:rnccionaclo pela cHile1\1çlo so
berana tlos reprcsen tan tes (b N:i ção. 

Senhores, devo dizer qne me fozcm gr,we 
injustiça :ir1nelics r!ne nttr·ibnem o meu proce
tlimcnto :1 inteí1ção, ao proposi to de clesrcs
peit:i.r a solJernni<t e a autoridade do Con
gresso. (Apoiados.) 

No meio cm qne pass~i to la a minha v icia 
política, e onde . me achei sempre tão co:11-
plet.'l.mente :ifustado das regiões oíl1ciac:::, 
eduquei o meu espiri ta no maior respeito e no 
mais profundo nca tarncn to ao elemento popu
lar. E' passivei que, Yindo de um meio tão 
dire1·30 o para nrna região t.:io e; tranha no:; 
rnena hal•itos; não tenl1a podi lo apode1·nr-me 
ainfül. dos costumes e das pr~ tica s du gorerno, 
Mas, o qlle posrn :-issegumr ::t'J Congresso e 
ao meu paiz, é qlle nunca pedi ele vi stn a. 
minha origem rcpnblic:i.na, nunc<1. esr1ueci os 
compromissos co:1tralticlos no pas33do . (Muito. 

bem .) 

Por duns rnzcs, r:m t itunção da m lio: g. ·n_ 
ViLh1de para o paiz, achei-me, p:1!'J. g'!ol'ia mi
nha o declaro, ao lnJo tln,·1uelle3 que patr'iolica
mente tinham clelibeI'itdo introJuzir um espí
rito novo no governo d<t no33a p itri:1. ·A 

prim im vez, roi q1nmlo al~uns IJrazileiros 
resolveram d:it' f!'.tnco com~nte :i, monarchin, 
lançando ao paiz o n::i t:tve l nnnifcs t0, :l'.IC a 
hi:; to1•ia rog i>tr,\ C)lll a da ta ti J 3 de dezombr0 
de 1870, e que propunln como f'úrma tle go
vorHo a republic_t fe ler.t tiva. A seg;mJa 
vez, foi quando 03 mcm!Jros do Governo Pro
visorio annuncia1\1111 ao paiz que estava cles
tru ith a monarcl1i:t unitwia. e qn c ia-se fun 
dar a l'J plll.ili ~a fJJera ti n i. 

No t l'ajecto p )no30 de um a outro ponto, 
todos viram- rn:i scn1pre em totla a parle 
onde Ductnava a bawleirn cti rcpul.JlicJ. fo.le 
rativa. Foi dahi, <lcs ;a lut:t inces ·mntJ, que 
s1hi par.\ 02cup.w um lo.;m· no Governo 
Prol'i;orio , E, ta foi, porta nto, a pre~ccu

paoão que eu trouxe comigo pai·a o governo, 
acceitnndo ahi o logur tle honr_1 que me foi 
o!Turccitlo. A ceei tei-o persuadido de que v. 
minha collabor<ição pqderia ser de alguma 
utilidade na applira\ão tios princip!os da mi~ 
nlm escolft política. _ 

presidente e vice-prc:;iJente da RepublicJ, se 
al.1riria um intervallo para dm' Jogar à m•ga
nis~ção dos estaJos, e que, só po5 teriormente 
a esta organi ;ar;ilo,se reunil'ia de novo o Con
gresso cm lcgislutl1ra of'djnari::i., entendi que 
me camprLl. adinntar os tt·ab'.1lho3 a cargo elo 
meu rninisterio. (Apoiados. ) 

o Sn.. 1\ RTSTID 1'S LOB'.l - Antccipon-sc, 
O SR. CAMPOS SAr,LES (Voltawlo -se pwa o 

Sr. A. L tbo).- I<:stá claro: se fiz ante2, an
teci pei . 1\1:.ts o que tem isso? 

-
Senl!ore~, pensei que, P'U\t b ·m executar 

o po!Ea.'.neu to collec!ivo do Oov..; r n~' , qual 
era o ele apré's:ar a tel'mi'n çlto elo regímen 
prov isor io, ern nccossario quo cnda mini.,trn 
en1 surL pasta ~1c li vasse a sua acção ela t ·ll 

forma que, no terminar-se o tr:1b:ilho de or-
gani,;mç:'lo elos e3t<1 do3, se achasse nesse mesmo 
instante esta lielecido o pleno regímen da le
gJl idade cm to la a Republic.1, pois que já 
estariam institnidos os treo; poderes fedcrac>. 
(tlft1ito úcm,) 

Totlos cornprchendem q:1e, si outro C1ir,1. o 
pcns ·:amento tle GoYerno, isto é, se ti vesse 
elle o intuito ele fazer funccioíl3l' o corro le
gi3Ja tivo orJinario immxliat::unente il[lÓ3 a 
conclusão elos sem trabalhos constituint :s ... 

OSR. AR' STIDES Lono - Seria. melhor. 
O SR. C1\!\IPosS,\r.t.Es- Convido term inante-

mente o illfütre represenlan te a virá esta tri .. 
buna sustentar â su::wpinião. E' muito fue:il 
levantar r.ernmrns a lntlo e a kdos(nwito be·m), 

nem é i.>so n'.lm cou<a que exija grandes apli
clõJ~; mas o qu3 é tlifTici!, o que nem todos 
podem faser, ]1Qrque nem todo:; os cereul'JS 
l eem forçai ara tanto, 6 fuu·Jar um plano, 
um õ'ysterna de organisação política e offere -
cel -o ao 01 it erio 1mcio11al, como a solução de
ílnitirn de todas ns ctiilluli·focles (Jluito bem, 
muito bem; apoiados gemes e ovartes.) 

· Felizmenle, senl! .:.res co11servo bastante 
calma e serenidade de animo par dar o devi_ 
do v ,1 lor á; ceosurns e rara comprnl:enoier 
quando ellas me não podérn atlingir. 

l\!as, como di zia, o rnen intuito, lançando 
o rlecreto que clrn organisii ç:ão à j L1stiça fede-
ral, fo..i para .riu o, ao 1ermiuar (' .Congeesso 
o seu tra bnll!o 1,onstitn 'nte pelo voto da 
Constituição e pela investidura do podu exe
culi rn, pu1cssem ficar instituidos e organi
satlos simultaneamente os tres grandes pode
res federaes, fica nclo ns>im terminada, a si 
tnaçã.o rerolnciona: i.1 e logalisJ tla a nnç>.üo 
(Muito bem.) . 

longa r ia na sna mnnifesi.1,üo, t;.J 1·ez a. m; i.; 
perigo>a, isto é, na ju ~t'ça elo Faiz? ( ~fo 'to 

úem, initilo bem; apoiados r.·eroc.<.) 

Hou re, port1 n to, u 111 rn :1 ti mcnto cle1110ra
t ico, nm intuito ele eleva lo ak:rnce pt·atko 
impelthdo-.rno a apre ;rnr e>Ll orgnni~r.ç1n, 

antecipando o Congro:;so. 
Agora, reopondcn<lo a unn p.nie que aca \Ja 

de ser-me dirigi•Jo, dirni qu :=i , to:l Lvia, não 
h t ne~t·i prnce_!imento de3~espeito .ao Co:i
gl'esso, uem _ n10nos,Jr~Ç') i1. sna auto :· it.hv.l <J 
teg·isln tiva: a'.l contr,trio, Ycen1 todos qucilio 
estamos tralanJo d) 0ut1 a c:iu3:i. se:1ão ele 
cxJminat' a q:ie:;tüo e tle clelib :ut• so'W·3 olh. 

Porveutura t'rete:1tleu o Governo [>roviso
r io nrr1-Gatar do CongTlS30 a c.1111petcn::i<t 
pa ra rn::ool ver sobro o :'. ssumpto? Nffo; adis
cussão pro>a-o . E,t.:mos pedindo :::o CoogrJs
so o sc:i Yolo sol.Jcc . .i10 sobre a ma ter!a, que 
aliás cst:i. snjeiü\ ao debato .. O que m:iis que
rem, o q uc mais exigem '! 

Figuremos agora ns dms alt.ernaliv,1s·. 
Supponlrnmos que o Congresso npprorn. a, 
c·rg .nL;ação, tal como se n.ehn no projccto cm 
dbcus~ão; quer is.>o dizer qn':l o Congces30 
terá sancci•rnaclo os ~ctos elo Go;·crno, bto e, 
que o pode r j~;cliciario rstarà c!e~nilivnmente 
org3nis1do e fedcr[lliS'.lcla a justi.;:.1. Snp;.o
nl!amos, porém, riuo o Ccn,;r, .s30 rec usa rt 

sua sancç:ío ao plano aLlopt.:do no proj ecto; 
qual a cousequencin: '! De~:ippare::e cst.1. o:·
ganisnção cio potler juJiciurio, desapp:l!'oce 
cJnscq11 en tem0 ntc a org«1ni.;açiio cl:t j u .liçi, 
federal, nada ha feito, t udo se an :rnll 1, poi; 
que Ludo se prcn•.le iL so:' te de.>te . prJjec to do 
constituição. Teremos dJ começ:i.r ele novo, 
havenclJ apenas perd iclo o esrurço e:n p~e,;acl J 
nesti\ tentativa. d i a·1tecip1\ão. l\l ts, n:1o ,ó 
isso certamente um motivo p:n',l. que devo;
semos rleixa r de f czer a tentüiva ( clp Jialos.) 

Si, entretanto, co m > tlis ;e, o Congr ]S;o tler 
a SU'1. oancç1io : o proj ect 1, t•'rcmos ga nh 1 

cerca de um a.nno n3 . .;le tr:i.bal!vi de reco:1-
strucçã >.(:l1nia ·.los.) Creio q1u só i.; to IJ:tst:i1·r i 
pira ju;tiric..i,r o acto q te muito3 cJusu1·am 
sem comprJhe:idJr o se~1 r1lca'.1c2 IJ~neflco. 

Senhorew , 1'e ·o ou.t :·:i e:qilic :1 ~ã 1, porqus 
todo ~·quelle qnJ tem unn Nsponsab!lid.a.de 
política eleve fa.ber defin ir e explicar a stu 
posição e os seus ac to.s. 

Eu diss3 ha .Pn1co que trouxe p 1 l'a o go
verno o compro:nisso de dar :i, nossa. p1tria a 
or.;wl'sação de uma rqnbli~a. fodernti vn ; e, 
sem duvida t ria f'altat'.o a e;, te compromisso si, 

O Sn. . Er,yzirn MArtTt:-is .- Isto ó IJ.Ue 
pt'ütico. 

O Sn.. CA)lP03 S11uv.s . - l\fas, rnp~ondo 

e tendo deixado pass:i.r o meu tempo d<3 governo 
na est~rilid •de do3 (lxpedienfor: de secretai•ia, 
n[o houvesse c:opemdo, com a :icyã·J etncu 
que me c0mpe ·ia como membro des tJ go
verno, para. realizar o nBu progfümma his
torico. 

qne por esse excesso ele resrcito mal enten
tl:clo pn.rn com o Congrnsso, e adap tando 
a nttitnde que me é acon:ell.ac'a re'.cs qu<J 
me censuram, eu rne ceomervas.e r . tr,\ 
hido, inerte, e3perawlo a elaborr ç[b mai ; ou 
menos lco tn. dos estadcs, e que tle pC'i; 'diS'.iO 
se i.\Chasse de novo- reunido e, te Con ,r J; so 
em legi,Jatura ordinarin, suppondo, repito, 
qtu só então se começosso a trutar da orga-

' . 
Eu trada a respon;a.bilid tde das lutas e d ts 

trad ições de um part.do, e era is.;o que qtie-
1 i ~ resa! var, p:irque, .senhores, devo dizet' . 
que v:ejo a 1ui, nrnta. i arte do projecto consli- -
tucionnl, que n.gora S3 cli:icute, na organí-
s0 çã1 elo fOJer jud:ciario, 03 íunJament lS éo 



_máis -genuíno systema rep~blieano, e, tal vez, 1 segundo o accô_rdo geral dos pu\Jlicistas 1 ti vo, o executivo e o.j udiciario. l\I.l: o .pe lia 
o t1nico tolel'.1ve1: (Apo iados e apartes.) 1 mollernos, o estaclo foJerativ-o é aqu31le r1ue 1 de particular <'ÍO caracter de suas instituições, 

Passo agora a occupar me propriamente do se ci1racterisa pela çixistencia, de uma. dupla ~ que em · cada estado encontm-se à. mesma 
exame dó projecto, tomando em consideração sobuanb i1a tl'iplice e>phera do pole ~· soberania, manifesla~ do a su1 ac.;tío por or, 
03 principaes fundamentos · da contest3!5.0 pu\Jlico. g-ã.os semelhantes. 
opposta ao systema adoptado pelo gove1'nÓ. Permitti-me quB Lles'lnvolva este ponto. O Congres>o ha d::i r e 'mi ttir- 11e r,u- ~ enf re 

Senhqre3, quanuo se tratava de l.rnçar ·119 ·A p:u·to-me tias subtilasas qüe acJmpanhnm em ligeit'OS detalhes. . 
projectq, de Ccnstituição os lineamentos da as definições escl1 olastica:; p1m cLzei• que a so- O poder legi.,;Jatiro lo c· al ot; :l j osfado exer
organisação dos tres poderes tnlitic'.ls ela na- úei·ania é l\ inclepen:len,;ia, é a aLBencia, ele su- ca a su1 arçã') rn· e~ana em '. 11 · • a .uillo que 
.ção, a magistratur.1; que j't conhecia o pen- bordin1çii'.J. A so\Je1',t11 Ll. cons·st8, portrn to,no não está re ;erva io á privai ,. mm ie trncia 
s :rn~ ento do minbt1'0 ela ju3tiça ness:i. pa1'te, direito que tem o est:i.clo , co:n·o perso:ialidarle elo poder le .~·islati vo tlit t;u·<L ' · Cabe-lhe de
mostrou-se de alguma sort~ aprehensiva, re- p:ilitica, de exol'cer livremente a sua, acção cretar os seu; co.Jig. s, r <igu 'ando a; re i; çõe; 

7, __ ceios'.1 cio rncri!'icio dos rnus interesses . no3 dominio3 ele sua competencia.(M uito bem; jnridicas do3 seus lrnl.i' tantes 111 cl1:p ·a es-
Uma pal't) des;;a magistratm'J. dirigiu unn muito bem.) E's o qu9 tenho por 11íl1a sote - pllera. elo direi to publico e priva lo; e os seus 

representação ao Governo Provis1rio con- ranLt. decretos, as suas resoluç.3e3 i :dependem da 
demnàndo, ou antes opi)ondo-s@ i5 irL·as ad- Pois bem , appliquemos est lS no;;:íe3 aos sancção do reS) ectivo poder fLcleral, nem 
optadas . Então, rESpond~ndo a representa- factos que observamos, qLu temos diante cios mesmo pocle~1 s ~ r nullificacla1, carna h1s ou 
ção, tive occasião de-qpobr-me no:> prfocipio3 olho3, e deixB '11os ele lado 03 l'esultado'; elas suspens1s por este . Suppondo llíCS :1: o que o 

r g·eraes que presidiram á essa org-an isação. especulações meth~physicas que e3ct·iptores poder loêal invada a ccmpetencia federal, 
Disse que não comprehenrlü a fetleraçiio sem pertencente3 a escola adv~rsa sappoem 011 _ nem mesmo nessa hypolhes 1 roderà intervir 
a dualidade da soberania na triplice manifê- contrar nas aspiraçõ2s e tendencias de povos o Congresso da União . 

. stação do· po:ler publico. regidos por instituiçõJs totalmente di v.: r,;as O SR. JosE Hrnrno- l\fas, quem é que re-

. ·Est[I. doutrina, levan.tad[i m p_1;esonte dis
cu2s_i.o, tornou-se o rnoti vo obrigado dos ele-
bate.> que aríni se Icem chdo. 

O illusfr:i.clo rept»'lsenhntB cl3 f'erminbuco 
inic!ou o s2n brillunle cliscar,;o estabelecendo 
estas pt'.>mioS'.IS : - O ministro du justiç:.i, 
fumla a sua. organis:ição no principio tia 
existencia, ele duas so')eranias no estado fe
dei"citivo. 
. o SR. JosÉ HHHNO- Creio r1ue fui fiel. 
_o' SR.. CAMPOS SALllS - E rlisse e procurou 

denvrnstrar que este príncipio nâ') eshwa 
de pedei to a eco relo C)m a boa llou tri [1'.I. 

Senhores, no forreno d.is ahstraçõJs p'iilo
soph ic-ls ~ c0:na, vasb. eru:liçlo q LD desde 
logo revelou S. Ex ... 

O SR . Jos:r'.J HrnINo - E' bonclarle de V. Ex. 
O SR.. CAMPJs SALLES - .. . não foi difficil 

a S. Ex . produsir c01üideraçõJS IJ') . sentido 
das fdeas que professa. 
Ma~ •. apesaÍ' do esforÇ) tio seu elevado 

talento continüo a p ;nsar que ficou incci
-~---Júme o verclad9iro principio. 

A questão' foi brilhantem•mt-3 cleliatidci e 
elucid.H.la pelo houmdo reprcs mbmt 3 · da 
Bahia. . . ' 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS- Muito obri
gado. 

O SR. CAMros SALLES - . . . que hoJ tem 
occupou e~Lt tril u:m com rar~t felicidade é 
com invejavel proficiencia. 

Venho enconlr.1l-1 ·e ;gotacla cl8pJis do 
sen nohwel discurso. 

.P8ço, e:itrehnto, licençl\ ao Congras3o parei 
emittir tam'xm a minha opinião, procurando, 

. em todo caso, um terreno mais pos;tivo. 
Senh9·:·es, acredito qu; no vago terreno 

elas . abstracç.õ3s . philoso;Jhic~s seja po3sivel 
a ss. EX·S. sustentar a . causa qne defen
dem . 

O SR. JosB Hrnrno dá ua1 ap::irte. 
O Srt. CAMPOS SALLES- E' por i3so mesmo 

que Jes}jo collo ~ar ti quastão em um 
terren.o mais _pr;1tic 0

, porque alli espero 
npstmr que estou com a verdadeira dou
trina. 

Kn que pe3e aos il lustres impug!Íaclo.res 
do proj sctJ, julgo p'.:>cler ' amr.nar 'que,· 

daquellas que 1103 propomos fundar cm nosso 
p::i.;z. 

Senhores, to.lei a ar .~·u11 enbção pr0u11:d•b 
pelo honrado rep1·es 3ntantc de Permmbuco 
pecca pela base,pela origem,por isso que S. Ex. 
foi haurir os seus priocipios em uma fonte im
pura ,qual é a escola pol itica a\lemã, qurLndo é 
certo que estainos neste momento trata,ndo de 
fazer a mais exacta ·applicação d.a nnis pura 
iloutrin:i. democratíca, qmtnclo estamo3 tra
tando de lançar 0.1 fundamentos ,da Republica 
Federativa. ( Apoiadvs.) 

O SR. Jo~:f.: Hrnrno - O p1iz da sciencia,. 

o s:r. CA?>IPJ3 SALLE3 - Sem cl1i'vi-:la, o 1niz 
da scienci~, o paiz elas grandes elaborações ela 
razão humrna e das profundas cogitações 
dos Sl\bios ; mas, tambem, o paiz mais i:rofun
clameute apirtado das correntes democr.tticas 
e ela~ aspirações america1m~ .(Mu itos apoiaclos) 

Consultanlo taes livros o illustre rept'esen
t.wte inoculou no seu elevado espil'ito os 
mes'n1os vUos que .dominam os seus autores. 

SenhoreB, não conheço pullicista moderno 
que não diga, que não affirme, em frente do 
direito publico amer\cano, ser incontroverso 
e prior1cipio que reco1Ú1ece uma clu:i lidnde so
bercrna, ·no estado fed erativo . Não ln publi
cista que, fundado na observação e na. expe
riencici, não assigna le que nesta forma de 
governo, que planejamos para o nosso p::liz, 
ap1nrcccm dous governos, nm\,03 soberanoo, 
fu nccion8nclo parallelnmente, um ao lado elo 
outro (muito bem) :- o governo do estttdo ao 
lado cio governo ela União, aquelle soberano, 
como este nos limites da sua cornp3tenei;J, 
vi3to que . a reciproca inclepeudcn:citt exclue 
qualquer hypothese clJ subordinação. 

Senhores, para que poss:1mos bem estalie.:. 
lecer o:;. principios, cumpre não subordinar a 
apreciação as vagas abstracções do que se 

solve o confl:cto ? 
o SR. CAMPOS SALLES-'~' (). justiça fc:Jer:.i,J. 
O S::i . Josic HYGINo - PorLulto é a União, 

porque essa just!ça é orgão da União. 
O SR. CAMPOS SALLES- PerJã,o; é orgão 

da União, como é cios estados,. Este é o papel · 
destinÇtdo á est.1 justiça, como loJo mostrarei 
E' sentinella entl'J as cltrn3 soberanhs. 

Por cousequencia, B e5tl\ é :.i, que ~tão, o 
poder legislativo elo estado .. não soffre dcpen
dencia do poder legi;latiro da Uuião .• nem 
lhe está suborL\inado : a sua acc;1ii é total-
mente livre cleJtro dos seus clomiuio3 terri-
t ')riaes . 

O mesmo se dá quánto ao executivo. Elle 
surge, na pessoa elo governador, do suffragio 
do estado, e cles:i.pparece em virtude e nos 
termos ela sua lei orgabica, sem que nl\ ori
gam ou na terminação das sua_s funcções en
contre ou receb:i. directa ou iodirectamente a 
influencia elo gove1~110 da União. O gover
nador é c1ssiJ1 um fu uccio1iar:o privativo do 
estado, co:npletaniente s~parndo e indepen
dente do presi.lent J da Repu\J ' icr , de quem 
não recebe uma órclein, nem uma commissão. 

O ·poder judiciar'o iam bem não tem supe
r ior hyerarchico fóra dos limites territoriaes 
elo estailo . os litigios süc julgados em cbfini
tirn, nas suas instanci.1s divers1s pelo3 juize3 
e pelo~ tribunaes d0 cstatlo. S:1lvo o caso 
excepcional ela jurisJtcçiio feclel'ül, não co\Je 
recurso elas mas cl tcisões para os tdbuuaes 
da União. O proprfo direito ele pêrdoar ou 
conimutar, que nos governos unitnio3 per
tence ao chefe eh\ na~ão, alli c.1be ao gover
nador do estado em que se deu o delicto. 

E' certo, portauto, ·que, segundo este mec.i.
nismo, os poderes elo estado não se acham su
·bordinaclos aos . ela União. Mas, onde não 
existe subordin ~ çíl.o ln. independencia, e onde 
ha independencia ha soberania. ( Apai·tes .) 

o SLt .. TJsú Hrnrno - Por e3te ra.ciocinío· 
deva ou não fazer, para , tle prcferencia,obser- toda a pessoa é soberana. 
vàr aquillo que a expe1;ienc;a e a prat.ictt en- o SR. CAMPOS SALJ,ES _ Pcio r ;;ciocinio de 
sii_1am lá onde estas instituições se acham Bm v. Ex. é que não ha liberd.ade alguma no 
vigor. Tomemos como prin1eifü exemplo a mundo. 
Ul:ii5:o Americ~'tna; lá, corno é reg1·a ger:i l, a- Pe ~gtnto a V. Ex., porventura não· lm a 
nação, isto é, a União exerc3 a sua. soberania ~tonomia do ci'daelão, e deixa elle el·e ser 
pelo orgão elos seus tres poderes-o legisla- livre e independente só porqne no seio da. 



'vit.la social, na vida de relação a lei limita a 1 Segundo as noçõ~s mai,s geralementc .. aceiias ( presen tante de Pernambuco e pelo illustre 
sua acção? Pois é o que se clá com relação ao 1 a unica difi'er~nça éonsistia, em riue, na con- 1 rcp:·es_cntan te da· füihia, o Se. Amphilophio .• 
est(1,uo, que na federação tem uma, persona- federação os estados se reunem por m_eio de Po.:;so, portanto, · l'CsLbelecer o t'unchumnto 
lidacle politica, liv1·e e independente; e, pot'- um pacto ou tl'átado, p1ra um fim commum desta orgai1isrrção :- no estado feclerntii·o 
tan Lo, sobera.na. de politicn. ex terna: ao p;is30 que na federac:ão ó substancia 1 a dtw 1 idade j wl iciaria, bto é, 

O que não comprehenclo e essa concapção os e5tados se unem pelos la ç'.'.>S de uma consti- um poJer jndicial'io local rnberano no lado do 
~ do nobre represeotante de Pernambu;o, que tuicão p:i,ra um duplo fim conimum de poli - poder jnrliciario federa l, tambem S?bet'<111C'. Ou 
. adnf tte a existencia de poderes no ol'ganismo tic.t i n tcl'na o ex terna.. blo, on a negaç;ão do regimcn. 
tl0 estado, neg:rncio, entretanto, a sua S'.lbe- l\Ins i;;to, r1uc potli:1 ·ser u:11n. vcrdtÚle em Ou'tro argumento aqui pro·luzit!o pelos im-
rnnia.. preseuç-.n. do ant igo dire:to publico, sobre tudo pugnaclor<:>s do projecto, consiste e!l1 que , 

P..:~a mio ln p1.1·te tlechro que não po:>so na S11'ss'.l , é líoje,-p: r seus r·roprio3 profcs- dizem elles, estn. org•rnioação jnJkiaria só é 
· conccbe t' poder politico sem soberania ; sores, cousiderado ele urnn. subtilezn. imper- justiticávcl e nece5sa1ü nos paizes em que 

<]UUndo elle nã•J a po.>sue, clei.rn por isrn tle ceptivel, ~em reõultndos posili\'OS . Tanto pre,loniina o principio clt\ plnralidade dn. le
se r um pod~r : podera ser um agente elo assim é que os cscriptoros mode rnos, re- gis!nç:ão . 
por.ler, mas de cer to não é um poder . cus'.l.ndo forma lmente n. distincção, alfümam Collclue:n tlahi riue onde existe n. uni Jade 

O SR . Jo-;1:: HYGINO ·- O poder pó:le s !l' que bem se póde dizer, trocantlo os termos, da legislação cles'.lpp:uece a rnzii.o dtl ser <leste 
an tono mico, e não ser soberano . Nü.o é i.>I o qne o ti'a taelo é n. eo1n:ti tuição ela con l'ede- organismo jmliciario · 
uma quastiío de paln.vras. raçiio , r.~~im como a constiluiçi.ío e o tratado O·SR. A~JPRlLOPHro - 1sto e evidente . . 

... o .. Srr . CAMPOS SALLES - P;1 rn. e.;;c larecer n t frcler: ção.. ·· O .. SR. c,urro3 SAT,LB:1 - En me proponho 
e~ta q11e"t,10 invoco um extlmplo Lle.fozido Si, 1~ 01·ln11 t o,o uobre rep resent,1n te conc01-,Jn a. mostrr,r n. \' · Ex~ qne isso e um fülso sup-
do no.;so proprio projecto de constituiç'io . em que 1 a coúfeder.ição 0 E~tado tem sobe- . posto protlllí:id o no seu culto_ espiri io em con-

J?_or este p~ojecto o poder legislativo Ja runia, ha de roncorclar lambem que 0 mesmo se.1nencia do falso po:ito ele vista que V. Ex. 
Uniiio, isto é, o Congre.;so Federal , e com- se dá no reg imen ·iecleralivo. . . tornou p:i,:·a as suas obserrnções. 
pletanBnte soberano q1umlo fixa a sua des- o _SR. Joói~ HYGI No- NãÕ a[Joiado. O S:ct . A:ti:Pmr,0PHrn - Terei muito prazer 
p.3za-, Ot\:a. n. sua receita e decreta impo~tos O SR. CA~1ros SALLES- . .. porque nn. fed e- em conven~et-me di3 30 . 
_parn. ceear fontes de receita . ração, tal como elln. se acha instituii:ln. na o Srr. CAMros SALLES - füí.o é a diversi-

Mas, supposto que o projecto e approvado America. cio N.:irte e con:Orme já pen~avarn os dade de legislacão, como err11dame11te pensam 
. em definitiva, como já o fui em primeira publicistas contemporaneos dos autores ela os nobre3 representantes, que tem creado. <t · 

discus:;ã~ , ahi teremos que o im p03 to ela _sa.1)ia. constituiç-ão, os e3taclos teem ne,te re- necessitlncle desta organisação judiciarüt: o 
ex.por~ação só poderá ser lancildo pelil.s lcgis- gimen apenas o vi~1cttlo dos interesses ex te - que cleterminon e.)ta cl'2aç1't0 foi n. r;ecessidn.tle 
ln.luras dos esta.dos. riores- a paz, n.. guerra, o commercio etc. de coilocar U!11:1 autorUatb forte, mas isenta 
: . Terem is, por eonsequencia, quanto ao im- Ha, é certo, muito;; o>ttro3 pontos affectos à ele interesse~ , entre as cltws sobe1•ania_s parai-

. p::nto de exportaçã:o, n. sober,rni.t da União Cniã.0, em que se sente a. unidade, taes como os lelas-:t tio est::i.clo e n. tia Cn ião, par;i. evitar 
limitada peln. Llo e~tar.lo. (Cru::am -se nrnitos correi s, os telegr,lphos, a moe .ln. etc. ; mas oures 111·c1' os conflictos rntre ellns,-obrigando 
apa1·tes.) são pontos de aclmiJJistt·ação, que não utrect11111 cada uma a manter-se dentro elas linhas que 
· "Por outl'o lado, os impostos sobre a impot'- o organismo na,~:onal. (Apa;·tes.) íimitam o seu clominio . ComprehenJeram os 
taç': o EÓ p:idem rnr decretallJs pelo Congres>o Ahi esta o riue vcmJ3 e observamos nn. or- americanos, no momento em que fundavam a 
Fedem.!. g«rnisacão e na · pra!ic'.l. das io~tituições, . que sua patri:l, que pa1·a vigin.t' a n:archa e a con-

Aqui é a rnbJc>anin. logislativa elo eslndo regem a União Amel'Ícana. ducta destes dons governo!:' , desenvolveorlo a 
que pá1·n. nas fronteiras cln. so!Jerani<\ tb Na Suissa n. questão ficou resolvida de! pia- su1 acção parai leia e exercendo as stws func-
un:1L'.l. no, positivamente,e expressamente na consti- çõss, htlo a ladn, em frente um do oJ tro, para 

Tudo isto demon::tra a eYistencia ele um tuição federal. Di z (1, constituicão federa l que eritar conflictos e pcrturbnçõJS ele ordem · 
duplo organismo independente, correspon - os cantões são sobemnos, e as con~tituiçõ3s socin.1, polilica e cconomica e reciprocas inva .. 
clendo cn.cla um á uma perdonalidat!P. poli tica e:rn touaes rallficam esta soberania, affir - sõ 30, quer do3 E ;ta dos entre si, quer en tre 
com o direito ele li v1·e determinação . mn.ndo-a claramente nos seus preceitos. estes e a União, comprehenderam, repito, que 

São tão abst1•actas n.s ideas cio nobre repre- O St~ . Jos~; HYG1No - Sobera.lih limitada. era necessarlo colloc:ar ele permeio · um tribu-
sentante e tão Yagos os seus principios, que 
ó vi11101 estalJeleceurJo U!pa distincção entre a 
confederação ele estados e estado federati vr, 
distincção n. que foi obrigado para. poder eon
fessat' que na primeira,_ sim, o estado é sobe 
rano, mas no segundo mio. 

·senhores, esta clistincção hoje es tii con
demna<.la. Em minha opinião, diz o Dr. Kaiser, 
em sua obra ele direito publico suisso, esta 
distincção en tre estado federat :vo e confe
deração tle estados é mui to al.Jstracta ; não se 
colhe d'.dli nem um resultado para o dil'eito 
positi rn. O.:; publicista;; modernos manifestam 
sua plena aclhesão a e2te conceito. 

O SR. JosÊ Hrnrno - A distincção ê essen
Çial. 
. O SR. CAMPo3 SALLJB - Ac"bo d;i mostrar 

que não é. -

O SR. Jo ,É Hrnrno - Appello para a his
·'lor:a p~U'ca da A\Ter:ca do Norte. A con
fed ·r. ção nlli t"c.uxe a rºi ia e a federação 
rnlvou . 
'o SR. CAMPJ3 SALLE ;-O fa,cto não altel,'a 

o p ·iLc'. i 1, e ell~ pl'ocede de cnma dive1•sa. 1 

O SR . CAnrros SALLES-Perdoe-me V, Ex ., 
não 1111 soberania que não seja lim!fada. E per
milta, que eu combata asna insistencia com 
um conceito que li em uma obra moder
nissimn, til.o moderna que lu ap2nas alguns 
dio.s . que aqui chegaram os seus primeiros 
exemplares, cons:tgrada ao estudo do direito 
publico da Suissn. . Diz este escriptor em uma 
nota, pracisamenie sobre este assumpto, que 
é hoje que.>tão resolvitla a existeneia de uma 
dupla. sobera1fr1 no org·anismn do estado fede
rali vo, e accrescentn. (peço permissão a V. Ex. 

pam endereçar-lhe este topico) - que o espírito 
argucioso elos juristas pó:Je encont1·ar duvidas 
e objecçõw a resr eito d 1 existencia da duali
tlade eh soberania no mesmo organismo po
lifü:o ; mM, diz el!e, o certo é qu 3 a ex
pressã.o està con agr ,c'a e ex tiocla a. contro
versia. 

Sen •· or cs, deste modo eu consitle1'o, t;mto 
quanto e possirnl re '.os fracJs ncursos de 
que di3ponho (nniieos nao op1i idos), dcstruid,o 
o principal, a1·gumento que foi produzido con
tra o projecto constitucional pelo nob e re-

na!, precirnmente para evitar que ns conten · 
d s rnsc·tarlas fossem.resolvidas, não :.i. luz do 
clireit·J federal, mas pelo espirito p~rcial ou 
p3la fo1\'ª pr&potente ele uma das soberanias. 

O SR . . t\i\-JPHIL0PH!J - !sto foi que lletermi
non a crca.cã.o cl t côrte do centro. Agor,i V. 
Ex. explique o quJ determinou a Ct\lação dos 
jui_zes seccionaes p::trallebmeote, se não n. cli 
versidarle da legislação . 

O Srr.. CAMPJ3 S.\LLB.:; - Ma'l , eu c1·:zin. 
que isto foi que trouxe essa n:ecessi lacl3, e 
estn. apreciJção é confil'macl11. pe1o testemn
nho irrecusavel dr-s escriptores coévos. 

Logo apó.:; a independenc;a, o e3pirito que 
ma.is accenluadamente se maoi1estav,1 nn. 
tenclencús dos estaclús el'[l. orle invazfio sobre 
os clominios dn. competencia da União. Muito 
e efàcazmente concorreu n. justiç'..\ federa l 
neEsa primeira phnse para. evitar o desmembra
mento, que sel'in. n. consequencia fun esta dos 
conflicto3, elas . rilalidades e cios ciumes, si 
não fóra a sun. iotervenção imparcial e so
b n•1111a. 

\ 

- \ 



Umi. outra cris~, não menos violenta, que ( nlnm o dever de decidir de accórclo com o lli· 1 parte de ciualquer poder publico. Mas, vei
0 

agitou a União e r Jcrud•2sccu as teodend 1s 1 rei to e nmigavelmentc. Noto bem o Congreª-- 1 trnúlia em que um min;stro mais energico, 
iUVllSOl'aS fui a <jUB Seguiu-se à ierlll ÍllaÇáú S"l, p l;a O i1Jcance de;;ta Ítl ~ lituiçiío, que estn,- m :dS !830l ll tO, levantou a qu :sbi,o e fez CeSS.lr 
da guern de sece:;são." bs!cch um julgamento, nas con ten·las entre o abuso, suspendendo a execução das leis pro· 

J\l:ns ariui f,_j a G·~·iilo , qtw, forte pel.1. o;; c:rntõ~s, <le ::tccó1·llo com o direito. Esta vnm vinciaes por sel'em contr<1,1·i;1s ú constituição, 
viclol'i:i, ame.içava de conti nl\\S in rnsõ33 o.; :d1i os primeiros rwlim'3ntos do t1 i'Juual fede - _vbto qu,e a co:11petench1. pnril. tribut.11· a im . 
domiuios dos esta•Jo:;. · rnl. 1 porlação pertJnch exclusiv:imeute ao e.arpo 

Como na prirneirn phase , fui a j1bt.'çt fci - - Qt<atlllo sa 0pet'0u a entrad<t Lle Zurich pai'a J;~gisl .. t 'vog)ral. Ti1·.inlo pwtido deste f_lcto 
der,d qne uq ui . salvou um't das so~; erani tS, a Con ~eleração, rsl<t organisação primi tiva e r.c.•1·e.;cc1Jou o nolirc representaote, que si a 
fazendo agora rewar . a Un.ião para den lro 1 ão r ~diment:u· p:isso:1 par.1 uma se;;-unda l19pul)J ica na su 1 org t~li>:iç:fo f).lefütiv,t uão 
do.1 li1ui te3 (h\ sua comp-.~tencii. p!1 S'3, acom~1anhamlo o ~imult : nco Jesmvol - cuidar de Llur recurs·JS <o03 esL1dos do nJr te, 

Yê. -se chr.amente. q11e o fim deolii. juslip é rnent >do direito feder.d. estes, impel i idos pela necessi·fade, hão ele 
vel.tr pela conserração tlas duas so:ier.\ - As contesta ~õa3 fora;n ent1·aiue:; à deci.-;ifo vio!::ir a ron~titu'<;:ão para arr.rncw tae3 re-
nias. t.le tr·ibunaes de aruilro3 . CLH'.;03 , sem que haja ccmJ evit 1r ess'.1 vio-

- m,te é o seu caracter e tae3 sifo os seus Co:n a reforma cotBli tucional de lS-18 con- laçJ.o. 
iului.tos. s•guia-s) um gramle progl'é!S30 ne:;ta iosli- O S:l. Z.UIA - Q·w t! uv id:i. [>,.imo · vi·ve l'e 

Citarei um C.1nto para acc.~nt• l • l' ml thor a t11içi11, f.111Llit11tlo Sl o tl'i bunal fedet•,tl; mas de!ide JJ 7iilosop!wr~ . 
in.Joll) desta imtitniç10. a sn.1 compBtench\ limitava-se aind[\ ·ás con- O S.l . CA~fPJ3 S.u.LE3 - Eu v0nln dizei' a 

O e.>t\d) d:i Ctlitl>rniti autQri;rrn ll'li' lei a 
au tol'i:Lvle poli·Jial do co:1 la lo de S. Fr:w ~ i~-

test l.()ÕJS de r.lil'eit0 civil entrn 03 c.1rltó.;3, 
\'ei) por ui tinn a refl)r.n:i. coJstituci·rnal 

't:; - co n fazer 11!11 regulamento p.ir;i. us pl'isõJS de ·1874 e a Sui.:;s ~• a·lo;itou resolnt,1111ente a 

S. EL í[ll J e.,t:\ eng:~tl.l•lo. Si o focto se rc 
p1wliizir no regimen r0pnb'.ic rn o ; si as a3-
semblé 1s legislatirns rios c·;tatÍos hnçarem, 
qualqu •r que s~ja. a ll'lC ,'S3ida le, impo>tos 
so' •r0 a impMt ç<'io; h:istarú, p:tra cessar o 
a.bu o, qne u:n sim:1le3 ciüafüo tributado 
t'ecuse-se no 1ngamen to do impostJ e leve a 
qncs :ão pa1•a, os tri Lunaes feJera.es . A deci
são qne nsslm tô1· provoc.Hla p:-ir um interesse 
inclividn01l, rec .J1i:Jdo sobre o nos30 direito 
constitucional, declarará i11 ~1pp l 'c •tvel a lei do 
es tado re5pect i vo poe sei· contraria li Consti
tuição Fo 101»1 1. Esta cl eci~ií ' > 03\abolecerá a 
jrn·isp1·n l,' ncia e Lrnto bnstarii. p:Ha qne ces
sem os etfüilos abnsirns tht lei. 

íf 

do condad0. organisução americ .. na, com o mc.>mo carac-
A' i1rimeirit vi3.ta p:roci • qne se l1\tt:i.va de ·ter, com os mesmos intuito>, e ampliou ao seu 

nm :tcto simpEcissimo, sem alcrnce al um triuunal f,•cleral a co:npetenci.t p:.tra julgar as 
roliti o, como Sf>j ·1 um r egul::una.1 to p:ira pri- conte~taçõe3 de dil'eito publico. 
sões. Por consequencin , corno vê o Congresso, a 

Entl'etauto, h tvia, no fundo dest<t lei ai - índole d·!sta instituição não é por certo aqué:lla 
gnma cou::a. de grave, affectando a ordem s'.l · que os nobres representantes querem dnr-lhe, 
cbl, pois q1n enlravJ m.em jogo os interesses reduzindo-a aos fins r.lo urna jnstiçit ordin~Ji-1, 
da immigru ção chinaza . rommurn, clestinadt\ a, derimir as C(intendas 

Fnnela_d[t naquelfa aut01·isação a autori)acle resu :t-111tes do direito pl'ivado. Elia tem, uo 
policial formulou uma Ol'tlenança estabele- contrario, um cnracte1· político e po!' fo1 ·ç1, cl :t 
cendo que to 'o o homem aprL;ioi1acto, ao en- sua destinnção a sna acção jurisJiccional 
trai· p~ra a cadeia, !~ria o cabello cortado abrange as qneslõe.3 de direito pul.;ico. 
atê L~ma pollegada acirn::t elo cotll'J ela cabeç.i. Bastarht isto para mostrar que não é, nem 

Aconteceu qu; logo fót'.1 pre30 um clliuez pó:le ser, a diveesiclacle de legi:;laçiio que es
cle nome Ho H:t n.ow, contra o qual se appli· tabelece a necessidatle clestajn;liç'. 
cou a ol'lenança. Senhoras, em uma das sessões anteriores o 

O<:lii:iez interp~.z a rle1mn la por perdas e ill!btre repeesentante da Bahln, o honrado 
da111nos contra a aufori;lade policial perante Sr. Saraiv:1, com a sua aut r.idade do ho!nem 
a jnstiçi fe . .leral e a venc2u, decidindo 03 tri- velho qualiílcon de velharia i5lo que nós 
bunaes que era contrarh ao espirita da con- admiramos hoje nincla como uma obm -de 
s! Úuiçio americana., erneptla 14, a ditaorde- s:tbio3 e que procuramos . adapL11· ti. nossa 
nança, visto cstae cm opposiçiio á toleranc_ia Constituição. O nobre represeJ tante, aclnndo 
proclamada pela mesma cónstituição em ma- qu1J é urna velh::1rh a co:1stiluição ame
ted::t religiosa, e por ser entre 0.3 chinezes a rirnn 1. · . 
p1·eservação do cabello mna questii.1 de reli- O SR.. AMPHILOPHio - Foi só riuanlo a um 

,.;/-' giií.o e ue ho:i ra. (Aznrtcs.) ponto: riu.anta ao modo de se eleger o Senado. 
Ahi està como um interesse individual, en- O Sr. Sa~n,i 1·a é um homem que tem prestado 

volvendo nma questão de direito publico, pro- g randes S'3rviços. 

f"'' 

vo~J. r1: aci;ão benefica da justiça federal, que . · O SR. CAMPO> SAr,LES - Ningu:m contesta 
intervem em defeza ela comtituiçií.o. is3o, pelo contrario ... 

Para, firmar melhor a doutrina, visto que · UM SR. REPRES!füTA~'rE - Não ha questão 
foi este um dos pontos ma's deb~tidos pelos pessoal. Siga o rnu caminho, Sr. Campos 
i!lustrados rep1•esentante3, que se occnpa~am Salles, qne vae muito bem . 
do assumpto, eu peço licença p:ira expór 0 que O SR.. CAMPOS SALLm- Yia", dizict eu qne o 
a este respaito se tem p:issado na Sni3s~, que Sr. Saraiva, no seu discurs.'.l, fvrnecc:i - :io ·; 
é lambem uma excelleute fontB ele proveito- um e:rnmplo,com um facto elo nos3o paiz , que 
sa observação. (Apartes.) · vem muito a pro po3ito, q U[l,Udo se trata. de 

·senhores, a org\tnisação da justip füdernl caracter:sar a ind Jle , o temperamento d<l for
....:#. na Suissa appardceu ta111be1n ein circuinstan- ganisação judiciari l , segundo os 111olde3 do 

c·as e phases diversas. Na primeira phase, p'oje-;to cJnstitucional. Disse S. Ex., tratando 
que foi quando np mas existia a coufeder1ição da distribui , ão das r endas, que o atrazo ela 

j 
dos Iras cantões peimitiv0s, no seculo Xlll, l'.3gião do norte começou depois que se sus
não era um tribunal regularmente org.misi- penJeu a ar1·.;ca.Jaçfo cio imposto lançado pe
do, com caracter estavôl e fonéções perma- las as33mbléus legí.3bt i va.s das provinchs so
nenfos. Não era. propri:unente um tribunal. bre o consumo . 
Qun.ndo se dava um litígio entre cantões, a A este r2speito infurma S. Ex . que por 
sua. solução era affeJta ao juízo prudencial muitos annos foi lanç[!,·Jo e a:·recadado aquelle 
Q.o.s homens mais sabios e estimados, que ti- imp1fit0 sem contesta.çãó nem oppo3ição por 

N~te-3e ng0ea a rl1fferenç·i entra os dous 
sy~temas. No antigo regimcn o poJer ·ex
ecutivo geral, rinnmlo lnviti. um ministro 
energico, i n torfnria n JS t1ctos das as;-emlJlê:is 
provinci~e~, parn s1npentlel-os e annullal -os. 
No emli1nto que agora a soberania, esta 
nre3m1 soberania qne os nobres representantes 
n:to querem co:npr0l1end3r nem ucoeitar, mas 
qu0 perteuc2r:1 renlmcnte aos estados, será 
protegida e ni'í.n p.)(lerá rn~ desrespeit ·ll:"t pela 
nc,·ão de qn !quer mi_nislro. Qnn,n l 1 esta 
rnberu:i ia tr,111spnzet' as fronteirns do ·poLler 
fccl er,t!, rnril obrignd:t a recuar, não p3Jo di
reito th forç:1, mas pela, força 11:\ s'3n tença de 
um tri Lunnl ele justiça. (illuito bem.) 

O S:i . AUP!l!LOl'ILO - O meu Supremo 
Teibunal resolvh tt! tlo i.>so . 

O Sn . Jo3ú HYGI'W dá um np:i.rtc. 
O SR. . CAoIPJS SAJ.LES - Hei ele c]\t>gar a 

e3Se poo to para provar que isso é um erro de 
doutrion. 

UM Stl . REPR.Ei>E::<1TANTE _.Isto é oat1·;i. 
COUSL 

? SR.. C,u1r.-,s SALLES - S9nhores, · para. 
potlor respowlet• acs apartes dos nobres repr;)
sai1t:tGtes, ent1·.1rei, desde já, na apreciação do 
onlt'<.J argumento, talvez ariuetle que. se lhes 
afigurou o mais poderoso cJntra o systema cio · 
proj ecto . 

O ·sR.. PRBIDE'<TE- Ob3ervo a V. Ex. que 
as1n horu.estt\ llmb; mas o Sr . Andrci Caval
canti, que uevi:t sul.Jslituir a V . Ex. na 
tribu:i::i., CJd.3 a p:iilvra :i.fim de que V. Ex. 
conti ou J . 

o SR.. CBIPJS SALLE3 - Agr,1deço muito a 
gen tileza do nobre rep ;·es ~ntante e aproveit .1-
l'ei l1. occasião ra1•a d .. s );Wolv~1'd i vat'.)OS outros 
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pontos, si bem que me as>a lte o rec"lio tlecan- 1 m3nt0 opposto3 . (.lfoit o b ~;n; muito be ,n; 1 juridicJ, da unitlcação dos cocligo3, porque á, 

çar a att.enção dos meus houraclos collegas. 1 ap;iaclos geraes.) 1 fren te deste movimento está a poderosa Prus
(NcTo apoiados geraes .) E' claro que argumentos deduzidos de ob- si.a , e todos sabem que na Allernanlla o r1ue 

UM SR. ]{EPRE3ENTANTE ...:.... V. Ex. estó, servJçõ3s desta ordem n:ío permittem as cJ!.1- qncr a. Prussia o querem todos os estados . 
sendo ouvido com toJlt n,ttençã'J . (.!po:"~;io s . ) clu~õGS a que 03 nolm?s representantes CJU3· (Apoiados, muito bem . ) 

O SR. ZAMA - E depois digam que ., re- rem chegar. (Apo:'ados.) Eis aqu i, scnho1·es, .como o fücto invocado 
gimen parlamentat' não é bom ! E' exp J:c« n- Senhores , que isto 'que acabo ele e:-.pót'. e pelos ·ad versarios do projecto se nos apt•e3entct 
elo-se, é defendendo-se qne um governl! so uma npreciaç[o vertfacleir<1 e exada da poli- em toda a süa realitlncle. 
torna vercladeira,mf'nte IiYl'J , e não co".D.J tica a.llemã., prova-se, não só com os antece- 1'.quit'lo que se fez com o apoio da força, 
secretari.03 ele Es tado, - que nfi.o possam apct- ti.en tes ela. organisação judiciaria, os pn.receres aqui llo que é o procluctc', não do voto, que ex
nhar . ( Risadas.) das co1;1mis>õs3 ·A os deba tes parlamentares, prime a força soberana da opin ião, mas rio 

o SR. CAMPOS SAL!.!':~-Sr. pl\ls idente, 0$ 

illustres impugnadores elo projecto insistil'am 
hmbem e muito no argume:1to que dedu zi l'am 
da organisação judiciaria da Alleman 11a. 

Peço licença a S3 . Ex:! . para declarar qtu 
este argumento produz os mesmos resul tado3 
falsos d.e OQtt·o~, que já tomei ( ·m cJusidera
ção, porque, como aquelles, foi tomado ele 
um ponto de vis ta fa lso. 

Conhecemos bem a histol'ia cootf\rnporauea 
da Allemanha, porque essa podero::t1>. nação, 
pela sua a.tti tude permanentemente <0ctiva no 
n1eio da agitada. politic:i. europeia., traz a at
tenção universal presa S)bre si. S '.l.l1emos 
que a corrente politica predominante no seu 
seio é aqurlla que SI) precipita para n org.i 
nisação clefioitiva, ainda que viol enta e for
çada, ele um imperio unitario. 

Não ha esforço que não se.ia empregc.do, 
nem energ ia que não rnjtt posta em acçãi"" 
com insistencia, com tenacidade, para a rca
lisação c'a unidade politica, da nDíiiade gove~·
.namental, a supr .:m1 asp'r,tç-ão a llemã, o 
grande irleal onc'e vão ter todos os problemas · 
da sua poli lic8. · 

Depois das victorias co~ltrn,. a Aus'.r-ia , pro
clamou-se a unirlacle militar, porq·1e a con -
centração da f0rç1, ponto de apoio indiipe:.i 
save l pua. o desdol.>r amonto deste progmm
ma, seria o p:rn to de par tida parn a c:o n' 
centração elo poder. (/,_'Ooiados) A unidade 
militar protluziu a victoria contra a França, 
isto é, a fu ndaç\o do imp 1:r. io e o inicio de3S8 
trabalho co'.Iossal de unifi.·aç-ão politica e 
administra.tiva. Decretou-se a unidaele dos 
cor1•2ios, a dcs tolegraphos, :t elos pa.>os e 
mediclas, a ela rnoéJa e a do c"l, nmercici, CJU 3 

t1mbem jó, se considera realisa '11, e a mais 
importan te desta serie, a unidade juclicin.ri,1. 

O pensamento qne presidiu a ec'ie tralx.t!ho 
de un iflcação estit po3to a descobert(i, e não ha 
quem não veja , quem não amrrno qu"d a uni
dade judiciaria f'oi o passo mais ai"\:.hn tado 
para a. unidade cio direito. Ilasta Yêr · l)U 3 á 
frente desta c:ruzacla está a Prussin, v•ara se 
poder pr.ever que em brern Berlim, que já é 
a capita l política u:i, Alemanha, será forr.ol':iem 
a sua cn,pitrtl juridica. 

Portanto, a impropr-iedar.le do {!;rande ar~TU
mento dos nobres impugnadores do prcject:o, 
o mot ivo que o torna improcellente e iuappU
ca vel ao noõso caso consiste , sobretL1clo , no se>· 
guiote: na Allemanha parte-se da destruição 
de uma con federação de estados para a fun 
dação de um irnperio unitario ; nó3, ao con
t rariO, partinws da destruição ele um impe
rio unitario para a fun claçãr.J de umn, republ!ca 
feJerJ. ti va . Sfo ponto3 ele part i..t<t iu te 'r,t ---- - ~ 

como principalmente com essa accentuada roto in3pirn lo pelo prestigio da for.;-a ar
satisfa ção qu3 o soberano da Allemanha ma- mada, não pó:ie .ser vir-no3 ele gnia no ma
nifestou ao ver terminada uma campn,nha, mento em que tra tamos de fundar tnstituiçõ:is 
que não lhe rareceu rnenOS profl.cun, nem me- Ji V. eS, para regerem {)3 destinos de llOSSÓ, p::t
llOS gloriosa elo que às sua s guerr[ls colo1saes. trici . (Mu ito bem, apoiados .) 

Ouça o Congresso este iEtere;s~uite topico da u~rA voz- E' um exemplo pernicio30 o da 
::t'alh do imperador Gnilh.errne na se3são de Allemanha. 
encerramento elo Reichstag, em 22 ele clezem- OUTRA voz-Dalii surgiu o socia lismo . 
bJ'O de 1876 . (LÜ) : o SR . CAMPOS SALLES - Seuhores, com re-

« A prccio no nnis a.I to grito os l,eneficios 
que resultarão par.ta nossa v ida nacioncil do 
succeõso desta obra ... P;; lo voto das leis judi
ciarias, se nos asõegura que cm um fi1tu1·a 

pi-oximo aj usti ça. s·: ró, n,c!ministr:ida cm toda 
a Allernánha segundo os pl'incípios comnwns, 

e que perante todos os tribun :~ es allemães o 
proéesso será dirigido pelas mesrnn,s regms. 
_Por este modo, temos d<\do um passo con si de
ra vel pclra a unidade judiciai·üt nacional. 

«Um direito comnium for tificará na naç"'io 
o sentimen to ele homogeneida:le e da ri á uni

dade politica ela Allemanha um ponto de 
apolo que em nenhum p •rioclo anterior rla 
no;;sa lti>IO '.h 16 .le ser-lhe a:s•g umc' o.>> 

Aqui es tá dcs1 elada a polit'ca ela fot'ÇJ. 
O SR.. L l'IZ DELFINo - Apobclo. Corno isto 

é grande e generoêo ! 
UM S:i . REPRESE:-<TAl'iTE - Corno isto é ty

r,1nnico ! 

O SR. Josg' fl rnrNo- Unidade polilica não 
cpier dizer eõl :tilo 11 1fco. ( ,l partes diversos .) 

O Si:. CA~Il'' s S ,\J.LES ~ Éis aqui o pro
gTamma po li~· co (fa All ennnha : o que ella 
qu "rée.:;t abo:ccer por meio àa unidade judi 
ciaria a nnidacle juri lica, e por meio da uni
Lhcle tio clirni to a concentração do poder. lsto 
quer dizer q :1e a unielacle j uJiciariit é o p)sso 
d<Jcisirn para a fun daçã.o defi nitiva cio impe
rio' unitario. (Apoiados e apa.i:tes.) · 

O Sn. C1~SAHIO J\.L1·1ilr -E' ovi·len te isto. 
O SR. CA ~1 ros SALLES - Senhores, eõte ex

emplo tr.iz-no3 . uma mh'crtencia proveit~sa 
no mome nto em qne votamos o nosso cod igo 
politico, e é qu J. o voto sobre a orgci.nis1çã0 
tio poder jndic'.alio 6 um voto substancial
mente polil ico. Dm· um passo errado hoje, 
no rnóm en to ele votar esta parte do projecto, 
ésa 1ritlcar na surt essenciá o system'.L e rou
bar aos nossos concidadãos as mais · seguras 
garnnlbs ele liberdade, que eleve conter n, lei 
organicJ. (Apoiülfos, muito ' bem , apartes.) ' 

Senhores, a un idade j 11cliciar ia fui feita na 
Allemanha, não com facilidade, como dizem os 
que invocaram ( s ;e exemplo (apai·tes), mas, ao 
contrari0, com gl'Uncl.3 clilllculdade, e após 
una fo i-te r .%istencia opposta pelos E st:aclos, 
aliás interessados na. defez:a, da sua autonomia. 
.!\~as, o irnperio venceu os estados, àssim como 
J"\•l r1r. ""t rô nn r.d .n~ ""rrAn ' 1'11'l _nn.ac-Jõ,.., rl c1 nni.·Torlll 

lação á organ·isação judiciaria eh Allemat1ha 
que tem sido in meada . com tanta insistencia 
e co m tanto es forço como arma de combate 
contl'a .º s:ntenn el o projecto , ln. ainda 0uln 
.Jlonderaç-ã,n, c;ue peço Iic'en;a ao Cung:es;o 
p:i.r.i, ex t irnat'. 

Existe alli, e certo, um tl'ibun::tl feder.d, o 
tribuna l tio imperio; mas com um caract. r, 
co:n umn, inclole inteiramente diversa dest t 
ins titui çao que pretendemos aclapL1r ao nosn 
paiz. O t ribunal tio imperio não é senão uma 
superior instnncia da, j ustíçt ordinarf', co:n
mum : é um. tribunn,l de revisão, desti nado a 
Julgar em ultima instancht os letigios de cnj<1 
decisão recorrre3m os litigantes, quando a 
mesma decbã.o S3 fundar em um .t violação 01~ 
fal sa applicação d.t lei. Como se vê, não t em 
umc,ú·acterpolitic0, não jul ga a3 contestações 
de dire i to publico, , como ó d1 índole ela nossa 
justiç:t füLlern l; mas julga sóme~1t e as que3-
tõ:s elo direi to privado .. 

Ao tribunal elo imperio só cztlJe, no que 
respei ta ás qnc::;tõ·'s de qrigem política, jul
_gar, no crime, 03 atte nLidos praticados crn
tra a p3ssóa elo imperad0r e contra o im.perio. 
Nem um outro crime, ai n·.la mesmo politico, 
recahe so.b a sua J uris·l icçfo. 

Veem port:lnto 03 nob:·es repre3EHJt,tntes 
que, ain d;i. pot' este lado, não tem. ,a1)p licnçlo 
o exemplo qu1 IJmca.ram . A organis1ç"'io al
lemã não tem o cuuho elas orgaois1çõ3s qu3 
vigoram nos estados fe1era.tivos e que tom;i.
mos parcl. modelo : ao con trario, a su i, · or
g.lni3ação obedece ao typo comm um daj ustiç.a 
ordinaria. Mas, pa. r .1. isto, não er;i p)r cer to . 
necessario ir tão longe ; bastava que o~ Hlt~s 
tras irnpu.s-naclores cio projecto aclop tassem . 
pura e sim plesmen te a organ ;z çãp upitar ja 
elo decahido imp3t'io b1 azile·ro . E' o ideal da · 
A!lemanha . (Muitos apartes.) 

o SR. AMPHILOPHIO - Si invoquei a Alle
manha fo i para mostrar u:na conf;dera~rro 
sem d ualidacle judiciaria. 

O Sn.. CAMP03 SALLES - I~so já esti res
p::rncliclo. Na. _Allemauh~ tra ta-s_e de supprimir 
~ confecleraçã.o e fundar a un idade na sobera:. 
11ia; ror consequencia, não tem realmente ne
cessidade de uma justiça que,_ como já mostr!)i, 
tem a missão de interpor-se entre dous gover-
.,,...CJ ,., 11 a ·f'11nnniAnq-----~ , .... 11 ~1 ........ 

. 

' -~ I~ ,.,.... 
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· Se.nhores, me pãl'ece que tJnho demostr.ulo 1 Dastac:uei· do seu lu mi no3o pal'ecer 
que não ·prernlece:n os argumentos oppostos 1 guinte topico: 

o se- 1 o SR. AMPHILOPHIO - '.\fuito b3m , é um sys-
1 tonn. 

ao, projecto, quer se Cundem na dout.1-ina, « Lembram a lgun ; o iu~o!lveniente de po
quer na filiação liistor-icn, quer n~t olJsc r rnção derem appare::or JS clilforen tcs c.xlig-os dils 
dos factos. (.1p,iaclos geraes.) diversas p'.'ovinci •S, que nitu p:issfl.m Caci!-

Fcita a miu lrn.dcfeza, vou inicia,r o ntnrJ11 e. mente s ~ 1· c_onliccidJs pe.lu3m1.g i ~trados do; 
Os tmpugnadol'Js do proj ;cto tl'àum, como tribunaes. 

solyçito para: re3o lver e3te g1·aviosi1110 pro- ' Ellte11clo, ·pcir .5111 , 1pe, sendo o.:; ma.~L;trndos 
blerna, _qurtl '' qu:i se vincula. a 01·ga!lisação especialmento dc~tit1 :do.; uo conlwcimento 
elo mai8 impor·Úl!lte podC!' da n:1ção, um dJs leis. seu offici n 111 ".'S impõ:; o dever de 
substitutivo cre:rn .lo a unidade judicia ri <1 , mns e~t u .for a.s leis r.lc toh;; a.s prov inci,ls, aonde 
d,wdo aos· estados, iL ma · exclu3irn co111pe - sun. jurisdicção s:i r·st enue1· ; nlé:n de íJU 'J n.; 
tencin aju3fo:acle1wimeira instancia.Em sub- provinc!as !1i\o ele scgn'r mnito o cx0n1plo 
s1ancia, e a reprofocç<"io uo acto addiciJnnr. u'J1a das ou tras e co:iscg ni utemente nii·J te-

0 SR. AMPHILOPH!O - Que fvi ti rado · tlos rito de veriticar- ~e bntas Liifl'erenç1s de co 
E::;bel'os UniLlos . 

o SR. CAMP03 SALLES - Pel'Joe : ll::Í.O fo i. 
Mas, senhcre3, o í]Ue en quero é LLmnnci:i r a 

· est_e Congresso a t enL1liva. ele nm gravbsirno 
attentado polit :co . AIJ.nillo que a fürn'uç:io 
de 31 ja nos deu, den t1·0 do> moltles da 1110-
narc!Jia unitari.1, é agor'' re3snscitado pelos 
nobres repr .~sen tantcs, como c i raz de sa fr~

fa_zer a3 ju3t8S exigoncias da R<3[Htb! ica Fe
derativa em l f:9 1. (Muito bem; apciarlos.) 

S.anh ore·;, a este respeito in roca rei tambem 
u m testem unho hisbri:o, d L nnior v.1 lia, 
para as ,igualar tFna cir·c.im3ttmch qne torna 
extremanBnte desºa\'O!'avel, inexplicJ.vel' 
con;!rang~ dora a situação. cm que Se CJ!locarn 
os nobres impugnadores do projGcto. 

Em 1831, isto é, cm consequc1!c!a da revo
lução eles;a época, out11!'gou-s3 ás provinciQ.S 
do imperio a f.1cn ldadc ele com li t11 ir e orgá
n bar a sna justiç t tle prirnefra ins tanci<t,; 
mas esta fücqldade vinb:1 acom p:rnluda bm
bem da de orgauisw o respactivo processo . 

Fui e:n virtucl J deJte principio c.J:1s:igndo 
no aJto addicional que as p;·oviueins do im .. 
perio começaram a organisar a sua j ustiçt de 
pri rneira instanr:i~, ei talJele'.)ando n. rG3pecti va 
juri3dicção, assim c.J:i10 a 1livi~io t ir1·ito ri.t l. 
Em muitos po:i t,Js tri rn on-3e sensivül a ten
denchl de alal'g.1r q11a nto p:i.:;s iYel o precJito 
constitucional, tão"r,rofu:1Llo era o sen ti mento 
da independenci<l l'.)C3 l . 

Lligos; antes pocler,•mo3 t ; 1· n. vant.1gern de 
ser mGb imitado oco ligo que tiver pruduz iliJ 
bons effeitL'S em ·algt1m 1 provinci.1, i'ivr::rn lo
s:i a 3s! m ela c:.J3mi L:de que sofft'.31ll03 hoje 
pelo CoC:ig,) uo Pi· ccs;;o Crimina l tlccreta·Jo 
pela a:;; som~Jlé .1 ger,ll, ·de qne:n nem u'.11 .1 ga .. 
r .:n lia 1:os ind uz 11resenten18nte a esperar 
como nBll1oramc nto em tal obje tn .» 

Alti está o contraste . Hoje rnmo,3 o il lust e 
ro presen tan lo por Pennm'mco, a pa ro1\1uo 
dean te Ll e3ta. pc1·spect! v.1, qne l lt :) p.wece ater
radora- ad i rnrsidade ela legislação, ou, ainda 
meno<>, á Llu alida !e j u:J ici •rin, proJ u .indo o 
cahos no seio Lla_no.,sa so2iedade, perturbando 
as reh1çií ~ s de direito o s '.cr·ificJllllo os ma i.; 
vi laes i11 teres ;es. 

Poi.s be m, liourn ha 60 anno3 atrnz nm 03-
pirilo menos timi·.lo tlo que o do nolJ rc repre
sent:wte e segu1•amente tão lLici,.lo como o s~LI, 
qne lançav.t CJl'.!j: lS:lJ110Dte 03 fuml.un cnto : 
elo um;1 do•ltrin:\ sit, quo , indo a l ·~m lia dual '
dado jn lic ia1·i:1, acc}ilarn a dirnr.; iLl.td e ela 
legi:ibção. 

Senho1·es a es to re.>[Jeito tcn '. 10 n ~c is::,i c.Lldo 
de dar u 111 1 e ',plicaç<Io para íJUC nft·.) lt .1j J. 
ma.is cl u l'iJa s il.J:-o o n10:1 modo do pensar e de 
p1·oceJer . 

Sustentei JJ) governo, até o h slantc cm 
fJUe assignava-so o p:·ojec to de Constit uiçií. ', 
a necj~s idt\llo de coi:s 1gr;1r-SJ o princi [JÍO d;1 
legislaçã.o s·2pa rad.1, e sctstentli o~te p1focipio 
porque enleadi que EI\l r•reci SO n:lo tirar U03 

o SR . CAi\IPJS SALLE8 - E é preciso r.o ta r 
que o:; ii;·oprios Srs. rep1'ose11tJ1lte2, impugna· 
do1;es elo lJl'incipio, silo os quG c~ltitc,m os se~s 
me l1Jorc3 rnnclamentDs. 

O nol.r.:i Sr. rcpresenta:ltc poe P. rna·nbuco 
diss '.l na sn:l. l.> ril!1ant•3 oraçoto, aqui ouvida 
com o :ic,1\:1111,~nto c~o1, ich a um mestre, qu~ 
nós ainda ra·mos encontrat; as basJS do eli l'eito 
nos imperecivtis pl'i:icipios füi. lei romana . 
Isto quer dizer qu e os princiiiios reguladores 
elo direi lo :;ã.:i os mesmos em t>da a parte. 
Po's liern, si ~s3im é incon t e~tn.re'.rne n te, o } 
somo3 Li rn povo homogeneo pela. ra<;>a , peta, 
liug11a, peb religião, pelas tradicções 11:sto
ricas e pe los costumes, é ce l'lo quri lnvemos 
ele ter n ~cess8t'iamente o mo31110 cliroito, re
gu hndc· as noss~ s r.; Jac;ões j u ri cli~:is em toch1s 
as reg!õ2s 1k lZ<?pu b!ic.1, sem que par,t is;o 
se,j11. necesoa riu qne a no ;sa legishlçiio, os 
nosso; co:ligos SL~ja.·.n o pl'Orlucto elo um u:lico 
p,JJcr bgis l ti1·0. 

Senhores, si ó dahi, das ' tt'adicçi'.íes s::i:11pro 
Yi va~ do di!'oito roarnno, como r.liz o nobre 
representante c!c PernamLuco, que teom snr
giJo os cotligos mo lcrnoJ os m::ii .; pÚfeitos, 
poríJ 110 é Já que está a s~li.1 i;1 liçüo ti a e'.i:pc 
rie::·cia, por qne razão fíUl' t'ern impoclir qu e 
cuda e·;taclo füç1 as suas leis, q113n.Jo ell Ds 
podem o ITdl'GCet' c;\111 po á obserY;1ç·iio dos lc
gisLicloras, cond11z in .i c~:i3 a u:lilade pela ex: 
periencin ~ (Muito bem, ;n iito bam.) 

O SR. J os1~ H rnmo - Neste caso, porque 
·reserva p~ra o Congresso fetlel'n l a facn lcl::tde 
de· l eg i ~L1r sobro fa llonci :s ? 

O SR. CA~1Pos SALL~~s - s-o cxcepções . 
,\ coso respeito d ovo km l.i: ar ~.o nol.Jre se na
dor um ractJ qué so esli\ cla n,10 nos E;lado·;
Unir.lo'· . Ton lo alli ::s hgis~atur_1s dos e;h
c!os :i fücu !dado i!e r!ccrotu· os sem coligo~ , 

to l:tvia resénoci s.º , como di ;se o no'.:Jrc sena
dJJ', fü) Cungrcs:o r~ lkt· . !, a C cuJ ,Jti<l o .J'a rn. 
Je;:;·i , Jnr ~o:, ro f,; l n;ia~ . E:1tretLnli',segu ndo 
o teot 'mtn!tJ d J u;n esc;· iptor mJ:lo:'nissimo, 
nà.) se co::so.:piu a 1'1pt 1r li. Uniti,:J e fazer ex
e~:it : H' e n to lo o t m·i tol"io nacio rn l unn lei O SR. JosB Hnmrn - O C)ntco 11.unc.1 pe:· 

milt iu. c ,ta·Jo3 uma ú:1s mais imporlai;tcs mani!'e;;ta- 11nic:t so'.Jre r,lllenci .s. 

·o SR. CAMPOS f ALLE.'! -E o ooLre repres' n
t nn te me p2rmi tti 1·it. qn J a_:;-o: a p~ES} a re .i
ponder a S. Ex. com a . opi 11 ião de um se u 
illustre contenunco. 

ções tht sua so!Jcr:i n ia legbl.L! i v:1. En 'O:ll rei algure3 unu ob3.JrvP.çi10 q;ic ;n.) 
Fui, p'.lrém, rcncido, porqno a nHiorfa dos p:u·ecc rle ~·1• tnde val0r cm f.1v:1r cio prin cipio 

meus coliegas p1Wrn ll ::iou-sc om sentido con - <l t L~gblaçiio sJp :r ,1i.l t. N·ita-3; urna difft)
t1·ario . ren ça entre a Su'ss~ e a Uniüo Anrnricana> 

Na camara do 1.?3G tr atava- se, eut rn outros Cumpre me ~1q : t i do. tarar, p:iis, q113 jú, 0:1\' i no que l'03~1eila ai) J'l' 1g :·o;rn 11" sua logi>l a· 
çü.o . Kt Sui;sa, do1·i.10 n circum;t;inchs pe -actos que já f.,zi::im p:'e.>entir um moYirnento a respe'. lo uma v:1g t cc11s11ra, <pe, npJ;;nr do 

r eaccio11 ario, t.!c decretar a ill co1i,ti tncion:tli - venci.lo na divergcm·i · , p.3rm.111 Ki 110 go - culiarco, n. u:n certo a;üag.1n i.;rno üe S3a
dacle dn lei de 16 c!J <1gos to do n1 es:no anno, · vcrno, pJ t' cnlcn ler que, em unu- situnç1J time:ilo ' , n. tt nn c~ 1 ·ta ri va' i l<l lo m :~m >, 

votada pela c.ssemlJlea provinr.:i:1l i.l c P" r n 1m
.buco, lei q:.ie tiulu eslahJleci lo a su3 or·grc
nisação jmliciHL.t. D[l, co:1imi:siio re:;pectin1. . 

.-.. encarregada. de !n.tcrpor n sen p~1rece ; ·, desta

cou-se o ill u st r~ depuLlc!o L·1iz c .. v;tlcanti ... 

c.JlllO o.;l:-, ni'lo c:a _e 1s.i de lc\·ar n. minha. 
::1.-;co;»ti •ili i:itlo an pon t') de se p:1rar-mo tios 
meus compa11lt irn.i L'lll urna cr1e,-t10 de d•m
ti·ina (áp :iialos g:rw s) c rp1e nii.n a!U 1·ava 1 

parte prnpri<rn1e11 te 01•g\111ic,1, Cu 11 uamG11 lu1, 
da Cuns1ituiçã.o. 

dimc·1111cnte ac,mt-:cc í]U) nm ca.nt :l.o a tn
pte à sua leg i.; laçito umn. lei do outro can
til J. Nos Estatio.;-'.J11 i.Jos tem-se obs3rvarlo 
um p!1 en:i:r.eno in loir,unente diverso; tod:t a. 
voz íJue a !oi Lill 1rn1 csta1li p1·,idu z bon3 re
snlt.1dos tu appliC[l\:ií.o, é ol lti immediattt
mr:nle t1·:111s,1 l.lllt:l.·la. Jl \ra a l eg-:slaç~o de 
o:i t ros e~t :Lia;. 

O SR . Jos1~ Hnmrn - _.\utor dJ. lei . 
ó SR . CAMPOS SALLES - . . . p:ira dar o S3 U 

pnrecer em rnpar[l.t\o. O Co 1g1·a :so luc1·arà 
cm co11 hecer a clevaçiio de vist ;; s, a firm eza 
Liemocrat'ca e o b1 iibantismo com quB o il
luslre per.:a nibuc.: no antecipa v.t naquella 
époc<~ os fundumento3 lhi po litice1 exJ!o·imen
tal, ensin:Hla em nossos dias pJr um emeri to 

publici.ita. 

Demais, nü:1 c1\l urna ri1 1cs l;-LO de c.111f'ia:·ça 
nem de n1cditl L govcrn:unenLll. (. \poiwlos.) 

i\fa~, S':ll :10rc.', d Gel 11\J cl:l qn i q ne a~ce: tn 

ft·a.nc:.v11e11te a omencl•• a1wesen tacla por ril
gun ; Sr~. repre:; ' 11t-.1ntc3 1'tstabelec3ndo o 

pl'incipio. 
o SR . NAS')LIIE~TJ-Isto é que é Sei' co!JC

rentc . 

Daq:li resu~Ll qu3 a le,-sbt,1çlo a1113rictna 
t ::n ti do 11:11 prog1·csõo unis sens iH•l, mais 
l',·[I J tio •pe a eh Su:ssa . 8' c.; te por cer'to um 
arg- umenlo d J Íl'rccustvel vd ,ir om Cavot' tio 
systcrna. W:-3e quo clle conduz :1 unida.ia . 
( Ap0i -.idcs e opai-t.:s .) 
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Yotand.o nqui por oste systemll, não qn~1· 1 
i ~~v \:1zci r r111 c le D~1 r. 1:1 .-1s 1~ :.:l a liA loc hJ.o n. ?t,r1 

gaçií.o p:1 r:'l c.,d<t es !ado de ndoptur para ~i 

Ll!l)a lcgi:;Lição capr-iclw~amenle rliver3a da 
do; on'troJ c:,tndos: não; o que raz<!rn os é dai'_ 
ih.<..> sobcr.rni:t legblntirn last'.l.nt·j para que 
e .da um pnss'a arloplnr r.s in~titui çü 'S i]UB !110 
b· j <!íl poct1li :1rcs ,1 t111if'un11;saJ-a3 tudüs 1n 
Í1:i · lo g-01·al, na. p::irrc c:n <JLW a; rola ço,•s j11· 
;- id ic · s ol iql e:e:·e!ll a.:; n:c.órnas cond iç-üe; ele 
11!1 [:·0r::1itb.le . l'iii<J ted10 r pcl'io de q Lrn pos ·a 
s·t11:r dnrJ'li o cal.os. ( lpoi:ido . ., m uito ue!ll .) 
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RIO GRANDE DO SLTL 
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~ (1'0ln0 , Dl'03.,, ........ ,.,,,,.., , ,,,,,,, ... , , • , , .. , 

50 juize3 mut"t°.ci p ~ es. . ..... . , .•. . , •. , ... , . . . ... ... . 

l\JINAS GERAES 

·ü3 jui2cs JT.tt n; c ipac.s ., .,, ...... • . . , .... . , .• .. . , .• 

Como se vé, a jnsli\. :t de primeim in:; t,1ncia, 
cm um estado de menores recur.;os co:no o ela 
-Paraliyba, cuslit 180:400$, a elo 1-'iauhy elevn 
se <t 147:33 )$, a do l\1aranh fo a 2'23:8i8$, a 
~le Goyaz tt 143:0ô8$J34, e nssim ]D r deante. 

Agor,'l cumpre co:1llec3r tamb~m em tltta-
1\Jes as despezns que se raz01h com a. justic t 
da seguntla istami !. 
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.; 95 , 10ceoi.i .l 
Este e; nfronto 6 n·;ce,,a:·;o p::1\t jn _, t ilkar · 

a minlrn p :'O [ o;; çií,. ,; i:, lo é, •. !'·s·le q11e se eu 11 - I 
oi.lera pl~_ii\'(:l ros e; la-.l o; 1nnt1 le:·crn « pri-' 
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Aproxrrnemo;; agora estes algarismos. Um 
estado como o do l\farnnhão, pür exempl0, 
que dispencle cerca de 300:000$ c,om a r.uajus
tiça de primeira iustancb, si qüi zer ter um 
ti-ibunal superior igual ao de Goyaz ou Matto 
Grosso, isto é; com cinco membros, o qúe aliás 
mo parece de mais, terá de accre::centar só
rnente a sonima _de 35.528$ para complet,,r o 

como acàbo de ouvir enr apartes, qne suppri - Muifos delles -coi;is9guirão satisfazei; con1plo~ 
mam alguinris outras despezas ou r2cluza-se o tameute a!> nece~ sidà'.!es da sua jU'5tiç1 insti.
numero l!as comarcas: 

Vou agora apresenfor outros dados para 
mostrar .de um medo mai3 categiJrico como e 
improcedente o : rgurneato que 58 funda na 
falta de recursos. 

Seuhores, cada estado, no pasrnr pam o seu srsfemn . . i udiciai-io, autonorno, inélepen- . . 
1 

• 
J • nüvo rc-girncm,tera l e reL'. c1orn11'-.0S se11s ser-

deiitc, descentialirnclo em todos os giaos. A vico3 cem risnecessitlades da sua atlministra-
.1w::.111a observ,, ~·ão e com igual resultado se çã; e com a capJeidaLie das suas·renJas. 
a pplica a outros e::.tndos, os mais fracos, 1 . . 
aquelles a que se attribue escnssez ele rocur- Nem tod?s os estudos ncce::~1fam de tr1lm-

" · ( t · z 1 ) Bastº naes supenores compostos ele cinco membros. sos "nance1rrs. , p oiac os e apar es . , "• . 
' . 

tuiudo tribanae.> de tres membre3. 

E' sabido que onde ~ -menor n ri r,1ueza, tam• 
bem é cone.;p ::rnclenternente meuos agitctda a 
acti viLlade elo fôro, porque são em menor fre 
qi.1 e11cia os netos e contr11Ctos d~ q~e i:esuÚam 
os litígios j ndiciaes. 

O mappa que aqui apresento demonstra· 
perfeirl•rnentc a verd .de ild que acabo de 
dizer. Vej:. o Congresso como o numero de 
c.lUS '.\ S decresce na proporção rla riqueza de 
cada estado (lê) : 

Feitos apl'esentados ás Relações dmantc o mrno do 18.39 

ES T.\ 0 0 $ 

Uclê !l . · • · • · • · · · · • · · · ~ i~1~~ ·1 ~~.·s·:: ~::::::::::::: : : : : : : : 
_ . 1 i\.fara. n1 1ü.o .• , .••••.. , ..... '<! •• ~ •• 

~u. 1 l.u:z .. · · · ·· · · · ·· l1 i::tuhy ... ,, .. . ..... . . . . . · · ··. · . 

Fo d ileza .. . • · · • · · • · · l ~~~rtr~1{â ~ «·1~· N ~ ~· i~ :::::::: : ~:: 

Hcci:'c . . ............ ~ ;;E~?.~t:~:º:: :: ::: :: : :: : :: : : : : : : : 
~:ão Sal nvl n 1· • • •• .•• ) ~~l1~~:~;~·.:: : : : : : : : : : : : : : : : : · : : : : : : . 

1 CopiL:tl ..... . . . ........ . . . . .. ... . 
Cn pitnl Feclcrnl .. .. Ri o de .faneirn ........ .. . . . .... . 

/ Espil'ito Sant_o .. . .......... . .. .. 

-. - 1, 1 1 Sii .> Poulo ........ . .. . . . ........ . 
:-::a 3 au 0

• • • • • · • • • • P:11·n.n:i ....•...... . .. .... . ..•. . . 

P J l'~J A bgre ... , . .. ) ~:1~t;1~~~?1~1~~~~S.l~I. : ::: '. :: '.: ::·: :: 
Ou1· 0 Preto , .......•. "1i11 ri s Gc ra cs .. . ... .. .. , . . .. .... . 

gl~.;:,~Gá·:::::::::::::: tl~~~; êi1:~~~~ ::::::::::::: :_::: ~:: 

Chamo n attenção do Congresso especial
n:ente para o numeio elas causas civei3 e 
commerciaes, que são as que podem revelar 
a imp0rtancia ele cada circum~cr·ipçilo judicia l. 
A experiencia que tenho do fóro, onde tenilo 
pasrn.do 25 a!mos da minha vida, me adverte 
q ne não é pelos aggr.1 vos, appell8ções crimes, 
recursos, etc. que se conhece a importancia 
real do movime:.ito foremc . 

As caus~1s quedenunchm agitação de inter
e3ses são as ci \'is e comrnerciaes. Destas 
vé-;e que no a11 no de 18S9 o Ceari a presentou 
oito, Rio Grande elo Nor-te oito, Sergipe oito, 
l\folto-Grosso s ~ is, Goyaz dous, ele. 

01'.1, lling-uern lliri que cach\, nm desteses
t:: dos dera possuir um tribunal com mais de 
tre:; membros . Quer isto dize r que com me
nos de 20:000$ terit cadc\ Llm o seu tribuna 1 de 
sn 1 ~ eriol' iustancia . 

Yeja o Congl'esso que e 11111ito in~ignifkrnte 
o beueficio pecnniario que o substilutirn pro
porciona aos estu<l'os em troca da sua auto
nomia j.ndici.ufa. (rlpoia:los geraes e op 1}·tes.) 

Senhores, vou ap1·os3 ~ r, rcsnminclo, a eon
cl:wio elas minh::is o~)Srcrvnçõe s, porque ni'io 
quero abusar po1' rnctis tempo da at tonçã._q.clQ 
't:ion ~esso\ 
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VozEs - Estamos ouYbclo com mui to in
teresse. 

o Sn .. CAl\lPOS SALLEd - E' bmbem um erro 
suppor que o membro elo tribunal superior de 
Goyaz, que tiver, supponhamos, Ye;:icimontos 
de 4:000$, seri menos bem remu1wrado do 
q1Je o de S. Plwlr, por exemplo, com 8:000$ 
ou mais. 

E' um erro, porque a expe1-iencia nos 
ensina que nas gmndes capitaes, nas cidades 
ricas, as exigencias da vida são muito mais 
pesadas e imperios·rn, e nessa diversidade de 
circumstanci:1s estabelece-se a provorciona
lidarle cios vencimentos . 

Em um estado americano, o Rhod ls!and .. · 
for Sn . REPRESENTANTE - T!m estado pe

queno .. 
o SR. CAillPOS SALLES - Sim; pequeno em 

territor io o em popul ação. Ha al!i quatro 
j uizes, :-: o todo, qne se encai'regam d :1 justiç:\ 
ele J• iustanch e cornpoeem a snprcm1 có '.-te. 
U:stes m~5 btrados sã.o c!l:;tribuidos pelos elis
trictos judiciaes, onde cada um, separarla
meute ou singularmente, faz a justiça loc~ l: 

depois rcuuem-se na capital do estado para 
j nlgarem, em tribunal collecti vo, as causas 
de nwior a.Içada, ou em gráo de awell.rrçiõ:o1 

4 .. . ... . 31 ºI .s ..... . . 

nos c1so3 em que esta t.em logar. Eatit enten
. elido que o juiz _d;J, sentença; nppellada não ln· 
tervem no julgamento, o que reduz o tribunal 
atres 1113mbros. - '' 

D) que acJbo de exp)l', chego logicamente · 
a esta· conc lusão: o argumen to economico, oi 
prova de mais, ou nada prova. ·ou os estados 
possuem · recu!'sos sufficientes pai;a a jU3tiça 
de l • inst:\ncia, como alias o reconhece o 
substitutivo, e nesse caso 03 possuem tambem 
para a de 2• instanci;. ; ou não os possuem 
pJra a ele 2ª instancia e nesse caso muito 
menos os p:issu ·m p1r.1 a cfo primeil'cl. 

UM Sa . . REPRESEXT.l.XrE,....:.. E.5se ar"u-
- o 

mento deve pesar muito na solução. du, qn33-
tM. 

O Sn. CA~rros S:,LLES- Sem duvida: Por· 
tm to é preciso não trn.migir: ou adaptamos 
o sys t ~nu elo projecto, fon.Jan•.lo ti iDLlepan·
dencia, a sobGranü\ elo pJc!Jr judiei.trio cio

8 e;t.11Jo3, ou CJ;JS:1gra11103 fran~amenL', ·sem 
disf.1 r~e3, o principio da un:d:tde judiciaria. 
Mas neste caso tenh~mos a co1•ng-em da coli. 
tra-l11 crch:1, refro,:;a1icm93 p:lra .traz elos 
G.spiritos de 1831 e submettamo.s o.:; e.>tados 
á S'l1bortjinag.ío, au !11'0 c~e \11Xie~' oo~h·aJ e~. 

{ 

·" \ 



- todos os gritos da just'ça. (Avo iaclos, muito, ! Desejo pronunciar claqur o seu-nome illustre 
bem e apcfrtes.) - . , e consigrmr a sua valiosa opinião; pam render 

Mas Senhores, e preciso pensar bem no> gra- ' • á sua memoria imperecível a mais frai;ica e 
ve3 perigos que semelhante systema póde acar·-1 calorosa homenagem pelos assignalados ser
r_;tar. Por mim declaro que nunca houve em · viços quf) prestou á demo~racia: refho-me ao 
politicn o cpe m~is me apavorasse o espiri~o j tlnac!Q Tavares Bastos ("Muito bem, qpoiaclos 
dó que a centralisgçfo do poder. ge1·aes.) 

UM SR. REPRESENTE- Quem quer i::i30? !\o seu impo1;tante livr0 A Provincia, clizh 
O SR .CAMPJS SALLEs:- O quereis vó.> CJni elle já em 1870, vinte annos antes de nó_:, o 

o vossó""substiluli vo. E si não o quereis, por seguinte: 
que recusais o systema do projecto 'I « .O que dá relevo original ás instituições 
, Chego a outra questão;·os nobres represen- judiciarias elos Estados Unidos, não é sómente 

tante disem queacceitam aorganisaçã;o elo pro- o cuidado com que CormJu-se alli um pOLler 
jecto, com tanto que se amplie a competencia independente d<1 acção do governo, mos a 

. Não lict r2cuar. Achamo-nos posilivament e 
_entre estas alternativas irreconsiliaveis : ou o 
unitarislllo, ou o federalismo. Ou a unid,lde 
da justiça, ou a dupla soberania no -poder ju-. 
diciario~ Não lia aqui transacção possível. 
(Mi1ito bem, apoiados.) 

Esta questão é extrnmament.e grave, porque 
da soluç[Ó que vamos dar deve resultar neces-
8ariame,nte, fablmente, ou a fuudaç[o de uma 
boa Republica, ou o sacrificio, o repudio tota 1 
elos principias republic11103. t-Apoiaclos, mi1ito 
bem.) 

~ civil do Supremo '.fribunal, dando-se-lhe attri parte imporia,ntissima qne na, política e na 
buição para.julgar todos os feitos, da alç:Hla administração cabe nosjuizes. 

Senhores, já e s funcl1dores ela repnblica 
americana, com aquelle l;om senso que ainda 
hoj6 todo o mundo admira, diziam que, si al
guma cousa ha que deva merecer particular 
attenção em um organismo pohtico, é preci
:;;arnente o poder judiciaria . Todos os poderes · 
~ão fortes: o legisln!irn dispõe do thesouro, 
o exe~utivo commanda a forç:i, a,rmn.dn; o ju
diciario só dispõe cio julgamento. Pois bem, 

tal como se acha constituído m Suissa, onde E' o poder judidtl encarregado principal
na opinião elos , nobre.:; representantes, mani~ · mente da defesa cl:l Constituição; e o gr,\!lLle 
füsta.-se a tende:1cia unificadora. l poder ·moderador da sociedade, preservando a 

o · Sn.. AM!'HILOPIHO- Como · y, Ex. fez ai·,·a ela altiança ele aggress5es ott venham elo 
~-- go·verno feclei·al ott elos yovernos particulares. 

, em relação á parte criminal . . 

l .r,_ 

0 .SR. CAMPOS SALLES.- S ~nhores, na Suis
sa não exist3 tendeucitt algmm. para a uni
dade judiciaria: o que lá apparece é a ten
dencia. subversiva, pernicios"), condemnada 
p'.l!os bons espíritos, igual a isso que v. Ex. 
quer trazer para a nossa organisnção, de am
pliar a esphera ele competencia d1J tribunal, 
abrangendo as causas de éerta natureza ou 
de certo valor, como as que resultam doca
samento etc. Mas esta teudencia tem encou
irado os mai3 energicos prote3tos, inclusiva
mente, o de um cios mais conspícuos membros 
elo tribunal, em um livro ele inestimavel 
valor sobre o dil'eito publico federal suisso. 

Devemos, porém, considerar, senhores, 
que as no;sas circumstancias são bem di ver
sas elas d<t Suisn. BJ.sta confrontar o seu 
territorio com o nosso, cóm uma pop:ilação 
tle menos de tees mill1ões. A centra\isação da 

... A coostituiçiô dos E;tados U11ido.>, re-
:iolveu uma das 111aiores difficulclacles de um p:1ra que ªsentença seja tr.m' em uma força, 

é prec's1, é indi>psnsavel dar aosjuizes e trib:)!n systerna político dividindo o pocler j11cli_ 
cial em tribimaes federne s para C]U3Stô3S ele 
caracter nacional ou internacional, ,e em 11·i

b.unaes elos estados p.trn. as lide3 e processos 
·communs. De33e ideal se estilo aproximando 
povos em condições analogas ús nos3as. 

bunae.:; a supremacia moral. Ahi está a base 
ele seu podei', o pe le3tal da, stm autoridade. 
(ilfttito bem, muito bem. ) 

Senhores, nunca um govemo achou-se tão 
bem no se'o de uma arnemblea politica, como 
se acha agora o Governo Proviso r·io em pre-

... Diviclir um poder que cs publicistas ee- sença deste Congresso. Os ministros, vós o 
ropeos reputam indivisirnl, e a mü; eloquente tendes observado, individualmente nada pe
homenagem á des~entrafüação, suprema ne- dem para si ; collectivamente elles nada, .pe
cessidacle elos vastos estados do novo Mundo, dem parJ. o governo. O que clles vos pedem, 
concliç;o de vida e de liberdade.)> é que decreteis um bom g·overno para a nossa 

E' lldmiravel a lucidez de3ta synthese que patfri.(ilfuito bem.) Tudo depende ele vó3,tudo 
constituiu a mais brilhante apologia cio sys
tema. 

Os SRs. AMP.HILOPHIO E JosÉ HYGINo-E' o 
que nós queremo3 co:n D emenda: a d·escen
tral is ação. 

competencitt judiciaria pócle não ser lá um O S1't. Cj\.~IPOS SALLEs-Mas a vossa eme11-
mal tão grnude como o será acpi. (A.partes.) da centl'alisa. ( Avoiaclos.) Quer-se adjuJicar á 

estit em vossas mãos, porque sois a suprema 
autoridatle. M;1s, para que um governo seja 
bom, é i1111ispensavel que elle se apoie no di
reito. Pois bem, fundae uma justiça qne ga
rantindo a e trecti viLbde do direi to, possa !'ler 
em nossa pa trb, corno o tem sido na União 
Americana, o mais seguro ponto de apoio 
para o dc5dobrnmcnto completo deste vaslis
sinio progrnmma naciona.l - os·E;taclos inclis
tructiveis nci Unilío indistrucfrve/.. (i1iuito bem. 
mui lo bem, palmas. O ormlor d calorosamente 
relicitado por grnide ni1mero ele representan
tes .) 

Os apàrtes que ouço obrigam-nie a soccor
rer-me da opinião autorisncla, exarada no 
livro d.:i um dos ,brazileiros mais nota veis 
pela elevação tlo talento, pela tenacidade no 
trabalho, pela sinceridade do p:ltriotismo e 
pela franca adhesão do seu ·~ulto espírito :is 
idéas demo~raticas. 

competencia elo Tribunftl Federal ojulgamento 
em ultima instnncia ele to.los os feitos. Mas, 
neste caso, que restará do systema 'I A qne 
ftc,ná reduzida a incle~endencia e a soberania 
dos tribunaes locaes,~i as sua~ sentenç1s fica
rem s~bordinaclas á cl 'Cbão wprema cio Tri
bunal Federal 'I 

1\,10 de Janeiro - Imprensa Nacional- 1891 
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CONGRESSO NACIONAL 
38ª SESSÃO EH 15 DE JANE!RO DE 1891 

Presidencia-dQ Sr. P)"ltden!e de JJ1oraes 

Ao meiq çl ia faz-se a chamada, it, qu[tl re
spondem os Srs. Prudente de· Moraes, l'lfatttt 
Machado, Paes ele. Carval i10,J oão' Neiva, Fran
c s;o Maclrnclo, L-,ov_egildo Co::ilhl), Joaquim 
Sa.rmenlo, João Pedf'O, Cünha ' 'Junior Jos:í -
~cun~lino, Mai1oel B 1rata, Ant.,)nio B;ieiH, 
JoarJlllm Cruz, Theodoro Pttcheco Elys3u 
l'lbrtin3; Joaquim CJtuoda, ílezerra de Albu: 
querque Jm1ior, José Rern1r·clo , Oliveir,t Gal
vão, Amaro Çav:tlcanti, Almeidü. B::u'
reto, Firmino Llã Silveira, José Hyg'iao 
José Simeão·, FreclericJ· Serrano" Pedro Pau~ 
lino, Tavar0s ' 13 ,ts tós, R'Jsa 

1

Junior, CoJ
lho e Ctttnp:is, TlDmaz Crnz, Ruy B:whJsa, 
V1l'gilio Dam:isio, Do:ning03 Vicente, Gil 
Gbnla:t, Moo tefro ,do Ihrro.o, Lap:w, Dr;:tz 
Carneiro, Campos S'.11les, Ub:\l(Jino elo Ama-

, r .li, Siw _to.s A11cl r:.11le, G,.;1ie_rJso Marq11es, E;i
t i;ves ,Jnn ror,. Ln1z [)el!in1, Ramiro Barcellos ·. 
Pi !iheiro i\L1'ch::vJci, Júlio ria f~i'1)t 1, Ces·1,rio .H~ 
Yitl1, . Arnerico 'L· bo , Eduardo ·w,rnch.nkolk 
Jo1ió Sev.Jrin.no, Saldn.nha M:trinh6, J nn.r1nin~ 
de · SJuza, Silv.1 eane:fo, ·Silv:t P.: mnlus 
A,quilino do Amnl'<ll, Jo9rp1im Mnrlinho, Pi: 
nl18iro. Guedes, BelC0rt Vieir.1, L'c'1óa Rorlri
g,ue.>, .I-nnocencio Senedello, Nin t Ribeiro, 
Pedro Chetmont, Malta Bacella1;, Cost<' Ro
drigues, . Casemit'o . Juni91', Anrrioio Fialho 
Nog uei_ra Ra,r~rnJg-.1il. N:elson, -Pire3 Ferreira: 
B:l.rbosa Línb, · 13ezerril; João Lo pes. Fre
derica Borgil~-•. José Av,elino, Jo;é Beviln'lnO., 
Gonç1.lo tlc Lngo2, Nascimento, Pciclro Volln. 

. Epitccio, p,~11r'o Amel"iCO, Co:ito Cartaxo. Sil. 
·A wlrado, · Retu m ha.. Tolentrno de C;w:val hri 
Rosa e Silva,, J oã'l BarbaLho, G·o:1çal v .33 Fer:· 
reira. José M 1riano, Juvencio ele Aguiar, 
AlmeiLla Pernambuco, Awlr.i Cavalcanti, 
H.:1ym undo Bílndeii'.1, · Annilnl F<tlc1io, M3ir11, 
d i V .S'.!oncello', PtJ rJi.ra de Lyt\1- , João ,de 
Siqueira; João Vieira, Luiz ele And1'::i.-le, Es-
' irito S 111to. Bellarrnino Carneiro, Po:ite3 rle 
Miran•h, Oiticic1, : Gr1bino Be~onn, Ivo 1lo 
Prado, Olivek:t V;üladão, Felisbel lo Freir,i, 
Augusto ele ·-·Freitas,' Paula Argollo, Tosta, 
Seabra, Antonio l.':u?,ebio,' Z:.1ma, G'l.rci<t Pi
res, Arlhur Ri os·, M1rcoli110 ·Mou1'n, Sintos 
Pm·ei;>a, Custodio el 1 Mello, Pa.í1la GnimHã-,s , 
Milton, Amph;loph-io, Oir.ny.-;io Cerqn:ira; 
Leoveg ildo Filirrnirns. B1ril.o de S. l\fat'C03, 
I'ifo:fra·lo, 81rão rle Vil! t Vi ç1;;~ .. Pr·i;;:o Pa
raisa , Mo:1ir, Frcirr, Allnycle J1111\or, Fo:nec:1 
e Silva, Fo1i:r1c1 H·-'lr":iles , Nilo PJ:)an lrn, Ur
b1no !\farconde ', Cyrillo de Lenns, Oliveirn 
Pint!\, Viriato <le Medeit~os, Fnnç:t Ca r valho , 
Baplisl:t da \Jotta ,· Fró:ls rht Crn7., Alcindo 
.Gumnbarn, Er:co Co)lho, Sunp::ü•1 Ferra.z, 
Lopes Trovão, J;lc~nes b1iriqne, l\L1yrink, 
Domi"nzos _.Jes.nino, Vinlrae3, Tlnmaz O;;lfiuo, 
Antonio Olyntho, fl ·,c111 ró. P.icinco i\hsca
renl'las, G.\bt' hl <1·1 M 1.gnlh'i.es, · ClH\.g-as Lo
bato, Jacob <ht Paixão; -Alexandrc , S to ~kler, 
Francls-'.o ·velga:, Coi'Lt Sennn., A l varo Rote
lhn, Gunç11 ves Clrn "º"· Felici1tno Ponnfl, 
Viotti, Outra Ni"cJcio, Fert'eirn Rnballo, l\fa
noel Fulg.rnci" Astolpho Pio, Aristi·les l\hh. 
Gonçalves Ramo~ , C 1rlos Chng.,,s, Cosb1!VI1-
clrn.do,· Pil.l leta., João ele A veh1r, Corrêa 
R'1 bello, Ferrei t\l. P.it'eS, João Luiz, Beroar-: 
dino do Campos, Francisco G lioel'io, Mo t·nes 
füt r ro8, DJmingos <ll'J Mo_raQS, CH'valh·• l, 
Angel~ _Pinheiro, J\Tu1>~ª· Ro '.lolpho cl:3 Mi-
11a'nda, Cosh Junior, Ro:lrig~ies· Alves, AlCr·Jdo 
E(lis, ·crwlo3 Gttrc!a, Rubiã.õ Junior, Flenry 
Curado, Leopoldo de Bulhões, Guinnrã JS 

SEXTA-FEIRA 16 DE JANEIRO DE 1891 

Natal, AzÚe:lo_, c,1ehtio de Albuquerque, 
Bellarmino de MendJnç 1, l'lh1·cüwo de Maga
lhã.es, EcJ.ua.rdo Gonçalves, Ferrn,n-10 Simas, 
Lauro -Mül.ler, Carlos Campos, Sc'.1imidt, 
L·1cerda Coutinho, Vic~orino Monteiro, Pa":.
reira ela C03ta, Antão de Faria, Julio .de 
Castill103, Borg .õs ele Medeiros, _Alcides Liim., 
Assis Brazil, Thomaz Flores, Abr.;u, Ho ·1;ero 
Baptista, Rocha OsJrio, Cas3iaoo do N tscl
cimento e FerrnuHlo-Abbott. 

A-br2-3e a ses3 ão . 
Deixam de comrnre~er com caus'.t os St's: 

Floriano Peixotó,Qnintino Bocayuva, Saraiva, 
Raulino Horn, Henrique de C<\rvalho, R) lri
gue> Fernandes, Martinho Rr,clrigu\33. Ju3" 
tiniano~Serpti, Amol'im Garcia, Theoph!b dos 
S'lntos, Lerndro · Maciel, Francisco So Ire, 
Aristides Lob.), Conde ele L?iguereclo, L ··onel 
Filho, FtJrrc ir,\ Branrlão, Americo Luz, Do
mingos Porto, Francisco Amar,ll, 13 1e.uo de 
PaiYa, Ces1rio Moth Junior, Lopes Ch·wes, 
p,1ulino Cal'la1, Mor2ira cl:t_:_Silv11; e S'.lm c1u
S't os Sra. Tlwo lureto Souto, Rangal Pes--
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- A. 11ip 'iilopliio Botelho Frei1 t J C.11·valho.
E spi1·1to Santo.- Juão d~ S:q : ·:r·. - Almeida 
Barreto,-Finnino d'l S ilveira.- Pedrn Ame
rico,-'}oufo Carta:x;o.-Banío ele Villa Viçom. 
-Vil'gilio Damcisio .- Auguilo de Freitas.
Iqnxcio Tosta. - Paula Guimarãe3. - L~o·vegil 
do Filg 1.1eiras.- !. J. S eabta. - Rosa Jwiio;··. 
- M. Valfo.da 1. - Felisbello F1·eire .- Josd 
B el'nardo. -Gafoão .-Zam-2.-BorbJsa Lima. 
-Jose Bevilaqiiz. - Joao Pedro.- Q itirino P__i· 
r J3. - Cwilki J,in:o1·. - Pinheiro Guedes.-Aq1.Li
Eio . - C.ietan? de Albuquerqiie. - !lmerico 
L?/Jo. - Alwii·o Botelho. - Aristides Maia, -
Chaves. - ./Jao Liiiz .-H·. Baptista. - Fernóindo 
Abbott. - .Hreu.- Jiilio F;·.;ta.- L •.ii; Del
p'iino. - Esteves Junior. - Carlos Cainpos. 
Gene1·Jso Marques .- Fern._cmdo },f, de Simas, 
- E..t"ar,1? Gmçalves . - fl1·ederi co Borges. 
Atmino A .. fonsa. - B aptista da Jlfotta.- Joao 
ela S ilva Retwnba. - Josd Paes de Carvalho. 
Malta Macha:lo . - Ser;;ellello .- Carlos G:irci(t , 

Ve0111 à m':lSa as seguintes 

· tana, Jo::iquim li'elicio, lncl io rlo Br;tzil, L'luro DeclartJções ele voto 
Sodre, c,''nt:'io, Almin~ Afl'ooso,_, Mi !~e~, - q1t~- D.:cla1• ,u1103 qu3, si e3tivess3mos pt•eseutes, 
tro,, ~ernat ,~~º ele '.\1 e.!clonça , :-:;a:;ito:; 1 ~1 '.ª• votariamcis a favot' d,1, nn;;ão qne lembm o 
Mau ih\~S B:t' i_.,~o, ~ llu to Br~nd,w, Jo:1.1pr~11 J aclia.men to d.a elBiQ:io dos congees303 consti
Brnve.3, V1r>;·1lto 1 esso)., Luiz Mm'.lt, Jpao 't ·,. te·· · 
Pjnheiro, Larnounier, _oo,n:ingos ,R,nch:, .B ~- ·

1 

u~tlla' d.as 983 ,õ JS, l5 cb j:rnúr .J de 1891.
ra~ de Sanl~1 1:-lel en1, JVI-tt tmho Pta l? J ,inror, Za ·na. _ Annibat Ri!cií.? . - J_,se Aii?usto 'Vi-
Lmz B'l.rreto, Aclolpho Gordo, Antomo Pcafo, ! , B C ·n• " _ Ale ··/es d• ·L.ii'a 

1 'd N . E t ri 01 · . D t ni~es .- . ª' ' "º· . t ~ '• . -A 111~1 a. ~g,iet1'tl., ~l'lle~ ·O e rvetra , ~- 1 Pe;·eil'a ela Cosia. - A~sis Bra•il . - Pedro 
metno R1be1ro e Menua Bu'reto. . C' .. A , ;l r · L B li -

E' lida, jJosta em discussão e sem Liobate iei inont.- ·np.i. ~piio:- · ii ioes . 
app1•ovad·1 a acta ela sessã') rintece'.len te . l Dec_larnmo3 que, si est1~essemos presentes_, 

0 SR l" SE·~ ·rnrAR!0 IJrO '..Jcla il. leit·.1ra elo · votartt\J11 C!S c •n.te .. • :1 moçao elo_ Sr. l'epresen-. t • · '" · · . t ll1te .Jo3é i\fariano sobre o a·1tamentu Lia or-
se,;utn e 1 ganisa~ão elos esta·lo3. 

EXPE)rn\ífE \ Rio-de Janeiro, 15 Lie janeiro ele 189 1 ,-/l. 
, Cav:i.lca·n~ i . - J. Catimda . - Malta Machado. 

O!TLio rloSr. Dr. HilariJSo;wasde GJuv ia,' - Luiz De/.jlno . -Joao Lopes.-E. Martias . 
datado· ele 12 elo correiüe,rernettendo o 1° füs- · -'Caetano de ;-llbuquerque.-U. do ,iinaniL 
ciculo do3 trabalho3 elo segundo Congr8sso -A. Eu~eb io.-1l1igt1sto ele Freitas, - Mr:ey
Brazileiro de Me;licina e Cirurgia., rel:Uivo ao ?·inck.-Olivein Gcitvao. - CqstaLima,-fa1pe1'. 
s:tnfl11111e:lto cl.ish capital e de 0utras c'daclcs ' . D0claramo.i t .ie votado contra a mo~ão 
do Bt'.1zil; - A-0 arcltivo. 'arresenb1d:t n'.l se3são penultima pelo Sr. re-

Represent.1ç:to 110 ol1icial do r .igi;tro r:lai · pt•e;entantP, D.'. Jo;é ' i\fariflno, e approvacla 
hypo theca3 e ttti:ielliãe.:; ele not •S 1fa Capihl · úa sessão ele ilontem . 
Fe·.ler.il, coatra os decretos ns. 451 B, S:t h d 1s se;,;õ is, 15 janeiro rle 1891. • 
9:.i5 e 1155 ele 31 ele maio, 5 de no vembro e -Pedi·o A.1nerico.-Fi1·mino da Sil-oeirn . . 
10 de dezembro do a.tino findo. 

Vem â, me11 e vae _ a i111primil' a seguinte 

Incli (:açao 

OiDElVI DO DIA 
DI;oJUS3.\.') DO rJTUL'J li' DO l'R'lJEC1'0 n-..:; 

CJNSTITU!ÇÃO 

Conlintb [I, 1° discussão do titulo 1 V do 
prnje.;to dl Constit•.üção co'.It [l.S em3ncltlS 
ap1·02entacht3 . 

O Co:1g.-e330 in .lica que o Sr . pr.:s i;len li3 
e:1trn h-s9 C.)tn o governo, de q•10111 requbi
tarit 03 m lio 1 nee..i~sri:rio3, [l:L\' ,1 a m ·1 1 Lnç L d.d 

. ecliíl cio e.11 qn e ot'il. f11~c~ion ~t. prJfJ:' it1 lo 1n i E' li ln, a'po'.arla e 011tm. conjnnctn.mente 
escolln o lllltigo elificio ria Ccm:ir.•, clo3 Da- · discn; ;ão a sog-uinte 

Eliienl .i [1Ut ido.;, f,,il:1S a; flC1l.IÍ5i ')Õ3S e.de.npr,1pr:::u;lí.l3 1 
que forem julg-,tdas in clispetHweis, cl•wen lo 

1
. 

e Sena lo ru:ic~iona1· no seu an tigo e li.leio. · Ao art. 72, § 8' 
S:th Ll13 SJs;'t'.l, 15 el e\ ja neiro ele 1891 -

1 

Salisti tua- se pelo segui"nte: 
Jo <e Avelino .. - Cyrillo de L einJS. - Oliveira. " . . _ . 
P iHto. - Saldwi,ia Ma1·in'io. -Fnfo; da C1'Wi.- 1', peohrb:cl,t a funcla?a::i de ncvos_ conren -
Fon :eca e Silva. - Nilo Pecan'iri.- Ja;ql.(~; 1 to3 _, ou o~de::~ 1J"~on;st1c1"\3,. e a ent1',1lb cio 
Q1o1riqiw. - llf!imel Coelho ll:i-tos <.lJ Nasc 1.-

1 

111:1\~ p'.ldt CS ,J vSU\t.1,. ,'.'ü 11~1z . . 
m.ento . - Baze1·ril, -Jo'11 Lopes. -!li. B ezerl'a S_tlas thts sossõe3, lo rle ,Janeiro ele 1891. 
de Albiiqirn1·q•1P,,- 11ntcio de Fctria.- Bel(ort 

1
-B._·c!e ,Campos. - llloraes Rar1·os. - Anqelo 

Vieim. - Uchfh Ro:l1'iq uas.-Peclro Chennant . 1 PmoW'J. 
- )iatta Bace/lar .-Maiioel Bm·<Jta.-.. A. C'a- \ · OS O 11 O ' · 
valcn;iti.-Cassiano rÚ Nascimq11to .-Pinhei1·0 1 . i·. °._0

. l.~,":-,,~11~P_º ·3 ,_ c~nsL-
"!tfach11do .- A>sis Braõil. - Alci:les Lima. - · clern. riuo, entr". ,is q .:r_~ .,to ,~ 1m,1Jrt t llLO ~ que 

P 
-· ' o 1 J · A, " st? y·,1,ae' 1 se acham om 1l1scnssao, nenlrn rmi. sobl'dl <-!Víl. 

ere•r.a coa os !! . - ose i q w ' "" "· - 1 l t t ' 3 > ' º 
Jesuin.o de Albuqiierque, - 'Lopes Tr•ovi'io .- ~.s e e q~D ra ~~º .'wt. _72 no ~_§' [l S · .. · , 
O .. l' Jo ci de ]1P.U _n 1, _11 uilo B ·Ide'·a Repottando-s" ilO q.ie cl!Zl,t Chateaub1_rnn -l 
,il.,tor !Q S . " , O, ,,.i, . 1 ' 1 . 11 ' que lre' o·ran1]e'VB'llcl"' t" ' toe '1\)11Íl0' 0 
Sai1tos P er0ira .-B.Ca;·neiro. - .-1.Eiizebio . -. º '<~ _. ,, ll_t . _ ~=>,=> • ' ' ~ -

p . p · n . ~ de s .,,,,, cos pl11ca, a pol1t1ca e a relw:103::1,, fornnm a lias1 - ·nsoo arai so,- na1·1.oo . 1w~r . - . . ,, , 
A thur Rios_ s Medrarlo. - Jo '.l.quim Sar- rlo ed.1ft c_1u_soc1al-, obser"..'1 que, embora unm, 

r ., M" . a· V: , · l'os ·Jose ~Ia 1 const1tu1çao em g0ral nao po:ts .1 contei' re--
num.o. - l _ eir,i e a~col'ICe • ·-:- 1

• • o·rJ'i ~ini\o relativ·1s ·'\ verlacle po\it i 'a eleve 
riano.-Jotío _B ar·balho.- Juvenc10 ele Ailwa1·, o' " '· ' l< e,' · 
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' , 
t m' aíllnichtles c.om a verdade philqsophicn. e a 
rcl igios:i, ~ob o ponto de vi3tn; dó di1~:ito pu
IJlicà o dlls gamntias eles dir.eitos 'indivirhrnes, 
e consignar também regras relativas ás oütras 
rlu1s i'Orcladcs . 

De~en vol ventlo e3ta dou tr·inn., o orador 
rl) luz que, si o LMn.do não pócle ser sacei~do
UI, lam!iem não pój e ser atheu nem indi ITe
rnnle á moral . , 

A i·eli g- ijo é nocessaria a populaç:ão pelas 
tr1v.! icçõ :os . Nii-o ]1[1, nação r1ualquet' que seja 
s1ia. t'órma, governamental , que não tBnlrn um 
cullo. 

Existem thias nações civil isadas que em sua 
Const itui ção não atloptam particL1larmeu te 
qna lq ner culto : a Republica Norte-Americana. 
e a Hol ve tica ; mas é porque nessas naçõ:is 
:t populaçã o de vide-se quasi por igua l em 
c;:tholicos o não c.atholicos, e não porque não 
s-<j am elh1s pl'ofnndarnente re'ligosas, cqmo 
t " t ·t o orador ele provar. com exem pl o~ . 

~lôs e é Lll1là restricção á l.ib"erdade, ou' sóme11- co;n o pr~sident.~ ~azein 1?'6, quando a cnsa 
te , refüre-:te aos· ceiniteriqs-·"secula1'es e ·então co'mpõc-se'com 135 .-~ ·: . · , 
precisa de melhor r.edacção,. . O, Sa. CosTA MACHA.DO (pela ordem) - Sr .. 

Bem cle3ejti.ria termina'r as ·surus obei~vações pr0sidente deseja,rin. ·per guntar a.'-V, E:c ' s1 
~or que a hoi:'.• e·sta cladã-, ma.s não pode dei- noJ acha1i1os nn, republica, si . collalioramm 
xar de tocar em mais um ponto,que reputa de umn, constituição republicann,. Pnreée-me um 
importanchi. capital. .E' <i' que se ·re'fere·M· soii'ho ! o systema da rolha, que é umn, anti
ensino leigo, mormente nos estadcs , qualha que não devhi apresentar-se no Con·· 

N<L ltaliJ, OJdo esse ensino se aclta estabe- gl'esso consti tuinte, porque é nm rnstrumento 
· lecido, tÍeixa-se n, facu ldade ela escolha : na ' lib1irticidn, niata a tribmia l ivr e . . · 
Suissa es ta l"elece\l-se tambem o emino lei'go., '· o Sn ... PRESIDENTE--'- Observo ao. nolJre re.
ll1élS, como diversos cttntões reclamaram, a presentante que não póde discutir a clelibe-
Constitaição foi modificada nesta par te. ração do Coogresso. . 

Ha. ne3te sentimento tres ;;ystemas de en- O SR.. COSTA .MACHADO - füio . es tou clis-
~io·o: o prirnario, excluo o ensinolreligioso elos 

1 

cu~ndo, ped i n, palavra para fozer nrna pe
progrctrnmas escolares, o segundo .exclue t 1çao a V. Ex. 
igtn lmeute, mas tol era o ensino nas escnlns, Já que, apezar ele estar inscripto, deixo de 
o terceiro cxclne elo ensino primaria, mas füllnr sobre o assumpto importnntissimo,sobre 
admiae no secunchwio. O nosso proj ecto, po- li o ass um pto de mais grandeza, ele mais inte -
rém, não segue nenhLJm desses -systemr.s. resse qüe tem appm'ecido ila Constituinte, 

Conclnind·o, diz o orador que-não podendo· a -igllaldnde do acto civil ela mulher ao do 
acornpanh:\r o radicalismo dos repubo!ica.nos: homem - questão 1naxima, da, maior trans
hiltorico3, cumpt'e o seu·deve1',expendi·nclo a.s '.cenclencia, peco, rec1ueiro em tempo que 
sua_~ id ~as como entende. . . · ' 1 V . Ex'. me inscr,ev..L nà 2ª _di sc~ssã_o. · . 

D"' c-rn legislar cl'e accorclb com os co3-
t 1t1H8J . A nossa Constitu i'çlo·cl eve, jior tanto, 
a tte11 r.ler aos se 1itirnentos , aos li llbitos , il s· 
t' Jcor'Llaçõ8S da gcnnde maioria elo povo bra
zi l,1 i1·0, <1uc até hoje· é ca thcilico . 

PoJ IJa111-s0 cm pratica os principias, nias 
r.o rn oppm' lLt11iclaclc, pa.m niio collocn r a uaçii-o 
em L1ilficul cLlll03. O Jegi:ilaclor tem o devJt' do 
1".::;pei.ta r o meio, a socied tde em qu e vive . 

.füw comprehonrle a R~pu.bl tca sem hbel'l :de : O S1t . PRESIDENTE-A rnscripçao se fa:z 
e para o orador não ha. liJxmlacle sem Dems. · clt'pois ele annunciada a discussão . _ ....___ 
A •li!Jercl;de sem . D~us e um impossiyel; or- -1 o SrL Cosn )\1!iCHADo - E3tou pedindo em 
ga_n,1sar n ma repubhca sem Deus sel'm, pois, tempo, porque somos arrolha,clo3 contimm-

Pa ra e.> tal;elecer certos pl'inci pios, carece 
dü co n liecer bem as condi<,:ões cl1 sociedade, e 
p:ira co n !:ecel -a bem deve r ecorrer a historia 
e ;'\. t rad ic~çi:i.o . E' este o 1·ecurso que o orador 
r.m pre·g-a na apreciação das disposições con
ti.J <s no allllllido artigo . 

Com quanto em oü tro tempo, · sendo dep ~1-
tnc1 0 á assembleia geral, tive:;sejá figura do a 
J1:vpotllese de acceitar a separação cln, Igreja 
do (~sf .. ;.do , p1receu-lhe lrn.ver nma CGJ'ta in
opportunidacle no clecrCJto clG 7 ele 'janeil'o do 
:111 no p1issaclo ; mas acceitou-o, ponderando 
q::-e 'esse decreto vinha talvez evitar con
flictos que os precetlentes faziam receiar, e 
por outl'O lado sua:;; disposições :1itendictl11 a 
llíg-nicl .tle dc.s dons poderes, o civil e o reli
g·ioso . 

1\ pp:noce 11 , enfreta nto, o decreto promul
p:·::1 ndo a Constitu·içiio, e o orador viu que ahi 
u [io :;e t inham respeitatlo os principias esta
Jy~ Jec id J.> no decreto qnc· sGparou n, lgrej.a do 
Est1do, 

.Í-\1 s..: 1111.Jo a nnaly;n r os ]Xtt'n.grapllos elo 
n.< ·I. 72 n. que se referiu, pcnsn,, com relação 
ao ~ 'i", r11u il vish, ela difjposição deste p:tra
g·1'.1p!Jn d'o i.:rnrin, .de ser um crime n, p:i lyga
min. e on t!'OS :1 cto :;cle algumas seitas, e serLi 
ptmnilt itlo o exercido c~e cultos immora.es, do 
r tirl1 i.>1110, do mormurnsmo. 

Feli zmente, a emen;J,i ela comm i ssã~ re
:;.tl' i ngfo sem '1haote disposição . 

Q11 ;rn to no § 4", o or.1dor ac<:e ita o ca~a
mon1 .. ) eivil pMque o julga neceosario; mas 
en·Lr. nrlo que 'e xigit' a prece ieucia deste ao 
11 clo rn lig-ioso ó um desmen tido á liberdade 
do c~nn<:cie n c i a o ele cul t·JS rine se pro .. damn, ; 
nem se Ll eve exigir tal precedencia, t ra.tanclo
so ri o urna po pnlaçi\o qmsi ern sna t.:1taliclade 
d 1 na lll oli cos. 

1 > nr ;1dor não n, ~onsellm que t n,l se faça, é 
11 rn 0.:-1 irito de or lcm o pa1\'t isso só aconse
l l1 nrú ol.1e cl iencia ú. lei. Figure-se, porem, um 
c.,so : nm paure acons3l lm a u•.ffenfern10 que 
se case ; ó 11 111 cn,so de consciencia : n, rep'.1ra.
çlo da Ldt:t por clle C')mmcttida para, com n, 
rn ullwr; e en ferm::i quel' casm' mas o pro
resw ci vil tem cl elongns, poe isso o p:-i.c(:'e 
n ·'i.-J nlci ll a cm fc'lzel' o c,1sam0nto. Neste 
c so rlcn, com a canscienci1 trnnquilln, mas 
v 'º p1l'a a cadeh1. 

A id0i t elo Jl l'Oj ecto cm si e boJ., mns na pra-
1 i\);l é in::icceit1w el, porque fét'e a li bertln,de 
d J c: tl 'n, p'.lrrJue fere n liberdade de ·consci-
011e·o. 

O: tt'o po11 lo cll'.\mi1 a n,ttençiio do orador, 
ci ::irp1e!! c que SJ refere ao § 5" do artio·o· que 
osl ú discutin do qunndo estabelece qLl'e todos 
e;; cem i tel"i i s St'jmn civis . Ora,ja ha um dec1'2to 
co~1 t c : 1 r! o ig111l clisposiçiío, si a cJnstitL1i ção 
ni.1 r«rnge todo> os cerniterios, niio deve esss. 
,, sel' ~ vo t trio, poqaan to va i de enco11 tl'o à li
her, Jrv l.~ cio c!d:1clão. 

:\%i·n, poi3, ou a cl isposiç!o atlinge n, to-

cd 1!1cat' s·11J1·0 arem. 1 mente. · · · 
O Srr . _JoÃo m; SH~UElaA (pela ordem) - ·: Nn, Cons tifuinte uma questão: tã.o grande 

Sr . pres1tl~nte, V. Ex. bem,_-vé que o Con- como a e1i1aucipação da i}1 ulher, questão 
gress~ e3l<t bn:stan t ~ es0la1'.ec1do para yotn,r ~ tão importalite qne não rebaixa, pelo con
materia ern d1sr:ussao (apo iados), e o s1gnal ·e traria eti.o-randece a tribuna ' da Consti~ 
~1ue os ora· lo~e.s, qn3 sobem _á tribu na, por -tuinte, ch~~irnndo · ~ attenção do mundo para 
mflu~nte3 ~ 11lu~tra.cl0~ que seJam, set!te~11-·se este paiz, provan'do que o pJvà brazileiro 
na tribuna quas1 que is0laclos da m~noria elo tsm sempre diante de si um grande ideal, é 
Congre~so · · . . . prej uclicadn, se:n mais nem menos . . 
. Depo2s, segundo os calculas .feitos, pehls Neni os autores da emenda se a1}resenta-

d1scussoes e yotações que teem ele hiiver dos ram na tribuna no entanto arrolhou-se a 
dou~ ~n,p'itulos que fa ltrnr, pala discussiLo e discuss1io ! Vejo 'que os meus sonhos vilo se 
votaçao que tesm de lmver no Eegundo turno desfazendo. . · 
do pr11jecto· tla Go11stituiç1'io·. . . Fomos para aqui mrurclados 'parn discutir., 

O SR. ZAMA - Requeira logo o encerfa- mn,ni fesLtr nosso pensamento, e entretanto 
men to sem fundamentar ; ~ mell10r. ( Ha somos arrolhados ! ' 
outros apartes .) · · Senho·r pre-sidente, V. Ex. tome como en" 

tender mi minhas palavras. Si for possivel 
inscrever me em primeiro Jogar p3ra fallar na 
2• dis.cussão, .ficarei agradecido a V, Ex. 

O Sa. Jo,\o DE SIQUEIRA - . .. · sómente 
depois do di(L 15 ele fevereiro teremos a vo
tação final da Constituição. 

Assim, Sr . presidente, peço o encermmento 
cb discussão para que tenhamos o mais_ breve 
possivel o. uosso cocli go politico pelo qual a 
nação auceia desde n, abertnra elo Con
gre3so . 

() SR. CosrA M.·\ C:·r.-1.00 - Pc!ço a p:tlavr.1 
pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE - Vae-se votai' o rcqne-

O Sa. PaESID.ENTE - A inscripçfo faz -se 
n::t occasiãb ele ·a nnunciar-se n, discussão. O 
nobre representante queixo u-se de riue nesta 
tliscfüsão não 1 he foi permittido fallar. 

·E' bom que o Congresso saiqa que S. Ex. 
imcrevéu se em 6° logar, e que não fallou 
por haver cedido n, p::thvra. a outrem. 

Vorns - Oh ! Oh ! 
rimento ele enceL'ramento. · 1 

o S1t. CoST.\ M AC: rL\.')0 - Já, padi a .paL.t Vl'\\ -VOTAÇÃO DO TITULO IV 
p ;ln. orJern . 1 . 
, O SR . PRESIDEN fü - Os re :·1uerimento3 de ' t.: posto n, Yotos e approvado o n,rt.. 69 do 
encil rramento ni'i.'.J tem dis ~u3são.. pro.1ecto : 

O SR . Co.>TA MACl!ADo - Ju tro3 t em f.tllado. «São ciLln.d<los lmi.zileiros : 
O SR. PRF.SIDENTE- Depois de votn.do o ' J .o O.s nascidos no Brazil, a in~la que ele pne 

requerimento , darei a palavra. ao nobre repre- e3tl'a.ngeiro , residindo este a serviço de sua . 
s~ntante; antes não po3so da.r- llút, porque nação ; 
o r~q uerimento, repito, não_ tem disc u;são. ! 2.º Os filhos de pae brazileiro e os ille""iti-

·vae-se ,Proceder n, votaçao . _ _ mos ele miie beazileirn, Mscidos em pn.i?~-es-
0 SR. COSTA MACHADO - Entao V. Ex. nao · trangeiro , si estabelecerem domicilio na Repu-

me dn, a paln.vm ! _ . bli ca ; · 
O SR. PtrnSIDEN"ri;; - Nao, senhor . - 1 -3 .º Os fill1oslle pae brazileiro que estiver 
.o S~i . . COSTA MACHADO-Nem parn, um'.\ ex- em outro paiz ao serviço da Hdpublicn. em~ 

phcaçao pessoal ? _ ' hora nella não ven·harn domiciliar-se· ' 
O Sn .. PRESIDE;<TE- N_ao posso_ dar-!11 ~ a . 4.• o·s estrangeiros, que, achnncio-se no 

pala_ym, porque o requerimento ll<to tem d1s - Braz;l aos l5 de novembro el e 1889, nüo cle-
cus>a? . , , _ . , cl~t'.1.1'0111, d~ntro em se}s . n~_ez3s depois ele 

O S
1 

R.. CosTA MACHADO- Mas todos teJH emrar em vigor a Constttlllçao, 0 animo de 
fallac.o . . 'conservar a nacion;tlicln.cle de orio·em · 

O Sr,, P RESrol3>11'[.] - E'. um abuso ,- qn.e não : 5.0 O,;; estrangeiros; que possuir0m bens im-
posso consen ti e que contrnue._ 1 mo veis no Bl'azil, e forem casados com bra-· 
"s;1 bn~et1t1clo a :roto,s o reque1·11nent~ <le en- z!leim~, ou ti verem Hlho3 brazil~iro3 , sn l vo 

cvr1 ctme11.o, e ,tpprovn,do tendo vutaclo 69 st mn.mfestn.rem,. pera.nte .a autor1dacle ·com
Senh~res reprn~Bntantes a favoe e contr,1_6G. : pe tente, a· intenção de não mudai,· ele nàcio4 

O SR.. VINHAEs-Jà teolio medo ele pedir a oa lLlade · · 
palwra,porque o Sr. pre:i id_en_~e já, me cl~ann 1

1 

ô.º 03 ~strn,ng-eiros por outro modo 
11
·atu-

a 01'.tlem _nominalmente ; srnao; requerrn, a raHsarlos . 
rec.t1ílcaç•10. ., · ~ · . . . 1 ~<lrag-raplio u:iico: São da oomp"Ctencia pri-

0 SR . LAC ,,, RDA COUTINHO - Chegu~t no 1 rnt1va tlo Poder Legni lativo Federal as leis . 
mon:en to em que se verificou ª· votaçao e clô n \lurnlisaÇão.» 
vo te: co;1tra o encerrnmeuto da dtscusi'i.o. / ~ • . 

Vozu:s-Não ln cas:i. . b 1g'.1 lme~1te ap p1·~valrr a segLJ int~ emenda 
O Sa.. P1rnsroENTE - O r0quet' imento foi j Ll,i com,rnss,w ,a.o n. ;::> do mesmo art igo: 

approvaclo por fü) vo tos ·contl'a 66, por ta1:ito, « S. 0 Retlija-se assim: - Os 0stra1weiros 
votaram 135 membros elo Congresso os qu1es qne possuirern be.ns immoveis no Brazil e 

·' 



r{ ' . 
) \ forem cas:ulos co1n brazileir,1s, ou ti verem· ó Sa. S:mazEDEJ:,Lo - .Sirn, senho1·,. por en
i l filhos br;:tzileiros « comtanto que residam no cerrar um principio ele ,nHa. import8,ncii.t. 
. !lr.a.~.il,,. s·1l V:P_,~ i .nunifesta.t·e rn . a, intençilQ c1e Q Sa. PaESIDENrill - Ha unu emenda do 
,);1~00 rnqd111· de ni.ició1utitl~\cle >< .. - .. Sr'. . Meit'<t ··ae Vuseo'nee!Ios', ql.ie é unúubsti-
" ~ São· i•ejeihtclas as emeridas~,Jo Sr. Badttró e tu.tiva a0 n: 4. . 
. do Sr. Nelson, ficanr.lo prejudicachs as dos O Coúgresso approvou .o o,rtigo, sal.Y.il.'l as 
' Srs. Rpita:çio, Dutra Nicado, Séhimi:d t, Ba,e- emendns que o rnodithavam; o Congresso 

be';a L!ílrn; e ·o11-lros, M)tlt·3iro de Bat'l'03 e r C>jeit0u a. su.pJH'es.;[o do n. 4; cons'>.guinte-
, Ne!'30.if: ',:. ' · '· · · ' · · · me 1te, considero Gppeovaclo o n. 4 e prejmli-

J ~ .. '. p,_) :i, to a._ v. o_tos_.
1 

· 8 · appt'ova_do ·0 tcr~ .. : 70 elo ()(td.t n e:nendD. rio Sr. J\foirm .. de \'asc,1ucel los, 
. , pro1scto: · . · q.tw é um substitutivo. (Apo i ados ; m!tito bem.) 

; " · · ' · Eutreta11to, si houver nela.mação em sen-
« :São elei tores os· cicladiio3 ma.ions ele 21 tido contrario., coüsuJtat·ei o Congresso. · 

, a111~ os que se alistarem na ·fór·rna. ela lei. , o Srt. ZAilfA (pJla ard·rni) - Estou muito 
§ 1 .. º Não po·lem alist,11'- se elei to r:es . para acostumado a s·ub:netter-me ás de Liberaçõ JS de 

\ 

as· e1e1ç0ss fe le.rnes, ou p:tl\t as dos est<Celos : V. b;x ., Sr. presidente, costumo ssrnpl'e 
1 .º Os mendigos; · . , . · resp ~ ita l-as;nns,de~de que V.Ex. não temes-
2.0 0 3 analplmbetos; ·. c.rupulo em consulli:ú> o Congresso,e ss repnta 

ij "'3 . º As praças dlil pt'et, cxceptua.n-lo os ess:t emencb pre.judicacla, pedirei a, V. Ex, 
~ al111.nnos das e3colas mili tares de .ensino su.- que o .faça., porque me parP, ce qne no pelis ,_ 
U pen or ; . -. · rh8nto de tod,JS os mem.bros do C-:rngres -;o esta 

4. 0 O.s rei igiosos de ordens :111màs t _i_9a.s ,cqm~ não 1frej u licar direitos políticos tior rnoti vo 
' ',IJ,.l'i iasi .c0ngreg._,çüe~, ou c.or:ill :umd,1d.e de de crença'> religiosas (Apoiados). Creio que 

· ~~ ·.1> lt~ u er: cle11o_murnçao, SUJe1tas a v0t<~ ele este é o pens~mento geral da, cas·1 . 
"' G/)je11c111, regra ou esta tu to, qJ ,) LP"')lorte n. · o SR . Mo:-1Tmmo ns BkRRos-Esta emenda 

j ~cL• da libarclacló ilJcli d lwtl. està rnanif<JSt'lrnente prejuclic.i.da. (Crnwni 
.' 2 º A eleição prtra c,1rgos fejoraes r eier- · outros ap&.rtes). 

se-na po~ lei do Congres,o. o S11 . ZAMA- Per•loern-me;'.l3 nobres repee-

~
, §_?. º_ ~· s.:I_o·. 1neleg. i veis os ci. claclãos não.· . ª_ !is- sent ,tn tes estão confundindo; não se t rata 

tavms . ·>:> « · ' · <Jos frades ou tlo3 monges; porque e3fos por 
Ó'Stl. PaE5IDli:NTm - Ifa uma e:nend'a pro- disposição ecclesiustica, estão ·privados cl:J Lli'

ponclo .a s.uppres:ião doJ ns. 2 e 4. reito cl0"<ot.o (apoiatfos), para e3tes n[í.'.l pre-
0 11. 2· i'efer8-se aos ani11 phabeto3· e o n. li, cisamos legislar . .. 

a6s. réliiidsos LÍ1fÓ\·d·ens monrúticas. · UM SR. RP.PR ESmNTANTE- :tvfas, em totlo o 

i(,í'Ü ·311·: ZAMA (,pelçc ;rde;i;) re:i'e ·GJllB a ;a~Gh~.d1s.~~1:~~s:,e. ~t~t~~l~~~e~i~~~~irga~~~~Í: 
: ~votação seja fúta - separudamente .. quer deliberação ele v. Ex; com 0 re3peito 

,. , O Sr:. l\-I ml?..A DE VAscoNCEí,LOS (pelei oJ·dem) com que as costumo acceitar,o que quero'6 que· 

1
, rpedc ''qu~ ·se ·vote ·ele·. peefere-ncia a emenrlft fiq :.10' bem grzwaclo no esgirito tle todos, é que, 

l11'1Stt_tu l1va que éipl'e.õeptou ao n. 4. si não é disso qRG.Si tl'at it , O pensa,nrn,nto do 
o Sa. ·PR Es'rn.ENTE ~ecl.ara que vaé. proce· C0Iigres30 é nftó inlmbilitar-se ninguem i)arn 

d n' á ·votação 'llas elnendas suppre 3siva3 de as funcções politicas em consequencia de suas 

1

1 ';confobnidÍHle 'éom 0 regirirento; e qüe caso crenças religiosas (muitos apm·tes);o que quero 
/ \l'JSbS ·§ejiio t'ejei,tacht':: cóqsi:,leb ·prej udicn:elos é que n'.í,o saia chicjui cou.3:< contr.tri[I á1 opi" 

[todos_ os .. suhs ti tut,_i vó.s1·· · · · · " • fifüo elo Congresso . 
_ " E' só o que 'tenho a, clizer . 

..Po3Lis a .Yotos, . sao rejeihldas todas as. 
emendas suppressivás elos 11.umeros . des.te O S1't . SERZEDEp,o (pelá qrde;;i)- ::;r. pl'c-

'fartigo... .. · · ' ·· ' .i~~~~~~e~i1f~~f~l'~l~~srn~ cf~e3;1'.~if,~1:ám~~111:l~ ~ 
~ · · ' .,. QUES'Í'Ão; i:m ohnriu . foço porr1na a reputo questão ele alta Íl11!)0r" 
., ' · · fancia . 
· 1 O SR. SEl1ZEDELLO (pela oi-Jem) - Pedi .a Realme.nte não lla duvida n mhuma de ~üe 

palavra"pn;ra: um e:dai'ecii11ento. re ligiosos das clitfol'enfos conrrar.ias qne teem 
' Os que vota.ram contra. a en'.!e11tla suprns- voto de obeclienciG, em virtude ele suas pro-

siva, o.fizeram pol'qtie estrro rnqfar3n1si1o ele J)t'ias crenças não so podem apl'esentar aos 
que não s_e quer ·qlie os ct·ente.s ou S[Lcerclotes cwgos electivo.3, mas nó3 nlo temos nada 
de qua.lquer relig'iiio fiquem obrigados ao qu0 v8r com o regímen intérno ·cless1s asso-. 
cumpriwen to de todos os deveres que lhes ciaçõ2s (ctpóiarfos); nó.> não ,tem.03 que coDSi
sé:ía.~ impostos por l'ei, p~lo seu C•~Pac ter ele gJar rnc nosslt Constitnição clisposiç.õ3S ele ca-

' cida,lão brasileiro; é1'e .. \11do pam elles o re- c~iract~\' rqtrictivo it lib3rclacle espirilin,l 
.. 1r"il1en ele excejição, cm re la'çao a cfo1ieres e (apoiados); o qne nós temos u a obrig'aç[o ele 

e posse ele t oçl'IS ·os clireitó~ . · cons \grae a ampla. liberdade espieitu:1 J. (.Va-
Ti v'e. a, honra ele propor uma .emeil4a :ülcli- 11ie1·osos apoiai.os; muito bem .) 

ti.\,u. onéle se deC!D.ra beó:Úrianteme'n te i3to. : . Neofas coll'lições, sr.§ presiLlelite, irnütos· 
Qt'll3 :n·en.hÚ_q1 cilla'laó, pôt" n:lotivo ela cee1iça, dos que votamm ess3 pa.ragt'itpho restl'icti1·0, 
pócle sei' P.l'.iv'aclo .cle dirnitos .civi' e politicos, votm"am porque estavam na int ima. convicção 
nem flc:i eximido elo cumprimento de qual- dê qtD, ao p::tsso que se qüel'ia excepftnr dos 

t r1uer· dever cívico. · · direitos civi5 e pJ!'iticos esses difforent:ls m
i Ne3tas condL;ões, pergunto a V· Ex·• si . iig:iosos, .so o r,tzia por conside1·ur que estiwa,'m 
1 • lse1·ia p~rmittü:lo deslocai.' este. arlig·0 additi vo elles eximidos elo C\trnprimento elos deveres 

1
ao art. 72, para o ar t. 70,_ afim de ser a pl'e- ci vjcos correspondentes. ( ,1

1
Joiados .) 

1seutado ao ü . 4 do § lº . I-hc m\1 ar tigo aclc\ilivo ao ai' t. 72 que co:1-

! 
O n. 4 foi· vofoçlo, mas foi votado nesb cilia p3t' fei t •ll)c:mte tochis· ns opin iõ33; ao péiSS'.J 

pet~ Lqsii'.o. ,',., ' .. · . , . ; . .. que consag'Pa intcit•a. libi:ml,tde ospil'itüctl, tio 
1 t:J11r S11, REPRBSEN1'AN1'ill- bst;J, preJudt- 1nsso qLlS consagrn o_ p1'incipio de qns por 
ca.tlo. crençris religio3as ninguem poderá ser pri-

0 SR. S1mzEDELLo-Em todo caso rG ·1uei1·0 vado dos direitos civis e politi :os, consa~Ta 
a V. Ex. ri,ue pe1·gunte ao Co:1g1•e3so se e ;Ü ao mesmo tempo o principi'o de que fic<l.111 su
pi•ejurlic:H!Ó, j)orr1ne muitos col.!og.,,s ·qtn vo- jeito3 ri, todog 03 enc:trgos e onus que lhes 
~n ra m não teem com cr! t•t.e:7,:t con h13c< niento cabém pelo cwactm' de cidadãos, pelo exercicio 

ti artig-ô ad lilivo ao a1'tigo 72, isto é, de riue dessos m"lSmos direitos civi> e políticos. 
'fql'<ll'l"e3 que qneric:111 d tr aos cliff~t·en-t~s .sa- E' nesse scrnticb qtn peç.1 a V. Ex . co:i 
{ 1 erdotos, aos rel1g-10ws, os el1l'e1tos c1v1s e suite ao Congresso se permitte que esso adcli
.1 )1 io!Hicos, · q 1~ er ian-i tol1WiD, qu 3 elles niio tivoque tive:1. ho111\1deap1·.ese11tarnoart.72 
, )IJ1cnssem - ~·~i!11:cl'Js ,elo cu,m_Jwi11iento .dos de- pó.lo ser voLcclo 8,gora, em snbstitLliçfío 8.0 

V ere.> c1v1cos (nwitos ctp ,,tw/.f!g·), e isto é n. 11 . 4.do § [o. 
:~~ons:1gmçfüi cnmpleLt e plsn:i. elo pr"incipio da 
11iber,lnde esp iritm.l, na sua mais lata con- O s·a · i\1Ern.A DE VAscoNcELLos (p ela or-

l
. 3epÇfio ._ (,liitit os 'apo _!oilos.) clem) -'- Penso que a emenrdh qne tive a. 

honra de ap t'OSimhr não si eve cofüi lem r 
1 O Sa . p'Rc: ·;rnBNI'ill - O nobre rcpresen.tnnte prejudiea.rla como fn i por . V. Ex. , e neste 1 

•:eqti"r que. t1111n. ·em~ncl.1 apredent:i,rla_8.0 ~'.'t. 7~- ca,:io pédHa a, v. E:c que se dign:ts10 ele con~ 
iqjn, · coHsLle1wla enB1~da. · a.o art. 10 , ·Ja. vo- sultàr a casn, ou decidir por si, si css1\ eme nrfa 1

, L1âo· ? · · · " eleve ser suJeib ou ufío a votaçã'o. 

is3 

Na emenda, eu visn,va dous ftn_s, ó primeir? 
. era a suppeessão do n. 4 do afügo qur;i se.;is~a 

v_otanclo ; o segundo .era crear uma d1spos ;çuo 
nov,i., pelo que a. emenda, ness3 ponto era, ver-
dadeit~a ,11en~e 8.clditi va;. ;' 
· Com eifoito, a minha emenda é complet:1, 

cl ispens'1 até e3sa gymna<>tica ct1m cpe se 
pr·ocu1·a deslocG.r u:-na. .emewla. elo a.rt. 72. para. 
6 8.f' t. 70 e a razão é evidente: e~tá implicit 0

-

monte comp1•ehenr lillo, Sr . li,1·0,side11 te . ~ 110 
:LqL1?- lles qu:f) aproveitarem de satB c~1r~! t~·,s 
pol·itico.> reconhecido:; pol' e3ta C:ofüt1tn1t.;a o 
terão ipso facto de sujei tal'G'nf-se a seus oc-

. vere3 ci vicos; Ol'G , 11, ·conseqirnnci:1 naturnl e 
lo g j ~lt é ,qu ,~ aq1nlles que ni1o quizerem sn- · 
j t! LLi.r-se ao curnpt' iniellto . desses devere~ , 
o'.Jeclecendo à crença que profdssam estes de~ 
veri1o fugi l' elo Ccl.m po cb, ]):l 1 i tic:1 ; 8.0 pa;:<o 
que pela outm emendei teriamo'l , poi• assini 
dizer,. inY<trliflo uma e.;plrnra. qne· deve e, ~ 
capar oompletams11t3 à acção de;:lfa Consti
tui:;ã0 e cla.s leis civ\s . 

O SR . PaESIDENT8 - Lembro ao nobre re
presen tom te qln esta r:t7,e,ml? uil1 rliseu.'rsr>. 
('4poiçulos.) App2Uo . p1r~ ,_o nobre i:e prt:set:~ 
1 ante rrie3mo . · . . 

o· ,S[t . lVIEmA DE VAS80NCELLOS - p,3]0 
menos V. Ex. ha ele i'eco1i!Jecer que outros 
têm feito a mesma consa; meu collega que 
me .pl'ecedeu Ce!. out1~0 t<into · e V. Ex:. ui'io 
lhe dirig'iu obsenaçã.o ,8. Jgunm. 

Entretanto, pal'i.t chr uma. .prova da minha 
cot·dum e cb que sou ob~diente · a . ;v. Ex. na 
posição Cj·Ue .{fo cJigtmmente OCCnpa, VOÜ lJÓl' 
t ermo a, estas · consideraçõ3s, cedo de gne 
'V. . Ex. a tt emlerá no pecli1.lo que 8.CalJo ll c 
fazer, para que clecLcla. por si ou consnlle o 
Cong eesso, si minln emenda devo ser suj eit:L 
ou não á votação. 
" 0 SR. SAMPAIO F.ERRAZ (p ela O)'clBm.) :.

Sr . pres:clente peço perm issão· para. dizer (jt e 
me parece que o Congresso labora em equi
vow. O ponto cn1\ital esti clec icli~l o , e 'cle ~'. 
clLlo por quasi unanimidaêle : o,· potle'r não 

. nóde eleger , o frade ' não pode se'!' eleito. 
(Nüo apoiaclos, vosc;·ia.) . 
, Sr. prnsideute, eu n'ã.o discuto neste mc

mei1to, nem o posso fazei· i~orque não se póce 
füllar sobre materiu venciclG , einbora eu ti
vesse votc"tdo p;itriilticãmc1Ü\3 contea o encer
ratnen fo prnpo3to ln poúco. T1'a,ta va-:;e de 
dous titnlos importantissimos' nne tleviam ser 
cliscuticlos amplameilte. . . · ' 
. O Sr:,. PRESIDE:-11'.G - Obser:vó a.o nobre 
cleputtúlo que niio póde c1'i lic.n' a. cl ecisêt'o do 
Çongt'esso, · 
. O SR. S.\ i1IP.\I0 Fmtn..\:t.- Ape11as estcu 
fazendo uma, observ'aç,lo ligeil'a. ?lfas, qnc
eenclo ficai· atlStricto inteira.monta ao respeito 
que o vosso prestlg-i'1, s ~ b3doria, cledic.éição e 
c;iv ismo sempre me inspit'i1.ram, apenas direi 

·que· a matel'ia está decidida (n!io apàiaclos): 
· O padre úão pó.l.3 votM, o p.ulrc ni'ío póde ser 
votttclo (n:1o apoiados) o, portanto, o éii.lclitivo 
e as cónsideraçõos foib,,; pslo nobt·e l'epre· 

·sentante elo P,1rá nlfo teem c:;i.uimento, pot'que 
encerra. m'.\.teria. ll.nti tltetica á disposição ven

•cicla : o padrJ não .pôde voüll' , o padre uiio 
póJe ser votado. (Noroap.oiadso; i·isos.) 

O SE. SEt<ZED EL Lo--Protesto, e appello 
p.u:n. o Congres5o. 

Voz.ss - Niio é padre, é frade. 
o SR •. SAMPAIO FERB.A~-:--Propo nho, pDi:;, 

S1'. presidente, qu3 ·o adclit1vo não po·1so se1· 
' cle3l0C[tdo llo log«n' em que está , e tenlm-sc 
como mater :a venci.la qne e: o pad1•e nilo 
pôde eleger, O p:td re não póde SBl' efoito ! 
(Nao apoicdos, ?·isas .) . 

O Sn .. VINH.\Es (p ela 01·de ,il) - Sinto bas
tante tc1; de iritervit' na qn.ostão . 

V. Ex . parece um tanto in ' li s po~tn ro rn 
migo, a ponto de clunml'-me nominalmente 
chns vezes it ordem, s:rn1 hnvel' advertido 
::tn teri0rmen te . 

VOZES - Oh! Oh! 
O SR. VrnHAEs - O illustre rcpre3eota.nte 

pr.lo Districto Ferler:1.l es tá erJ1iivocado, pol'
qmrnto o Congmsso nifo decidiu qne o p11 clre 
nío 1 ~ óde vota.r, e rlté em sua 1i1:1iorb p ~rnsá 
qne to:lo o ci1ladão tem 0 338 direito . 

Apenas dtns p:1lav1' 'S: a.s p1Javr:1s rlo 
illnst1·e t'epresenbnte elo P:l.l'it ni\0 euYolvem 
nenl1nma gy mnastiGa. Trnb. si se eleve ou 
ni'io desloc[W a nrnteria elo :'r- t. 7Z pa1\t o 70. 



O SR. PRE::frnENTE" - O, SL'. Zama reque 
reu que fosse consultado o _Congresso. sobre o 
seguinte: - si ficou ou não prejudicacht a 
emenda do Sr. Meira de Vasconcellos ao n. 4, 
§ l 0 do art. 70 . 

o SR. SERZEDELLO - Peço a palavra pela 
ordem. 

Vozms - Oh! oh! 
q Srt. PRESIDENTE - Emquanto houver 

quem peç1 a palavra pela ordem, inter
rompo a votação. 

o SR. SERZEDELLO (pela ordem) observa· 
que o S9Ll requerimento é anterior ao elo Sr. 
Zuna . 

O SR. PRESIDITINTI~ contesta, dizendo que o 
requerimento dó Sr. Zama e anterior e si 
fosse preterifüt a ordem, o Sr. representante 
reclámaria çom j usliça. 

O SR ZAMA (pela ordem) retira o seu re
qu.erimento para votar-se. 

O SR. PRE~JDENTE diz que não sn.be si o 
Sr. Meira ele Vasconcellos concorda ou si 
mante ·n o seu requerimento, e neste ·sentido 
con~n lta ao Sr . representante; · 

o SR .. ME IRA DE V ASCONDELL03 (pela 
oi·àem) dtz que mantem o seu rel}tieri-
mento . · 

O SR. SITIRZEDELLO (pela onlem) ap:;iella 
para o Sr. presitlente dizendo que o requeri
mento do· Sr. Melra de Vasconcello.> é poste-· 
rior ao seu. · . 

o SR . . PRESIDE:-!TE diz que si o nobre 
representante não o interrompesse pela or:
dem e esperasse a decisão da mesa, veria que 
o seu requerimento ia ser submettido á delibe
ração do Congresso. 

O Sr . Serze.tello apresentou um additivo 
nos seguintes termos:~ por motivo d~ crença 
ou foncç io religiosa, nenhum cidadão bra
zilei.t.·o podera ser privado de s2us direi tos 
civis e politicos nem exirnil'- se elo cun1prl
ménto de qualquer l\ever cívico. 

O Sr . Serzedello requer ao Congresso que 
transfira este aqclitivo que · elle apresentou 
ao art. 72 para o § 4° elo art . 60 . 

Creio que é isto . 
o SR. SERZElDELLo- Sim, ·Senhor. 
O SR . PRE3IDENTE - Acabei de ler o ad

ditivo ao art . 72 e o requerimento para elle 
ser teansferido para o art. .70, requerimentO 
que acaln ele ser feito e vae ser submettUo á 
deliberação do Congresso. 

Os senhores que são d~ parecer qu~ este 
artigo addi tivo seja transfeiido para o§ 4º .. .. 

O SR . SmRzmnELDO - E ao§ 1° em substi
tuição ao 4°. 

O SR. PP.ESIDENTE - Já Jisse que tendo 
sido a pprovado o n . 4 do § 1° duas vezes 
u1na englobadamente com o projecto e outr~ 
quando o Congresso rejeitou as emendas sup
pressivas, considerava prejudicados todos os 
additivos. 

Entretanto, para que o nobre repre:eutante 
não supponl1a que tenho qualquer razão para 
füzer prevalecer a minha opiniã9, vou con-
sultar o Congresso . · 

Consulta.do o Congresso sobre o reri ueri
n:ento do S:'. Serze1.lello para que sejl1 trnns 
for iclo o add1t 'vo que otl'e1·eceu ao' art. 72, 
para o n . 4 elo § 1° do art . 70, é o me3mo re
querimento rej eitado . 

O SR. M1m1A. DE VASJONCELLOS (pela 01·dem) 
diz que julga não estar prejuclic<tda a su;i. 
emenda. · 

o SR. PRESIDENTE- Eu ia gnal'Jando a or
dem da apresentação elas ernend1s e, si o no
bre representante nã,o me interrompesse, já 
se teria procedido á votação da sua . 

Consultado, o Congres30 considera prejudi
cada a emeufa substitutiva do Sr . Meil'a de 
Vaseoncellos . 

E' rejeitada a ameudtL additiva do Sr. Nel
son, ficando prejudicadas as emendas sulistitu 
tivas elos Srs . S:\ Andrade e Zlima, Dio1iysio · 
Cerqueira e outros, Schimidt, Oliveira Valla
dão e outros, Nelson, Barbosa Lima e· oufros. 

E' em seguida rag-eitado o ad litivo ao 
art. 70 do Sr. Ari3tides Lobo e outros . 

o SR. SERZEDELLO (pelct ordem) pérgunta 
ao Sr. presiclen te si a emenda apr0sent;i,~la ao 
n. 3 § lo está prejudicada, porqurmto esta 
emenda ainda se refere ao direito de voto das 
praças de pret que tiveram o curso das esco
las s n periores . 

O Congresso não pod.erlt deixar de votar esta 
emenda,porque é um acto dejnstiça ·a compc
tencia das pessôas a-que se ref~re . 

O Sa. PRESIDENTE diz qne -considera esta 
emenda como rubstitntiva. 

O SR. OLIVITIIRA VALLADÃO (pela ordem) 
peLle que . seja consultado o Congresso solm> 
a emenda. 
· O SR. PRESIDENTE observa que não póde 

interromper·a votação~ 
. E' submetlido a votos e approv,i.do o art.'71 
do projecto : · 

Os direitos de cidadiio brazileirn só s~ sus
pendem ou perdem nos casos aqui particnlari-
rn:los. · 

§ l . ~ SuspeDLlem-se esses direlto3: 
a) por incapacidade physica ou ~oral ; 
b) por conclemnação- crimial, émquanto du-

rarem seus etl'eito3 . ' 
§ 2. 0 Perdem·se : 
a) por natu~·a1isação em paiz estr,wgeiro; 
ú) por acceitação de en1P,regó, pensão. con-

dec~raQão , ou titulo estrarlgejrn, sem JicenÇn, 
do Poder t.-;xecuti vo Fe'dera'.l ; · · ·, · 

r.) por banimento jqdicial. 
§' 3. 0 Uma lei C131 leral ·e;tá.tnirá as condiçõr.s 

de reacquisição dos clii'eitos de' cidadã,o brasi
leiro . 

E' igualmente appro''Mla a segui11te emenrla 
da commissão ao§ 1°: Supprimam-s3 aspa
lavras- esses direitos. 

E' posta, a votos a emenda s ~1ppressiva da. 
commissão ao § 2°, letl!'ª e. · · · ~ 

O .Sr. Ubaldino do AnuLral 
(pela .orclem) ~'b~erva que a commis;ião propoz 
qtte se suppr1m1,;se a disposiçãq, consign:1:çh1 · 
sob a lettra C acJrca da perda dê direitos 
po1'que a commissão entende que deve eles:· 
apparecer e.sta pena .elo codigo . · 

Portanto, esta disposição esta dependente 
da o.utrà que a c.ommissão propoz que sej:i. 

-abo l1cla a de galés com a .de · banimento ; li 
c_anclo para ser votado quando se votar o 
§ 21 do art. 72. 

O SR. ZAMA- Eutão votemos logo coutra 
est:i. leltra c. 

q SR. UBALDINO DO AMARAL entetide que 
esta dependente ela approvaÇão ou rejeição cl:i. 
outra. emenda . 

Consultando, · o Congrasso approva o adill.
mento pedido. 

E'. rejeitacb a emenda do Sr . Dometrio Ri
beiro e outros e Jtcam p,rojmlicad11s . as emen· 
das snppressivas elo Sr . Barbosa . Lirim e 
outros e elo Sr . Nelson. 

O SR. PRESIDENTE annuncia a votaçiío elo 
art. 72 do proj ect(\. _ 

o SR. Aj\'GELO PINHEIRO (pela, ordem) .
Peço a V. Ex. consulte o Con~resso si con
S3I1te na retirada d'uma emenda que com ou
Íl'OJ companheiros de bancada; tive a honra 
de otrerecer á consideração ela casa, emenda 
substitutiva do § 8" deste artigo. · 

Consultado,. o Congresso, · consente na .re
tirada pedida .. 

O SR . Zl\MA (pela ordem) - Ousa.ria ps
dir a V. Ex. urnacous9, e equ} se vote se· 
pwad<tmente, cada paragrapho deste artigo, 
porque assim como q1ie ficava mais claro 
aquillo que íamos votando, ante3 do qu'e en
g_lobad:i.m~nte, até porque · que1'.0 no § 30 
ame!~ pedir sep?-rJção cl.e uma parte. Acho 
que e es3c o me10 ffi <tis systematico d.e vo · 
tar-se. 

Co~1snltaclo, o Congresso approva este re
querimento . 

Posta a votos, é rejeita.ela a emenda do 
Sr. Nelson substituindo o titulo da secção 2• 
- Decl~ração de clireito3 ...;. pelC? s3guinte:
Ga~~nt1as ele ordem e progresso em tmla a 
Umao . 

E;' po.;to a votos e approvaclo o § l 0 do 
art. 72.do projecto: · 

A Constituiçilo as3e!rura a brazileiros I' 

estrangeiros residentes no paiz a inviolabili
cl tLtb cios direitos concernentes á Jiberchtde á 
segurança indivi.lual e á propriedltde ~03 
termos seguintes: 

§ l . 0 Ninguem pó.le ser obrio·a'lo a fazer 
o:i deixar de fazer alguma co~~:t, sinão en1 
virtude de lei . 

E' em segui,la pos.to ~ voto3 e ap.provaclo -o 
§ 2º': . ' 

Todos sãq iguaes p3ranJe a lei. . , 
A Repüblica não nclmilte privilegws de ~" 

nascimento, desconheci furos ele ·nobrezn, nifo 
cilea titulo.s ele fidalguia nem conclecoi·açõ:H. 

o Sri . BAP'l'IST1~ DA l\.fOl'l'A, ~ 1.eml o apl'Jr 
senfaclo uma em131ida sobre o § 2°; mais am:-~. 
pla c!'o que a do Sr. Barbosa Lima, requer 
que ellasaj,tvotadaem i 0 logar. · 

E' posta a votos· e . a pprov1i da a segliinte 
ernend;L do Sr . Baptista dl1 J\Jottlt e otitro3 ·: 

Ao § 2° do ·art. ·72· SLibstittHlll·Se as pitla'.''
vras - não cre1 títulos de nobrezi. nein con 
tlecorações po1·..'....e extinglie ás ordens ho\lori;: 
ficas existentes e ·todas as suas prerogâti va.s 
e regali::ts; bem como os títulos n·o!iiliarchicós 
e de conselho. · ' 

Ficam , igdaline'n!e praj uclicf1,~:1s n!l emen ~
das do Si·. Virg'ilio Damasio e a dclcl\ti v,a d.o . 
Sr. B LrbJ~a Lima . · · 

O-SR . PRESIDENTE - Ha··uma emend<i;, cJo "'~ 
SI' . Ehrbosa Limll. Cf\UB me parecJ depender · 
aiuqa dd. votaç"o do Cong~e3so; . ªIJL\~lht ·q~ . 
manda exceptuar da extincção cla.J ord~ 
honoriJicas exi~ten t es o3 militares: ' '»W 

YozEs - Está prejudic<1cla. . , "11 
OSR . Z<\.i\IA ·- -AcabemoscomM .füas . .: ~ 
O SR. P1u1sIDENrE - Si não ha quem re- · 

clame eu consiclero prejudicada a emenda 
do ' sí; . Bar'nos<t Lifn:1. · .. ' · ·' · · 

O SR. Jolo DE S1Qmmu (pela ordem) .;... 
pede ão Sr: pr~siclente consultai'. ao Con: 
gres:;o ~i consi·ie1\ i. ·ou não · preju'dicada · .~ 
emendo do Sr. -Barbo;a Li1'rm; ·· -, 

Consultndo· o"'Coógrcs;o resolve quo a 
emenda est_;i· pr,e.i11tiicacla . - · 

O SR . S-ER~ElDEf..LO - Sr ·prcsidenlê, eu 
fl.Pl'em1te i prn,adJ1iti,v9 :10 , a~:tigq .n . 

Co:n'l V. Ex. vi~1, o"q•ie cahh.1 foi o do 
req~arime~to ,-'isto é, si. c3te' arti~o ·addit.ivo 
devia o_n nao S'l(appruvado cómo strbs t1tut1 vo 
ad ri : 4 § 1° do artigo 7_0. · ' ' 

Ora , éomo V . Ex.:' sabe, o ar~igo \\Cltlip·v-o, 
apresenta:.lo por m11n ao ·cong1'eiiso, encerr a 
mat~ria importante, envolve · o principio ·el111 
liberdade espirita d e aintht tem a vantao-em 
de i.mpeclir que 111'.lis t \l'de o Congre3so .il'di
·nario po33a , soji o pretext t de inele o-ibilida :le 
ou elegibilicladc, ati.car a liberdade ~spiriua l . 

V. Ex. sabe que esta questão de incom
patibilidade, foi ·deix:i.111 ·parJ. , ser tl\tfücla 
pelo Qo:1gr.esso .ordini.lrio , · · . . ' 

Nestas condições, entendo que o meu 'artiooo ' 
addi ti vo não esta. prej utlicàclo . e . p,ó:fa' i:;~r 
approvado · por occasião · de tratar-se elo 
artig9 72. · " ·· . · · -

Peço a V .. Ex . qu~ me dê a .sua. opinlão ... "' 
.O ~R. PRESIDENTE - E,;fã. S3 ' vofonclo o' 

art . 72,; a-vota_ção ~. foita por paragrl,lphos, 
como o Congres30 Jil. ,resol veu. O .nobr,; -ra~ 
presentante pergu:)ta se a niesa considera .
prejudicado ou não um seu ad~itivo. Ousenro 
as. Ex. queeste ·art. 72 teip 24 paragr~p!J~s 
e e3ta11103 aperrns no segundo ; temos de votar 
os paragçap)1os um por um; lhi eme::iclas cm 
grande n nmero, D S3irri como adlli ti vos e · não 
posso agora quancjo se vae péoc11der à. votl\çilb · 
dq §,3°- s ~t.ber . qual é a np.tureza clo _áçldit.ivo élo' 
nobee representa[} te . · · · " ·. · 

Peço, pois," ·que me desculpe, que nãó in
terrompa ag-~1'a a votação para examinar 
ess9 seu aclcl1l! vo que em lem 1)0 'será ·vót'ado ; 
e .observo que pedindo-se constantemeu'te<à 
palavra p:ila õrdem, faremo3 a: desordem em 
loga.r da ordem . , 

Posto a v9t_o~ ~ app1\Jvaçlo o § .3º; 
Todo.> os rndmLinos e confis;ões relio·iosn> 

pJdem exer~er public1 e· li vrem~1Úe ºà : s~u 
culto, associando-se, .riar,a essé fim e aclqui - · 
rt~do ben~, obse_rvados os limites postos pel . 
leis de mao-mortD.; - · " - · 

l<~'_ifl'U<~ l mente a pprovatla a seguinte em.anda 
allú1t1yc\ da commissão: '. ·: · 

Ao§ 3° d_9 art . 72- nccrescenle - e guar-
dadas. as le1s _criminae.>. . · 

O S!l-. ZAMA (p ela onlem)- Peço a V. Ex. 
Sr. presidente! qLle ~ubmet t~ á votação' um:t 
emenda que nao esta preJu .lwada, assignada 
pelos Srs. Ferréira Pires e ·uost2L Mach ido. 
E;tu emenda que adapta ·a J iarte principal do 
p:tragrapho que [estamos iscütintlo, prppõe 
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q110 se §uppvimam.as .u!Hmas .,palavras. Êstn, 
~11)end3 '· petls0, :nã.o póde e3ta~ pre,judk'.-1-da. 

.O SR. ·P1rns1pENTE-A111 cht mw declarei que· 
·ena Ci estiv_esse . . ' .o .. , • , , 

, · Q•SR. ZAilIA .- . Fico muito cont~nte de ter 
ouvi•Jo estn; declaraç:lo. de V._ Ele .. A's vezi s 

-'"nã,o ouço bem· o·qu3 se p::issa ahi rnt mesa po1•. 
. tlefeito ·do meu ouvido e fraquéz'.l. do orgão de 
V. Ex. . - · .· . 

·:·"®SR; •PRESIDENTE- 'Pern aqu·i mna emenda 
aprasentada- pe'lo. sr., fütrbos~t ·Liim., que eu 
en'le11.:Jo· déve·r .ser votada em primeiro togar. 
· O·SR."A!MPHILOPHIO (p.ela 'ordem)-Sr . pre

sidente, pedi a palavra pela or.dér.n s·implcs
' mehte p<.Wa notm••a. V .U~x .. que ·deve ex.istir 
-rrhi:itrn mesa uma emenda .que tive a honm; 
d·e fí·ssig;nan •.. ; .i: ·: ·- ::.·· .. . . . · ' 
;. O SR ;' P<tHi:sn:nmTE --" Estivaqui a ·emendf\J 

,·.do ,no! ire vepresíintante emttis tres ou·qnatro 
no ·mesmo sentido. Mas creio.que-basta votar. 
uma. .r .. ·· 

, ""Posüi>a votos' a emenda suppressiva ·par
:a;I rlo »Sr. ·l~hrb'o!la LinH, é regeitadft. 

. · E' igual'mente regeltarla a emeocl:t elo Sr. 
~11philophio suppressiva rla:;; palavras :.
observxdos os . limites postos p31as lei3 . de 
mã~~rta . . . , 

su.:,._,.oosiderarhs prej ndica.clas as emenrlas 
-do S·r. "Meira de Vasconcéllos e .outros, do 
·si:. Ferreira Pires e·· Costa Ma.clrn.do, .rlo Sr. 
· Demet:rio·•Ribeiro e outros, elo Sr . Epitacio e 
.do Sr. To3tà e outro~ . · · · 

- . ' E' •j}osto a;votos o § 49 : <(A Republica ·so re-

f
., conhece o casamento civil, · que precederá 

'• . _s.3mpre -às : cerimonin.s religiosas de qualquer 
culto.» . . . . · . 

· o: Sa. 111.EIRA DE · °VASCOYCELLOS. (pela 
ordem· ) diz que ein ralnç5.o ao substi-tutivo 
gue ma.nclou ao. pn,rageap.ho , pede que seja 
e1!e vófado antes elo paragrarpho, p0rquanto 
aprove.ita a occ:isifío pera repetir o que já pol' 
vezes .tem cli.t'o ucerca llos .substit·utivos : qHe 

. ,d.e-vem ser votadados.antes dos artigos· a que 
· e'lles substituem, porquanto entende que de

V êli)'l pt•evalece1: este principio ; ob.>erva ainda 
~ qL1e ·a sua emenda...não .pretende supprimiL; o 

eammentocivil., antes e~tabe.lece . priocipios 
inais conducentes .e terminantes aos direitos 

· "· EJt1'e déceriem. elo casarr1ento , civil, porquanto 
·' desfoque o.,CongrP.sso t iver firmado que os 
e[eito3 civis .do rnisamen to d:ecorrem das leis 

.· dô pai'z, tem firmado um grande prin-
cii pio» ' . ' ·º Sl}.EUZEBIO·DE ALMEIDA-Isto n5.o é ques-
tãd ele óf'.clem.· · . 

O SR. PmcS!DENTEdiz qu 1 pel segunda vez a 
observa~ ao Sr .. representante Meirai Vascon

·:,1.. ·cellós qu_e ·Pedindo a palavra J)ela 'orLlem, deve 
·Jimital'-'SB unicamente ao requerimento de 

, =--º-relem, porquanto a discussã.o está encerrada . 
o SR . ME IRA V AS00NCELLOS- obedeço a 

V. Ex. p<;i :lindo-1 he que cbnsulte a CaStl so: 
·bre meu 1'equerirneríto. 
, E'. ipprov(ldQ o § 4° . do art. T!. 

O · ·~R. ·PrmsrnÊNTB declara prejudicadas as 
emendas . substitutivas da commissão e clo3 
S'r3. Bat'bosa Lima, \'irgilio Damasio, F.erreira 
Pire8.; Meirn de Vasconcel!os e outros, Fre
.del'ie0 Borges e . outros, Demetrio Ribeiro e 
outros, Tosta e· out.ros; Tavares fütsto3 e 
Nelson. 

QUESTÃO IÍE ORDEM 

o' SR .. AS3IS BRAZIL (pela orde,m) - Sr. pre
si.tbnte, .não tenhà poe' fim fazer á ·deJisã.o de 
V. E:c. a menor corr2cção, e sou·o primeiro a 
dar· atte-taclo .,que dev,e . tel-a .i.ns pirado a 
melhor clJS ioten 1;ões; . mas elevo.informar a 
V, Ex:. que entee as pe3soas que estão mais 

.. ' .,, vi-zinha s .de mim, principalmente entre .os 
. meus· comp:lll heiros de b,mcadas, corria a 
opi11i·ã.o de que a e me nela, que aprese o tou a 

.. comrnissão e .riue v. .. EX' . couside.ra snbstitn
ti'va, era apenas modifirativa de projedQ rio 
g·overno ·(npoiados, muito bem), o nesta in
tenção füi· qne ,votàmos. 

Por ccinsequencü1, pedindo a V. Ex. que 
nã:o consid e ~·e imp':lrtineute a mi11ha obser
vação. pe.ço~lhe no mesmo tempo ,q,ne recon
sirlere a sua d·eliberação .. .ficflnrio certo de que . 
consultará: nrnlhor 11, opi nião do-Congresso, si 
·suj.eitar i sua decisão .- esstt controversüt que 
agora fõe levantã. (Apoiaclos, 111iii10 bem.) 

·Requeiro que V . E:c. consulte o Oong·resso 
se consider.:t n emenda da com missão simples
mente ' n1odifica:ti'va 011 substitutiva; e, no 
caso de considera.1-a .modi ficativa, creio que 
V. Ex. não dei·:carâ, como sempre, de fazer 
o seu dever, sujeitando-a i clelibemção elo 
Cong~·esso. (Mitito bem, niitito bem.) 

O Sa. PRESIDENTE - O Congresso vae jul
gi1r si a emenda ela commissão é ou não' sub
stithtiira . 
_ , O que a commissão propõe é o seguinte 
(lendo) 

« Ao§ 4° - substitu[l.-Se - A Republica só 
reconhece o casamento civil.» 

A -commissão propõe 'que.o § 4° elo projecto 
seja substitui do por e3ta . simples d is posição:· 
e um -verdadeiro substitutivo. (Numerosos 
apoiaclos -~ 
. O. SR. BA.RBJSA LIMA - Mas supprime a 
parte final. 1 

O SR. Pi:tEsuiF.NTE - Agora hn,; . outras 
emendas e1u .re)a;;.ão ap ·par,• g-rapho, ·que mo
difi ·:am.a disposição: estas não consicleL'Q pre
j r1d icadas, porque modificam parcLll mente .. 
Mas, sempre que a emenda vem substitu ir. a 
disposiçã:9; seja por uma oa ,por ontm fórn1 a 
a.ri.optada .uma· das disposições, não se pede, 
deixar .de considerar prejudicadas .as outras, 
.vjsto que o contrar:io seria adaptar theses 
contraclitorias. (Muitos apoia-los.) 

o sii·: Assrz BRÚJL (pela ordem) - Per
dôe-rne V. Ex: . a· insistencia, que é· clescul
p1tvel. -porque· mostra mioha convLcção~ 

... V. ·E:c-. entend3 que a emeada é substitu
tiva, porque enco.Iitt·ili _ nella palavra -· sub~ 
stit11a-sg; mas, a.inda que isso não .fosse sim..:. 

· plesmerite uma questii.o de palavras, me· era 
licito perguntar: . s•1bstitua-se o que·? Sub
stitua-se. parte das palavras contidas rro ar
tigo· do 1Ji'ojecto elo governo e substituir p:i.rte 
é modificar. .. ·" , ·· · . 

-Foi por . esta razi'io qÚe pedi a, V. · Ex .· que 
consúl tasse ao CongressJ si ci:nisiclerava a 
emend:t substitutiv;t ou · qualificativii. Aqui 
alter·a-~e, modifica-se. Façv bastante j ustiç:t 
ao ·criterio . e ·s'.tbedoria ·de V. Ex: .- para ii.cre
·di tar que co'mpré'henderá que não se' trata de 
uma questão ele jnlavras mas · de sentido, ela 
essencia da cousa-q'lle se vae votar. 

· ·O facto é mais gravEÚlo quê parece, ni ·Jitos 
representantes votaram engamtdos, ehten
denct,o-se- que . trata:va-se ele uma,-modiflcaçfo, 
como e1.1teuclo; por cauteb, porém, n(ío me 
enganei. · . . · 

Perdóe V. E-x:. minha i·nsistencia, · e é1ueira 
attribuil .. a ao grande inter.~. sse que voto pela 
causa d.os princípios cltt liberdade_. 

o SR. PRESIDENTE - A-peza.r de todo· ore-
speito que voto á inteligencia e illustr'ação do 
nobr'e representapte, continúo a ni1o ver nesb 
emenda outra qualidade que não se.ia a de 
substitutiva. E' possível que a intenção cl::t. 
·commissão não fosse· esta, mas a emenda é 
verdadeiramente substitutiva. '· 

O Congres3o, continuando a votar as emen
das, verificará que o nobre r Jpresentan te não 
tem razão para as apprehensõss que enunciou. 

Cootimin, a vgtação. ,Vae se votó.r a se
guinte emend<t do Sr. Amphi lophio ao·§ 4•: 
·" Suppriníam-se as pa lavrns - qüe precederit 
sempre á cerimonitt religiosa»., 

Isto é uma emenda morli ft caliva, de sorte 
que o paragrapho ficará. reduzido ao seguiJ1fe: 
« a Republica só reconhece o casamento civil». 
- Procedendo-sei votação, o Congresso ap-
-prova _a, ~menda ]~qr 77 yoto3 contra 73. 

, O SR . Z.nrA...:.. O re3ultaclo é o mesmo; mas 
votaram a favor 83 • 

O SR. MATTA MACdADo-Eu que votei pela 
emenda, contei daqui 77 e não sei como o no
bre. representante l:\, em ba,ixo pótle con-
~~~- . ' . 

o SR: PRESIDENTIB annuncia a votflção da 
emenda .do Sr. Cor rêa Ra.bello e ou trq.3, que 
to1~ na gratuito o cas1mento civil para os 
polires . 

O SR. FREDERICO Bon.GES -(Pela 01·rlem) 
observa qu3 apresentou urna emenda ao n. 40 
elo art. 72, declarando em sentido geral que 
o casamento civil seria gratuito. 
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Pârecia ao orador que a sua emenda sendo 
mais gene1·lca., devia ter sido submettidà á 
:Votação. elo ·Congresso em primeiro Jogar e 
não uma emenda, mais restricti v.,t tornando 
gratuito o c::isamento .civil sómente aos po
bres. O pens().men'to de· sua emenda é incon
testavelmente uma medida louv<WJl e geral· 
mente acceita pelo Congre.sso. (Apoiados). 

A emenda elo orador, ,n,ão . estabelecemlo 
excepção ,-. nãci crêa. difficulfades para. o fu. 
tueo, afim de distiugiül'·Se qo.al o pobre e 
qual o rico. 

Conclue pedindo que o Sr. presidente atten..; 
da ao seu requerimento, porque, cómo é no
tori.1 e de simples -intujção, a sua emenda está 
redigida em termos mais amplos. e, portanto, 
digne-se submetter á. approvação do Con
gresso. 

· O SR.. PRESIDENTE di.z que não submeiten á 
votaçi'íoa emenda do Sr . represent>l!ltA porque 
considera-a t.1m ·Substitu"tivo . completo ao nr
tigo, ao p:i.sso que a émenda do Sr. Corrê::i, 
H.abel!o é uma emenda a:dditiva ao artigo . 

Declara prejudicacl0 portanto, o su bstitu
tivo elo Sr. frederico Borges. 

O SR .. E~l;ACIO PE~SOA (pela ordem) diz que 
o Sr. representante Frederico Borges, ac1ba 
de reque·rar qu,~ a,sua emenda seja posta em 
.votaçiio,, no. sentido chi g1·atuidade p'.lra o 
cas<tn1ento civil.. 

_. G> .Sr. presidente entendeu que a emenrla -
er<t .um subst1t1J.tivo e· como tal estava preju
•licacl 1. 

O orador, porem, apreseqtou uma emenda 
conce biela. nos seguintes termos : 

Ao§ 4° .accrescente-se : - cuja. celebraçi1o -
se·rn, g-ratuit<t. 

• .\s::l!m, requer .que submetta a votação a 
suft emenda adclitiva que é mais ampla do que 
a do Sr Corrê.t R.abello . 
. Procedendo-se a votação da emenda addi
~iv.a do Sl'.. Epitacio, é approvada, sendo con
side1:acla prej Lldicada a do SL'. CoI'rêa Rabe!lo 
e outros. 

Procede-se a votaç'ão elo § 5°, ·que é appro-
vado: · 

« Os éemiterios terão camct'"r secular e 
serão ftclministraclos pela autoridade muni
cipal.» 

E; tam.bem approvafa a segninte emenda
additiva elo SL'. Meira ele Vasconcellos e 
outros: · . 

« §5.0 Depois das palavras - municipal
accrescente-se ·as seguintes - fican do livre 
a toelos .. os CIJ.ltos .reJigiosos a pratica dos 
respectivos r itos em relaçãq aos seus crentes, 
desde que não ofi'enclam a moral publica e as 
leis .» 

E' .rejeitada a emenda-aclditiva elo Sr. 
Demetrio Ribeiro e outl'oS, ficando prejudica
das as emendas substitutivas d.o Sr. l~errei
ra Pires e outros e elo .Sr. ~elson, e as sup
pressivas dos ,Srs: T03tf1, ,Virg'ilio D\tmasio, 
A1m.ro Ca.valcant1 e Amph!lophio .. 

E' snbmetticla a votação o § 6• c1ue e appró· 
vado : 

' ' . « Será leigo o ensino ministrado nos esta-
belecimentos publicas.» 

E' regeitadti a emenda suppressiva do Sr. 
Virgilio Damasio. · 

São iguJ!men"te regeitadas : a emenda acl
diti va cio Sr. Amphilophio e a modificativa 
~-º Sr . Nelson, sendo consideradas· prr.jucli
caclas as substitutivas dos Srs . Barbosa Lima. 
Frederico Borges, Tosta e outros , 

O SR. PRESIDENTE annuncia a votação do 

§ 'º· 
. O SR . RETUMBA (pela ordem)- ·sr . presi
dente, estando a v:otação . bastante ati'azâcla, 
e sendo dada hora, peço a V. ~x. que con~ 
suite o Congresso si cousente em ficar acliacla 
a vGtação para amanhfi. 

o SR: PRESIDENTE declara que ]ln, uma 
disposição no i•egimento que diz qne a vota
ºçii.o não se '.interrompe, e por isso em uma elas 
sessõ3S pa~saclas,senclo dada a hora, continuou 
com.ti votação quo tern:iin'ou pouco t'empo de
pois; em outra sessão seu companheiro de p1;e· 
sideucia entendeu em sentido contra.rio, isto 



é, que não se int errompo [1, v.o taçjio _cor.neçaclD,.l O SR. PRESIDENTE drnig1m para amanhã a Pénso, - Sr. presidént ,,- que [1, resposta que 
o!J rc um artigó ou paragrapl10 : é occitsi:'io · seguinte ordem elo dia: - . o ConoTesso dos Est.aclo3 Umdo:> tio Bl'a_zil, 
<lo. Co ngres3o fil'1:1ar o pré.cedente e pqr isso Continuação ela votação do tiluln IV do- ao for1~i.1lar, a SU[t constitituição- polit!ca, ha 

-vm consuHal:o s1 se deve col]tinunr na vo- projecto Lla Constituiçio ._ ele dar ás duvidas e is objecções. levantact .. 
tnçiio Llos p,a1'agT.qfüos seguintes ou se d'cve - . _ . ' - . . _ ; ·pelos honrados represent~nt(;l: , 11[1, do sei• f'un-
fi My a•:liada 1h rn à sessfto tle amanhil. - l• cliscusao do titulo V-Disposiçues ge -. dada nas mesmas esperanças, J1.a ele' s~r . fl; 

Cons•1ltaclo o Congresso é rejeitado o rc- •rnes e di sp os ições traiisito1'ias. · mc3nrn · qúe foi dada pela -RGpubljca Norte 
queeimento 'cle adiamento. ' Levantrl..:se a sessão ús 4 horas e 10 minutos · - 4mericaun áquclles que cluv.ida~·am cht -prR..-

- O S1L Pr.EsHJgN'.rn declara qnc vJe se pro- ·ela· hmle.· ticabilidacle ela suá · org'anisnção federa .tini. . 
c0tler tt votação elo § 70 (111 iiito bem.) 

Pmceclendo-se it contagem do ·; votos, rec.J- Sr. presid"ente, não quero, nem teplio c~m-
nhecc-se não haver nui110'1'0, pelo que fica -D[SCURSO PRONUNCIALO NA SESS_Í\O DE ·petcncLt p·J;ra entrar no _estudo -da,s th~oria_s , 
ULli acla a votaç.Eio. - 6 DE JANEIRO DE 1891 quri se po~lem contrapor ás d,ontrinas ~usten -

,,.- -tadas pelo h0nrado representn.nte .,.(11fi1itas 
Veem à mesa ns seg·ui;1tes 

Dec[arnções de voto 

Dachrumos que votamos contra o n . 4 do 
nrt. 70, que tira ads religiosos ile ordens ino-
nasticap o d frei to ~e se n,li stnrem _e lei to 1~es; 
bem coJ110 votanrns qne fosse o mesmo n L1-

- rneÍ'o su.bstituiê["[l, pela "erqcpéfa apresentaçh ao 
art. 72 pelo deputado Serzeclello Con'ch. 

Sala, elas _ sessões, 15 ele janeiro ele 1_891 . -
Antonio Olynü'io. 'F. Baclad. · 

Declaramos que .votamos pela suppressão 
. da disposição contidanoart. 70§ l , n. 4. 

Sai D, das sessões do CongTesso, 15 de janeiro 
de 1891.- Am1ihilophio . - E spírito Santo.
l gnac io Tosta . - L eite Oit_icica. - Santo ~ Pe
i·oirn. - Ray nwndo ' B an'.feii·a.-'-' Ciistodio -ele 
lilello . - r1. Mitto n.- Dionys io Cerqueirn.
T avares Bastos . - Pcmla Jfrgollo.--' Jiivencio 
ele Aquiw·.- Z:ima.- Ai1Wo ele Faria.- An• 
cli-e Cavalcanti 

De~laramo3 que votamos peb sunpressãÓ 
elas prtlav.ras-ob~erv:idps os .limites postos 
pelas leis ele nufo mor la, do art. 72 § 30. _ 

?ala dt~s se;sões .. do C~ngress.O , 15 de ja
neiro ele 189'1,. - Amphilophip.-·J!:spir.ito San o. 
-Epitacio Pessoa . - Pe·tro Americo. - Anrlre 
Cavatcmiti . - Zama. - Ant1Io de Faria. -Bar
bosa Li 111 a . '-A. Milton. - _Custodio ele lvlello. 
- Santos Pires. - Dionysio Cerquéim. - Pait/a 
A •'qnUo. -nnrcirt Pfres . -Tosta . -B. ele \filiá 
Viçosa. -Couto Cai-taxo. · 

Declaro que, si estivesse presente, votaria 
contra a proposta qne pretend ia dar v.oto ás 
mull1eres , porque isto seria. um verdadeiro 
r ebaixa mento Llo alto ni 1reJ éle delicaclesa 
moral em que elevem rnmpre pairar àqu'ellas 
que teem a sublime miss'.Lo elo fo rmar o .ca
r acter elos cidadãos pela edncaçiio elos fil ho3 e 
pelo aperfeiçmuneuto moral dos n) rrrido·s . - ' 

Set' mãe ele familia, clesempenlmnclo cD:'bal
mente todas ·as su:..,s delicadas funcções ó 
muito mais digno, muito mais no bre e 'tle 
muito mais benefici1 e cJiectiva influcnc.ia 
social elo que quantos titnlos profissionaes 
sc.icntificos ou elc itoraes caibam aos l1omeus: 

Sa,b elas sessões do Cong1•erso Nacional 
- Constituinte, 15 de janeiro tle 180 1, 3• .dn, 
Republica . -,- J. E evilaqua . . _ 

Declaramm que votamos pelas emendas (jnt) 
conceclifün o di re i to de voto aos eoturfantes de 
_cursos superiores e igua.lmonie pelo voto ás 
claras.- Ramiro B w·:cellos - "Juli:o F1·ota---' 
A lfreu- Pinheiro 1lndrnde- Hoinei'o JJ,aptista 
- J11!io de Cas!i lhos-r- Fem ando ·J\:l;/n t- Ccis
siano elo N ascimento,,-1'11mna;; F/.01·es. 

Declaramos que V(1Uunos a favor das 
cmouclas que mnncln.m sup,1wimit' os ns. 2° 0 
4° do § 1° .do _ ar-t. _ 70 , ni10 imped indo que 
.Possam ser elmtor.:s os [tnalp_haiJtJt os e os re
ligiosos. 

S. lL Sala tlas sessões, 15 .dc j,111ei1·0 d0 1_89 1. 
-Rcnnii'o Bm·ceUos . - Julio Frotci . - Jl-bre-u -
llome7'0 Bap(is!a . - ' Pinlt c'iro j11achado.''
PerY1-~mlo 1).bbaLt . - Cassicmo elo 1V ase imento . 
- J11lio de Castil!ws.-'l'homa;; Floi·cs .-llienna 
B arreto .-Per,; irn dei Coslct.- Alcicle$ LinÍ~1. 

Declam:mos que vo.l.amos ·contra a. emôncla 'do 
· Rr. lº tenente Baptis1a dD, Motla e outrl'ls 
- extinguindo .ris ordens honorJtlc,;s e xis t e11te~: 
por terem sido conferidas por um g·over110 
const1tu1do e legal, e bem nssim que vot<l
mos, nilo considerando prej udicada ·a emeBcla 
do Sr. !3~·rbosa. Lima. que exccptuava as 
ordens m1l!t~~res, D, qual approvarimos si fosse . 
submet- Ucla á deliberação do Co l ºTesso . 

Saln, das sessões, 15 de ja-neiro cl~ 1891. _ 
Joc7o Rctwnba,-'lDclo N eivci.-Almeida Bcwrelo 

P,oder "}udiéÚiriO · 

O s1~ • . Q-011çalves Chaves -
(mo·vimenlo ·de al'tençiio ; silencio) - · 81'. pre· 
sidente, Srs . representáHtes. Bem ·poucas ve~ 
zes o Recesso a esta tribuna lm de seF. tão-- dif~ 
ficLl, como no presente debate, q'ue os distin
ctos ornclores, que ii1e 'precederam, tanto _ tem 
illustrac!Q. • _ 
- Parnce, Sr. présiclente, 'J.ÜG seria preferivcl 

que, no "momento, eu abandonasse a tribun[t 
e deixasse que outros representanles mais 
co.i11pr;itentes (muitos nao apoittclos) se eh1J,le~ 
nhassem D[l, discussão. · 

81' . presidente, os dignos representantes 
d~ Bahia. e Pernambuco .colloca·l'am a ques
tao sob um ponto ele vista, que me parece 
escllipar á esphera pro[>ria cl r&s pwll)menfos 
(Apoiados.). - ' 

. Os ho,ur~cl0s rept'.e~entantes_ fizornm ·deslizar 
q, c\iscussão elo terreno polit}co, c).o' tei'Í'en0 
pratico, _ par,1, as espeeulações ' scient ilfoas , 
pa:rq, _ Rs doutri_nas methavhys_icas. (1lpàiaclos.) · 
. Sr . . presidente, nã_o venho offerecer t,tma 

contestação ás opiniões dos nobres i·epresiin· 
tantes, tão luminosamente enún'ciaclt' ;) eni 
S!ltis discursos. . . ' ' . ' . 

Traz-me a tribuna apenas o intuito de stis
ten tar algumas eme_ndas, que tive a honra 
ele submetter it coilsiclei'~ção do .coàg_resso. 
E, por:9ue estas emendas 1-mportam ~.ccei ,taçi'í.o , 
por. mmha par~e, ~o systenm consignado nà 
p1'0Jecto constitucwnal, em seus elerneritos 
basicos .e 1'.a quasi totaliclacle.,cl0 suas dispo> i
ções o_rga.m1;as, _tenho necess_1dacle, Sr . pt'e ';i
c1~:1 te, ele oppor ligeiras consideraçõ2s as ~ pi
moes a~1tor1saclas clo3 hom~ac;los . repl'(lSentan
tes, que tanto se teem salientado nesta fri
buna , com OS R pplaUS03 clé todos . nós. 
(Apoiados.) -

Sr. -presiclente, o oifo desta questão tem 
sido a distincção ele cl,uas soberanins : Ímm 
local e outra nacional'. O hoÍJradó .represen
tante cl0 Pernambuco,· mestre das sciencias 
j uridi ca.s e sol!iaes, com [1, eleva.ção 'de um 
ln.lento aumirJ Vei, (3St ~1dau :!o O aSSU!11pto Sob 
um ponto de vista - p.~rticular, êloutrinario · 
divagou .hril-hántemen•te, pmcúrahdo demon~ 
strar q.ne -era _incompâtive-1 a soberani[l, local 
c_o!n a soberania. .nacional, sendo -ar1uell;t nul
l<Ucada ·por es ta, que _a limita-; e sobJrania 
lit~1ita1la niio é s~berabia .'- · 

Éfr. presiclente:, qu_a1ic10 apó.3 os çlesasli'Js ela 
Cqnfecloraçio Norte-Americ:ma, a Úlina oirnsi 
(los qstaclos, que ficaram imfiossibilitaclàs c;lc 
e\';tabelec!3,r n~1 g-.:rv,ern.o regular, H~rniLton, 
o gra,mle p1 tr10.lrt tt111enca-no, poz-se a frente 
qo -movimento unionista, · po1' c3s:1 ocMsião -
surgiram ns J11 es mas· duv_ichs, formulnram-s~ 
as rnesnms objecções cfue o nobre rwrosel1-
trn_te de Pernambuco aq1Ji enunciou. E1ltão 
senhores, perguntava-se-si er~i, possível hlive~ 
uma soberania. local .e urna soberaília na
cional co njnncfon,rnnte. 

iu"to apoiados.) 
Entretanto, senhores, sempre çlirei : <lo so-

' IJerauia nacional, que e a raz.ão1 q,ué-é a 
intelligencia, que é a vontade popuJ-ar1

, é, por_, 
isso, unia forç[l, moral, um direito SLJ pre,mo :" 
A sobel'ania, po:rta:11'to, -' rea'-lmente é wm e ,in
cli-visi\;el ·n[l, stJ:a origem, i1a-'5ll{t, esse-noia. 
(r1poiaâos, m u ito bem.) -. ' 

Mas, a soberani[l, ·não se .e11:ei·ce po'!' ·si·,-tem ' 
necessidade de ergãos para-agil1; na 011ganis::t

. çilo clos 'appal'eB10s pelos·· qn;; es se ·rn:rnifes _, 
-e actu:n, n:· .soberanin; n-â'O "Se cle::ta-c:i: d a ~;;;;- _ 
séle ; npenas deleg[t determinn(!a:rnent() po-
deres. (Apoiados . ) , :· · · 
' E' sabida, fodos ·os Srs. representnntes co

nh ecem, a .doutt'i·tJ a ·•que r esulta - cla._--.êscola 
revolncionari[l, -franceza·: ~· a· sobeJ?ani-a des
taca-se do povo, e va.e. residir nos seus con-
stitujnt_es_, nGSS?.us delegados. -

Mas, os resu llndos vratic_os dessa. cl<;nttrina. 
t•?.l!m si ~lo fataes ·a Fr11 1:H;a, (nzcmlo resvaln_r a_,.~ 
11aç'ãó do l'egii11'e~r dtt -,Ji b.etdnde par,i, o re- ' 
gimen elo despotismo. (.-1poiaclos.) _ - _ ·: 

Esta doutrina Uiin ·crnado ·n, :onmipotencia 
par-ll:11nenta.r, -que -tem sido ··sempr_e fltnesta a 
tocl;:t'S'as naçõe~,em que tem act1iado.·-,_, -
' A v-e_rda:dei1\t· do.utr ina, a rloutl"in<1, ame

ric:1na:, a cloutr·inn. fr,wcam;;.ute· liberaJ, a 
doutrina. clemoc-ra.tica, .é que :a soberania iltfo 
se clesfac;i. ' do· p'ovo; qne-o povo não nbd-ica, 
não nuHi fl ~ [1, .o seu poder, ~1 pe11as-comm:eite 
pa.rcelhls desse po_cl'er, ftz deJeg.•ções par-
ciaes, cfo termin -1 das . (MuUo bem-.) -<-

Ei s, portanto; a so !Je raniu, · que é -irná e 
indiv·i;iYel na. -sna orig-e rn, ll (t •Sua ·essencia, 
di v-ido-se, linilta.-se nn s n;1. mauifestação·,.J10 
seu objeclo; no seu 'exercicio. ( Apoiado s, m uito 
bem : ) · . - . , _ 

Si isto ·e yerdncle em ·piiincipio, ,q1mnclo se 
tra.tn, ela organisação de poderes pub licas·, ntio 
se ·póLle-cleirnr ele parte o facto. 

Orn, qual é o füclo incon.testa.vel, palpi
tanfo, palpavel i E' qu-e ao - lado · çle · certa 
ordem ele ·interessês, q.ue nffectm11 a oommu
nhilo, 11·a tambem interesses ele ordem p:t rti - >/ 
cu'lar, h:i. fam-bern aquillo qne é pos iti vmnente 
a viLl-a local. ' (Apoiados .) 

UM A voz- Pe1'feitamente. 
. O .SR. -Go'.'<çAr.vgs c.1uv.ms-:-~1'a, Sr. pro 

füt~ ente , st a sob;) ranta, 11Jd,1-v1s1 vcl ,cm s1u 
origem e .º.m sua essenci3, dri ve crea r para o· ' 
seu fLrncc:onamento orgao.;; co:11 clelco·ação ele 
jicidergs -Uetefo1i1Ktclos, ci -que impedeº qtic n::i. 
?reaçao ~esses poderes dê pleDlt sa-tisfúçrto 
nr1uclles m~ereSies de 01•clem cli1rers:i, or
~·auisa por ,me 'o. de seus orgi1os ospeci w.s a 
v1füi. loca l, 1s-to e, cree 0s poderes -loc103 e os 
poderes nrrcionfles ~ · .-. . 

O Sn.. CE3ARIO Ar.vrnr-/\ poiado, mnito. IJem. 
. O SR. Go:'i'ÇALYES CHAYES- :\ssim, S1'. pre

sidente, JJ_arn 1~11m a. questão esta perCeila- " 
me1_1tc - resolv'ida no · s:fstenm -feclo rativo 
co!)'s~.gr'.1dó ·no prnjecto· de ,Consfituiçiío'. 
(1lpozado s-.") ' · - · EntEio -- se inquiria; si era-- -Iiossivé-l , si se 

podia 'comprehencler que o individuo fo'.3se ci 
dadij,o .ele Hll1 estado., Jl Ol' ex@mpJ.Q, d(), V:Ü'gi
ma, e ao mesmo tempo cidadão mp.e_rica110 ? 
E' o que niío pó:le aclmltt_ie _o nobre ro.pre

_ sen~atJt e de Pernamhu:_o: com.o seT-se· idLfa.clão 
Jmhia,no, e ao mesmo tempo ·cifaclfüÍ bi'a-
sileiro '? ' 

l\1as, senhores, terminada a polemicEt no 
_t eira~10 dns doutrinas, _ o f~c.to ·respondeu ela 
manen'J. -a mais' sat1sfactorm a essas du·vidas: 
O fa cto foi a Cieação da grande Repul:il.ic[], 
Amerwa1rn, que apesar ele um secul-o de viela 
nilo .~e tem enfraquecido, e muito pelo con: 
trarw, ele di a. pal'ct dia ganha for:ça e ex·· 
plenclor, assombrando o mun:lo qoin o- çles
cnvolvimento de set1 progresso. ( 1lpÓiaclos_.)_ 

o Sn.. BADA11.ó-Nã0· apoild@. ' 
o Stt .'- ·GONÇALVE> Cr-rA vms- Da-se pleni 

s<:l tisfaç1fo aàs jnteresses cJ1J11111ms, g'et:aes . 
rnternacionaes e á v.icJa loc.11 ; são intorosse~~ .. 
L'.i.sti~ctos, mas ' liarmonicos, pe\os· qnaes se 
man-1festa a vonta1fo- nacional ; são oro·anis
n:os riue precisam•do npparo·l hÓ8 funcc~naes 
diversos e -CJ 110 são forças vivas tle todas. as 
sociedade~, principalmente daque'llns, q.ue 83 
desenvolvem em um ._- grancle theatro, que 
o~cup.am, como o Braz1-l, :vastas regiõe3, E' 
prlnc1 paimente nestas soc1edades,que.os. i·n ter
esses locaes o- -interesses commuus ou nacio

- n.~ es si delimitam mais; portn.nto, · sr~ - pre
~ 1d e~~e, parece-me q+ie não tem rcizão os 
ülustros representantes, -quando 'não.poJem 

• ~. f" 
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concilhw a sobiranüt local e a solJerania, 11.a- 1 i\!ft~s, .,S1'. presiél.ente, es;a trabalho de u.'.li- 1 ente\l as ins0tn'çõe3 ua~iolHw~ ~ ~ts lo.ca·J.; , 
.ciq_n(vl. (i\voiaclos.) · ·1-tl.cação é tão largo, tem tão grande s1;;·mfi·- 1 como de na:;ao p:i.1·a w1çJ,J. ( Apo !cç.os) . . 

A questã.o }1Óde ser dtl p:rlavras, porém; cação, como quiz ehtr-lhe o nobre renreseu- São 01~·ãos diversos,_mas orgaos que co-ex1,,; -
.me sMbfoço com esta denominação; chamem a tante pela Baqia 1 t ém e viYem bai'mo:ncamell te , C.)tnO p:i,r t.;s 
80.hsrania clo·s estados, autonom ia admini:>- Sr. presidente, o nobre repesentante pela de um todo. 
trativ<t e politica; mas, autonomia que creia B:thia .deu-se ao tt'aba llto ele l ei' trec'103 de Tratando cio Tribunal Federal da ,União 

,poderes não subordinado3 a outros poderes , um escriptor, que tombe m conheç:J, de ;i,mericana., diz -Story, que nada com nnis se · 
poderes independente3, que tem plena liber- Demonbynes. Por esta r .tslío p3ç1 a V. ~x:. e gtmrnç L conclL;z it h :t~'moni a i p<t ~ elos es tivl9s . 
dade para regu lar to:ios 03 i:uteresses, que são ab ·congresso permiss:'io p1ra let' treclws do que,eSS'.t faculdade que toe m os c1d_:td<LOS 
relativos a vid~ loc:i,J, são poP tanto poderes deste mesmo autor, dos CJLrnes se :vé que o pen de Jcvai'em , por accorüo, <i.s s•1"s q1.testoes ao 
soberano2. (Apoiados . ) sament:o do riobre representànte foi alem elo Ti;ibnnal J:i'e'.leral. 

' Sr presidente, o 2° ponto em que o nobr'e pe1namento do escriptor. .. Ne3t9 caso,s~ . presiden l:; ' Tribun::tl Fe-
reprc·sentP.nte da Bahia, assentou n. impugna- Ante3 disso , po1•em, Sr . prn.:iJente, aualy- d3ral funcciona, n:io tanto ;·· 10 um t1·ibunal 
ção ao projecto d~ Constituição, b<isea-se no sarei as iostituiçõ .·sjudiciarhs da Suiss;t. ,juliciario pro;iria.mente, 111 ., ~;:no :1.r\Ji tt'O . 
estudo que fez de legisla'ções comp:1rados, ela O nobro représeo L\nte pela Bahia :1sseverou Os cicLldão3 teem o direito do deJ•tfo t'arem os 
legislação .suissa e ela, legi~laç,'to al!emã. · que havia um movimento centnl i:>lvlor c.Lts sens liti"'ios dos juízes competentes e conflar 

Para S. Ex., a unid'1de do direito e a uni- instituições juliciarias, porquil fó~a creado a sua c!e'Cbão ao critet•io deci<.ladãos , de meeos 
dacle das institui.ções judiciarh.s, não são a um tribuoal feil.e l',tl, elo qu1l clep3nLliam to- particuLire.> de snJ. es\lo lh.a. . 
Tesultante de regimens politico3 unitarios, das a.8 jurisdicções iufel'ioees; o no dominio elo E' o que per:rntte a lei suissa em relaçITa 
mas se con.form:un Ltmbem com ·o systema direito privado enumerou as materias coatidus ao tribunal supsrior . 
federativo. 110 art.64 ,üa, constituição suissa,que passara:n Esta faculda.cle, pois, não colhe a bem eh · 

SI'. presidente, não me p1receu feliz a !em- para a comp3tencia federal. · ar·,.umentüção elo nobre deputado; é um j) l'in · 
braoça · ele invocar ·o nobre representante da . " o Sr . AilIPHILOPHIO - Eu cliss·3 que 1n s~1iss'1 ciplo de .rlil'aito que niio pJdh deixar de. oxi3-
Bahia (). legislação clu; Confü:lemção Allemã; a j ust'ç:i, federa l concentm-se em um só tri- tit', corno existe, em nen huma or3·a_01s:iç•cto 
me pareceu, que $ . Ex. não havia aprncL1do, . bnnal. · j ucliciarh feJeral. E' um appal lo qr~o f<tz cm 
de'l"idamente, a e:rncticllío das dispo1ições a O SR G~:r:-l'Ç ALVES Cn..1.vEs - I<; que est' tci · 03 c:i tbclãos ela. jmtiça cbriuellcs , tios qmtcs 
·que se r aferiu. bunal tom a re1ris1ío de tofas as ca1.i>a.s . podem suspei ta!' pam ~1111lribt1n 1 l co:n,mu1n, 

Todos s·üJem qu8 a ConfeJeração Allemã O SR. ·AMPaIWPHrn - OJ to:l:i,; nüo; e.la, o müs gradua.rlo do p11z e qu ~ S9 exerci.a por 
não se org-:u1izou sob o ponto ele vista, demo- grande parte q11 ; a le,3' isla.ç;5.'J ~om con n ' tti - . u:n pl'in--; ipio de er1ui.hdç, de polilic,t, ele lrn:-
c1·afü:o; todos sabem que não foi p:ira manter do a esse tribunal. m:rnia. · 
·a liberdade, q•ie o imperador Chülher .r;e e o . o· SR . GoN~ALVES C1IA.VE >- l:Ln1; :n:is o Ve, poi s, o nolJt'e repl'ernnt~tnl e, qnc o Tt'i-
seu poderoso ministro ·organisaram o systenm 11Óbl'eyeprese:1tante sl13tentou qtB ha vi,i, u :11 bunal [i'edcr .. l tia Su:ssa na.o repr.esenta o 
federativo -allemão; todo3 sabem, Sr. presi- tl'abJlho de c1:icenteaçã'.l ... ' papel,que S. Ex:. ent:in:le qn c realm:rnte rc .;. 
clepte, qu e a creação elafü1 confoderaçlo pren- ' O SR. AllIPHILoP;!lo ..:.p03tc:' iOi' m:i1to .á co:1- presenta. . .. 

'.c!J.:.se a razões... stituiÇão ele 1874. E, St' . pt'.JS11.lente, estas 1tle1s acltarn-se 
. ',• o SR\ CHAGAS LOR\TO-. Politic<is. o SR. GO;"\'ÇAJ,,, ES CHAVES,.' e que o tri- conflt•ma,r!as [13 l0 qnc c.li z Ü(3 111')nby ne3. 

bunal federal- ... P0ço a v. 8:-ç. licença par,t ler nm pe:1ueno 
O s:1<. . AlliPH'lL 'lP;H'l - Ahrgav.a sua es- tre )hO rclatil'O á mateti-'1. (l endo): 

pliéra . / · « Pó~le-se cliz'3r que o 'l'r ib111ul Fecle1·a1 tende 
O SR. GJNÇA LVBl CHAVES- . . . a lm•5ri, su:i.: a centralisar a acçã:o judici<trfa iia co ~1fecleea

e.>phera com~)rehenclenclo, além das matel'ias· ç1o, conforme as presc1:ipções ela constitni_ção 
propriamen te foderaes, outms qne pertenciam rio 1874, sobre os ncgoctos CJ 111111!lLJS, ou s1 as 

·. O SR . GONÇALVES CHA vu:s- Sr; pre3iclcm te, á oompetencia elos estados . le "' islações cantonaes o to1'11am comp3tente, 
.lJa vinte anno~, po~le -3e dizer, o continente O SR . AMPHILOPHIO -As leis federaes ó ouº mesmo si as p:t.rles 0st:lo de accorJo para 
europeo nãe é sinij.o m)1 acampamento de ex:.er- que vão de dia para dia alargando OSS<1. es- liti 0 ·ar pe1·ante elle; mas a lei n ão lhe con

idt:is inin1ig-os; ha vinte annos o continente eu· phem . . for~, 11 0 111 no crime, nem, sob1·e tndo,· no civ il, 
.ropêo estil ele armas ao hombro, e a Prussia, ' O SR. GoNç.\LVE> CH.\\' 8S - Vej,w1os qual o po-.lor de firmar a un idade ela j Lll' i1pru1L:incia 
·que ·é o E>tado · pt'eponderante de2sa confe- · a esphera ele acçilo du tribunal fedet'<>l da Su- na co11feJel'clçlo, o qnc,cm Franç.t, consl iUc :L 
·dernção, esti.wç.i -se p 1r.i. mantá a sua bege- . issa. Elle ftrncci ona como tribunn.l de cassa- mis1ão im port::to te ela cól'te Ll e cass:tçã.o. >) 

moria na raça allemã, e na poliLica eut'opéa; ção, funcciona como tribunal que deci..le em O SR. AHPHlfJJQUI;)-Foi o q11 l eLl disse . 

O"SR. GoNÇAL,iEs CHAYES - .. . supremas, 
:de orçl_om poli.ticn. (r1poiadç dç Sr. Cesario 
"Alviin e de outros senhores.) 

. 8R. CHAGAS LOBATO - Foi um pr0sente de 
·greJOS que Guilherme i'ez .á liberdade. 

e ·precls1 concentrar t'ocl . s as forças elo im-· · prirneir<1. e ultima instancia, e como tl'ibun1l CT:n niio disse que a lei deffere compet311cia co:no 
perio al'lem'io. · ele appellação. Pelo artigo 35 da lei qne orga- tribunal ele revislío , m1..> digo- o trilm ~rn I não 
· D,.1hi ; nhores, vem esse trabalho de ç9n- nisou rsõe tribunal, el le c.onhece: ' tem superiot' a si, qu em é que nn11lo1n a nni-

·oen.traçao ou da u ·ific:ição ela legisl::tçlío fole - : 1° Dos recur.>os ele c,1ss ~ çi'to, dos de revisão da-:le eh jul'ispru lenc'a ~ Não é e:>sG t ri lm:n l 'I 
ral alle_miL . . e rebalJilitação n:is causas· cdminaos, tle sua O SR. GoxcALVES CHi\ vEs- S1rn , m~rn tom, 

d c.lm~etenchi · ·, 2° dos recursos co. Dlt'.t as sen- assim como o~ tr\bnnaes Cotnto uaos rnanl tJ ·11_1 O SH .. A. Lorn- e li é ireito; n.qui não · " · l -
temos oireito; 0 diraito lil é secular. tepças dos tribnoaes canton:ies, qne a,3sentam a s·n jurisprnclencb . lltt 1u co nLit 01'<1 <;<w 

sobt'e transgressões das leis füc:tes fecleraes. suiss,i. umâ, dualidade . 
.O Srt. GoNÇ,ALVES CI:IAVEs...,.., .. esso·trabalho . C0mo· fribu·nal ele casrnção. pw c.onse- O SR. AMPH1WPmo-:\L1s nfo pa:·~tlLd c.: i:J., 

. ~!9 absorpção_, p:i r . parteda Prussb , lento, g·uinfo, olle ·não exerce s•mão funcções fede- suc·3es;siva , eu dis3e . 
. m"s efilcaz dos estados confeder.ados e a r,1es, nfo decide rhis J'e l<ições ele çlireito que o S'H. GoxçALv Es CH.-1. v .,;s - C,;1110 n \ o p:l
polilic~ pru>3iana,tlic.tada. segundo Blumischli; não atrect;tm os interesrn3 fe.leraes ·e que · só ritlleh\, si as . justiças cantoJacs J'a ncc iu :·1 u u 
pel '). logica das cous1s. pertencem as competenci~s ca,ntoüae.;. indep:rnclen temente ? 

Mas , Sr .. pr !Si.lente, em relação· a Suiss:i. o Corno trilmnal ele primeira e ultimi instrn - E:n r e lação it Alle:n u1lt t Lli z U.:rn1x 1h,i·nc . .; 
que ha ?_ eia, el le coo hece : 1° Dos negocios e )mn1u •1s ; (lê) · 

E' verdade, Sr .. presiilente, que o povo suis, 20 daquelle3 para os qnaes as ·legislaç'.io f.,,. (< o'e3cle a constit·il.;1i.o c.!J i:n ;i <:n'io, g1'.li )'L.:..; 
. s9, rlemo.çt'ata .,por ex:c.ellen.cia, dedicado ao dera! e cantona l ci f'azem comp:Jtente ; 3•• esforço3 tee rn siL!o r~ ito3 - 1nrn c1·ca t' wn:1. JGgi .-;
t!'::tlJn l lio .e a .paz, e que ' occupD. uma posição elas causJs que có interessam os p 'tr ti011hre3, laç•lío co:nmum á toda. Allemanh 1. E : 1l r· eL~111 -
espacial n·a l~11ropa, povo iieulro, soffro , en- . si e.>tes, ele romm111i1 accorilo, as su.bmcttem a lo, rórn tbs j1n·'s·.licç.õ3s , ·n gu'\n.das por· 10:::; 
t ra f.~nto, a fr.J'luen h elo meio. sua, clocislío e o seu valor é de 3.000· fr,i,ncos , do irnperio, a lei nova, ce !cnrJo, som dUi''lL.1, 

A-Snissa c ircad,, de potencia:=; mil itafüs e ·, p8 Jo menos . it inl'lliencia aindct a:;>ás porleJ\JS:.L da~ icl ó.1-; 
·iu.im ig.ts, teve tambem neces;;ídtvle de obede- o Sri . /UlPIÚWPHlO- Vé qn:; a s:ia 0sp1nr.a parliçu lnristas n1 Alle11rnniJ :1, toYo do cu:1.s0 1·
ce1' a es>e movimento de coacentraçi'ío, afim de vae além cios negocios federaes . var muitas j 1u'iSLlicçõ2s p~u·ti C L\lai·es o c.;011'ie11 -
se pl'eparar pc1l'a algum'.1 eventu ·1 li la.de, em · o Sn.. GoNç: ALV1"S CHAVE3 - E' um cn- tir em ccrt1s re3et'vas, 11ne clão a cach u111 c.l u.> 
que seja necessaria uma acç(i:o commllln era- g-.rno. Quanto as materias classi ficadtcS em es tados confederados a l'acilii.lael'.l de app lic:L l' 
pida de cbfeza naciona l; cl'ahi a necessidade s•3gnmlo Iog.1r: - ou são 1'cdorne3 por natu- diversamente o regimen 1101ro . No ponlo 
que tem a Suissa de caminhai' um pouco p:.ira rnza ou sofl'.rem uma. desclassificação, pol'que de vista de organisaçlío judiciti.1·ia, a lei t\ban-

. a unillcJção, sob a influencia dessa id1h. atrecta.m interesses federaes. Ellas cornp1·e- clona ils logisluções pal'licnh1res de c:trfa co l<1-· 
Nem se diga, Sr · presidente, que; si seme- hendem, sobretuclo, questões relatiYas a cami- do o cn~daito ele regli lar as alçadas j t.1dich 1 i:l :;, 

'lhante tendencia actúa 110 ospil'ito do povo nhos· de ferro 0 o nobre representante sabe e, salvo para a cóete supl'ema elo imperio, ns 
suisso, ella· só diz respeito as .instituiçõ9s go- que os ca1ninhos de ferro rn~ Suis>a peetencem condições ele admissibilidade, de nomeação, rl e 
vernamentes e não ás ·institdiçõ }s jt1cli- a Co nfederação. acce>sos ele vencimonto3 dos nwg·isteaclo3.» 
cial'ias. . O SR. Allr'I'HILOPHiq clil um ,aparte . Eis até onde vae a . aprego:i,cla n11iclacl0 al-

Não, Sr. presidente, porque a> institlüções o SR GONÇALVES CH.\YES - A lei federal, Jemã . 
jmliciarias não se podem destacal' 'Llas institui- 011 a cantonal, as faz 3m fecleraes, não indiffe- O SR. AMPHILOPHio-Estes tribrnrnes nilo 
ções politica8; as inslitnições judiciarias são o rent?mente, mas tendo um criterio, que é o julgam de negocios que podem ser con hecido.3 
complemento efas instituições politicas. inleressg federal. . do tribunal supremo do impeeio ; são ncgo-

0 SE. AllIPHILOPHIO.- Um ramo das insti- . Restam as causas que os particuhres levam cios ela co m potencia, dos estados, das leis que 
tu içõas politfcns. ao tribunal federal . Sr . p:·esidente, esta fa,, não são exequi1rei3 fora do est[!.clo , por is~o 

o SR. GONÇil.LV.ES CHAVES-Sã<) o e3p.elhn, 
o compleménto. O pensamento cHrectot' é o 
mesmo, e dahi é que vem a concentração ele 
todas a~ forças vitaes· da nacionalidade suissa , 
pai111 IP.i1iS larga unificação ele suas institu-
i_çõe3. · 

culdade, que tem o tribunal fecle1'ctl, d(l conhe· que o legisla.dor foi obrig"cvlo a ti·ansig ie com 
cer de c:i,usas entre p:trticuhres, quando estes <is ideias 1i'a rticularistus. 
pro:vocari1-llte a acçlío, não implic.1. com o sys.. O Sa. GONÇALVES CHAVES-1\.fas, Sr. prc:;i
tema feder,üivo, no S3ntido rl,e r.arce:u' qu de deu te, partindo dos seus principios o no i.Jr e rn 
tomar clesneeessarfas as itBtituÍÇÕ3Sj uJiciarias pres~ t 11. t:ite · cheg"a a seguinte conclusão - Ull i
Jocaes, porque, senhores, nesse systema. não clacle.do direito e unidade das inslitui çõ2s ju
lla, ne'ní pócle haver, tUita f\>b~olqta,. í\eparnção diciarfos. -



Ias 

1 Sanhores, n1;1. l •!>arte , em relação ao riosso 1 O SR. GoNCALVES CIÍA. ~IP- 8opsidero~as 1 ·O. SR, Go~çALVES OH.A vÊ~- Ná Ame~ic~ ~d? 
paiz, estou de pleuo. accórJo com o nobre re-- 1 como fazendo . p::trte do que se c\mnm orga- ·I Norte ha hoJe um .movimento em. contr ,rno .ª 
pres6Utltnte.Enten:lo que esta questão de uni- nisação judiciaria. ( Avoii dos) As ipstitui- e$e ~ystema (apornclos); e b~~~~ uma ~onst
dc direito privado, nos systemas federatLvos, ções juJicia1'ias devem pert.eneer aos pode- .deraç:.w: é .que a escollrn elect1v,t hmmlha .º 
·não póde ser resolvida á )Jriori. E' necesswio res publicas dos.eshdoe. . . . . _ magistrado, cO'llo~a-::i na depencleocm. elo elet-
contar-se com os ao tecedentes,com a formação Agora, Sr. presidente, _feitas estas observa- tor. (A.poim~os.) , i 

. 11istoric,t. ções sobre as iJé:i.s ·enunci:tdas pelo -nobt'e de- E :n. ~ sa9 os facto3. que o clemon~t1 am · 
E' certo que noõ Estaclos·-Unidos, as colo- putado [B\a Bahia, e ill111.;tre seimclor por Quem i3·nora os acontecimentos ._graVI:isnnos 

ni.as que tinham instituiçõ3s diversas, que Pcr1nmambuco, pe~o J1 v. ·E·x. e ao Congres- qt1e tem se dltdo nos .e:sti:ldo;- Ullluos? quem 
prov~nham alguma3 dellas de raças diffüren- so be11evolencia, para-rapicla.men t.e justific.n des~onhece a. existencut do :famoso syn;L1c itp 
tes e tinham uma lingda diversa, que tinham .alg1rnus emendas qne tive a honra de apre- ele' Nova-York, em que mtlhares ele 1:i1lhões 
legislações diversas, füncla das nos ·auteca- sentar. · foram clelap1da.do; por· ·u1mt cü1.npxn·lna, que 
dentes, nos costume3 e habito3 peculiare::; ; é A primeira emenda cliz re3peito ao art. 55 ha.1ia a vassJ!aclo o governo mumcrpa!, o co1·po 
corto que .seri8. urna i111pruclenci8., quando or- do proje3to de co'nstitLtição. ' legisLttivo 'e pr'incipa·lménte a mJgtslraturtt 
gan isou-se o porler ju liciario na A.merim do Diz o projecto: (lê) lo ; ti? · · . ·• · " . 
Norte, mutilar-se éJ.>te traç J cJ.ractedstico do Senhores, a minha. emenda ·con31glla 11111 , !3ast103te f1wto pat'.ü condemo·a~ semelhante 
po'vo americallo e unifol'mís:1r-se u1111 legisla- outro systhema. para a pomeo :ffto dos· mem- sy;t,rnu , absoiL1tarn~nte co11tt>c11·10 · ~os ~os303 
çã.o,qu3 em, por suu, naturez,1,multipla.(Apoia- hros elo supremo tribunal federal, · C·.) llCilhtn- co,tumes,. ás uece3s1~ade"S e ns aspn·açoes de 
elos.) · elo o pl'iucipio politíc) co:n as g.1ranlLis, que no3n·soc1edacle. (r1poi '.1·los.)· . . 

'tlhs,em nosso paiz, onde ha homogeneidade não so clavem nagar a rmgistrntura. · A nomeaçJo lMlos ~or' pD l l eg1s1ntivo~ traz 
de costume3, tb raça , de lingu:i, onde os ha- · Co!1cordo que seja ·a escolhh. foi ta pelo os mesmos inconve01entes, p::i.r 9ue Ltz da 
b'to3 ~'i.o os mes!l1:J3, um di1'ei to pri vmlo con- chefe elo. po .ler executivo, mas .cJm approva- escoll:a elo m ,gU~<J.dO um iregoc1~ ·· p~l1.t1c? e 
s titu ído, SCJl'Ía temerid8.de alnndonar essa çlo do Senado, sendo . o' v~to elo Sen[Ldo um pnrtiLla.rio; a eS(;Ollla pel?s corpos JUdtcu:ll'loS 
conquish ele tr,1uscendente alcance politi ~o correclivo aos abus.o;:; po3siveis elo Governo. tem tambem. o incon~eme~t.e ~e const1tu1r 
pM\l cedermos ci.s idéas da escola expcrimon- 0 prrj~cto não ga.t\lp te a nngistril.tnra f d- em olygarchrn o poclo_r J mltc1,ir10 · 
t lt l, que, em ultimo caso, tenda parei a uni.J a.- dera.l de pimeira insb111cía twcesco na sna Preva.lec1~ porbnto .n, ~scolha pelo po.jer 
de elo direito. · (A poiados.) carreira . .E' verlhv.i3 que o tribunal supremo executivo, nns co:n cnter10, com g«trantrns, 

Mas, sijá temos esta unidade, vinculo po· invesli.lo ele un car,1cter ernine1itement~ eritef'hi e g·8.rantias que a experisucia tem 
cle1'oso de nacionalidade, por q us não a.peovei - político, que delle faz- o grancb pilar- ela confl1·m:i.do pelo sy,:;V na dQ :coucur3o . . 
tarmol-a e irmos forçw a naturez8. elas cousas, cJnstituição, um:i. especie de poder modera- Senhores , o cone.urso foi estabe lectdo na 
a inclole elo nosso .direito, tornando-o mulliplo dor, des tinado a manter o equil1brio c\'e t0dos frança em 1875 pelo minis! ro da justiça Du
.e vario? os p'.ldere3 ela federação, é verdade, digo, fa qre ; e um not?,vel public;.sta clit testemu-

Entretanto, partindo deste facto, nã.o pQsso que ess~ Tribuna:! eleve ser constituidosoh a nhb do que este systenm da. con<>tltuição ·d•t 
chegará 2° conclusão elo nobre repre3enfan- intlue :1 c'n de motivos, que nem sempl'e ·serão rnagistratura. lev,rntou immens1mente ·o nivel 
t e:- da unidade do direito descar ci. uniehtde satisfeitos com a nomeação de 1mgistraclos ria magist1'ütura, franceza, chamando para 
das instituições judichrias. mm am •?nfo por an tig.n idade. (Apoiados.)- ella 03 talentos mais brilh::rntes . . 

Não; o direito é c1m'1. força moral; o direito Por•outro l<telo, é preciso ch'1.mar it magis- o SR. AllrP;uLo~mo-Fol goilll.Íito que V.Ex. 
precisa de orgãos pam ser applicmlo e são tr,ttura f,;deral os primei l'OS talent is, as vo - est, jade accorclo commigo neste ponto, que 
as instituições jucliçiar.ias que lhe dão viela e cações decididas e as aptidões pl'ova.cla.s, e para com ta. cio meu projecto. 
acção. isso fü.z.se i11rlispehsavel riue s1 abra ao mil;- O SR. GONÇALVES Cr-IAV"1s-E' verdade que 

Eis aqui o ponto sobre o qual se basêa a m· gistrado ele p~imeir . L ent_ra,nc·a unu cJ.rreir,1, anno3 depois· c_ihiu· a instiuição d i concurso, 
zão de diversidade, em nosso paiz, da organi- que e\' e tenha deante . si o supremo tri- m'.1S convém lambem dizer q1n cl33de então 
sa\:ã0 j 11cl.iciari<1 . H:t oertamen te um fuado bunal. . . . decrrn ;eu o ni vel da magist ratura francez:i:. 
c·immum 1le princípios, que são a g.1rclntia da Não basta remunerai-o b::>:n, garantir-lhe O que todos sabe;n, porém, é que esta iosti-
liberclade e da justiça, mas em paiz, cujo3 es- a indep3ndencia da vida: clê-se 8. &u l p 1rte á tui.;ão cal'lin chnnle. ela iotríga dos ·adv()gaclos 
taclos clift'erem nas concliçõ2.s do povoamento e glori ~, ás nS\Ú'<l.ÇÕ3S legit imas _e nobrns do sem-causas e ela conspira:ção · das commis:;ões 
de adiantamento, a constituição ela magis- homem. ·(.l po i-<dos .) eleilorae5 dos clistrictos (ap oiados), mas os 
tratura, regras ele processo, os recursos, as E' verdade que o projecto constitucional pu.bl'cistas francfZ'3S lastinnm que ella ti-
a lçadas, condições da celeridade cios processos não ne .5·a a magistr&tura ele pl'irneira intran- vesrn de3n ppareciclo. · . . · 
não podem ser uniformes. (Apoiados .) eia o ac~es;n ao s:1p1'emo tribunal, mas deixa A Italia, qu3 está hoj e à. frente .cios estudos 

Se as condições do paiz podem diversificn, ao a: b'trio do chefe elo po '.ler executivo a jurídicos, consagra o concurso obtendo os 
como de facto cliversiffcam de um para outro escolha. ÜI'J. é no intuito ele limitar esse ar- l11<3lhores resultados. · 
estado, para remediai' isto é preciso· a diver:;i- bitrio, de reguln.risar e .~sa. · fllncção, qu3 eu N i Allemanha, um povo que s'31npre pro-
dade de organisação judiciaria, de 1m1ni ra que apl'es91lto a minha emendn . cmlB sy3ternatica e .scien litl.came.nte, tem-se 
se adapte a cacl% estado com as necessidades Elia con fers ao presidente da Republica o esta b;lecí rlo o concurso pa r :1 -as primeiras na-
de cada um clel les. direito de livre nomeação ele. membros do tri- mea i;:ães eh magistra tnra. 

Outra l'<õ zão é que reconhecida a autonomifl, bunal supremo, nos termos elo art. 47 .n. 12, Di;,em que o r.oncurso nem sempre g·arante 
local, autonomia politic1 dos est:u.lo:>, (i1ão C)m a appróv:Jção tio Senado, n8. razão de um a melhor escolha, ele accor.lo ; pó1e realmente 
digo soberania1 por que a palavra pwece qne te1'ço cles>e tribunal, que se compõe· de quinze não garant1l-::t, mas o ·que é verJade é que, 
desagrada ao nobre deputado que anão tolera) ministros: o preenchimento dos cutros dous quando menos, o concurso assegura uma es-

0 SR . AMPHILOPHIO dá um ap·arte. terços s:i fa.rá por nomeaç'lo do presideute da colha rohtivamente boi. 
O SR. GONÇALVES CHAVES ... mas reconhe- Repub\ica,mas clentr3 os juízes f'ecleraes mais O SR. CHAGAS LonAro limita o al'l.Jitrio. 

cicla a autonomia cios estados para organisa- antigos . · ·o SR. GoN-çALVGS CHAvGs-:.r concurso tem 
rem os poderes publicas respectivos, sem Parece-me que deste modo ·se conci1iam a, incoute3bvel v;mtagem ele a lfüstae 0 
ueu!;um(l. clepenclencia e subordinaçã.o e, por todas as convenieocias ele ordem publica; e ineptos, os incapazes . .. 
consequsucia, sob3ranamante, serifL mutilar ta~to mais,quanclo na m~ter~n. clo par~grapl~_o o SR. CmARIO ALviM·(minist;.0 r.lo . interior) 
essa autonomia, neg·ar-lhe a instituição cio um.co ~esta .emenda, eu rn.st1mo, pai a a pr i- _E ele nobili t .tr 0 c'.l.udidato (A · d ) 
po'.ler judicia.rio. me1ra rnvest1dur1i. dos mag1stt:aclos fecleraes,· o · poia os· -

E, Sr . presidente, si pJr ventura nsgass~- concurso . E' dentre e\les que hi1o de sahir O SR. GoNÇALVE3 CHAVES .. ·.-E' verdade. 
mos aos estados a faculdade ela sua orga~n·· doUs terços dos ministros·clo Supremo Trihu- A capacidade moral é t ·llnbem concliç[o im
sação judiciaria a qua ficariamos reduzidos? na!: é preciso.poiR, que presida á Constituição prescendivel do mag_istr;tdo, e a lei est•tbe le-
0 que teríamos conseguido com o regimen de magistratura de primeira instrrncta. o maior cera o moJo pratico ele se apurar es:m con
federa\, se prevalecesse o projecto do nobre criterio e a mais eftk1z garantia; e o· con- clição. 
depu tado? c111·so é o systema que melhor conduz a es>e Sr . presidente, si conforme a emenda q1n 

Senho res, o nobre deput;tclo não vae adtJante resu\tfldo. tenho <t ho~ra . de justificar, a. magistratura 
das faculcfodes do acto acldicionaL Pelo aclo · Parece que esta materia teria melhor cabi- federal de !• instancia tem de fornecer me11i
acldk ional nós ti uh a.mos . o coroo legislativo, rncnto em u mn lei organica., mas ella para mim bros ·ao supremo tribunal, si · elln, .,rJeve-se 
nós tiDhnmos a instituição ela j1Btiça de l • in- é tão ponclerosn, o arbitrio 'do governo deve p.re1xtrri.', · não só para. decidi!' questõ :s de 
stancia , qu9 é o que quer o nobre deputado, S(lr cercMrlo tãoperemptoriil.mente, que julgo direito Jriyado, si não tambem .para. c1rnhec.er 
com uma di!Ierença; que não tin\nm ns pro- riue nas disposições constitucionaes eleve-se ele negocios os· mais · transcendentes, qner de 
vincias p r'esiden tes electi vos, mas todo3 .. sa- determinar o p1·ocesso, a· meio, o systema q LJe ordem ar\mipistrativa, quer de orcleni politiea 
bem qne OS par tidos politÍCOS, 110S ultimas dias melhor CO!'l'es pond't ao fim Je uma boaeSCO- par2CCl que todas US Cautelas de vem Ser em: 
elo imp~rio, estavam disposlo3 a fazer essa lha d;i. magistratm'..t. (Apoiados.) . pregadas, afim tle que a magistrntura ftJrleral 
conc8ssão ás provincias. Senhores, nlí.o é este o logar ·m'lis proprio seja a melhor, intellectual o moralmente. 

O SH. . AMPHILormo- Se.:i- unrlo o meu pro- para p~ssar em revisbi. to·los os systemas, (Apoia-los .) . 
jecto, os j nizes ve3m elos estados para o Su- tofas as combinações, qne os puhlicistas teem . Como .ià disse; o summo intere3se que dís• 
premo Tribunal de Justiça. eng·eur.lrado parct uma bo1 escolha de magis- perta esta materia leva-me á fixar em lhese 

O SR . GoNç,~LvGs CHAVES-Ainda p2ior, é trat.los. consiitucional,o princi1iio que deve regular a 
uma restricçiio odiorn . Nos 'p1iZ8S democratico<; ,é verdctde qm pre- escolha, limitando o arbitrlo do potlflr ex-

Assim, Sr. pPe3idente, pare~e-me que niio valece a escollrn. -poI'-eleiçiio . . e ~ utivo, ao qual·pJlo projecto ele CO!JStifoicão 
tem raziio ele ser a emenda .apresentada p3lo o SR. CHAGAS LOBATO - E' o p9ior elos está. commettida a nomeação c\03 · ·magis-
nobre depu taclo. systemas · traclos. 

Como disse, concordo com S. Ex. e snsten- O SH.. BA.DARÓ - Na Americ[L do Norte está Nci.s mona:rchias, Sr. presidencle, o soberano 
tal'ei com o men voto a unidade... provê\ndo muito bém. · cemaclo tle· sun.s prerogativ:ts magest i t.icas' 

o Su .. AMrHILOPHIO- E quanto as 1Gi3 1le o SR. SERPA E OUTROS REPRESENTANTG::i - tem interesse, para não declinar na opin-iãÓ 
processo como as consii.leraria ~ Não apoiado, está conclemnado. publica, de manter certas reservas lla esco1hi:\ 
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dos magistr:1dos, execu tores da lei: e,ntre- J o SR. ÁnWHILOPHJO - E a respeito dos l DISCURSO E~O}~?~i~6Aii ~Bti 1 ~E)SAO IE 
j tanto, no regi1nen r epub!ic 1110, nos governos J juizes de secç-.fo e a me3ma cousa ._ 1 7 
"'."" democr.tticos, em riu e o chefe do e;:;ta lo é O SR. GuNÇALH:s CHAvms ~ Nn.o trato cló3 

· tambem o chefe de u111 pirticb... juize~ de secçlo; trato do3 J u1zes 1113mbros do 
O SR. BADAttó~Não deve ·ser. su,,1\3mo ·tribunal , 
o SR. SERPA El OUTlt '.lS REPa.!l~IfüI'ANTC::>-- o ·S1L ilMP1:!1LOPHlO - Sio esses mes:nos e 

E' e ue Vff sol· o. os de rncç~i. 1. · 

O Srt.GONÇALV8'> CHAVES ... em que ell e o SR. GoNÇALVU:> CHAVE> - lvfas o racto é 
rep!'eseuta a o_p.iMião triumphante el t. maio :fa, · que a Co:i~tit11içào cli;tingne . cm. todas as 
fallanrlo e ng'l[Jdo em no:ne de urna de fe0·ü- p t rl·~s os crimes de respons1b!llllade elos 
çlo immediata;recente, qu '.1.;i <tctual, os n~tos crimes communs; entret>inb nesta p.<rte con· 

... elo· presidente du. Republica, mesmo injustos e f1in .lo-03, e o no'.ire ministro th jnstiç 1, 
violentos são, ele or,li1mrio, cer·ca.lo.> e cobertcs ipt131·pr.etando n. Co:Et itui ção, teve de c0r-
pelo prestigio qúe lhe ad vem das fo1·çus popn- rig-i l-a . . . , _ 
lares, da solJemnia nacional: elle tem ra.zilo o SR. AMPHILOP i·llO - E n reLtçao n. 
cJntra tcclo·s. ç,1poiados.) ambol. 

Uma outra enH,ll-.la que ti ve a ho:1r.1 de OSR. GoNÇALV<'SCHAVE'> - .. . e porbs'.l 
apre.sent.a1',.Sr . pre$ilente, tempJr fim sanar entendoq1rn, apes·tr da illtet'pr0!açã_o 01u1to 
1111Ja lncu :a que oscup_.rn na redar.ção d l juri ·Jica tlctda por S . Ex. o St'. mrn1st~·o dn. 
Constituição na p(l,r te referente ao § 2° elo ju;tiça, il cluciLLição eh CJnestilo deve ncir 
art. 56. consi"'nad .1 na . Go1ntitnição, mes•no ,porq:18 

Diz o§.2º (len:lo): «O Sen .cdo julguril. o; n%to
0
caso a p:trt~ re[~rJnte aosjuizes .infe

membro; do su11remo tribunal relleral G o,te l'i ·r .. \s irá p:tr 1. o [l, t•tigo 58, onde S'3 tr ,1 ta. dils 
os j.uizes fecleraes int'el'iores. » attrib ui ç33S do sapt·0rno tribull'll ele j1JsLiç:i . 

SJ11hores, .a rn·irn;ir.L 0'1sr.rvaçiio que .hn ll o o Stt. CA~IP,JS :SAr,LR> - E trat mdo-se, 
' .A-a ra-1.er é qu e estci artigo está tlesloc ,elo, de· pr :ncipalmente,.te ma te ria criminal,tocb p1'e-

' vendo antes aclrnl'~s3 nas di~ po 3içõe3 relati rns cis:1o e chreza ni'io &'io dem1is. 
ás funcções do supre:no tribunal. Entretauto, o SR. PR,E:iID8X'l'S - o::is0rvo ao no '.1r 1 

'j 
·Í 

não é esta. que3tão ele orJcm que me ~ evo u a repres:mtante riue estit finda a lto~,t. . . 
fazercom1de.rações sobre o mesmo artigo. o Srt. GoNçA r.Yros CHAVES - L<are1 ::unda 
· Senhores, 1o las as veze;:; qne aCon3tituição unm unica consideração sobrn ontr::t. e:nenrJ::t. 
refere.·SB a '3rimes. cl'í s t i n ·~·u :3 c~im razão os relativa ao artigo 58 n. 1. Tr.1tJ.-se aqui 

· crimes de responsabilidade elos crimes com- da co:np llencia. 'que tem o supre:no trilmn:1.I 
muns,. como .act,ntece uo art. 58 e em ot'itr,ts de justiç:1 pctra decillil' os confltctos dos j nizes 
clivet\WS dispooições conoexas, commettBndo ou trihunaes ferleraes entt\J si,ou os conflictos 
M Senado oj11lgmnento dos crimes ele respoJ- entrB jnizes ou Lri bnnas fe :l er~tcs e 03 · Llos 
snbilhlfüle ele f11nccionario3 de certa catego- estados. · 
ria.. . 1:-h, portanto , unu hcu1Ja qu.'l é preciso 

E11tretanto, 11este artigo nilo faz nellhuma sanar s3 iocluindo-s0 tumbe:n os cinflictos 
clistincção e clil. ao Senado a competencia. plena, lo3 jnizes e t.l'ibunctes de um estaeló com 03 
n.mpla, pm.1 o j lllgamento do3 crimes ~ommet- de outro; é conveniente que a decis:i.o d es~2s 
tidos pelos m·)mbros t!o supremo tribunal, el e conflictos sej ct c[ ,1cl i. pelo sup1·emo tribun,11 de 
sorte que estã·J al!i compreheudi1!03 uão só os just;ça visto que nenhum elos estaclo3 int8-
crime_s commL111;, como os de. resp rns·t bili- ·re3>ad~s tem compJtenciJ. p'.1.t'.1. is.io . (.4poi-. 
dá.de. . · aclos.) 

' Mas, Sr, presUente, pela disposição consli- Sr. presidente, eu tinha. ele fazJr cutr.1s 
tncional,o Sena elo só póJe julgar os crimes de c::msicleraç53S , mns V· E:c já n.nnuocioa-me 
rc;pou3abiliJacle e rn'ío póle im por outr1is qneestil. t ':lrminacla a hora. 
penas, que uão sej1m [l.S dn, perda do c:1rg0 e Em vL;ta eh !attitLHle qua V. Ex. tem per-

[; cl~ i11habilidado par,t rnt•vir outro emprego . mil.lido il.s cliscnssões, eu pretencl1't referir- me 
Consegui11temen te,o Senado não pódeju lgar a u:m. pMte rio rl i-;urso do illnslt'e Sr. con

os crim3s comm 1rns dos minbtros do supremo selheit'O Sar,tiva, qu:1nrlo deno1i1ino:i de velh ct· 
tr.iJm1rnl feder,ll... l'ia e ele tolicll, :1 eleiec'io dn Senado pela fór-

0 SR . LoFíAl'O - Siío julgar.los pelo proprio ma QOI' qu e esla consignacln. no projecto, mas 
tl'ibunal pelo1 seu3 iguaes. · reservarei 1Dra outl'a occ1siã:i AS observações 

·O SR . GnNÇALVEs CHAVES - Bsm; niio r111e desejava fazer a esse re;p r.dto. 
está ahi dec lamuo e a minlu emenda. 6 neste Tamb3m desejarin. pronunchr-me a re3peito 
sentido. . . tl r1s flU<3.-;tões riue se pl'enrlem à lilierchdfl r el i-
· o SR . CHAGASLOB.\'l'O - Ah! B3m. g-ino;a, entretanto V . Ex., annnr iando·m9 
O SR. GONÇALVES Cn AVBS - E 11 3sse caso que está i11Yla a hora, não me permitte clar 

_ _ ou o Senaclolm de viol al' a su'.1. competencia, a l<>wn de1'3Lwolvimento a essJ ponto . Direi, 
e ,t:tbelecen1lo pe111lidat!es ,que não estão pre- enZ summa, que pe\'t8nç) á e.s(;oln, que f,1z rh 
vistas na lei. ou o senado lla ele remetter r.s n ' erdade a garantü da libenla.tle, (apo:arlos.) 
crimr>s comrnuns, pal\l qu3 tl''.bun t l ~ Par,t o Le!l1bro- rne Sr . pre3idente, tBr lid 0 em 11111 
trib11nal commum, pa.ra o jury. not(1vel escriptor, as .seguintes observJções: 

MJS, senhores, aqui ha uma. inj11stiç:t; é diz ell e rine a. .Constituiçí.o norte n.mericana. 
que os membr_os inferiores da. magistratura rle 17R7 não linha, definido !J ií11 a fu 11cçiio do 
tee:n o fieu tribnnal especial, riue é -o propr·io r:~t 1clo, a certos i·espeitos; foi ne ·:essario que 
supremo _trib11na1 f.:deral, n:lo só p:1ro. os Jefferson r edigisse e fizesse votn.r p:1lo Co11-
crimes C0111lnUl1S, como para OS de re3pon- Q'l'CSSO a l • emenrJtl. flUe em 178\)·garantiu n, 
s:tbilid :vle, e entr.~.tanto os membros rio su- hliercl ide dB consciencia, Tt liberdn.rle rle i·eu
p1·emo t1'iba1rnl i'õLler<t l,supe riorei em hyerar- 1iiã,1, a libeniaie de peticão, e n. liberrhde de 
chia, não teem esse privilegio ou essa religiiio pela separnç:'i.o d<I l gr,~ja o elo Es
c Jmpetencia esp3cial 1103 crimes cJmmnos, t:do. 
e vão .ser jurgados pelo ju1·y ! Meni er, qu3 é o e-'criptor a rinem rne refiro, 

O SR . A111PHILOPiuo - Dà licença pwa um nccrscenta que Jefferson, redigiu.lo .e fnzen
apa1 ti? Pe'.o pr<j ecto elo nobre ministro cln do decretar essa medida, til'mou a liberditclo 
jl.tst!ç1 não é assim : os juizes ele ser-ção . são no3 Eshrlns Unidos . 
julgados pelo supremo tribunal ele justiça só Que, r.nntemporanea da, d~ct11r :çü.0do1 rlil'e i-
nos crimes t!e re3po!lsabilidade. tos do Homem, a emenda de Jrrfferson lhe éfü-

0 SR . GONÇALVES CHA v 83 - , N:i:o discuto perior en1 concis'Lo e precisão , e coustitue o 
o decreto cio nobre ministro, discuto o artigo facto capital cl11. pol i t~ca, d isde um s3culo. 
constitucional. Diz mais referind o-se à Fr,wça: façamos 

O Sa. CAMPOS SALLES- O decreto ele. 11 de rh rloutrin n. cle3'la emenda a b:1se da polilica 
out11bro, interprebn<lo nestn. p'.wte a dis po- do f'titul'O. 
siçií:o constitucional, dispoz 1~0 artigo l_Oº _que Pois ·b.0.111 , Sr. presidente, r. n qnero p~.ra 03 
os ·membr·os do suprnmo tribunal ~erao Jnl- bra.sileíros, não pa,ra a politica rlo fut uro, 
gados pelo Seowlo nos crimes de eespon- rn a:s p:trtt a politic<t. do presente, as liberdn des 
sal..iili.Jacle . consig·1rn,d ,ls nessa. ennnd::t.. S:i:o estes os vot~3 

o SR.. GoNÇALVu:s CHA vm .:.... Bem; neote sinceT'os, Se. pre ,id enfo , ']Ue en faço por n11-
c1so V. Ex. cm·r!gin a clisposiçifo cõi1stitn- nlrn 'patria. Jl '1l"'· qu fl seja .granae, prospera, 
cio,n ::1,I . poderos:c, f01iz e ll vre ! 

o SR.. CAMPOS SA~LJilS - Não, interpretei-a . VOZJilS- M:lito bem : Muito hem ! (O ~n
apenas . Be1ú vê. g,ue es~a é unn these con- clor· e abraçac{o e com1wimentaclo 1101· miiito.s 
stitucional, a lei orcl111ar1a a clesen vol ye. Si·s. i·epresentaiyes.) 

ORG(l.N!Si\ÇÃO JUDIClARIA 

O Sr. rra-vares Bn,stos (mo'l!~
mentl) ele atlençao) - Sr. pres idente, dep01S'. 
dos not , veio e Jwil 11ante§ . cli~.: ur_sos pro~er1clos 
11 esti1 c:is:1, s 1~·r e orgall :saçau JL1J1ciaria, eu 
me ju!gr1rLt übpen~ado ele entfür n~::;te de-
1Jat•3 , conscio de que nadá mais pc•i~rrn adm~
tar· sobre n. nnteria (não apoiados;,. cons~10 
me2mo de cJLle não poderia 1mmtel" a., d1s
c11s;;ão nct. altura a que a elevaran~ os orad~
res qu.i me prec3deram nesta tribu na (1_1ao 
apoiaélos), senão fosso o facto ele ter aprese1;
te1clo nm proj ecto substitutivo ao d.a q_onsh
tuiç:io , na p:trte r eferente it. orgamsacao ,JU
diciarii1 , e não me corresse por isso o deve!" 
de fund 1 rn entct.1-0. 

E' o que vou fazer em poucas pa.la vras, não 
obstante t ll r p 1ssado dll::> JJ ercelJida. por g·ra11cl~ 
p ,ite LI.os 1Uernbros deste Congres,;o '' 1mnlhcl. 
e ·1l0:J1fa sulJ,;tit11Liva, pelo Cacto, ;mt~:r.:.l
me L1te, de 11 5.0 te1· sido subscr1ptit po1 um 
nc me au tori;ado (ntlo o.poiados) Ifü\ti p~lo ~lU
m:tde 01'.1dJt' que tem a. llunt-a ele d1r1g1r a 
tnLt vm ao Co!1gre;so . . 

Si;_ president~, e:l nií.o ]ll'GCÍ.;O fazer flf] Ul 
rn iuln [ll'uliss:1o de fé politic1, para._poder ser 
c1·i Llo, q u,i en tr.t.mlo 113st e debate nao sou le
' a'lo pe lo desc·jo de c mtrar1ae o Gover~o, otr 
fazei' opposii;ào a gun t:wer. ele seus d1st.mctos 
nLm IJt' JS ; me ob;ta.rw. a isso, o facto ele ter 
exerciJo uurante ,, elictac1 11L'.L, um ~ar&'o ele 
coufia11ça. politic1 , que EÓ:nente d~1xe1 pa~::i, 
tomar assento neste Congresso; nao prect
sarü tamhdm dar arrhas elos meus sont•men
tis patriotic is, porriue ·desde n~t~ito tempo. 
tenho como meu Evn.ngelhq poltt~co,_o n_?ta
vel 1 i \T l'O e;cl'i pto por meu füJlec1tlo Irrnao. O 
Dr. Aureliano Ta.v(l;res Ri::; tos - A Provin
cia. onde vejo eleli1rnado tudo quanto temos 
feito, e que uos s<e1'vi1'á ele g·ui,t para recon
strucçii.o elo paiz. (ilfuito bem!) 

E verdarle que nunca filiei-me ao _rorL_i'do 
republicano, e isso por uo1 1not1vo mmto sim~ 
pl1'S, 1 Ot'qne nunCcl rui republicano. E' c 1:. ·~to 
'lUe quando cu1·sava os bancos dn. acacle m1<l" 
tinha como todo rno;;:o, certo peidar para as 
i léas dtJ:nocraticas, pendor· que accentnou-se · 
no meu espirito depois que , li atg:uns .11vrns 
em que se desc1·evia ·com cores v1v1ss1111~s a 
prosperi lctcle e a g randeza, doi Estados-Urnclos 
lia. Americ.t d,J Norte : 

E' {t:;sim que nesse tempo vogava um Jin•o 
de L~bo: ilay - Pari;; n:i Amarica , riue_ 11 -o 
as; im como li Tocqwwille, - Demo cracia nr.c. 
Amei·ica , Sto1·y - Cv ·11 mlin'arios li Cons_tit tt.i·· 

- ç:iio .rl meric(lna, e Mi guot - Vida de .fJemainin 
Franklin, sendo qu e este 1111press1011?LHne 
lã.o a.~TadaYelmente 'l ll e depois trarluz1-o, e 
publ( juei a t1wluc_-ão e:11 u:1n folha qne 
:l'llli existi a, orgão elo parti io lib ~r,i. I, tt Be
fa1·11w . 

Depois. indo eu i1. Bolívia, em miosão do Go
verno, ti l' O occasiiio ele vi:iitar di ve r~os po yos 
do Pacifico e ahi vi com mens proprws oi ho.s 
que muita s d:1quellas irnções só tinh am de re
public<L o no:ne; q110, debaixo do ro~nlo cio go
vel'llo republicano, exerc1ct-se o mais ferrenho 
clesp t> t i~mo sDbre o povo, de modo ri ue cl~sva
neceu-se co•npletamente esse entlrns1asmo 
pel<t republica, o a bl ponto qne , co.11:ver
s:tndo uma vez co:n u:n peruano e fazen
Llo-me clle ver que nós os monarchistct.s era.
mos escravos elo rei, ou tire ele retorqrnr-lhe, 
t.lizenclo q11e ·an te; ser esemvo ele um homem 
educado desde o se u nascimento parn gover
nar um povo, elo que esc»a vo de nm n.ven tu
reiro que pelo acaso da revolnção fosse ga.1-
g-ado ao poder . 

1\1 is rbpo is, sen hores, que f 11i aos Estado3 
Unidos e vi a g 1'il11r.leza, a pros11er1d~de e a 
pnj anç1 chqnelle povo .. compreheod1_ q1~e. a 
forma de 12:0ve rno &ra . 111 ten'.Lmen te m d1fle -
ron te para.~a. relicidarlo d•ts 1nçõe1.; que t 1 uto 
pób um po vo ser fe l1z.soh o reg1mon rep.n
l1licano como solto reg·1men mon:1rch1cn; qne 
t11do clepen 'lh eh 11101'; dicl .trle d0 governo e 
cb . Iitl l oxecnç:ão rl:is leis, de modo fJue regres
setnrlo ao rnett p:1i7, não me p~·eoc?upe i . 1mti3 _ 
com forma s de govemo; enti·e1gue1-me a. ma-
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gistratura, e só cuidei ele fazer justiça aos 
meus juristliccionados,até CJL1e,danclo- se o mo
vimento revolucionaria do dia 15 ele no 
vembro, fui um dos primeiros a applaudi l-o, 
porque via que os ul limos govemos monar
chicos levava m o paiz a tal declive que era 
preciso uma nova força que o contivesse em 
seu er;;phacelamento . 

Eis por que, tendo sido juiz de uma co
marca assaz apetecida pela sua. posiç·ão geo · 
graphica e amenidade ele clima, tallto a~sim 
que consta-me que o Sr. ministro ela.justiça a. 
chama a sua perola do norte, eu a deixei 
pa ra me pór ao _serviço do Governo Provi
sor io. 

Já se vê que com estes sentimentos não 
posso fazer oppos;çtlo ao Governo, tanto mais 
quando nelle se encon tram dous clislinctos 
alagoanos, o inclyto chef'e do Estado e o 
digno ministro da gue1·1·a, o Sr. marechal _Flo
rH1no Peixoto . 

_ Mas, Sr. pl'Gsidente, ~i e verdade tambem 
que a republica. é isso que nós est-1 mos vendo, 
si a republica quer dizer o a.nniquilarnen to 
da justiça, 3i a republica quet' dizer o desap
pareoimento das garantias sociaes, si a repu
blica quer dizer ess-c divida. euol'me que nos 
!Ja de assoberbar, pois que só a importancia de 
Juros a. .emprezas P'.1rLiculal'es. a ttinge a_ mais 
ele 60 nul contos; s1 a repub lwa r1ue1' d1z ; r a 
n?orclaç~ da imprensa, como o aclo de sd yage
rta praticado contra a, Tribuna, cujos autore_;; 
não foram até hoje pulliclos, sendo ele admirar 
que ainda se esteja procedendo a cleligencias 
policiaes para descobril-os, quando no tempo 
da monarchia. bastavam cinco dias, em vhtude 
elo decre ~o de ~2 ele _novembro. de 187 1, pua 
se conclmr o rnquer1to nos cnmes o3 m:iis 
atrozes, e nü.o obtan te isso os Sr~ . minis
t l'os ainda se conservam pee8os ás pas ta s· 
si a republica., di go, ha ele ser o que es t(l,: 
mos vendo, entü.o, falia com o coração nas 
rolos, escus-,do era ter expallido cle3 ta cas!l. 
o philosopho que a habita~rn, s<Jri.i mesmo 
prefer ível que a deixassem os, porqno tal rnz 
seus antigos inquelinos, levados p1r acen
drado pltriofümo qnizessem aimht hnktal -a. 
(Trocam-sr: muitos apartes . ) 

Sr. pre31 Jente, os ornclores que rne prec>de
r~m. nesta tribuna, tratal'a m da questilo ju :i
c1a.rrn em sua genera lidade; eu, porém, vou-
111 9 ,occup<w du alguns dos seus rletalhes . 

E bem y ossi".'.,el, Sr . preEiclente, que no 
calor cltt d1~cussao , eu ten ha que dizer alguma 
cousa. que possa mcommoLlar, ainda que cl~ 
113ve, a algum dos Srs. nwmbros, mas peco n. 
SS. E~xs. , peço uv; meus colle_zas que me r~ le
ve1?1 si al9"U111a palavraincon Yeniente eu pro
ferir, den.1.o à ra I~-• de pratic.1 parlamentar 
q:.ie me obriga mu!l;ts .vezcs a di zer o qLrn nã.; 
quero, cle1xnndo ele dizer o que devo . 

Senhores, é inteil'am-mte clesn ni1rni1 lo que 
entro neste debate, porque estou certo ele 
que todos os esforços que eu e os meus illu ·
tr~s collegas empregarmo.:; p1rn dotarmos o 
paiz com uma orgmlizaçiioju,Iici iri il na ,, Jt ur,i. 
do seu progesso, se rão in •lteis, porq ;ie está 
cletermr nado que a organ isaç1o j udicL1 ria que 
ter <Jmos . I:a. ele ser a. que está no proj ec to de 
con?l1t n1çtt0, coufecc10n1do pelo Sr . ministro 
ela J ust1ça. 

Ui\l SR . REPRESENTAN1'E- o procad i111ento 
elo Congresso mostra o coll t1'.1r ig do que 
V. Ex. diz. 

O SR. '.J'A VARES BA STO~- Não mostra tal: 
tanto, assim que um cios nossos collcgns j <i, 
lemb10L~ ~qu1 que tal ern (1 certeza que t ~ nh ::i 
o .sr. ~nu.ms~ro e:~ qu~ o seu prnjccto ele orga
rns~ç,1,0 Jud1c1aua ll<W se'.' ª alterado, que 
aprnsson-se em crcar os t r1 bullaes feclerae3 e 
nomear os respec tivos j uizeB, · contra. o que 
tenho por yurias vezes protes tado. 

Com e.ffeito, Sr. pr,isicl.in tc,sem que pretell
chi cl~morar-me ue te ponto, não posso deixar 
de ~1 zerao Sr. ministro da..j c:st iça , eni que pese 
a 8 .. E~:, q ne o sau. act? fot nma i l legali1_la
de, e, fazendo a clev1Lla Justiça ao nobre minis· 
tro estou convenciLlo ele que S. Ex. está. ar
repend.rdo. ele !.ia.ver commettirlo uma tal pr3-
potencrn. Pois httYen• qu em co nteste que 
S . ~~ x . con: tal proced imento violou o pri
meiro . ar~1g·o .da Conslituição l'efe1•en te no 
pocler Judiciano, em que cla.ra e termi r;ante-

mente dispõe que a es te Congresso compete f conmrcas ele primeil'a entrancia contra a von
crear os juizes e tri bunaes Cederae3? Eis, tade ; e nos casos em que a lei isso fücul
Sr . presidente, 0 que prescreve o cita,1.10 t1wa precedia aucliencia do juiz, forrnava-se
art. 54 (lê) : <'O poder j ud iciaria da União lhe um processo em que elle se defendia; e de 
terá por orgã.os um Sup1·omo Tribunal Fed0- ordinario burhtva-so a inteuç"ío do ministro, 
ral, com séc[e na cr.pital ela R'lpublica e ttwtos qu:> tentava perseguir o magistrado . 
.i uizes e tribu naes federaes, clistribn idos pelo Hoje Lsso na.o <:e cl:l. ; essris garn,ntias cle3-: 
paiz quantos o Congr·esso crean>. appareceram, e por isso vivem os jui zes ater-

Jt\ vê V. Ex . Sr . pre5i1.le nte, qL1 e o nobre rados; tt queixa e geral, o -cbmot' e gmnde. 
ministro da .i ustiça, exorbitando de suas a t- Entro as mui tas injustiças commetticlas por 
tribuições ultrapassou as rai<tS da legalidade, S. Ex . o Sr. mi nistro, não pos50 dein r de 
porque deu-se pressa, antes ele qualquer pro- me'.1ciollar a. remoção elo Dr . Francisc.:o Jus
nunciamento do Congrasso,em Cl'e:lr tribun:les tini:: no Ce3ar Jacobina., juiz de direito ela co
e nomear pttra elles os respectivos juízes e marca. do Penedo, no estado das Alag·oas pa.ra 
demais funccionarios . · a. de S. Bento dos Perises _no elo Ma.ranhã.o, 

S. Ex . úoda. violou um outro artigo da · magistrado que, si alguma culpa tem, é ser 
Const ituição, taxa ndo os vencimelltos desse.:; probo, intelligente, cumpridor de seus cle
juizes, porquanto o art. 56 § 1° prescrsve qne · 'eres e de h~iver presta.cio mnito3 serv iços 
esses vencimentos serão determinados por lei · ao paiz. 
cio Congresso. Ora, si S. Ex . _j :l. orga nisou o '. Estou cap1citado, Sr. prE.sidente, ele que o 
poder jucl!cia.rio da Republica, j it creoLr os tl'i- , Sr . ministro fui illudido, fazendo tal l'C
bnnae.:; federaes, já marcott os vencimentos maçã.o .. . 
que ~,evem yerc~ber 03 respecti~os jui~es ~ 0 Sa. ZAMA - Nisto tem razão, porque 0 
tlemm, Cuncc1.~nar1?s, .º que nos resta füze1 _ Sr. Campos Salle.'l é ele bom coração 
quando tu lo Ja esta feito ~ Homologar e3ses . ' · .. 
actos de prepotenci(l,? p,1 ra i.sso, senhores, O .SR: TAYAREs _BAsTos - ... po1\1ue.o JUIZ 

não precisamos tomar tempo ao Con"'l'esso . - tle d1re1 ~ o_a. quem me _refiro não merecn fal 
Urga antes aprns3a1·mos a discussão" dessa p~l'sezmçao, tan to mais qua.ndo é elle onerado 
Co :1stituição ele mo::lo que ·possa o p1iz sem ele fam! lia , tendo cinco filhas. moça3 e não . 
mi~i s perda d.e tempo, entra r no regimen legal, tem mc10s para trall~port::i. 1- as para a uova 
refreando no.> assim as clemasias do Governo . ooma-rca porque a DJuda ele custo que lhe 

E's, porque, St' . presidente, rn'i.1 me ele- deram é insufficiente. . 
mornrei i;i n. discussão Llesta parte do projecto O SR . ZAMA - Eu o conheço . 
Const1tuc1onal, ll}CSmo porriue, depois de mim, . , ., . . 
outras vozes mais autorisadaE (nao apofr1d?s) O. s.11 · TA vA!l-.ES BAs10~. - P01s bem , e a 
hão de exarnin:i l-a, hã.o de tliscutil-a com os um ,1u1z nessas c1rcumstancias que se remove 
talentos que lhes sobram. de u~na ~on;arca ~omo a ele P~nedo á margem 

Disse, Sr . presiden te, que 0 illustrado elo rw S. Fra11c1sco, .ele füc1l accesso, pal'a 
mini; tro ela justiça tinha violado a Constitui- a de ~ · Bento dos Per1ses no centro do !\fa
ção creanüo tri i.J mrn~s; nomeando jQizes , e ranhao ~ 
marcando-lhes vencimentos. Não fo i só. m1 Sa. RRPH.ESENTANTE - De que entr .. u-
S. Ex . , com esse assoJarnento esq ueceu-se, eia é Penedo ? 
quando elabo'.JU ~ decret? de l l ele º?tubro, o Sn.. TA. YARE.3 BASTOS _ De 2" 
que a Conslitu1çao havm c1·e~do trrlmnaes · 
federa.es uos estatJos ; e, s. Ex., cleix:uirlo de fü1 Sn.. REPRES E:;;TA:;;m_- A outra e 
imrte a. Constitniç'i.o.creou juízes :le secção n03 - de l" '? 
e~taclos em vez de tribuna,es, de modo que diffi- O SR . TAVARES BAsrvs - Nem tem en-
cu ltou ou impossibilitou o recurso clns clecisõ33 trancia, se1•it a que marcai' o Sr. ministro . 
cll1 q 1 ~ e lles j uizes, qne,pela Constitu!çii.o, clt3viam T 1 l t t t ·b em-se em o ate nmneaçã,o ele juízes p1 ra 
set' rn et'pos os para os r1 unaes dos mesmo:; emprego.> de con fin uça, afim sómonte ele 
estado~ , e destes p:1 r.i, o Su11_ remo Tribuna! · l FeJernl. se! em t1eac 03 das comar•c·1s em que se acham· 

Orn , S. Ex. qnc tanto no.:; ci ta , nos pream- pr l' exemplo, o juiz de direi to de ltapJmirim~ 
bulos ele seu; clecreto3, as co:1dituições d'l este p~breju i z foi .removido clalli para chef~ 
outro:; [l •VO> ,t•sq11ec:cu-so de que a constituição de p::> ltcia, d ' Par.t, 83111 ter pe:liclo. 
d a Su1 ;:;a ,no ;i J't <lo d:is d'sposiÇõ13s t1•ansito1•ias _No tern p:> ,ela rn onarchia um juiz ele clit'dto 
chite1·ml:i i rn if'D a organisnç<'í,o 0 competenci~ nao poJi(l, :::er remo vido de sua. conrnrca para 
clo3 ledmrrnos, só ontm ri<tm em vigor depois de o lo,çrn r de chefe cb policia , em vil'tude elo 
promul g.Hl.1s as ld> federae3 ; e, entrnlan to decreto de 22 ele uovembt'O de 1871; entre
s. _ i~ x., ante> tb Süt' discutida. e ap p rovacl~ ta.nto, agora, nos novos moldes, o pócle ser. 
a Conslit ni çlo, antes de sel'em formul'-l tl[!S e O St~ . Z:\MA- Tambci m teem sido remov idos 
prornulga_das as leis foderaes,creou tribun ae:;;, p.1r conveniencia politica . 
nom:ou Jnrzes e marcou-lhes Yencimento3. . q Sa . TAVARES BA.:ros - Sr . prn~illente , 

N<~o sei, senhor.es, que sina pers~gne a d1zrn. eu, e ~J1z1~ uma verdade, 9ue 11 0 tempo 
mac;·1$ traturad0 nosso paiz, des-!0 !0:1gadat'.1. . Llt rnomrcllla nao se vm isso.O Juiz ele direito 

Jâ 110 tempo rln 1110llltl''.!hi,i, era ella nan d? lª eu.tr.incia. tinha entiio certeza ele que 
da.s classes du. snciecladJ que nmis soffl'Í<Un as ,;u poclerm se r r.emovido p;·1ra comarca elo 2" 
in_jusliças do governo (apoia tos) . a, man· is- 1t l ti 
tr.'u tul'lt vivia des1)rnsti!:itula., e na. ' mai' f1;'l11- e1 ranc1a l cpo1s .e qmtl'o annos ou pai•,\ ., " comarca. ele 3• depo·s ele se te . O juiz de Lli-
c1s>.ana pobrez(l,, e t iío d%prestig-iada, que r~ito tle za entrancht_ tiuh:i. certeza. ele que 
lJ ou re um prcstdcn te el e conselho ele ministros [ l t d . . ~~ poc er;a. SGt' rcmo~ 1c o p'.lra coirntrc.1, el e 
que· evc n. au ac1a ele cl 1ze r no Senado, que 3-·, d?J'.OIS ele clecorn los quatro annos de 
a magist ratnr;testava. pertlitla sem qu3, nem exerctcIO. -
clle, nem os seus successores, tratassem ele o juiz de direito de 3a entrancüi- linha cer
cla.r-lhe o necessario prestigio, cúllocanclo-a. teza, c~e que só S'.lhirb dahi para um tri bunal 
na posiçio que lhe compe tia co:110 n:n po:ler superior. o desernbat'gaclot' tinlu .ta.mbem 
soberano e independ ente, como.querL1. a Con- certeza. dP: que , decorrido certo numero de 
s lil ui çi'i.o · (Avcwtcs .) np 1103, vma para o Supremo Tribuna l ele Jn3-

E quando pensarnmos que, com a ascençiío t1ça, logar. que todos (IS magistrados ambicio
cla. Republica, os seus direitos seriam respei - navam. HoJe ~o ~!as essas esperanças desa.p])a
tados, outras g·ayan tias lhe seriam dadas, é re 
qua ndo pre3e11cin.rnos, consternados, desen- -ceram, -os JlllZes ve3m suas · aspirações 

1 
c11·cmnscr1ptas. aos loga.res elos estados onde 

vo vet'-Se a. ~rni.;s . desbragücla p3rsegui ção <:_:rnrcem sua J_nd1 c. atura. E no entretanto 0 conln a magrstratur.i, . ·· p 1 
E' assim que to ias os dias vemos juízes elo \•ovorno rov1sor10 ogo depois ela revolução 

norte, desterrados para o sul, e, vice-versa ~{~~lfrou que respeitaria. os clireito3 adquiri-
juizes do sul, desterrados pera o norte · ~ 
por _qu e conveniencias ~ (Apartes clivgrsos.'y O SR . ZAMA - A magistratura tem apa-

Nao tanti: como agom temo3 presencia.rio; ulmclo em r egra . 
a.r.er~egu1çao em nome desta org»lllisação ju- ? SR. ,TAVARES BASTOS- A perseguiçã,o, a. 
d1c1n.r1a, que outr;1 cous<i nKo é. sinão ver- ma vulltade contra a maµ-istratura tem che~ 
clacleirn desorganisação, nunc!1 'se deu no gado a t al ponto que os Srs . ministros teem 
regímen. decahido, P?rque nunca vimos juízes augmeu taclo os vencimentos de todos os em
cle tercei ra entrt1.ncia. serem removidos para pregados public.os, de modo que não ba hoje 
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11111 poi;teiro de s3cretãria ' que ' ni11J' tenlu 
talito como um juiz de direito, 3:600$·; 
entrntanto , quando os juízes, por intermc
d.io creio que cl::> Tr:ibunal tla Relação ele 

-s· ... Paiulo rep.resentaram ao Sr. ministro da 
justiça, sobre a conveniencia ele cuidar-se ela 
sorté da magistratura, ele aug111eu tar seus 
vencitnentos, ,S . E,". respondeu: <(Não posso, 

. po.rque a ,C0nsfituição não estiteliscutida, o po
der Jµcliciapio 1.i'iió e13ta ot'ganisaclo, não sabe

. n1os qual é a. esphera da .curnpetencii:t do cada 

. ,iün <).0s esta,tlos sobre sua 01'g<misação j u\1ici::t
ríÇ1., e . por isso não podemos augmentar os 
v~ncimen tos elos magistrados . >) 

M\l·S S .. Ex:. não se lembrou de que a Consti
tuição não estttva approv'fl,cla, quando tratou 

, d[!. creação .dos tribunaes, ela nomeação dos 
j.uize;:; pat'a, elles., e dos. seus vencimentos. 

O SR . Jos b1 AV!lLrno.,.....Mas n.ln.guem rece
.. füu ainda, està tudo a espera : o cobre e.3ta 
guardado ; (Riso.) 

' füi SR .. REPRESENTANTE - Si dGvia e3tar 
guardado, para que tanta pressa? 
·., o SR. TAVARES BASTOS- Senhores, que tyro 
de organisação j ncliciaria fui S. Ex:. buscar 
pam o nosso paiz 1 

Os illustres oradores qud me precederam jà 
mostrara.111 .q.ue . esse typo oã.o nos ·vem oem 
dos Estados l)nidos, .nem .. da .Colombia, nem 
<ló Pra·ta;' riem clii; Sui.ss:1, nem da li'l'i1nça: de 
parte a lguma. 

E' um typo sui generis. 
Não foi dos Estados Unidos, Sr . presirlente, 

i1orque a constituição la foi logicn, ; deu aos 
es tados o direito ele constituit• sua 1mgist1·,i.
tur.i, como bem entendessem . 

Tanto assim qu.J estados ha como Pensyl
vaoia, Goorgia., Flori.ela, New-York, em que 
.a magistratum é electiva. 

E 0ntrctanto <t n0ss:i, Constituição no art. 62 
§ 3°, tre1tando ,dos estad1 s cliz: «Não sera elo
ctiva, a magistraturn» . 

Pois, senhores, que logica é esta? Si o Go
verno não quer a unidade da, m:1g·i stratura 
por ser attent\1toriti da scibera niA dos estados , 
si quer· respeitar a autonomia cl0lles consen
t indo riue cada um se r é.i a c-01110 entender, e 
tenha a sua org«wisaç:10 juclicicwia,. qual a 
razão poeque se vai pó 1' um obico a esse.> es
tar!os, determinando oue a trngistratura 
nelles não seja ele2tiva 1 

esti:tdos segundo alguns; e outros como o no
bre repr~sentante pel::t B<thia (Jizem que e'lla 
existe no povo. Eu digo, senhores, que a so
berania não exist e nem nos estaclo:o, nem na 
União, nem uo povo: existe na força e tão 
sómente na fo rça (Mu ito bem) . Só o Go verno 
ê soberano (nii:o apoiados) . E si o Govemo não 
·é soberano, si a soberania não reside na fot'ça 
pergunto,quern foi que fez a i"evolução 1 quem 
derrocou as insti tuiçõ t3S elo no>So paiz 1 Foi 
o povo? N':lo; foi o e xo1\::ito .e a marinha . 

VozEs - A opi ni1i.o nacional, a opinião pu-
bl,ica. · 

o SR. TAVARES BASTOS - o povo e~.tava 
em su::is casas a cuidar do seus a ffüzeres. 

O SR. LOPES T110vio- .~ moJarchia e~tn.va 
tão clesmoralisad a., qu3 o> s:i u3 partidari03 
não n, vieram defender. 

o SR.. TAVARES BASTUS-0 !?OVO não cs tant 
machinando co11t1\ t o Gonm10. ·Quem fez a 
i~cvolução, quem clapoz a n1111archia, fui o 
exercito, congraçado {)Orn a mn.rinlrn,. 

Ui\I SR. REP RF.SEN'l'ANT!l-Foi' o exei'Cito e 
a marinl111, em nom'l cb n<1ção, condensando 
as aspil'a~ões repnhlic,111 as. 

(ll1iiitos aparte~ inte1Tompem po1· algii1n tem
po o ora·w1'.) 

O SR. P1wsrn1rnTil - A tte:iç5o ! Quem t eu1 a 
palavra é o Sr. Têw n rcs B.1st.os, 

o SR. TAVARES .BA STOS- Eis, St. presiden
te, porq ue não d,;u impol'tnncia ás- expl'es
sõ2s- sobem11ia dos estados e soberatliit da 
união, que p:u::i, mim .não pass::t de me1\1 tlc
çao. 

Desde que existirem dnas m::tgistraturas, 
uma ao lado da, outra, unm rica, outt'a po
bre , urna tl'n.zenr.lo ciumes it outra, o rt3sultaclo 
seri\ a coufusã:1 na a.pplicaçito llo dirnito. 

E por qu e esse s11pe1'sticioso respeito pela 
soberania dos estados, quando ternos uni Lb ;le 
ele legislação, uni.la1le de diplomaci a, nnii.l n,de 
de exerclto e 111[1,t' inln o atê unidade ba.nc:i.
rild 

Pois os estados nilo fi cari am a utono:1103 se 
tivessem como ju -ti çét lucal a elos juízes de 
puz p::ira as pequenas dcman clRs e ojury para 
e julgamento dos cri mes, fi c1 ndo tudo o nuis 
na esphera da competencLt elos ad tw.e_s j n!zes 
de direito e tribun aes de r elações ,com o ac
crcscimo das altri ll•1içõ ·s quo a Con3titni·)iio 

O SR . CAilIPJs SALLES- V. Ex. pó.la apre - "onferiu aos juizes fo J orae~ ? 
sentar uma cn10mh su prressi va. Que tantas e tão irn portantes ' i:t 1.trilm'ç0Js 

O SR. TAVARES BASTOS- Pcira que 1 Estou são as closjuizes fccl el'a es que não poss•m ser 
a tê arrrependiJo de a.presen.tat' 0 mou rro- accumuladús pelos j nizes d1> direito 1 Que Je 
jecto &;ubstitutivo, · tigios são esses eutre um estado e citfaclii.os 

: ·· Si ' ainda· fallo é fazendo um geancle es- ele outros, ·ou entre est ados e3tl'angeiros e ci
- forço sobre mim. E si nspirnsse sel' parla- claclãos brazllei1•os , que lia mais ele 50 anúo3 
. mentar teria um grande favor a dever a nunca se deram no paiz, cap.izes de e:itre te-
v. Ex. e er1i, ter-m i?_ proporcionado occ isião rema activüla<le de um juiz foJ eral, e qJ e 
ele subir a esta tl'ibuna, p1ra. estigmutisar os justifique sua creaçii.o espe cia l o a .onm' me 
seus err.os. despeza. que com esn magistrnt m·a se faril '? 
· Nunca foi parlamentar, era um simples ma- Senhores, ainda mesmo f[ LIG se de de lJarato 

g,istrado que vivia no recesso de seu gabio e te que pelo facto tle cacLi. e>faclo s?r sobe1·nno o 

1,11 

Perg unto ao nobre minbti·o: como os e:;;
tados podem pagnr a "'ste3 magist racl?s, 
qnando o nobre ministro nfo l11es da os. meros 
nece3sarios par.:i. satisfação destas elespezas, e 
el e outl'as como as elas secretarias da policia 
que passfl rão p·wa os mesmos .est[tdos j .t t:lo 
sob1?ecarregados 1 

Sr . presiJe:Jt3 um dos estaclo3 que m:i is 
elementos de prosperidade tem ó o cl·e Ala.
gó.1s, p3queno, pobre mais com um fu.tueo 
bri lhante que lhe assegur.:t a ubercl ar.le1do Sf.lll 
te!'ritorio, a 1r::i,riedacle de sua cullm1 o ·od es
envolvimento de suas inclusti·ias. Entre 
tanto a clesp3za des3e estado estti, ol'çadn. em 
784:808$708, e a receita em 785: 983$702 , de 
so rt o q n e entre a rocei ta e a tles peza lu a pe
nas uma ditrercnça de um conto e tanto. 

O Sr:.. AilIP i:IILOPmo-D3 saldo 1 
o S::. . TAVARES BAST03-'.3irn, de S'.1.l'lo . 
o SR . AMPHILOPHI·J - i\'Ias a B:i.ll!a tm1 um 

de ficit tle mil e t>111tos conto3. 
o Sn. . TAVAHES 13 .1.STJS - Ess ) r JS u lLa lo 

qne apt'Os.e nt:i. o Ol'çamento foi tfto sóme:ite 
. clcvi,lo aos.esfot'ços ç!o nosso co) lega o Sr. CJ
ronel Pedro Paulino, qne como govcr1mclor cio 
es ta•.lo, lev:i do polo seii patriotismo e peló en
tranhado amor que tem áquella tel'ra , Oll]lOZ
se com vigor digno .!os m:liores elogh .', ú tles
p1,3ws desnacessarias, a muitas c,·e::i.çõJs de 
comarcas çiue se lhe p3Llia.111, fez córtes cm , 
al g um as v0rbas, otc. ' 

A la !:;óas t em 17 coma.!'cJs. D:.i,n lo-SJ ele 
barato-que o;; juiws de· cli rn ito co:it.inuem :i 
rBco!ie1· os onb narlos actu:1es ele 3 :6:)ii$ o os 
promotor es os ele 1:400$ annu1 !11n nte, te11103 
qne o_ estar.lo cle-3p3n·lera com a nngistr•Hur;t 

· n ~\S 17 com:11·cas 85:000.S. Além dis;o, t):11os 
o T1'iburiril ela Relaçãõ que p3 !:t c,rnstitu iç'.i.J 
el e Alagó:ts compõe-se de sete mernbr,>s, i111 -
porlando na clespeza nn1111:.il el e 42:000$, qu e, 
,1d•licio11 ,11.los aos refeeidos 85:0JO,S , p )t'['c\zern 
127:0DU$00:.J . 

Orn., acreditam os seohores 1·ept'0sentante1 
tln, 11 :,çii.o que seja possível a Al ngoa3 gnstal' 
127:0 0$ por anno só ·~om a m 1gbtr<.ü L11'<t 1 

U~I S R. R E P <ê ESE N TAN'l' E - i\las n!\.o t c:n 
no vas reotl:\S 1 

O StL T.1.vARES BASTOS - Essa-; novas ren
cb s s:ío dos impostos de export;1ção, de inrhu
tr:as o proílssõe; , e terr itorial; m,1s nl)ui ji 
f,,i b:-ílhantemente provaclo poi· val'ios r c>pre 
s rntant.es da Naçã.o· qu.e os estad<>8 nn >wes 
11[0 podem nnnter-se com essas retlll ... , •·:·' l ? 
mnu quanto as rn~s desp8zas são acc1·0,ctdns 
des te modo . 

O Sr:.. E~rrntTJ SANTO - lfa esbdos cuj L 
totalidad \l üa renda não chega para p -.tgnr a 
mngis tra tm\1 .. 

o SR . TA\' ARES BASTOS - Perfei tamente . 
Por exernp!o, o estat.l o cb Pal'ahyb:1 t8m 30 co
marcas ; .pr ec!s.1 p0is cl J 180 :000$ para rn ao
tcl-as, a ló:n da d osp~m com o Tribunal da 
·Relnç:io, de qu o não px lcrá prosci11L!ir. O.Es
pirito S:mto tem 17 ccrn arcas, o assim por 
clea!tte . 
U~r S:t . REPilE3B'iTAX1' E - Só ci. r ond:.1 cb 

OX[JJl't lH,:5.o d:'L ao Espil'ito Sa11l o g·t\ u1dos 
l'CCLll'SOS . 

· estufü\,\ldo clifeito,diriminclo questões , e escre- por isto dever te1· s1rn organisaç:lo judici,wi ,1., 
vendo sobre jur:ispruclencia, \3 estn.v,i, bem que pelo facto do estado se t' autonomo, não 
1011g·8 de JlBnsar que um dia subiria a esta pócle 11aver clu[\lidade do m'.lgistraturn, per· 
tribuna, para fal lar pet'ant':l representnntB3 ela gunto: qnnl a razão porque o nobre min.isLro 
nação., em u.m .c .. ngres::o onde .oi:iste tudo 0 ela justiça foi s1brecarreg;.1r os çstados creamlo 
qt1e ha de .mais clistiucto nas lettr,as, sciencins comarcas r1ua11do nii11 lltes tlit rueios para 

t
, J · m;i.nte1·cm o.>J' ni zcs 'I O Si: . TAV,·\.HE> B,1.s1'.·1s -:- Entre t.rn to, S1'. 

e ae .es e o p::uz. 0 · • ' 1 t t · J 1 · · Do clia 15 r!3 ll Ol'O i111Jl'O ~t 15 tle março .. . r2s1 11c:h .. ' , rpiauc o s-; 1\1 -;:rn aqui l 1. e 1scr1-
0 St::.. Z,\MA-1\fas falia com nrni tn, 11rofi - 11 1· t1·1ç"o tl ·'" 1·c•1 r1n ' , ,1· o 10'11'0 1111' i1· t ro l i,-to é, em 4 mews, toram 11o:n c~1do s 101 juizes 1 · '" "" · ·"·' ~ · 1 ' 1 5 '· <i 

ciencia. de dil'e.lto . Se i di sto, não pelo relatorio do fn;,en.h Lli zc r " nci >, os estados po!:ll'es : te· 
O SR. TAVARES BASTOS - E foi V. Ex., mini s ti'O ela .i us liçil, rp e :iló hoje não n pp:i- n!I a:n paci )il o·a , l'esiguGrn -se :\ sna sorte n, 

Sr .. m;ni stro, que me cl ~ u a co1\1gem p:ll'a rec :!u, quamlo no tempo ela 1110 11 3 rchia, logo llern da Un iü.o; 11ns ao p 1.s;o r,ne vi S . Ex . 
. vir pugna!' po1· esta causa que parece justn.. ao all i· ii·-se a s%sào leg islativa, os mi n: ; tro:i oxprimi t'-38 cl0; ta maneira, uii.o -r i S . Gx. 

Mas venho ,como virh um amigo ao leito do m:incbYam seu3 rola lorios ós Camat'.t:', afi m dizo t' q11 (l. l em a e ~on o rnia que peet emlia C,1zer 
muribuodo trazei' um conforto, poi s consklero rle Jrn.bilital- .1s n :s cliscnssões d >L; 111at0ri is a bo:11 r.los es tadus po '.J r·es . 
a ju·s.liç1 do meu paiz nos p1roxismos da riue fossem s uj ei' tn ~ ao seu c'1 nh ecimonto. P0lo c'.ntr,i1'io, oJVi o St'. rniai :i t t'o Ja fü 
morte. Soi que foram nomear.l os 10 1 .iuizB> t.lo di - w:1da cli ze.l' q1ie Q ói vi la Llo pa.i~ sobe a 

Venho apresentar Uío somente 1-.m protBsto reilo pela lista elo ::rntiguirhtüB elos juims qn e 20J .O ::J O: OOCl:~ ; 1.i uvi o S:·. mini stt'o ela faw n'h 
.c~ntra ~udo . q,w se tem flllto sobre or'ganisa- costnina annna1men1-. 8 npr·es8 ntar 0 Sn preiuo rli ze t·-nos qn::i só .neste _n.11~1 11 rle tlictctclur,t o 
ç_aOJU'.llc1an1. Tl'il.una l elo Ju;tiçn,. Govr. <' ll o, tr'.1\Ja gasto 2 .i.00 0: 009~ ; mas eo:m 

UM S1t. HEP1rn_;11:-1T.\NT rn - Pois entiío Ainda, 1mi<, el o 15 ele mll\:o it. pt'OSGnte qne g-is,o 'l o govor.10 os ;'.)3 2_? .0?0:00_'.l,$ ? 
complete o seu protesto. data, i; to ó, orn no1·e mezes, tce·n sido no :nca- l'c t•gnnt9 eu. Pot' rn nt1:1\1, esL1rao rnclmdos 

· " , , elos ninitos ou tro > jni zes p.11" " diwJrsa~ co- n e~ses 2v .OOO :ODJ$ as a.indas el e C\ISto dc~sr. ;:; 
. ~.SR . T.A;ARE." BASTO~:-- Scnhor~s, . tenho rrarcls, ele cnji s noimJ,\Çôes temos conhed- Jn.1zes tle rl1 re1to 11 0·110 elos yu''.' clt~o rsas ço

OJVt~lo (,\IJar aqm en~ um 1.l.1do o clll<lll clcl~le el a mento·pelos i 'Jl' ,laos . :\ s; im 50,11 metl•l ele m 11 '.' a s ~ Po!' Yen tu·a es t •mo 111dul'los nes
magtstr~tnra; qu~ nao _ pótle lJa l'f~ r umcl ncle l errcl r , pó lo-s'. dizer qo J 0 l li~ '.llBi 'O do j u;2 03 :;o:, 2í 000.0 )03 c::; ;;e ; 008 : 0 , \D~ í! l1 J d i~e nJ , 

_de magb-tyatm'.J. em e ,ta~los fü:l e1·aes ; que ele clite ito de 550 ,1uo ora, e leYon-se a mil e j h,t1·ei' cuottt lo este S.\ IUo, V8l'cfotleil'O forno 
a soberania r~s1de na Umao ; que res1cl8 nos tanto . üe cremação ~ 



í4'.2 
~ "' /_,,, ~ . . . ,. _._. _, ' . 

__ or,a, a .obrig~ção rlp·ê-:r. ministro el'a dizer, 
r,ao qu~ se gas triu tan to, mas uo que segas
tou. Nao é que dn vitlomos ela palavra honra 
da do . nobre ministro (apartes) ; mas, de.sele 
·que .t111ha gas~o U'ío excessi·va somma, em 
uma. qnallra tot\a de paz em que não houve 
mov1111e~lto 1:w for<;!m3 , nem rebelliõ"s a cle
be ll ar ora tlo seu '.lever dizer em que s3 cle3 -
penrl.eu es:p cl 111l1e1ro, nos hab ilit:lll d.o assim a 
JUl.g:.tr do modo por .QLHl 1lispoz elas ren'.las 
J:IUDJ·,cas. · 

·uM SR . REPRESENTANTE - Isso ha-tle tra
. flar·se na sessão orcl.rf.laria. ( l:Ia outros apw·tes . ) 

o SR . TAVARES BAsros - Eu tenho o defeito 
de n5.o estuuar discursos, por iss'.l vou di -
7.enclo o q,ne me occone, sem preoccupaçõJs 

- de OLt tra orrlem que·não sejam dizer coni fran-
411eza a verchrle no pa iz e sob!'etudo ao estado 
<1u~ tenho a honrn de re1)resen lar. 
.~ Se . _preside, te, diziil que,ao p.is:;o que via o 
•til'· m1111str '.J du fazen ·ta aconse lliar aos esta
dos que 1 _ ,_,~8ssem resignnção, não.via, entre
t31It?· S. Kx,. mostrar -~e dispo3to a fazer eco
n_o 1:nia.s, nntes pelo contrario, vejo a mais cle
c1di .!P, t endencia para o augmen to superfino 
l[ ';) despezas . 

,\inda ln- poucos cli ,1 s os jornaes noticiaram 
· 11 creação de um trib1rn,1I de contas. · 

Certo,_ quando li essa noticia fiquei sa tis fei
to, achei .que essa creação era conven'ente; 
mas, depois de !e!' o decrnto, vi qne e>se tr i
bunal não seria mais do que um ninho tle a!1-
llwdos, e por isrn mais urna fonte ele clespez,1. 

C'omprehenrlo um tl'ibunal de con tas que 
fou.lm autoridade de negar regbtro a uma 
de',peza tlecreta.da pelo Governo, plra que 
nssa tlespeza n5.o seja paga pa io Tl1esoL11'0 · 
mns nrn tribunal cu.ias decisões não tenha ~ 
força obri-ga tori<t, de modo qne o ministro 
possa fhzer ctesp~zas inclepend:'ntemente el o 
registro desse tnbunal, pergunto pa!'D. que 

·serve ? 
Para que · serve esse tribunal que é com-

1:osto de membros nomeados pelo ministro ela 
fazendq, ? E' , senhores, o fisca l nome:1ndo os 
se,u;o fiscaes, s·· m ser po1' el les tlsc d is,iclo 

De que serve, pois, repito , um tribunal de 
'Co ntas nestas condições, que ac1·edito n5.o 
Sel'em as mesmas pehs quaes so regem o da 
Frl111ça, o da Belgica, o ele Portuga l nem o 
cio Japão'/ . 

.Entretanto, daqui a alguns dias ha ele vir 
um regulamento enorme com a respec1iva 
tubell t1 m_arcando para o pl'esidente do tri
bunal 30:000$ ; 20:000$ plra. c:1cltt um elos 
respectivos ministro>, etc., etc., cortando-se 
ltswn ao Lugo, como q ue;n cortl\ em fazenda 
alheia. 

Quem pl'ocede deste modo póde porventum 
q U3rer Fazer economias a bem d 'S estados 
pobres? Pócle, porventura, vir dizer a esse3 
c,hclos: conso lae-vos, rcsignae-vo3 'I 

Senhores, cu n:1o P?SSO continuar por 
mn1to t empo, porque suito-me fatig-aclo e 

, estou cançando a pacioncia dos meus illns
trGS coll egas . ( Nao apoiados .) Mas, antes 
de .terminal' preciso dizer a V. Ex. que, se 
1x1ss;1r a organ isaç»ão judiciaria ta.l qua l está 
no projecto do Governo, a justiça fica 
aniqui ll mln. 03 j uirns nas comarr:as ficam su
.ieito$ á caudillrngem politica e reclnziclos à 
rniseria. Qunlqoer chefe polilico qne não 
qui zer o seu juiz, cornbinn-se com outro de 
comarca vi-sinlia e di z: Est•iu mal snti ~ feito 
com o meu juiz, você tambem e~ ta mal sllise 
feito com o se u, vamos, pois, cle5embaraçar
mos dei lés: arregimente sua gente que eu ar
regime:Itarei .n, minlrn, e na proxima aber tura 
da arsemblétt tratemos ele suppr imir ::i. co
marca. Assim, Sr. presileute, o j1.tiz licará. 
8em elh, licnra redu zido c:i meio su ltl o e ioso 
por a lgum tempo nt i <]Ue o Govel'no remova-o 
pnra comarc<t riue nuo lhe conve11h[t, que nãe> 
sendo accei ta nem esse meio solclo perceberá . 

Alóm di sso, 81' . presiuente, V. Ex. s'1be 
qne os e3tadus mal poJem p1gm' aos tieus 
empregados. Os profe.:;se res publicas vivem 
com os -seus orde11ado3 sete e oito rnezes -sem 
1 eceuer. os 111agi".trados hão de vi var n is 
me.;:nas circumsta11cias e ser·ào mnil:ts vez·õS 
obrigudos a recorrer ao Yeiiclilhão vizinho 
para lhe acle[ln tar o \ rJenuclo, e ai do ma-

- , 
gisti•aclo que cre~r pa.ra si tão friste clep3n-
clencia, ! _ 

E[s a co'.lt ingenc: i<1 a q11J ficará suj ei to u:n 
po ':Jra jui11 . Ei3 aqui a que fi ~ará reduzida a 
magist1\it1.1.ra neste pa iz. · · 

S3nhoros, e:i já. tive- occasiii,o de dizer o 
ainclct l!oj e repito qLB não estou fallauclo,pro. 
·ctomo mea. ~· vet'tlacc que fui nugi.straclo 
durante 17 · annos. i\1.1s, . hoje, em vit'tudo 
1.lesta organisação juclicbria, mo· vere i obri 
gado a a ancloua1"a cwr:eira . Estou dí$posto 
a pro ~urar ou tr"t profiss5.o que mo assegme 
1'neios ele subsistencia para mim e minha 
familia . 'N:1o quero sujeitar-me' a t.riste con
lingencil1. e~n que fi e 1riio os juizes e ate 
mesm:) oir j uizes fe--teraes , ·por<Jue e;;ton con
ve ncido qne a ·org-anis:1ç'lo jutliciar ia que q·.ier 
llOS irnpi·1gir o Sr. ministro ni'i.o se man tHi 
pol' mu ito temp::i . -

Ha de d;iral' o t emp:i que duroa a rosa de 
M 1U10rb0. Essa p::t!'te da Cufülituição ln ele se!' 
r,eforn1nda muito breve, pJ!'ijlle n5.o é pos 
si vel q:.ie a nngbt1'lÜLH'<t fique a5:;itn ulli
quillncla. 

Sen l1ores, fui em vir tude cleshs c.rnside
rações que eu apresentei U~1 pr0jecto sub
sti tutil'O :10 projecto elo Governo. Neste j:> ro
jec to tr.1 tei de conciliar a :rntono~ni :1 elos 
estndo'i com os interesses da justiça e ela ad
mioistl'açilo ,publica. Pelo projecto do Govemo 
temos o Sopremo Teibunal Fe:leral e j ui ;:e > 
federaes nos estados e na.ela 1w1is diz qna 1t·1 
ao resto da r..ag-i ,tratnr.1. P0lo nnn prnje:'.b 
eu crio ·um Supremo Tribuna l Fe ·ter<d com 
24 mem bros, vinte e L\!11 tirados tios 21 e3 -
taclos , inclusive a Capi'bl 8'ederal· e fre3 no
meados_ pelo presiden te ela Repnblica com ap 
pro rnç5.o do Senado. 

Eu crio j uizes ele clire;to 0111 cuia comarcn, 
no:neatlos, porém, p?los govei·nos dos re.>pe
ct iYos est1do3, pe la fó i·m:o qns cletermi1nr a 
legislaç5.o de cada. um. 
. o SR .. AMPHIL')PHIO-DJ accórdo .· 
o Stt. TA.VARE3 BASl'O.) - Si quizerem um 

juiz ele direito por concurso, seja po1· concnrs:i; 
si qnizerem que S9ja por aprese:J. tação do 

. tribunal, sej t por apre . .;entaç5.o do tf'íbunal ; 
si ·qu'z,"rem <JUC sej l1 ele livre nomeação cio 
governo local, que o se.ia. 

EL1 crio um trilmoal ele reli1ç1o com des1rn1-
bargadores tirados dos juize3 de direito por 
an ti gniclade nbs0luta ... · 

O SR. AlllPHIUJPH!D - A lti é que divergimos. 
o SR, TAVARE3 BASTJS-,' .e 03 membros 

elo Supremo Tl'ibunal Fe.le1»1l ti1'Jclos de 
cada rebç:1o lambem por <111tiguidacle ab
soluta. 

Bem s<J i que a antiguida1Je absoJu ta ol:l'e
rece com effei to algum ~ts desvan tagens. 

o SR. AMPHIWPHIO - i\l<ls j_;;\o cohibe- se na 
bi orclinaria . 

o SR. TAVARES BASTOS- Em todo e.ISO a 
an liguid;1de a\ isoluta pelo meno:s é um:i. pre 
sumpçio ele saber, é uma presumpç:lo ele pra
tic1i ela parte do ·magistrado. Os nwgiste2,clos 
fic;i.m assim garanti dos . . 

E depois qua l o systema que não traz in· 
cJnven ientes 'I lmugine-se o melho r- possivel 
pwa se nomearem magistrado.>, e eu pel'
gun to: este sy3 tem;i, esta isento de incon-
veoien tos ~ . 

O S1i, . AMPrIIUJPHro - Por forç<t. 
o SR. TA \'ARES BASTOS :- Quantas vezes 

nã:o se terá. o nobre mi nistro dri. justiç:i arre
pencli ' o ele muitas e muitas nomeaçõe3 que 
tem feito 1 (Apoiados.) _ 

Portanto, en tee a inconyeniencia ela no
meação feita pelo Governo ou J;Ot' antigui
dade a.bsoluta, r.cl10 r1 ue é prefürivel a no
meRção por ant iguichcle alJ:;olnta . 

O SR. AilIPHILOPHIÓ - E' que cowcta mais 
o ar bitrio . 

o SR. TA VARES BASTOS - Aiuch no men 
projecto inclui nlgnm is dLp'.lsiçõcs bene!icaR, 
que v5.o g:i ra.ntir os mal(istrados . Assim por 
exemplo, a vita liciedade- e n, inamovibilidade 
de que não cog-1tou a Constituição. 

Pois senhores, nm jui z ,1ue não conta com a 
i namovibilidacle póde exercer _com certtt i ncle
penclencia o ca,rgo ? Nllnca . 

Eis por~ue dizia MingueW, iratanJ? ~~ ina
movibilidade do, ju·iz : .sem 111 :unov1bthd~tle 
não pórle haver ]uiz ·inlependen~e , e sem 1~1-
clepe11dencia não póde haver J ust1ç'1. (Apoia
cl 1s e alguns aportes.) ;· · · ·. · 

· Peço ·· ao~ : meus distlnctos · coll.egas . . que 
lcium e meditem sobre o meu proJecto; con
'fro.ntem com o da Constituição e com o que 
que- foi n pres J'.ufado pelo <li:; ti neto '.' epre~en
tan te peLt B:tlln o Sr. Dr . Amplnlo 1~h 10;_ e 
procueem dotar o p<üz çom ~1ma orgamsaçao 
j Lldiciari 1 qtn corl'esponfüi a sn t grandeza e 
prosperit).ade :(opoiq,dos); na. ce.r~ez<~ cl~. ,que 
se p'.tss 1r e3sa organis 1ç'10 ) ~1éh::1E-r1a .que. s.e 
ac!m, delineada n-:i, noss'.t Con<otitUtçao,a Justiça 
<l esapptu;oéerá. có111plefai1~en~ede noss,l\ ti3ri·~: 
E de tu rlo podemos presc111d1r, mano~ de 10-
ligião e de justiç<1, porque se1il um.a e outra 
não póde haver p11z, o!'dem e hb2rdade •. 
(.1p oiaclos.) i .~ 

o SR. AMPIIILOPHie - Nem se;urança dos 
clil'eito3, é verdade.. " 

o Sll . TA V ARES BASTOS..,- Pol' isso peço-. aos 
tTif'U3 coU.eg«tS que deixem de lado qv.~l.quer 
cJnside1»1ç.ão que Jlns me1·eça o nobre ~in-1s
t ro di• jus li ç:.i , e muita nos m~rece, :·nao. ha 
cbvid a, 1nas que te:n com1113tt1çlo .mm to~ · er
ro ~, tantos e tão graves, Sr.- presidente, que, 
qua·1cl o pe 11 so nelle~1 le~bro~,me de. uma phrase 
proferida por Be11J..< m1n F ranklm no Con-
gresso de Phi laclelph ia. . 

Dizia o hi storiador de Fr;Jnklín que,quand0 
esse gr.111•le p1.tri ota subia; os degraus díl. tri
buna p 1.ra rlep'.lsi tnr seu voto n' uma. S'.>bt'e a 
Co1st1tu içci.o, t'lle,olh1. mlo para um p::nnel que 
rnpresent11va o so l que u:,scia, dissera a um 
amigo que alli se achava :-quan tas vez~s _no 
meio das no:>sa:-J cl,isclls,ões !ougas e füstF.l10-
s1s tenho perguntv.lo a mim m~smo Sil aquelle 
p:1i:iel representava _o sol ao nascer 011 no po· 
en te'! hoje vejo dis tinctamente que é o sol· que 
se levanta. 

E Franklin tinha razão, porque a patria· 
americ:l.na pela, qua l tinha tanto se srteriliQru.lo, 
poe cnja. independencia e liberdade, tanto ha
vü1 tra1,alhado,dentro ele pouco tempo -tornou
se grande, prospera, e fe liz e digna da admi-
rnç:io ele todos os povos. · 

Pois bem, não vejo aqui nenhum painel re
presentando a aururtt. ou o occaso, mas .vejo 
a lli urn busto, emblema ela nascente repu
blica; e, quando considero no3 e.rros e clema-: 
si llS elo Governo, pe1·gnnto a mim . m; smo s1 
o,quelle b11sto não se :telt:1 com os olhos vela
do .• pJl'a n5.o vor esses en:os que tanto devem 
ter contl'arfaclo ao inclyto chefe do •. Gov.erno 
Provisorio, que como Benjamin Franklin, sa
crificat1clo -se pelei patria, queriJ, vel-a grande, 
pro3pera e feliz, onde a justiça fosso o balu
nr: e cltt liber;bcle, e nã.o o asy lo da uiencl ici
cln.tle ou o refngio da ignorancia apaniguada. 
(Miiito bem. Muito bem.. O orador e fe~icita,rlo . ) 

DISCURSO PRONUNClADO NA SESSÃO DE 
10 DE JAN EIRO DE 189 1 

·O §r. Ang·eJo · Pinheiro - s. 
presidente , V. Ex. () o Congresso per fo i.ta
mente co111pl'ehen 1.lem a contrarie1lc1.dtl com 
que subo a esta tribuna em hora tão aclean
t:llla, depoi:; dos brilhantis3imo;; dbcursos que 
a casa ouvin_; contrariedade j ustamen te 
aggravtuht pelo temor de quem lBla primeira 
vez oc~upa a tribuna., tito bri lhan temen te 
illustracla pe la pal::wl'i\ eloquente cl.os pa
triotas que aqui. se leem batidu pela causa 
nadonal, procurando dar à pateia brazileira 
um cocli go poli tico digno ela n:1ção que. v.em 
de assomb1«1r o universo com feitos nimla.não 
celeiJ!'ados na historia clo3 (lOVOS. 

r. sse t emor, Sr . presidente, é largamcn te 
eXQlic:i,do pela falta de habili tações elo ltu
rniltle orMlor, que pede aô Cong1·esso .. mais 
nnu prova da sn 1 generosi1.h\de, cobrindo-o 
'com o manto. de sua 1Je1ievôlencia . · 
• Sr. presFl.en te, antes de en tr•w no assum
pto propriam,mtc em dbcussão, permitta 
V. Rx., obedecendo ao precedente que diaria
mente se t em estibe leciclo, qu3 eu externe o 
meu modo ele pens<1.r relativ,tmente a algumas 
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. matarias ja votadas que, por serem os prin
cipios basicos ela facleração, merecem a at-
.tenÇti,o de todos . - · 

O art. 6° esta)Jé leceos irnp•stos qne perten
cem exclusivamente a Un.i ~.o; . o art. 8° descri
mina os qne compet.em aos estados e o art. 12 
do projecto const itucional fi rma a ccrn peten
cia cunnillüi va ela União e estados p·Ha tri- · 
bqtarem: os i mpo?t9s n1io. especiti.cado3 na- . 
quelles artigos . A illust re bancada rio- grnn
dense apresentou uma emenda a est es artigos. 
do proj ecto que constitu) um verclar!eit'O sys
tema fin,rnceiro verdadeiramente federal ista . 
Fui, Sr. p~esidente, dos que votara.m por essa 
emenda e o fi z ntt ·convicção silll' ff·'ª .ele riue 
ella-cJusulta meihor a fedGração G os iÜ tuitos 
do par tido r epublicano, poi.·quanto, ::vlap tan
do -a · maxima descen tralisaç:io em mater ia 
financeira~ nã.o firm <l competencia .cumnLt
ti va entre a. Un'ião G estados .par.a ·CGr tos im
postos, o que ésti ele accorclo com os prfoci
}·i JS fedecalistas qu e, em ca.so a lgum, S'lllC· 
cionam a ab;;o1·pção dos e:;taclos pela Ur1iã9. 
TaJ o moti v9, Si» ·Pl'esid-3nte,· ela minha pre
ferencia pela rofe rida eme11 ct t. 
As~im totmhe m, Sr., pre:: iden te, . votei pel_o 

sufffn gio directo na elejçfto _presillenciül. . 
\.. g x. e·o Congresso testemunlrn ram qu e 

muitQS foram O' al vitres e systemas lernlwa
doJ para a, eleição do presidente da Repu
blica . 

O pruj ecto constitucional estabelece qu~ º· 
presiclen te e vice- presidente. serão esco lludo3 
medi:ante eleiçfio inclirecta, tenclo c:tda · e~tado 
bü1os eleilo res quantos forem precisos pàm 
attingir ao dupl o do nu moro i.Jos seus ·rapre
sentantes ao Co,ngresso . . 

.A honrada commissão· dos 21 aprese nton 
uma: emenda su bsüt uti va dos ar ts. -1 4 G se
guintes elo proj ecto pela qual a eleição pre
sidencial serifl. fe ita pelos es1.'ados, tendo cada 
estado sómente um voto. · 

Estes dous systemas da el eição presi len
cial· são sanc~ionados pela cofütitu ição nme
ricrrna, quG estabelecG qüe o pre,;iclente e 
vice- presidente ela Republica serão eleitos 
pelos votos cios representan tes elos estados, 
especialmente eleitos para esse fim e em 
numero- igual, pará ·c1cla e.;t ,uto, i sua re
presentação na Ga mara e no Senado . Quando 
o cida'lão votado pam presidente não reun e 
a maioria dos · Yotos dos m>laclos, não ha 
presidente e~eito; e., neste cas~, o Con.~resso; 
dos tres mais vota cfos, elegera o pres1den te, 
sendo que cacl ~t es lado, ou cada representct
ção de estado, uest11 eleição, tera sómente 
um .voto . 

Vê-se, pois, Sr. presiJe nle, qu G o projecto 
constitucional acolheu a primeira phase da 
eleição presidencial, segllndo a constituição 
norte-~imerican a , e a emenda substitutiva 
·cta commissl\O dos 21 · npprovou o ,modo dtt 

-eleição alli e:;;ta.belecido uo seio do Congres 'o 
quando não se vorif1ca a eleição pelos elei
tores especbes. 

Al ém tlastes alvitres p1ra a éloição presi
dencial constantes do proj ecto e d'' emenda 
da commissfo, · foram aprese ntach s ou t ras 
en1Gndtts que es tabe leciam modo::; dltrerentes 
para a refo.r iLla eleição . 

Entre o.utras, so\j\'Gsae a emendit apre 
SGntadtt pelo meu honr<1clo e iJ lustt'G col lega 
de r epresentação, Sr . D1-. Ado! phr Gorclo, a 
qual chamou a attenção do C.ongT8SSO . . 

Por e·sta emenda o presidente Llev ia ser 
eleito pelas l e~· i s l at u ras dos estados. 

Um outro Hiust re col lega de representaç;';o, 
o Sr. Dr. Alm eida Nf'gueira, que pron un
ciou su bstancioso disc urso sobre a mate rin, 
com àrg umentos vn.liosos r efu tou a eme11da 
elo Dr. Adolpho G_ordo e a subs titutiva da 
commissão. 

Eu Sr. i)res iclente, decido- me fran ca men le 
pelo ~u ffragio directo em eleição presiden-
cial . ' 

O honrado Sr. Dr . Almeida Nog"c1eil'a , q:1e 
exposou o systema adopt:ido pel<J projecto 
constituci ona l, addu ziu a lgu n ~ Rrgnmento.> 
contra O sufft:ag io directo lll\ eleição ]l l\JS Í

tlencia \. 
Os riue, como S. Ex ., SG oppoem no voto 

directo, affi.r-m 1111 qu 3 elle não deve S·31' ad
aptado, porquanto., tratando-se da e'lei ção do 
chefe elo i10cler exj3cutivo1 era q~ce§sa rig q11e 

o eleitor·· fivess.e a ·sQlnma de 'conh ecimento.s 
preciS'.l e_ :com prêhendesse bem as fu nc\.ões 
que E.xe1;cia: jxrnt poclet' escolher um cidadão 
perfe i tame:Jte np to paca o a lto cargo ; o que 
não se llará com-o su íl'rngio c!i rec to, visto a 
ge1;,1l inconípetet1cia Lkis eleilo:·es. 
. Além disso , cl i:::se o Sr. Almeida Nog1iei 1'<1, 
o voto directo t r :v. o paiz co nst:rntomente 
so~Jre3 :i.l t:Lclo por cccilsitto das e leiçõ3s, ás 
qtn os co ncor i·e grnndo mas::a de p:> vo igno
rante e n:io r .1ro ~ ã o os tlist urh io ~ e desordens 
quG provoca, o que se econom isa perf.:i ita
mente com o vo to ind irecto, da mio-se :i f,tc ul
dade electi vct e nm elei torado esco l hi.Jo, clrn · 
fo rme dis põe o proj~c to com ti tucional. 

Francamonte, nao acho fundam ento n o3s:1s 
ra zões . S1'. prositlcnt! , toJos os pablicistas, 
a llemães, francezG3, ing lezes, chilenos e bra.:. 
zileiros mesmo, fazem cli ffo1·a:1p mui to sen
si.vel no modo por que se cl .3ve fa zer a e lc; ição, 
confOl'me o ti n'! de3ta . 

Assi 11, di ze:n el leJ, h t gr.1 n fo tli fl'ere nç;t 
na eleiç:io segundo el ln. se refere ao clrnfo cio 
poder execuli vo, el eição unn, ou aos rep 1'G -
sentantes ela nação, eleição co l lecli va . Na 
primeim eleição o povo exerce dir0c t,.unen te 
a sua sobel'an ia-decicle ;. na segunda dele
ga-a e faz a sua reprGsentnção. 
· Quarn)o se tra ta tht ele i-;ão soll Gcti vu, qua wlo 
o povo faz a sua. rep1·esen fa ção, os pulJ l ;cbt 1s 
procuram, p_?r t?du.s os íl'\eios imag: inavois, d ·r · 
rGpresentaçao a co l lecll vrda1le, as ma1o ivs 
e minorias,, emíl rn - a t . dos ·03 intcres3rs. 
E, parn. este r e.>ultadp, t em-se imaginado 
muitos sy.;tereas como o elo voto .cl it•ecto, in
completo, cumula ti vo e proporcional, p;:v·e 
ce nd o que es te systema t em m dlt_or p1·0ra'Jo 
p:ira dar r epeesentn.çtlo a Loü a vci n\,tde 
nncio na l. · 

Qmindo, porém, Sr. presidente, t rnta -:-:e d t 
eleição elo chefe.do poder execnti vo, di zem ge · 
ri,lmen te ·OS publicist as que tt·a ta rn da mata
r ia, a eleiç:ii.o eleve ser reit t pe lo votodirecto da 
ma ioria , e deve sei-o p:i l'rJ1 1e , 11 e3te caso, não 
sG trata ela represen t;1ç:'lo direc ta ele to .los 03 
in teres3cs da so2iecla c!e , quet• sej ::i m tla mi'11Jo
ri a , quGr ele gr upo3 on col leclividades, sup
ponclo-3e que todos elevem ter SLU VOZ a frente 
do governo do Estado ; mas si m, trtüa-se de 
eleiçio una para dar um represen ta nte á so 
cied~ü:le e esta deve ser fe ita directamen te 
pelo- povo, sem corn:itlet»1.,;õJs eh maioria ou 
minoria (a poiados) , e o povo não de re t er in
termediarios no e.xc rc:cio tia. sua su prenn 
soberan ict. (•1poiados, muito bem.) 

Sr. ·pres identli, eu so:.t da op:nrn o cios escri
pt0res que di ze m que na eleiçã'.l urn , quando 
se tra ta da do chde do porfor executivo, o 
povo cleve-s3 rep· csontar diro.Jc tamen te, mm 
hav2r eleitores e3 pGC ta%, co1i10 qns urn grio 
iJ1terrn ecl iari o en tro tt sua su1.ernnb e o sei! 

· repre3entnu te. 
E sou cless:i. opiuiiío, Sr . pr es: cl entr , pnr 

trez ra zões qn :i mo pat·ecem ele g rand e 
valor . · 
· Em prinni ro lngat' en teut!1) qne no exer
cício ela "sua suprema so~icrn ni . 1, o povo não 
cle'vc ter i n termediario3. 

Si o povo ten1 comp :tenci.1. pal'a rs:Jo ll ie1' 
iotermed inri os, e leitofos especlaes, el le a tem 
para esco l IJGP logo o cllefo do 11ods l' .exrcct
ti vo . ·(Apo iados .) 

Parece-me que lhe seri<t mais fn.cil e;colher 
Eo es te, elo qne procut'.1r· um g-rirn de num ero 
de com pste ntes para roprcsental·o llll es-
col ha. . · 

Depois, r ifo sei co1110 traçar a li n h t l\ Q 
Ll emarcnç:.lo na com petenr, ia ~ n n a pl i1.itia do 
po vo , b to e, 'i l1a t1do Gll e é npto para esco lher 
in lcrmctl i;1 ri ns, e qu indo nfi.o o ó para o sou 
pri mei ro magis lrndo . 

E111 segundo lcg;1 r, Q eleiturndo :illo, e,100-
lhiclo e cm numero ns tr:eto, não es tá 1iío 
isento coino o po»o, ele sel' co rrompido. l~ ' 
01 se11vnção feita em todos os p:lizes ond e t.em 
sido atlopt wlo o ol eit<.rado rcs tricto. E de 
fact t', S1'. presid enlo, ó mai s fa cit corrompei• 
um nu mero li1~ii t aclo ele eleitor es cio que 
um a. onorrnG 1rn1 s3a de povo;:i cc re.' cenclo a in -
d:t que o eleilo racl.i rcstl':cto le111 f'n ncção 
t1·a nsito1fa, .1Ho1·i3o rb , o que o cxpQ;:i, pop 
e,se mesmo facto , a totlf\ $P.fi!3 d<:! tellt aç- õ.es, 
o que q fl.o se tl1\ pon1 o Pº"º que exerç.e ~1q 11 e l 
l;.i. fq pc qão perm anentemente . (A_poil!lifls.) 
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Em terceiro lo,:sa1', º ·' di veraos s.i:s temns 
lembrados uilo g·1tranto111 a re presont·11;..10 d_t 
maio l'ia . 

O ::i l'g nmeo ~ i baseá do na tle3ordem por 02~ 
ca'S iii.o elas ele1çõJS rt°°Ln do1rc; p1·e1ru. Iecer, por

' rpHJ.n to ella s ·~ dari <t na el::liç'to d<.t ó.ocol lu do 
e lei loratlo. 

Peliis rn zõ:is rtu·e v., :th J de oxp Jn•.lc l', S:·. 
pres ideu te, on lendo que o n11ico sys tema :r(!·
rnis:; i vel p li', \ a elei<;ão prnsiclenciit l, e ct .do 
su ffragio dit'e cto. ( cipoitdos, 11 wito bem.) . · 

O Sn.. MoriA1cs B.um c•s' - V. l~ x. entemJ-e 
qno o c:tipira p1 ut:sb on o _g1úclt o rio-g-1'<111-
dense cs l:'i.o nptcis p irn. es'.!0 llt ·Ji' o pr\•sidei'ite 
da lt epu\J!ic·1 'I 

9 .SR. AK G :; Lo Pn.;r.rnllw - l~ n tendo que .o 
ca1prm pau l_1? t,t ou o ga úcl1J r io ·grancloase, 
ten lo a pt1•lao lXl r,t C3~o lit e r clm o lei tor,1do 
i11dir·2c lo, c;J111petent.8, tc:n tnmbem D.pti chlo 
p'.l !·;t e>:collter o prc;idcnt'.l d .t lb public:1 .. . 

o SR.· J ULIO D3 CA$1'If,:['J3 - ·Isto é· q·rn é 
logko . 

O SR. ZA~lA (rw Si · . ilfo1·,;ie ; Ba. ·1~os) - N,1 
presença ele V. l ~ x . nq :li no Gongee3s.i, est:'t-a 
pro1'a d;t· ~tptidcto elo c:tipir\1 ·paulista p:tra 
esco lher sc Lu r eprosen tan tes. . · 

o S 'lL A NG E:L') l1 !:-<Hfo'. l. '1.0 - St'. pt'<~Sid en t ~ . f):t 
fui t.arn iJEf: n •tos qtD vo t:1ra111 pelo proJecto 
c,1n.; t tufr ·nal j ·1st:unent0 na par te que trüt.\ 
el a oq» tni01çiiodo poder .in·licb rio; porqne en" 
te:ido q nc o 1w.1,1 i .~ t o consti t ucion,t l,em matei·i a 
jncl icic1l' i:J, sn' i J,1z plcu 1mentc os pl'iucipios. 
rep.tl il ic:rn o3 fcdo mtiYos, aqui clefendido J c,
loros~ monte. 

Nfto posso p~ r t ilhar 1la opinião ·do illu»tre 
o ·a. .! or que m e p i'<'_ce 1 ~ u !-1" _t1~i bt~na , quango~ . 
crrt1 ,~an li o ª· orgn ms~çlto J udrcraria do proJ ~)
cto, e 1l1clurn ntlmii-ado elo absurdo ct , ·.;,, 
n,cimi t ti 1~ dnas ~ ol:eranias no Estado, conse
q uen.::i1t da o:·gauis<1ç:'i.o acceita. EntGnclo, S:r. 
p1·e; iil ento, q1w e:n nm paiz fodera tiv» po .lêm 
exbt ir as tln is soberanias reCe rid"s I:J Blo º' :r
dor o mais ainda. , co nl'orme a or15anis11çi'io 
cl ·JS e;; t;tc!os . Assim, a Un ião tem 1L su t :obe-
1'.u1ia !los ne .:;ocios ele sua com r eten r· i~ , e os 
e ;tado3 a sua, nos nt;gocios que lhes disserem 
ees;ie ito . 

Fi el ao progTamma o a bandeil'..L do meu 
p'll' tilo, i soí11bra da qual mili .u lu muitos 
an nos . .. 

o SR . H0ornRo B ABrIST.\. - Co:n ·muib bi'i· 
lllnn tismo . ( Apoi.acl os .) 

o Sa . A NG E L'J PIN H81R') - ÜLÜl'O llJ/J p0ci'ia 
ser o 11l 3n modo de p ms:11' . 

Parec3-me, Sr . presidente, que os priu~ i
p:os que aqni ten 11ooxpos:ido sii.o os '" · · ~ , "~ 
~enta n eos com a indol\3 chi ' fórma "e govel'n · 
r ep11bli cano fedel'<tti vo . (.4.poi': .. ios. ; 

Sr . pre.; illen to, nutei q11 :: nm dr s d i ; tinc!~SI 
a1»td ores rr w mJ pt'<' J .;d ram ne3 Lt t 1·ihmm 
li r•je,.o S1'. A.s ; is Brnil l.1 1;. no ee pl'0senta11t ; 
ti o Rio_ G t'and ~ el o Sul , : presentou t'<lZÕ3S po-· 
clerosas em Íll VO i' tl<t em3nda da 1ton1'.ufa. 
COll1!Tii5sib clD'i ~ l CJ il.e pede a ~ u p prG3São dos; 
n 1. J, ~ o 3 rl n <· rt. G~ em disc ussüo. 

De C:1c to,.a per ma110 11 ci:t desse.> nu rn et' t: .; no 
rofc d 10 hr t'gu, imt•lica limitaçii.o ú. nutr,nomia. 
el os ~ shtlo;;, 

Ü l1 ._ 1 l nl b da 1 Ji.3crimin a\;J~ <lM potlerE!i> 
e rnc:11t 1vo, leg1.;lat1vo e Jn.J :c1cll'W que serüo 
inclcpen1.le11 Les . • 

,\ 11 o:H-.icht com:1 i i~ ~~o dO'S v in te e um con 
subst;1nciüu IJoíl, do at1·ina na sua on1G11Lht sup-
1;i·e.ss1vn, ::i o;; to numel'o do a r t. 62, po1•que [t 

u1n cÍO dos poclo1·cs lcg:s \;1t1 \'0 , j11cl ici:1rio· ·e 
exccnl.ivo é da n:1.t11rcm i.J o govJr•no rq: r·e
se11tn L1vo; -111 ; 1 1 ~ n11\dn, é da o~se n c i , elo rr0 . 
v2r1n rap nl1lic.1no feJer.11. b 

Q l1 • 2 llclcrm ina <] UC rs gornrn 11 ciol'OS e OS, 
111crn bros 1h. Jeg·isl atu m l o ,~al so1 ·üo· olecli v·0 .; _ 
Em y e1~lnde , niio s i qua l 01it1·0 lirnio pni<<. 
n.º '!10,1 ç 10 tios m~ml r0s ela leg isla tur,, loca l, 
srn uo o dn el e1çao. h to e o q11 G s.e d:1 en11 
toJos os pa izes r eg ido.o paio sys.tema r epre
senta tivo. · 

Os :;·ov rrn .~lo r ·c5 SOl'iíO c lccli103, l\\ t ll ypo
t11c3c co n ~rnrn, q11a11 do não fb3;;cm oloctivos, 
q 1 1 ~1!1 pncl t:l norn e'.\ l-03? O chefe ilo Poj er 8x
ecu t1 1·0 'I l\fo s 03Si\ co:11petonc!a não lhe foi. 
assignnhdn. ll õ c1pilnl o das sun s attri buições. 

. Por G0 11 seg uin le, es lit pcr·f'eit:trnente e11te·n
tll'.lo CJ.lle OS govern rr clorc!l dN o ;ta dos seroo 
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/ ' l' ;;7"** ~"~ª, w•s.:~ d. ··, ·=·;~,fr-::~=~==s 
clectivo.s por qunn t0, dos poderes const1tn-r Isso per-t.ence ao porter leg1_slahvo orc:rnarrn 1 · P~sso , P.01.,~ n,. t0e,r) :;> 0 ··r 'ééto consti· 
c;onilcS nen 11 um . tem com petenr,iu, para. no- e nlío ao Congres~o Const1 t1yn te. l Apoiac/.os .) so]J! e nlg•u,fül., d1sp

1 
os~.,,o e:s do l· 01~ ·eto a q· ue 

· ' · l ) · . tuc10nal que se reaciona com o e ecr · , meal·-o.,r Apowc os.. Eu 11i, Sr. pres1dA11te; que até que~tões PJ- abo de refer'r-me, . 
E assim os demais nu meros do a_r~ 62. liciaes foram trazicL1s aqui inra o sew do - ac D' É< 

40 
lo 'art ?'>- · 

. q art. 63._estabe le~~ .que n;s 1e l.~1ço3s 1~;u~ Cpn;p'csso, quando. ellas podiam, . ~om rn~is « 1X ºR~ JUu\ic:~ sÓ t~,;onliece 
0 

casa!11ento 
111<~1 paes s~ 1 ao ele1 to1t:s e ele'.'n eis ;os estr .in vamag-em para os rn teres;,ldos, _se_r tr;~,tada.s "vil ciue Illl'ecederá sempre as ceri1n0nws re· 
g·e1ros residentes, s3gun•lo as concl.ções que a nas reoartições co ·nt)ºteotes e nao aqm onde Q.1 . ' 

1 
.
1 

lt ' " 
~I '1 1 t l ' CP'V8' .' ·' · . ' ., - 1· l1"'10S[l.S(8 quaqner cu o)) . . 
ei l e cata es ac o pies e I · . 0 DO:iS'l m·1.x 11110 <:Hnpen ho é .:i, votaçao. Lo "e t ;, e·s· t~ cli ~ i"JOs ' ç1o fül'aí'1 i1

1
· ili tistfos S , re·id.ente fm um tios c1ue a~ s 1°·nanm f l t l· l " l - B" "l . "·1 on rn. ' '' ,, ·' ' ' " ' r · P ' ' _ ' ·' " . ' pacto um <Lrnrrn •\. e" ,, e. e1·açlw 1 J?.1 eH, · " 11 .. 8 iii:J.Jlll o·ua:1,fo- :-t por conter vexame a emenda pedindo a suppressao de,; te artigo. . . . j 

1 
. . c.i eg« , . · o ." ·. , ,. T , t ,, . l"I· º ,_ 

Uma vez que està aberta D. porta da gTancle 1\.cre;\J.t-e V. E~., que ass1111. rroce en ?' .º para~~ conSCJCll c:l(I, e ,\tteüfac u con l tL a ,I '>d 
naturali~a .~o , nfio devem fb:ir com dirnito Congresso n:lo rl::t p 1'0~'ª. de r~rrnyo ele pa>siv'." ~ade 111dispens q.~el. · . . ~ · , . '. . 
de voto e ~erem e!e"irnis nos municipios, 08 clade chata, coufornrn ll1.JUSt8nw1:te SP; y:i:n_ a~- · . ~l\fas esses c~efe1tos, -porma1s- c;1ne o, •prneure, 
ºt i-aiiaeiros )orriu~nto facilitada como estii, S:J1l!wdo, desc:inhecanclo esses· e,p1rit'J~ 1:1JLh- nao .os e_nxe_rgo. . :. ·. _ . . . ;~naciinalis~ .ho, só não se naturalharii, 0 qnc tos que os membros deste Congl'es·,o tem a . · I-favqt'ia vexame,s1 se proln bisoc o c.1sam~:nto 

não ti ver int;resse de qualriuer ordem pela~ alta c011:11rehensão. dos S<3 ll8 •levct'es_ e ~ :lbBm 1;eligio3o ou se pm;essem ob~tacu!os ao me~mo 
l Ja · · que o melhor serviço pre-starlo ao pa1z, e da.r- cas:unento. .. 

cousas co l ' iz. . . . . . !he a sua constituição polit ica. Jo·ual queixa. <leveriam fazer, si se tivesse 
O SR. Mon.AÉS B~nRos- E' a idea nm1s 11- Nem se dio·a ttmbem que ha ni3to somente pre~eitu : 1 r~o. o contrario, isto ~ • . ~ue o c.as.~-

beral da Constitu1ç0to. a nnoife3tnç'5.o de completa ad!rn~ão ao Go - menta re~1g10so precedesse o .c111lt1 ,1cto c1v1 . 
o c:R ANGELO PINHEIRO-Uma vez que o ve!'l1o ProYisorio. o que p:irece .dever c_~mclll!!'-se , é, q~1e ~s 

estravng.eiro não quer nacioirnli3ar-se n1'io nobre3 repre >en;antes mto. q~rnrem nem ~rntcs 
1 l , . Wi.o, o illdividuo nue neste momento falia, 1 · ª to c vi l o qt1~ equivale prestn. o 01ws L e s;m1rue no caso e e gu~n 1:1, · 1 nem r epn1s o casamvn. 1 , . ,, . ' 

nem tão· pouco aux ilia com o s.en c~ncni,.o a Sr. preiirlent~, cornpre!tende _bem o "eu dever .. 8. dizer que· ·o nã,c?, querem d·~ nHne1rt} frl·· 
causa puulica, como ll<t admrnistraçao _da,.J~S- para vir aqui occupar a atte11çao do Congr~s>o, guma, . . . . .~ .. 
tiça servindo clejul'ndo e outras rn st1trn ~:o 3s ga,;tar o me ll1er do seu tempo com 111. 1111 fes- o ~ · 5º diz' (lê )· :« 03 cem1tert0~s terao cam-
publicas,.-não sei como sc~va1 Llar ao estmn- tnção ele acllles[o "ºGoverno Provis_orio. cter ~ecul 1r e se1'ã.o administrados pela auto· 
g·eiro o direito_ de vot?'. o cl1re1to ?e orgamsar Não que a nãõ mereça : lt\jil. eslão .• na~ pa- riclade municipal>>. . . 
.a administrnçao mumc1pnl. (Aporndos .) ginas ela hi3toriti conternpornnea, rnscr1ptos Contrn estti disposição npreseµfa rà1h'S~ duas 

y. Ex. s:ibe Sr. presidente e ~ CoJJgres~o em caracteres indeleveis, como o de verch- emend is suppressivas e .d·n ·1s snb~titu.t1vas, 
não · ignora que no sul da Rep~bl!ca lrn mm- cleiros benemeritos (apoiados, muito bem), os Não cornnreheni!o esta rn!oleranc~a, a _ qu[].~ 
tos municipios onde a, colorna. estrange11'n, nomes dos membros do Gove!'no Provi3orio chamarei posthuma'. que nao per1111tte que ~s 
prep,omina pel.a 1mioria ~o numero. Si:ppon-· que constituiram a g loriosa pafrnllm republ,i - cada veres dos cathol!cos apodreçam na pm~1-
llo-se qtrn obst1~a111 em nao .s~ natural1sarem cana em def·na dtL honm e ela li berdade aa micl,ade dos LfaqueHes que professam .culto dt
e ficanào em vigor a d1spos1çao do art. 68, . patria desde o dia 15 de nol'Cmbro. (1lpoiados, verso. 
póde perfeitamente acont:ce1'... qne t ·rn ly:~ .ª muito bem.) Eut!'etu,nto, si ha pãiz em quê parece. ha:v~i' 
r l,pons:1 bi lida(le da org:nrnsaçuo do. 1111.1111c1p10 Sr . pre3ilente, como nos dias de a~l versi- toleranci.a. religiosh é o nosso, onde 111d1 v1-
e rl"irij::i. mesmo os negoc10s llo mu111c1p10, quem dade todos, os bons soldados republl~anos, duos ele ssitas e religiões diversas tra vum re-
não seja ' ]Jrazileiro ! acudiamo3 ao clarim de comb.\te e corrw.mos lacõ3S de toda a especie, até. de amizacls . 
. (') sa. MoR~~m BAP.Ros-Até e rt;igra-dar-se presul'Dsos em defüza da causa ,republicaml; Ora, esta tolerapcia, si se per1bit:te

1 
clu1:an\e 

ü .melhor ela orrsa ao l:o3;iecle-. (Risn.) causa dti federaçi'io,-assim neste momento a vida, por que não se permitte e epms . e n,, 
t l t 1 l morte 'I UM Sa. REPRESENTAJ'\TE-Quando acceitam devemo-nos congeegar º"os em orno e a g o-

. a hospifali.Jade. rios1 b~rndeirn. O § 6° diz (UJ) : 

o SR. MoRAEs BARR is- Estes acc;itnram N,L hora sL1prenm da org,111isação feüerativa <<Sera leigo o ensino ministrado nos esla-
v.irido para cá. · da patria brazilcirn, eu appello p:ira os velhos !Jelecimentos publicas. 1> 

batii.lirn:tlores eh g-rancle caus:i, p:u'a 03 mem- Nesta parte tolhe-se a liberdade e o exercicio 
©·SR. FERNANDO Anao12r-Entio,vamos as bros do ConO'resso Coustitmnte, para os com - clo3 deveres religiosos elos cidadãos. Não son 

u· ti mas consequenciaS:f]ue venl!a!n °3 .es~r,~n- promissos dg honra d'.1qu elles e para.~ dizer contrurio il. id3a de que seja leigo o ensino no> 
geiros para, aqn-i faz erª nossa constitmçao. destes, e para o c1vi,mo de todo~, afim estabelecimentos publicas chamados interna-
-o SR. ANGELO Prmr1m:w -Por estas e ou- de qúe seja o objectivo com mam .ªver- to3 e exteenatos; mas nos internatos, ohcle 

tras rnzões . que jii, foram perfeitamente ana- cladeirtt org·anisação federal da patna. ~,11 os alumno3 ficam pQr mnitos dias longe de 
lita'las dest,i tribnna, eu ass'gnei a em0nda a no.-isa missão. Tal o 1105so dever. (A.poia- mias familias, e, portanto, sem rocebe1• o en
supressiva do art.68, que, parece-me, consub- dos, muito bem, . milito bem. O orador e com· sino religioso, podià.-se abril' tmú1 excepção 
s•ancia princípios sãos. . iirimentaclo e abrcrçado vor muitos Srs . re- r:o3 ragulamentos, de modo que os p1is, .os tu· 

Ao concluir, Sr. p1·esidente, devo pedir eles - ziresentw~~es.) tores e os protectoras dos alnnmos escolhes-
culpas à V. Ex. e ao Congresso por ter abu - sem prof

0
ssores inrticulares, _que dessem a 

sado por algum momentos, da sua benevo- seus filhos, tutelados ou protegidos o ensino 
la aÚe11ç,'to . (Muitos nrio apoiados.) 91SCCRSO PRONUNCIADO N .\. SE:33AO DE religioso. 

o Sn.. A~DRB CAYALCANTI - Tem ido per- 14 DE JANEIRO DE 1801 · O§ 8° diz o seguinte (lê): 
t ( l · d ) ·' , ..._ « Continúi excluicla do paiz a. Companhitt füitamen e. 1poia _os . ' 1',· .r• =. ~. L~ cerda C_ outinlJ.o-. '3r. 1 f d - l 

u =A ~ dos Je3uitas e prohibica a. an açlw e e 1rnvo.> ,O SR . ANGEr.o PINHEIRO - E_ quaudo eu presidente do Congresso, nao tenho o habito da conve:itos ou ordens monasticas. 
1
> 

não fosse desculpado pelo a.col!rnnento ~ ac- ü ibana: faltam-me além cfüs1 todos os pl'C- A primeirJ. parte deste artigo contem uma, 
ceit<' ção, pela maioria do Gongresso, das 1deas clicados para o ccupar <lignamente a attenção exclusã

0 
que me parece odiosa e não acho que 

que-aqui tenho expenclido, ~enho certeza que desta. illustre as;embl ó:1 . (N1io apoiados .) tenha muita razão de ser. 
0 üon"'resso me eles ·ulpnra atttento o modo Nem me teria animaclo a subir a este po3to Não ha quem ignore os serviços que tem l)orr1 u~ desem1)enhei-me nesta t_1'ibun.a. emi nente, si n'io me corresse o l'ig·oroso dever, l l · ·1 · -

' r 1 " prnstado a bsm e o JWO~'l'esso e e a c1v1 1saÇao v. Ex. testemunhou _qne nao .lll r. os Qll9 ni'io de eluciJar questões qne já foram magis- da. lrnrnanicLcde, não só nos tempos p·tssados·, 
tronxeram p 1m a disc. ussa'l, ?o·no diariamente l lral . e. brilhantemente t1·atti.das por tantos e mas ainda aetu ilmente, esta 

01
mpanhia, que 

se tem fei to, actos de rn1mstr?, 1J!anos ele rilnlisarlos oradores qlle me precederam, nns conta em·-seu seio -1
10

mqns de incontestaYel 
administeaçilo do Governo Pr?v1sor10., . rle j!lstiflcrir o me11 voto solJre alguns elos as- saber, 

03 
quaes teem aprofundado muito as 

Eml:o!'a julgassri ue<Jes-ar10 .ª ... c~it1ca on 1 sumptos sL1bnuttLlo.> à dbcL1ssã.o e ::ipreciação di.3ciplinas que const-itnem os diversos ramos 
censura de alguns actos ele m1111 ~ t1 os, com · elo Co1wresso . do sauer humano. 
cm·teza não as faria des~1 tt>buna~ porque en- Espe1'?0, portanto, qu3 meus illU>tres colle- Aqui mesmo, rnt historia do nosso paiz, creio 
tendo qne .o mornent~ 1:ao ç 2 mais opportuno g:<s terão para comm·igo a benevolancia e g~- qne ni'\.o lta quem ignore 'os nomes dos à'posto
pn,ra ex:une.> d 1 adm1111straçao e accusações a 'nerosifade a que j 11!go d 11' -me algum cliroito los do novo l111JLldo, 

03 
padres l\fanoel ria No

esta. ( 1lpoiaclos.) . . . a, !'ingella e sincera confls ;ão cgw acabo de br;wa e Jo 3 ~ de Anchieta., nem os sacrific'os 
Entendo qne essa praxe aqui estabelec1cla, l'ttzer , de uiinh .t inéompetencin, . {N'to apoia- qirn"e

3
tes flz ;ram no arcfoo se!'viço cltt cate-

sohre nc~rrebr um graude m:il, enC}rt'a dJs .) chese, 

gTave injustiça. Sr . presidente, adepto, hamuitosannos,clas UM Sn.. REPRES!l:\TTANTE-·Sii.o o.> mHéos 
Acarreta um gl'ande mal poi'que emb:iraça J t · 1 t' 1 · d I" a catecl·11·, .. 1do1'e.-· 1·>o 'c-~1·ve1· .-' , /'., d · 1 l ri e ou ·rrnas e emocra 1C.1s e a me.Jn.n o pa '" ~ , J' ., 

a ricçãn do uongresso esyi~n~ o-o\~ t'.1 
para no3sa patria, com o triumpho dPss1. doutrine!, O SR. LAc1mDA COUTíNHo-Si est ivéssemos 

.que se relrniii aqni, que e co -t~r ª n, ria. com a comJJ l eta i,2 ualdurle ele direitos, 1)len i liber- em outro 1rn.iz e a tr,we;;s:.·s,ern'os ontrn. e11oc:1, a sua constituição com a 111 ·1x1rna liravFhtde. d 
1 

t .. 
1 

. 
1 

d- t l s 
· . . . ac e p 1m or os os c1c 1 ao:;, para ocas a não aconsellmria, p:ir certo, a adm 'ssrro cb 

Encerra cl:;morosa li~Jn st1ça pcn·que, co'.110 opiniõe~, para to las ns crenças o pwa todos ComjJ:Ü1hia de .J esu~ , porrina11l<1 sei t':111iHcrm 
por mnis de u1mi ve;: v. Ex .. e o Cougre~;o os cnlioJ, não pocliaclqixat' •lR ;i.p;il:\nrli1\ como pela histori rt cpe foi 1u~hillustril co:}11i ·11ihhL . 
tem presencindo, m1:1tas e g- rnves .<

1censaçoe3 I o p: i7, inteiro, a promnlgtt<; iLo do chcreto de qnfJ a curia romnrn1. encontrou o seu 111'.l.is po.:. l' J 
são Lli rectamente at1rndas .Je:;ta tr1_buna con- 7 de janeiro Llo :1 nno linclo, que rlet erminou a deroso.auxi liar,quaudo se prõpunlia are~: 1 
t1»1 membros elo 0º~'et'no Provisot' io, q1.rnn~o \sepat'ilção entre a Igreja e o Estado, sep : ra - o seu iclell.! de sn pr ·macia univ«rsal. , 
ell(S não podem vu:11:nmediat;:me1üe Jll'ocl11z11: ! ção qu1i deve ser fr.rnca., completa, sem altri- Mas, senhores, esses tempos ·são p.<1ss:tdos. 
asna clefoza, por isso que !1ao est-tmo~ aqm 1 tos p•Js,;ive's, e isto por cli gnichde e interesse · Creio qae o nltl'a,montanismo tem a sua r>póca 
trahnclo ds es tudar os v;ir10s nssumpto;; Llas ! las ctnas sociedades, a socied:tcle re ligio.D e a feita e tem a barreira posta uesta terrtc, 
diver.;,1s pnstas do Governo Prov1so1·10. ociedade cil'. il. onde des:ibrocham todas as idéas de liberdade, 



de progresso e de aspiraç.Õ3s, q1ie não se coa
dunam com o systema, .com a doutrinn, pré
gada pelos padres dei Companhia ele Jesus . 

Entretanto, não apres -:iotarei emenda ne.>te 
seniido ... 

iX Uilr SR . REPRESEc,""l.'AN'l'E - Ha diversas 
emendas sobre o assumpto. 

o SR. LACERQA COUTINHo-QUanto a. pro
hibição de se fundarem conventos ou ordens 
rnonasU-cas, votarei por esü1 medida. 

N:ula tenho que dizer coritm as ordens mo-
J irnslicas no nosso paiz. ; conheço pes~oal mente 

alguns dos poucos religio3os que ainda solJ re
vivern; os monges brazileiros te'em se so.lie n·· 
tatlo ja no pulpito, ja no professorndo. 

Não 6 por elles, pois, que fallo; mas é con
tr,i a institnição que· me pronnncio. 

Entendo que ordens monasticas niio devem 
ser permittidas, como não deve ser perrnit
ti la n, fundação de conventos. 

Na, ul tinn parte da, prec8dente sessão oc
cupou a tribnna com a, proficiencia, com o 
trilento que todos reconhecem, o illusti·e re
presentante pala est ado .do Ceará,qw:i, embom 
Dão clesenvol virlamente, porque já era i1btaclo 
pelo tempo, comb1teu o§ 22 elo art . 72 . 
,-J)iz este paragrapho: , r «E' abnlicla i!lnalmente a pena ele morte 
em crimes po liticos. » · 

O nobre representante pelo estado do Cen,rá 
pronunciou-se não só contra, o paragrapho dri 
Constituição, como tarnbem contra a omancla 
c!n, com missão elos 21, emenda, substitutiva, 
eiue diz: -

« Fica igualmente abolida, a pena de morte, 
reservadas as disposições ela l egis laç~o militar 
em tempp de guerra.» 

Senhores, surprelrnncleu-me proful)(lamente 
n opinião emittidrt relo nobre r eprese1ltante, 
porqua.Gto teuho-o visto, sempre com o mesmo 
vigor de.log· ica, sempre com a mesma erudi
ção, sempre corno mesmo colorido ele ostylo, 
defender a,s iMas mais generosas, as aspira
ções nrnis nohres e mais legitimas . 

Os argnme1itos em que se fundou aquelle 
) llustre repres3nttwte para acl vogar a inclusão 
da pena, ele morte em a nossa lei fundamental, 
não só para, os crimes politicos, mas tambem 
para os crimes communs, não me pareceram 
razões de pP,so, razõzs como exigi,am, aliás, a 

j- solidez o a; madureza de pen~ar · do ili ustre 
rcpres; ntante, qn '3 sinto não · es tn.r pre-
sente . · 

S. Ex . n1o proVl)ll ' O dieeito ela sociedade 
· sobre a vidlL do cidadão; e o unico argnmento 
qne lhe onvi, talvez por.iue, corno já clisie, 
filtamlo-lhe o tempo, não porli::t continnm', 
foi que par;1 certos crimes a, pena de pris1ío 
não era sufllciente, porq uanto ela prb1ío hwia 
n1eio de esf.apar, o conclenrnado podia fo 12"il' e 
il'ia perpetrar immediatamento outro on mais 
crimes ; tle man eira que a sociedade, que po-

'1-ciiã- ter-se libertado clnquelle membro gangre
nado, tiuha ele assislil' ao sacriâcio, além 
daquelle membro qne já tinha, perdidó, de 

l tantos mais quantos devessem cahir victimas 
1 

/ ela snnlrn do si cario. 
Mas, senhores, e~te ar.~umento é um argu

mento do excepção. (Apoiados.) 
Não é reg·1',\ qne o criminoso eucarcemdo 

fuja, o escape deste modo à punição (apoiados); 
, a regra é o C?nteario . 

E, meus senhores, nesta questão, que é 
capit t1 l e muito gra.ve, mais grave é a rospo 11-
sabiliclacle do Congre3so que, tendo de legislar 
S·)bre o assumpto, precisa clçt intervenção ,e do 

/ esforço ele todos aquelles a quem estudos es
peciacs collocam em posição ele apr eciai-a á 
luz cios verdadeiros principias da, sciencia 
modema . 

·Assim,: tenho a mais bem funel tcfa esp ~
rança ele que o Congresso votará pela emenda 

-da COl11l11i$São. 
Senhores, não tenho conhecimento espe

cial da. m:lteria; mas r ecordo-me d r~ haver 
lido em um criminalista, supponho q'ue Fi
lflngiori, nm argumento, que não posso 1ire
cisar si elle.apresenbva como ele lavra pro

. priü, ou si para o refutar, e que consiste 1mis 
on nienos no seguinte:- Supponha-se um 
homem vii tnoso, pacifir.o, ulil á sociedade 
e de costumes puros; este homem é aggTeclido. 
injust<t e violentamente por um assa:ssiuo ; 

pe1's-uí1tn.-se: nfío seria para desejar que, .na i o hypnotismo como um re~uri!o thBl'apeu
imminencia. ele ser mo1' to, e em defesa da, tico. 
propri1i vida, assumimlo o.papel elo aggre3sor, P<:irg1rnto : qne criterio tem o juiz para, 
matasse a este~ Sem duvida. ' . deante um cri me, decidir da culpabiliclad0. 

Por conseguinte a socieclacle, que vela sobre elo r éo, qu'.1ndo hon ver motivos par;.t snspei
os di rei tos ele toda a collectividacle, que está br que esse rúo obedeceu a uma, influencia 
por assim dizer ele posse rins direitos ele tofos, magnetica ou hyplioticu, como a quize1:em 
colloca-se na posição em que desejaria ver chanmr ~ 
collocado o aggreclido, tem o direito ele tirar Ainda ha pouco, porque ele tudo se a.pro
a vida ao que aleivosamente lt tirou it. victima vei ta o crlrn9, sou o pri111eiro a reconhecer ; 
de sua sa11l1J,. ainda ha poncn , no c0leb1·e p. acesso do ofü-

Mas senhores, não me p.wec·e r{uen. sacie- cial de .iustic;a Gouffü, o cumplice elo assas
clarlo assumo neste c:iso um direito; pM'ece-rne sino procurou justificar-se, elizen1lo que havia 
antes que exerce urna, vingança, e não julgo sirlo. irnpulsiuuac\o por suggestão . E' bem 
qu~ esta, constitnlt um cli~'eito, nem para o in- pos:s1vel que isoo.11~0 constitua mais elo qut) 
cl1vtclno, nem para, a socieJade. um recurso cio cr1mrnoso que quer esc,1 pa,r á 

Além disso. que elI~itos se conseguem da 1 il cção cln,_justiça.; mas, pergunto, que provrs 
morte elo delrnquento ? · temos 1103 para n.ffi rmar que essa mulher n5o 

Si com isso,se putles.se obter a reparação elo dizia rea lmente a verdade ~ Paira, pelo me
chtmno causado; si a morte do as3a.ssino 1 u no3 a, duvida no nosso espírito; e tanto bas1a 
clesrn restituir a, vicia á victinn, aclmitto que para que o juiz r ecto, consciencioso, não ten\Ja 
nssim se praticasse. . . \. n, cornge m ele condemnar á pena uliima,. 

O SR. foÃo VrnmA.-Consegue-sa a.. segu- Depo!s .disso , senhores!. temos ainda os 
ran , publica . . e .Tos Jucl 1c1a1' 10S·. A Justiça humn,na, não é 
· n.. LACIIRDA CouTrnHo - A se ""nrauça iufollivel; só ha uma, justiça in fo lli vel que 

, ublica? mata,nclo o delinquente~ 0 
é a Jtisliç<\ Divina .. Pergunto, qu nntos slo 03 

· O SR. JoÃo VrnmA1 nertamente. O.s assas- erros jucliciur:os que se teem commettir.lo? 
, ico; instincUvos elevem ser mortos . São mnitos os conhecidos, e aquelle3 que 

O SR. LAC BRDA COUTINHO- Mas a segu- pass3 ram despercebidos são talvez muito 
rança publica lica igualmeote gamnticla en- mais numerosos. Aincb ha pouco as folhas . 
cerrando-o em uma J)r isão (Apoiados. ) · francezn.s noticiaram um c 1so c\e3te genero : 

O SR':° LOPES TROVÃO -'- Desde que é um um indiv icluo sonteuciüelo e que cump re sen
doente, ma,ncla-se pwa um hospital e não para tença durantz cerca de 15 annos no presirlio 
a forca . Então extingn.m -se tambem os tuber- de Numén,, depois desse período de atroz!)S 
cnlosos, os cancerorns, etc. soffrimento.1, in fa mado por uma accusação 

O SR . LACERDA COUTINHO-Depois, temos iQ'nornin iosa., supportltndo as agruras da vida, 
oLJtra mzão. A sciencia med ica moderna tem d ' gl'i l heta, provou-:;e à luz da, evi-lencia 
l1oj e reconheciJo, j il pela obsel'vaç5.o clinica, p ila confissão elo verdadeiro criminoso , que 
já pelos exames necroscopicos, que muita3 ell e em completamente innocen te; o que 
aberrações , muitas tenr.lencias pervernas, aconteceu 1 1\. j L1 stiça concede uma inclem ni
muitos actos qualifidados como filhos ele um s:i ção pecuniaria, e declarou n, pena como nilo 
espírito !11[1,ievolo, são clevülos a a Itera- havi'.l 1. Mas lla indemnisação passivei para, 
çii3S organicas elo cernbro clesses indivíduos . 15 annos el e i11[c1mb e tle tortums so ffriclas 
(Apoiados.) inj ustam )n te '? 

o SR. LOPES TROVÃO - 1sto verUcou-se UM Srt. RRPRESII:\'TANTS- Ent.ão deve ser 
em França quanto à ch1ptom tnia. lambem abolida a peua de prisão temporaria. 

o SR. LACERDA COUTINHO - Quantas vezes o S1i. LA CERDA COUTINHO - Senhores, 
esses homens que são incemliarios, qne são empreguei aqnelles argumentos que poclin, 
assassinos, porque teem a mania do incendio, empregar, não teuho conhecimento elo di·-
porque teom a mania homicida, não terão rei to. . . _ 
expiadono patibulo, não a, culpa do delicto, UM SR. REPRESENTAN'l'B-R3spondeH muito 
nu s a mfelicichde ele um estaclo pa thologico 1 be m. · 
( ,1p oiaclos.) 1 O SR. LAClfüDA COUTINHO . .. es tas ques- . 

tões me são estrau has ; apenas as conheço 
p3\ i leitnra ele gabinete que faz todo homem 
cur ioso. 

O SR . JoÃo VrnmA - Bem ; mas então S9-
jam recolhidos a uin hospicio penal . 

Vozlls - Perfeitfimente . 
O SR. LAGIIRDA bournrno - :Mas, em vez 

ele se1•em recolhiçlos a um ho.>picio penal, 
vem a sociedade ; mn.nch-os executnr n:t 
pr.'.ça publica, e rlqpois a autopsia. verificl\ que 
a .J~1sttça._ enganou-se, que a, Justiça sup
pl1c10u, trno um cui lpado , mas um louco, üm 
doente, e não lm 1]eparação parn. isto. 

Efa outm; factos aiucla de ordem ditrernnte. 
Hoje ninguem tlesconhece 03 trabalhos as 

cxperi en ~i a.s do3 hypnotistus ; isto, que p~.ra 
a. lguern poJerá pal·ecer uma, mys tificação, um· 
tow" de force , um ~ow· de passe- vasse, é, en
t1'eta.n tci, actualniente, apnrl rinliado por no
mes}la maior res):ei tabilidade scienti!1cn, por 
prornssores da pmme1ra planrt, ele nome e 
reput;içffo feitn, rios ma;ot'es ernporios tia. 
sciencia - na Frnhçn., na 1 ta lia e na, A l l e~ 
manha,. 1 

Creio que não são desconhecidos da maior 
pn.rte, sinão da totn\Ji,Jitcle dos membros deste 
CO!lgresso, os brilhantes tt'abc1lhos cio profes
sor Charcot, ern P;1ri z, do professor Bernheim 
em Nancy, do Sr . Liébaut e rle an tros . ' 

Pa i> bem, e3tá ho. je prova.tio que sob a 
in ílnench da acção hypnotica o individuo 
perde inteiramente o impulso eh proprh 
Vrrntacle par;1. fictw suj ei to á voutacle clnmi1rn
rl o1'a, clespoticci cio outro e sob a infiuenci[L 
•li"s te estado, que é um r" pe1·fo i ta vigiHa., que 
ni'to so distingue absolutamente da, vigília 
nnrmal, porque esse individuo ve, ouve, 
fa l la e move-se, execu ta, ordells que lhe for ltm 
suggericlas muitos dias antes cb época em que 
se re 1.lizu rn. , -

São f<1 ctos co:ihecidos, provados, tes temu 
nhados por muitos inclivitluos, e a t '.3 aqui na 
Capi1al Federa l lm medicas que empregam 

U11r SR. REPRESENTANTB - Ct'eio qne os 
medicas trat8m mell10r as questões c1'iminaes · 
elo que os juristas . 

Uilr Sn .. J\ EPRESEN'l'AN1'E-- Esta qnes tão d;:i, 
abolição da p3na de morte está fóra da moda. -

O SR. LACRlWA Counmro- E por isso mes
n.10 será nosrn g loria, nossa honra que a con
signemos em no.>so pacto Cunclamentnl. 

Ou tro tanto não direi, Sr. presidente, r elati
vamente ao n. 2 do§ l '' do art. 70, rpie ex
clue elo direito de voto os a.nal phabe tos .. Ei.;; 
alJLÜ uma iclch go neros:t aprese ntacl :i por um 
dns mnis brilhan tes talentos deste Conp;re.;;so; 
1dén. nova, porqne não se enco1lt1'A em paiz 
nenhum: a de C'Oúceder aos analp habetos o 
direi to eleitoral. 

· Esta idéa foi aq ni apre.:;entad~ e susteu! arla 
pelo Sr. L Ulll' O Sodré e contm e\ln, entendo 
dever pron t\ll.Cin r-me , mórrnen te, a ltcnclem'o 
ús concliciies e~ peci>1 es elo nosso 1r1iz . 

?enlwres, o direito eleitoml não é um d'.
rerto natnrnl, é ruucção polit icn ; não é direi ·o 
como o da lii et'd ac\ ::i e outros. O homem nasce 
li vre, mns nii.o nasce eleitor . 

Não vota co mo lwmem, mas sim cJmo ci-
dadio. . 

Pura ex1'rcer eshi fun cção requer-s1 a. 
capncirlar.le D ecJ:::s~rb , e es ta não a possue o 
ana lphab·,to . 

O arg·nmento elo illnstr.vlo orador foi que 
nrnit:is vezes · no nnalp\uheto se encontra, 
maiot' disccwnimento e üguclesa ele espirita do 
que em mnitos que leem mal e mal n.ssig1~am 
seu nome . 

]\.!as esta v.1 ecl ucle é excepção. 
N5.o é a r egra , porque. si. póde 11aver anal• 

phabeto'; rn ai · perspicazes, nmior deve ser o 
nnrnern tL\qnelles que, possuindo as noções 
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primarias; podem melhor <lesenvo!ver sna :i mulher é a mcb1de cio genero hnma.Írn ; 
in tel ligencia, seus recursos natnraes, tendo· accrnsceu La poré.111, que ella só tem cons~
incon testavel superioriclacle EOIJ: e 0.3 anal pila- "'uic!o see consideradn, corno . tal- civi l, mas 
betos . ~ao politicamente, fülla!1'1o . . Ésqueceu-sc La-

U~rA voz - A maioria dus br,1zilciros não é 1Jo ulaye ele qne o mesmo At'1stoteles afl'lrma 
analphal:icta. que o homem (liir) é o uuico ente capaz de 

O Sn.. LACERDA Cüu1'I:-<Ho- Senhores, a exe!'cer a funcção politic~ . (Aparte~) . E' o 
questão elo suffr,1gio univer:;al é muito me!in- <Jne diz Aristoteles, a. propria autoricli\'le in-
drosa e occu pa a atteoçiio elos puizes mais vacada. po1' Laboulayc. . 
acleantados de Europa. Do resto, senhores, a!Js tr:thinclo da França, 

A Suis~:i, que não e.;tá tiio atl'arnda com'.:> 0 onde e3sa iilé .~ não encontrou npo:·o, cm 
nosso paiz em materfa de ensino, ftlz deste qual<Juer out1'a p1rte elo mundo não o tem 
assurnpto sua principal ' preoccupaçfo. Ha obtido . 
poucos aunos puulicou a. Il i o couse ll1eit'O fede - o SR. Lor.1-:s TaovXo - E' quo a mulher 
r11l Nu:1m Droz um livrinho qu<.J intitulou- em !"rança, polilic.:trnente, tem . ~ido cons'de
lnstrucç1o civic.t- Jesli1rndo a prcp::u'ut' os rarla como um olernRnto reaccionario, CJl1IO 
escolares par.1 as l'uncçõo3 de cidar.Ião3, e por- uma arma dJ clericalismo . 
t::into para as ele eleitores. O SR . LA C31H D.\. COUTINHO - Ma,; em quàl-

Peço permissão ao Congrasso para ler um <JUA ,' outra p:1rle do mnndo este direito não é 
trecllo do prefacio deste opnscu lo. (!. é): rec.>nhecido. (Apartes . ) 

<!N<t Suissa e nn e'trangeil'O muitos bons Entrando na questü.oúe s:1ber si o direito de 
espíritos se team inquietado com as conse- sn ()'racrio é um ti irei to natur<il ou uma fun2-
quenr.i;1s vossiveis daclemocracia rlirectacomo ~ão p~litica, couclue L'1bonlaye qne nesta 
a pratica'Tios; temem otriumpl!o da den][\,go- 11lli111 tt li ypolllese niio duvida allmilt i1' que. S3 
g ia, conJuzinclo iJ. clesorg·anis::1.ção ndminist1>c1- negue as mu lil eres esse direi to, como S3 pó_ le 
t iva e politica elo paiz. ig111drnenle 11eg\1l' a outros membros dlt socte-

«Sem duvida, si" mçüo fiea3se ignor:inte tle da de . 
seqs deveres e de seus cli1·ei tus, e., te J fu11e;;to:; C:11 Sn. . REPRESENTANTE - Em ce:'tos pon
presagius se realizari üm; mas le11 h•1 fé no t0s cl us Estados Un;dns as m11l11eres gosarn do 
futuro da de111ocr11ci>1 fundada com u1ra in - ct!rn1lo de elegiuili Jade . (Ha oi1t1·os apanes . ) 
strucção cídca s01icla e gerul. O SR. LA CERDA CovT1N110 - O nrgumento 

KC01uponclo este livrinho p111>c• a moci1l 1tle a respeito do; an·1lplwbetos é o mesmo com 
sui~sa, patriutico dever jnlp-uei cump1·ir; e rel n;iio a nrnlher; tt 11111\her não ti3m capa
bem passivei que os llorne-1!S ele it!é 1:; ma 'nrn s cid:1 de ... ('f'rornm- "e 1x.11 ·ios apnrtes .) 
i1el leencoutrern algum,tcoufüt q11e :1prender.» Oh! corno entendem os seuiloresa capnc i-

Eli3 ahi colllo se pr·epat\ 1 o eleitor em p:1iz flnil e '! 
eu llo , que nos pó.le sen·i1' de ei i:,i1umento . os nobres repl'l-s ~nlnnt33 nílo me co:1~·' 

·No Brazil, n. cl :sse e[, s nnalphabr.t ;sé i1n - p1'1' i1Gnder:u11: fallo _em• r.ap.:cid1de jur-idicn, 
men2a ; ndclicionai aos qne j it oxislern em rn"io rali o em cnpac1LL1de 111tellectual; l'eco
condições· desfavora-veis, :;ccialmcnte t'dl<Jndo nl1 rç.) que a 111n !he1' é dot ,1 da de f'nncções in 
e que constituem a massa eleitural._ _os tc!! ec tuac"s semel ha11te3 as elo bomern; 111u it ·s 
novos cidadãos que cren11 a lei tlci abo!Iç tn, n·ws o excede ; m~s isto são excepções, e 
tl'ázendo a cul lum inlellectu:il aclrJliir ida nas corn ª' excer,ções não se argumenta, _porqne 
senzalas das for.enl1'1s e nas agrura~ doca- nii." destroe m a regr.1 , antes a confirmam . 
pti veil'O, e v0rais que o suffragio - univcrs-11 1\'fns digo : :t rnnlher nií.o tem cap1ci - l~ldc, 
Jll'ecisa ser bem me litaclo. NccJ:;~ariamcnte p:irquc a m11 !\1ei' não tem no ostatlo o mesmo 
esta enorme massa de cleilo1' ,1:; vil'ia an- v:<1lnr que o h'.:>mem. 
gmeufar o eleniento tle [l3 SSi Yiolat.le í]Ue .ii• _ Ponh ;1 mo3 de rarte o impo3lo que p1ga [l, 

alJuodlt no nosso eleitorado e qncj;i convinh;i. mulhr:r, qne é em mnito menor proporçi'io, 
S'3r depura.do . A esta r,1zii:1 ac~i·csce íJUC a rnu•to menor; p')nhamo:; i:sto de lado, porque 
concessã.o do direito elei:oral ao ana:phabeto :t no;sa c,mstitniç'io nü.o ex ige o imposto p::ir<t 
tirar-1110-hia um potlerc•SJ incen lirn para 0 cxerc\c'o do clil'eito eleitm"tl; mos, p)r
sahir do seu est;1do de í~· 11ora11ci.1. n·1l!ILO : :i, mnlber i•Ó .!e prestar O serviço mi -

Por to ~los eslc.; motivos nií.o p is.~ o Yotar Jili :r? pó·fa ser soLl:ldo, ou nrnri 11h eit'o~ 
pela emenda do meu distinclo co1·1cgn . t;:-r Sr, . RlcPRE3f;NT,\NTE -~1\las o anal pba~ 

Meus se nh ores, deS('j av;1. dizer ai11 hi ::ti- belo pódo. 
r,u1m~~ pal '..tvro.s s ilJre o clir0i to de ~rnrrcugio_ o Sr\. l.AcirnnA Co1.:Tr:\'1ro - i\fas é inca·paz 
concedll.:'l as mulheres; rn~s ost-i qµ es lao fui p8 Jn ::; l'n:·õN 1110 ~c1\.;ei de dar . (Ti-~ cam - se 
j á. tratacl1 com tanta prolki<'l~ '.! ia P?r dous -11 ;,,;ui.< ap i·:r< . ) 
membros cle3le CongTe3so, o d1~t1nc L 1s;u110 re- \'njn 'l'':i n:; 'ln res repres,nt-intes qnerJm 
presenbnte do Cc'l.rfi, e o não me:;os illust1:0 0 r<·ii1:1 !o :!:t: :1 !:.!1a Crino!ina . (Continuam os 
reprcsent•rnte do Para, que me porlt.1 0011s1 - apctrV~.) . . 
der-ar clisp e~1sado de l: rlduzi_r •:Jguma cons·t !\las, ~· !' . p:·e:<: lente, qnnmlo as m:J\hc;·rs · 
neste sentit!o . Enlt•2tanto. d11'e1 o ·s ~gu1qte : co11 h ·sse p;os1 ili1 eilo , ente1i<l o qne 11['1 se 

O direito de suffrn~io :is mulheres roi prn- lli eJ<; de1'1!1Ü tl:n·; e 'digo rnais, cllas niio o 
posto em 1789 11'\ ns-,em!Jl_éil naeio:lii l f~-;111 - i1CCJi'fll'Ü!l1, JIGl'<Jlle, Si qu ::H'el11 elevnt' a mu
Ceza, Est,t idé"t fui rece\J1do. ·e 1rn n1o!GJO; e 11J e1' :ln 11do- Jh 1~ o cl1 rcilo d l Yotn, nfüi fil ze m 
chufc1~. · por .certo iucal :í vob.: , ,por - 1 11 ~ , :; i. 111 mni.;' do qne a111es111inli:1l-n, f.tzemlo -n t.lescot' 
<lnte que mereça to '.lo o re,pe1to e r.c1ns1Jo- eh c lo1':td:.t altu1';1 e:n qne s& acltJ co llocadn, 
J'11.ção, é a ~md.l : er. d.t cs1•l1Crn serena ria mi\e do familin., para 
• UM SR. REPH.E.~gYTA?<Tc:-E:1lt'Cll:ln-to, qu3- ,. vir cntl'Jl' comnosco 110 lodaça l d11s caba.l:is e 

r em f11ze1' della eoCl'[IV;t. . tr ic.IS c·Jeitorae3 . (Apulac/os a apartes . ) 
O SR. L11.c1-.:rn A CouTixHo·~ A mnlh i1' A nnlh1: d :vesei' a e.\aJa"lol'.l da r.unilia. 

niío é absnl11tnrnen!c a rscr.1rn e ti c;;1 p ponto q 10 tem ele sncccde;· -! he n:i.; virtn le.; tl ·· 
v .. Ex. labora e:n per f,• ito cr,·o . E'_:i. EP- nwstict>; d.11·-l hc o dirdto cb v0to, épri1•nr 

'T'l\IJi'll!l!!li..J1h9t'<L R > pre;:e1~t:i a ~cnho1'.1 __ dn m,n:t'1tlo 1n 0 1i!tio r! \ so liciln le c:i :n _<Jue a mfie S!)liro 
e1eclacle e domrnu no l;\l'. !\ao ó ;;o a dona e J le deve i.·0htr l do nrn.nc1 ro. q ne, qu:111clo o 

1fa cas~, é a senh?t'•i. _ , . li::ni : rn r.Jtircll'-S'J <i ~ luta do. .vid.i .cx terna e 
[> Src LorEs1novAo - l•.ópor 1Ern que for('ntra 1' Jll. vj·la111 terna,et le111it c.1l1cn 

füzei"' pol itic:t n11 no,:s1. ausrnda. (FJ.a out1·0R conti• .. r nmn Intn. m~ i.s arue[, pcrque n 111nl111JP 
apartes..) e mctmlo de si me.mio, e ~el'il unü ms t::td3 de 

O Sn.. LACEH.D,\ CtJUTDHto - Jit que ~' si mesmo contr.t a outt\1, 
nobres repre.>enta.n tes me ctrn testam , .n<LO Maio um a rgnmen to ; u'n1 argumon to de 
t enho remdío «ínão adduzir algumas c6ns1<l!) - ot''lcm p'iy6iologil'a. . 
il'ações . r· ,,~sn. REPíl.E3E"TANTE - A ndureza ca 

A pezar dos esforços do Conclorce ~ , r• itlea du iiie~:;.ma .. · · 
sutrr11gio eleitoral coneadido tis mull!eres, o sn. LACE RDA Goun:rno-Q opg:aqj~n10 do. 
am França,. foi repucl iacla. nrnlher é mnito cliver30; ella. t im funcções 

Em parte nenhunm cl? mundo. encon tra~sa <JL\e 0 homem n:'io t ·~ lll e estns func·;·õqs siio 
a mn!hei• gosRndo cio c11relto ele1t0Pn[ . wo de\ic 1df\S, tiío 1nelinclrosa;, que basta a 

Dons dislinclos pnblicislas, Ln.! oulRyc .ª 1 mcnol' pert11rbaçfí.o ncr>vo5a, um str;to, um 
St!!art i\.fill, P~'OllllílCiaram - s~ a rcWOl' do clt- momento da excita~ão, pa.J'a. qne es~as f~llfü 
re1to de vo~º.2' mulher: O p~unell'O e>cuda-se ções se perve!' tam e as co~sequenctas S'Jam 
com a opunao de Ar1stoteta., ~ue diz que muitas vezes fnnestns . (1lpoiados .) 

4'õ Sn. LoPES T1wvJ\.o - I;to vem da o<l(l- l 
c,1çlio . . . ~ 
~ LACEUD,~ COUTl:'/!10- o .meu tl l u~- -

tra{\o col!eo·fL es ta engan:ttl©; edn<Jue a 111~
lher como q':iizer-, que n~o \hê hn. do mudn1"•• 
na tu reza, porqu:i.nta as leis naturaes poel~rn 
se contraria.r, mas nã.o se postergam. (Apoia-
dos, muito bem .) . . _ 

A mui iler, por: nHVO <"lllu3tr.1çao que .tenh:1.' 
nunca deixaeá rle ser mullnr. Unn Sev1gne 
e um·i Slael uii'.l cleixr1r.1 m rle ser· mulheres "\'. 
pdã cl~lic :ulezo. e exquisi ta sensibilida•le, apa.-
11 ;vfio ·do seu se-xo; pois é certo qne , predo· 
mifi -~odo no sexo masc11Uno as faculdades 
iotellecturns, predominam · no sexo feminino 
as ail'cctivas . (Apoiados e apal'les.) 

Senh:ire3, estou me fatiga11 1.lo inutilmente 
(r.rio apo'ia los), porqu~ em primeiro 103'<1r uão 
teobo, como tantos 1llustrcs repre>ent 111!es 
que me teem prec Jdido, nem a correcção da 
phrase, nem a elevnçã1 do conceito (miiitos 
n-io apniarlos), uão tenho, emflro, nenh11m 
de,t :s predicados qu3 tornam ·a .trib1:na um 
uttrJctivo fl<II'il qnorn ouvi:: (n:'Zo apoiados), e 
e:n sep;undo loga r· porq11e supponho que etit<t 
é unn~ ql.leslão · venciclti. 

Espero que eis noht'es r epresentan tes fie.irão 
cm 1111nol'i<t, mesmo porqne dá-se com a-mu -
11131' bra.zi le im '(~ eu füllo pelo que · se pl1ssa 
cm minha casa, e p3lo que se pass.t nas c:i.sa_; 
em que tenho e:itrad :, e não são poucas, por 
rine sou medic.1) o nn~mo que se d:i com a 
rnnlltet' al!emã., que no seu lar n:i.o go:>a. de 
1mior re3peifal.Jilill:1el .1 CJU 'ª nos·a: a niu '. hcr 
brazilcira,- cJrno a. a llemii., de >p)'e3a o direito 
do voto. ( ;lznhdos, muito bem. A]Jaries ) 

E chi:o';; a concPcler-se á mulher o,clireito · 
tio voto, deve-se-lho tam!Km ela!' o clir-iito d_e 
cleg-ibilid " cl '~ · lurngiu -S3 agora o f]Ue serie\ 
e.;te Congre;;so, <J.ltejá pai' \'cze3 s0 torna. de 
u n tumultuar con1paravol ils n1g:is o~eanic:is, 
s: UT i en tl'<t>Se tamb,Hll o e leme D to femhino, 
e áclia11do-nos nós em proporção igu:il,imngi
ne~so tam!Jo:n a r•h ys'o nomiJ. curiusJ. '}ne 
anrdse1itari~L e;te Congresso. (Riso. llfiiito 
bêm ! M.iiiw bem ·!) ·' ·· 
_ Sr. presiden te, •lntes ele deixar a. tri buna, 
peço permissão ri V. Ex. para dizer ainda 
algumas pai 'vl'as. 

E1.lncaclo nos pr·incipios d ~t reiigião cutholi- "'-e 
ca, por mà is heterofo:;:as qne sejum perante ~ 
a !grejtt algumas QíJin iõ ~s que ea aqui ten ha 
emitt ido, elevo declnrar qne professo o mg.is 
sinc0rv respeito, D, mais profunda veneraç"io 
por e33D. crença religiJsa, que er.t a crenç1 
ele meus lXI.eS . . 

Senllo1'i~ S. a necas,iclacle tl8 nm'.t l'.3lig iii.o ·é 
inde.;trnclivel no co1'.1çlo hum1no . Por maio
res esforços que emp1"'guemos 1)11;a. de3cc-
nhecel-o ou obliterai-o, o sentirnento roli; io.so •· 
:i.!Ii perdura., ·porqne este sentimento como 
rliz l\'!ontesq ,tiou , O:Í á Yil'~Ude as SU:l.S 1mis-~ .. 
duce.>.es11erançJ.s, no vil:io impenitente j11slc·S 
receios e ao arrep ;nclimento s·n}ero as conso
la ções rn · li~ . emcazes. 

Nem pass i nc;'ellil-tr, sen hot'e3, que haj :t 
11,,mem algum que não peofe3se u111·1. 1'e ligião·, 
q11 ~\lq11er qne cl"ht sej I• Qnnnclo 0 ~ 1tt'ii. não . 
cJn fesse, niio nog.1rit. por ceita q·ie cLiltiva 
p31o mcnps a elo dever. OI'a, senhores , cun1.- · 
prir o dever é o'le:lecer a rnz ela proprb 
conscienci:1 e a íO l cb conscienciu 11:10 êout1·a · 
si não a voz ele Deus . 

Sin, , de Dens,cu o crnio, ou o a íli: mo com a 
m ~sm' cnnvicçã.1, cnm a rn,s111;1 franqueza, . 
com a mr-sma li lierd<trie, com qne u iguns pen
s·1Llorcs tem de:·HH>c1 clo, C,)1110 o profundo ~eo 
m:i lt'.t Laplace, que Deus· é unu hypoll1ese 
de Cilj:t existencia não cogi tam . 

A e.õsJs ponsadores, cnj;1 opinião alias mnilo 
p,~speito , resromlerei mpe ti :1do a paJavm ele 
ont 1·0 malhema.tico ,. nã.'.:> menos lllnstre, cio ? 
im mort.al New ton .. ; 

O SR. BARDOS:\ LmA- Mas ahi elle nã.o foi 
bom mathematic:i, fui bom so:!iologico: 

o Sll. LA GIWDA CCITINHO ... o qna.I, p:iclin · 
do- lhe algnem um:i demonstrnçlio du. cxisten
ciq. de DeHS1 apontou paea o firmamento con
ste lla1lo e 1'03 ponden a panas: ~O lhai !~ (l\l{uilq 
bem, muito bem..) · 

o Stt . BARBOSA LIMA - Nada disse. (ô orn. 
dpp d felicita,rlo por diversos Si·s. ?0eprese11. 
tantcs,) 

lt iõ-ll.e Janeiro.....: l mpreiisi:t Nadonâ.l:_ Y89i 
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CONGRESSO NACIONAL 
Gordo, Carvalhal, AngJlo Piuheiro , Mnrsa , pt'incipio qne não soffreu soÍução de co11tinui
Rodolpl10 M.iraufa. Cos ta JuniJr, Rodrigues dad e pela proclannção -da R'lpublicn, _porqus 
Alve;;, AlCraclo Rllis, ·Carlos Garcia , Almeida vejo-o trarsplantado em um dos ~rt1gos do 
Nogueira, Rubião . Junior, Fleury Cura.elo, projecto da Constituição, que c~bcutim~s . 

. Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, Aze- Entreta nto, apezar da pratica seg1nda nos 
redo, _C,t(!tano ele Albuquerque, Bellarmino tl'ibunaes, todos, que se dão '.'º esfudo ~la ,itt
de Mendonça, Marciano de J.\fag-alhães, Fer- risprudeucia, que tee.m revistas d~ clu•eito, 
n~ndo Simas, "Lauto ·Muller, Car los Campos, sab3m que nu estado d"e Mih"as mmtos. cou· 

34 .• ~ESSio m r J.ô DE JANEIRO DE 189 1 

P1·esidencia do Sr. Prudente de 1llu1·aes 

Ao meio- tlia faz-se a chamada a qual Schimi<lt, Lacerê!a Cuulinho, Victor.ino-Mon- Jlictos se leva ntaram c;im g_ue ·os p'ossmdores 
respondem os Ses . P,ruclente de Moraes, Paes teiro, Pereira da Go:; ta , Antão de Faria, -Ju- de' territorios i•eclam'.tViUll -,CG> ntra o facto -do 
de 'Uarvallrn, Jcão Neiva, Eduardo Gonç1 lves, lio de Castilhos, B.orge_s ele Me:leiros, Alc\cles governo central dar privilegio p-1 m o~plo· 
Francisco Machado, Leovigildo Coélho, Joa- Lima, Assis Brazil, Thomaz Flol'es, Abren, raçiio ele diversos metaes. . . 
qúim Sarmento, João Pedro, CLlílha Junior, Homero Baptista, ·Rocha Osorio, -Cas1iano elo O Sr. conselh:dro Laffayete, uma das glorias 
José Secunelinci. l\fanoeI · Baí'ata, Antonio Bae- Nasc\mento, Fernando Abbott, De:.netrio Ri- do Brazil como jarisconsulto, cgnsultado em 
11 [1, ·Joaqui-m cr'L1z, Theodoro Pach '3co, Elyseu beiro e Menna B1rreto. uma .occ:uiiãora., por uma. respeitavel senhora, 
l\fortin.s, Joaquim Catunda, Bezerra ele Albu- Abre -se a sas3fo . que vira sua fazenda· invadida J:l.O l' explora-
querquo Junior, Theotlureto Souto, Jo3é Ber- dores que partiam do Rio ele JJ11eiro.a1·ma-
narclo,Oliveira Galvão, Amaro Cava lcanti,Al- De_irnm-do .comp::u·ecer. com cau~a os St'8. dos ele privilegios, _deu o se_g·uinte parer:!er: 
meid a. Bwreto, Firmino da Silvefra, José Hy- Flo!'Jano Peixoto, s ,i r a1va, Ranlmo Horn, « Recorra aos tr1bunaes, faça va ler os seus 
gino; .José Simeão, Fréderico 'Serrano, Pedl'O Rodrigues Fe~11'tncles , ~fartinho Rodrigues, 1 direitos, mostre que o direito it superlicie .. 011-
l:'aulino, Tavares Bastos, ·Rosa Junior, Coelho Amorim fl:J_l'cta , Theoph1lo dos Santo>, Lean- 1 volve t ambem o direito ao sub3olo, e bem · 

_0 Ca mpos, Thomnz cruz, Virgílio Damasio, dro Maciel,_Fra~1cisco Sodré, Aristides Lobo, as sim ás columnas aerc:~as que sobre elle se 
Rny Barbosa, Domingos Vicentt>,Gil GouLwt, Conde de F1g-ue1reclo, Leonel Filho, Ferreira elevam. Si antes os tl'ibunaes não obtiver re
Montqit-o de Barros,Quintino Bocay uva, Braz- ~randão, Matta Mac~aclo, Amarico Lnz, Fran- i p:iraç'ío do direito -conculcado, lance.mão da 
Cai•neiro, Campos Salles, Ubaldino do Ama- c1s;~o Arnar;1!, Dorn111 g os . Porto, Bueno de i força, .que é o fl3GJir~o juridico aconselhado 
ra l; S:into3 Aliclracle, Generoso Marques, Es- p ,, 1 va, Cc\Si1r10 Motta .Jumor, L'.lpes Chaves, 1. em casos semelt\,'l,nte.s. )) . 
teves Junior, Lniz oelphino,RarniroBarcellos, Paulino Carlos e Moreira rl.a Silva. ; e sem ! 'Por co:1se o·u i nt ~. tt; vista do que acab::t de· 
Pinheiro l\'l:iclrn.do, Julio ela Frota, .Joaquim causa os S~s~ Laper, Rangel Pestana, Mi- j mn.nelar clize'l- ao. ·g~wemaclorêle Minas Geraes 
F·~ licio,Cesario Alvim, Amerio Lobo, Eduardo g·uGl Casteo, fürmwdo ele Mendonça, Santo3 o Ministi'O da A õ-ricultu t'a, · sirvo-me deste 
Wnndenkolk, João SBvcria110., S;.tldn.nha 'Ma -' Vieirn, Manhães Barreto. Alberto Brandão, ! Jogar para dizer às victimas clttjllrisp.ru<lencia 
rinh0, .Joaquim de Souza, Silva .Canedo, Silva .J~aquim Byeves, Sampa_io Fe:'raz, L_opes. Tro.- ; acons~ Ihada para meu estªdC:, qne r~corrap.1 
Par-anlíos, Aquilino do Amaral, Joaquim Mar- v<w, Mn~'Trnk, Thomaz Deiph1no. Joao Pmhet- ; aos tr1bunaes , peç::un.repai'<\ÇflO, e, SL a nao 
Li n h ", Pinheiro Guedes, Belfort Vieira, Uchôa. ro, DomrngoJ Roclw, Bwão de fonta Helena, . obli verem, l'Jcorram aos rp l'J'Los ·p ~rmittidos 
llo·lrig-ue.:;, Inelio cio Brazil, Lauro Sodl'é , ln- Luiz Barreto e Ernesto de Oliveira. [ na J ei ;· im peçam q11~ esse3_ i11divid1~os , q~e 
nr cencio Senedello,Nina Ribeiro,Cantão,Petlro B' IiLla, pos ta e ·n di~cnss 'í.o e sem tlelnte estao pondo _em le1Jao :i no~sa p~tria. , n~o 
Cwrmont, l\Iatta B 1cellar, Co3ta Rorlrigue5 , approvada a acta chi sessão antecedente. j levem a c:tbo a, strn obra de v10lencm. · fMwto 
C isemiro Junior, Henrique do Carvalho,An- " S ( · l d 1•' ' bem.) 
L'.i sio Fial]10 , No.g·ueira Püt\ urn o..,·ua, Roclri

0
0·1ws O ~R •. ;;,º E CP..E'l'Al~IO sermnc 0 e - ''.t pro- !vhndo iL mesa o meu requel'imento . 

., ce le a leitura elo segmnte · 
Fert•ei1,a, Nelson·, Rlrbosa Lima, B.~zenil, - - Vem á mesa, é li1Jo, ap) ittdo,· e ente,v-om 
.João Lopes, Justiniano Serpa, Frederico EXPEDrnNTE flis~ms?io 0 seguinte . 
Bwges, Jose Avelino. Jos.\ Bevil(l,qna, Gon- . . . 

Reqn ffiiil ento çalo de Lag-03, Nnscimento, Almino AUfonso, Ofücio do S1• . Raulino Horn, senador pelo/ 
-Pedro Velho, gpitnci<J., PédrJ Americo , Conto estado de Smti Catlrn.rin11, datado ele ho.i~. . 
G :rtnxo, Sá Andrada, ·Retumba , · To' onfin o pedindo licenç i para retirar-se desta capital 1 Reqnen·o que se ren111lt't ao Con g- rnsso 
LleCn'>·allto, Rosa. e Silva, .Jofo Barbalho, -p:w aclrnr-s t1 doente. · I copia das inf"o1·maçõ3s que ~i g-overn ·idot' de 
J" sé J\!n1; in1n, Gorn; d ves Ferrei rn, Alm eiLl<t . , ,1 , , , .. " . , . . . Minas Geraes deu sobre um privilegio conco-

- O SR· P1rn~ DEN1 '" nomei,i pa ia a comrn_i s- , d ido ao bacharel· Theodnreto Souto e outro 
.- l'crnnm'm~o, Juvencido d·~ Al !jUiar, And rê su.o _que tem __ d~ ~ar parecei'.sobre .. es_tci !)ed1do • j)ediodo l)a,ra explor.ar minas ele ferro em al
Cava lrnuti, Raymuu o B<rnc emi, Annibul de licença~" ~r~ . Lauro Mulle r, Ubaldrno do ! g un s municiJ)ie>s de Minas . 
Falção, l\le;r ,i de Vasconcell o3, Pereira rb Amal'J l e Sclnm1 lt. \ · 
Ly rn., Joã o cl i Siqueirn, .João Vieira. Luiz de Sala clns sessõ3:=; J1j de jaueieo rle 1891,-
,\nd!'<lde, Espirito Smlio, Belarmino Car- O Sr. Badaró .- Sr. presidente, os Badard . . 
ne'ro, Ponte.> ele Mirnncb, OHicica, Galiino ul~i~no .~ nc,to~. p1:'.1~_ic~1 dos pel.? St' ~ Mio~stro d;a o s r.. . Joio LoPEs-P~ço a p dn.vra. 
Rosoul'n, Ivo do Prarlo, .O liveil'a Vall adfo , A,.,,1 .czi1tm ,1 , 0 .) 11:;.'~ n~·me a s .~bmtJt~~r a cons.- o SR. P RESIDEN"TE-: TeJn a_ palavra 0 n obre 
Fel.isl:ello Fr ei re, Au zu~ lo ele Freita~ , P<in la dei açao Llo . \011 . .,, 1 e?~º. um rcquenmento, no 

1 

rep res lnta n te . 
Arg oll0, Too;ta, Seabra, Antonio Eusebio, qual peço co p'.a d;1 s 111formaçõ Js que o gov31·- · · . · 
l am a, Arllrnr Rios , Garcia Pir es, nJarcnl ino narlordo es tado ele l'Vlinas t'ornec1rn acerca de O 8rº João Lope© pede-ao Sr. pre
Monr.1, S m los Pere!t·~, Cus todio de lllello, um privileg io concedido ao· lia L~h8rel Tl1eodn- si dente que consulte o Cong resso si concede o 

. Paul \ Guil111 raes, Milton. A111~ihilophio , Dio- !'etc Souto e outros pqr;i, exploração de minas <viiamento da disc ussão elo reque1•imento, at é 
nysio Ce 1·q11ei ra , Leovegíl·"lo Fil7 11eirns, B·1- de l'e tTo e outros 1ninern es ua quelle estarlo. que poss:1111 sei• pres tad os, sobre o a ssu1i1 pto, 
rã,1 de S . i\lat'úO ", Mecfrado , Barão d::i Vill <t Si·. presi rfoute, corno V. Ex. :n be, a indu.s- quaesquer esclarecl nrnutos que levem o CoÍI.· 
Vi ç:os~ , Prisco Par<li.<o,Moniz F1·eit'e , :\ lah ydo t ria. de cxploraçãó ele feno constitufl uma cbs g rasso a melhor decidir . 

· Juni0r, P'onseca e Silva, Fn0seca Hermes, pr incip,rns ocúupacões dos homens elo interior u Sit . PRESID EN TE diz que não é necessario 
Nilo Peç1 nh ,1, Urbano ~1arco n ckio, C.vrillo do e ~tJdo de Mi m1s . o r eq uerimento" de adia mento do nobre re~ 

-do Lemos. l)Jiveira P into, Viiüito de !\fede i- Alli, desde lon g::i data, os paquenos ca.pi- presentante, p:irquanto, desde que S. Ex: . 
. r0s, Vkg-ilio Pesso~, Franç1. Carvalho, Luiz taes t eem se ompreg-ado nesta explor,1ção, e pedi11 a. p~lavra. , ipso facto é adi ad1b n, elis • 
Mn rat, Ba pli~ta cl ~l Molfo, F'róes da Cru z, contiarlos ua. protecção da l êi, pensavam es ta r cussã o do r i:i querimento elo Sr. Baclaró. 
Alcinclo Gnnnabara, El'ico Coelho, J acíJU8S garantidos qu.rnto ao dia ele am.anhit. · Fi e.e adiada a cli ,;cussão do requer imento. 
Ourique, FnrquínJ \ VPrneck, Doming os Je- Entretanto, a circular, aviso ou cous't q 113, O 811 .· A~UILlNO no A~IARAL _ (pela ordem) 
su i1io. Vínhaes , Antonio Oly ntho, B "< d 11 r ó, mel!1or nome t enha, que o S-1·. l\Iiu istro dn. 1 diz que em cumprimento de deve1\ por si e pela 
Paci tfoó Mnsca renhi•s. Gabrie l de llfa g- dhães, Agti~nlturn acab~ d ~ e::: pedir,_ contradi~ t cdo_s maioria dos 111'.'tto-g-r?ssenses, parn com 
Çlrnzas Lohato, Jac:-olJ da Pa,ixtio, Al exandro os prwc1p10s de ·jur1sprudencia conhec1elos e o general Antonio l\far1:1 Coelho, vae a pre· 
'S tockle1' , Fraucisro V1>iga, Cost11, Sennn, La- applícaclos neste pai z. 1 se11tar .\.!ma declnracão, ·que se tracln.z' em 

. monnier, Alvaro Botelho. Go :J ç~l vr.s Ch:wr s, · No antigo domínio partug uez o direito á -prot flsto contea a violencia 110 govem o de
F•~li eiano Penna, Vio1ti .Du tra Ni crtció, Co!'l'êá. exploração das minas era r. ncabeçaclo á. co!'óa, mittindo o mesmo g-e.neral do carg·o dci 'gover-
n.aYel lo, Mnnrel Fulgencio, Astol pho Pin, ou por ou t1•a, era um rlirfl ito r .,n l. Com o de:;- nador de Tvfaito Grosso. / . e 

Aristides MaL1, nonçh lve~ Ra.mos, Ca rlos membramento ·desta uaciona.l irlacle elo domi- Es te .a cto o orador o consiclern como utten
Cha1:rns , Gosta. l'vfa.chado, Pallet a , João de nio por-tn ~-ue z, a ;.inti ga ConstituiçiJ,o elo im- .tntorio el os dieeito3 claqnelle est a•lo , cuj a a<l
Avelar, r~cneirn Rnbello , Feneira Pi- perio sag-m u o \l!'iocipio da plena prnprie- ministração tira-se a -um h omem Lle r eco· 
Pa~ ; João Lu! z., l\I(l;rtinho P rado Junior , cla cle . · - nhecida probidade pn':t. eLJ.tregar.-se a b9..LJ. ~ 

- Bernardino de Ci>mpos, Fran cisco Gliee\'io, 1 De tdli para ca, os ms lh0res Ülrisconsultos didos que ·Se 102Hpletal'iun com . ~t g\101'1"?- do 
. M:c·r-aes Bar ros, Dom ing o':; rle -Mú'!'nes1 Adolpho ~ nos;;-os sust enta ram o p'l'ínciptó consígna.clo 1 Parnguay . 

-' 
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O orador entra e.m explicações ·a réspeito da.. 
a,dministração d~ Matto Grmso depois da .pro
Clamação da Republiica; ~ elogh'L o proce
dimento do Sr . geneml Coelho, de cujos 
actos faz uma resenlui., e termina enviando n. 
mesa a sua cleclaração. 

Vem á mesa n. seguint·" : 

Declarnçav 

Os ab ,tixo ass.i.:s·nado>, maiorht da repr2s911 -
t11(,~ão ele M'ltto G1·osso, prntcstam con tl'a o 
acto tia demissão do general de di visfo An
tonio Unrin,Coelho.pol' ser esse acto cootl'a.rio 
ajustiça, prejuelicial ,;tos üite1·esses tfaquelle 
est.:ido e um nttontallo C)ntra os bl'io> elos 
malto-gTOsssn ses . ' 

Requerem riue este prnte.>to sej;t tom::i.clo na 
.acta.. , 
. · Sa.'!a cio, Congresso Constituinlo, 13 de j t
neil·o .de· 1.8.bL.- Aquilina do :l miirnl .- Pi
nheiro Gi~~dp~."T:~·'fap ano de ,.lt/n~querqua. 

O Sn. j\:N'l'ONfO 'AZJ.JREDO (pela ordem) lle
ehll'<'L que, ant.es '<le fü.llar o t r. Aqu ilino cio 
Amar,~!, já. !la.via.. pedido n. palavra p1ra 
rnanrla:r it. mesa üma reprnssn taçlLo dos habi
tantes de, Santa Anna elo Pm'.:rnahyba. Ag·ua·r
llando ou teJ. occasião pnm tratar deste US3L1111-
pto, pretende- dal' já uma. li geira. resposta 
ítquello St'. repl'eS ' tltnnte, e neste intento 
começ'l. a f,1z ~r alg·umas consideraçjõas . 

O S1L PtmSIDENT 8 intei·1·ornpo o orudot', 
o1Jsrievando que â hom do exp8cli3nte eslá, 
fjnela, e qus o Sr .. A~ei•edo nitn põle, pela 
oTclern, trahr elo r0"1uet·i1110nto Llo Sr. Aqui -
lino. ;: · 

O S.n. A Nro;.;ro Azi~ RG1í!D~11éqw~l' ]ll'Ol'Og'•tÇ[o 
pot' 15 .ininutos da horo1.'.tl · · pediente. 

Consultarlo. o Cod'in" 'onseh te na p:'o-
ro 0·íJpão llerl icb . , r J:. • · , ·'· · . 

,::,<. ';, . ·'e : . • • ~tr,-..·r-~ .-. :: · · ·1 • 

'ü Sll . PRESlDI)NTE; - Tem a p[llana o Sr . 
Antonio Azero'do . . · · 

v:illa ; c.i;eou log;o mii clistl'i.cto. f>.olicial em 
ter1~itorio clestii mun-ici piq, ·nomeando em sil
guida as respecti vàs ·n,útoriclades e bem 
assim uh1 agente tiscal1 qile apoõs'lu-sri do 
porto de S. Doming'.os no Paranaltyba., em 
terras do· estado ele Matto Grosso. 

~n.tretanto, . e.nt~ri~am . bs al}aixo ass i gna~os 
que ó de todo 1mpl'oCC':lente e nullo o. refe
rido a~lo claquelle governador: 1°, porque aos 
govern tcloras fo.ltü. competencia para 10.:. 
gislm>.sobre limites dos estado3 pot' set' esta 
. medida ela exclLJ.3ifü attribuiçã.o do Congres;o 
Lcgislati\'O ; 2°, porque o llil'eito e dominio 
cl<L antig:i. :provincia, hoje estrdri ele Matto 
Gl'osso ,sobre o tenitorio em questito,funJ11-se 
na SLV:t curti vaç:ão e posse i 111memorial, ·l'eco
n'heci~los por uma ser:ie de acto3 Llo governo 
do pa1z e a lli garan tidos em tod:t a sua ple
nitmle, ,j :t pela Constituição do ex-imperio, jà. 
pela novissizrni CoustituiÇio política d_os '8sta
clos Brilr,: Ieiros; 3°, finalmorite, porqus ne
nhi.J.mn vat1tag·em poderia ad'yir aos habi tnn-

. tes clii snpracitaclt'L zotu. pelo fr1c to ele sua· an
nexaç1o. ao estado cfo Goyaz. 

Poe estes fundamen t03, poi ;,os 1\0 clam{111 tos, 
tendo em vista. a lettr,i, do urt. 34 n. 10' ela 
Constituiç5o lla Republica, recoi'rendo, com 
tmlo o resp3ito e :icata.men to, ao Couo·l'esso 
Legislalirn, pedem p.Hcl que S3jam ma~tidos 
os :1 ntigos limite3 en tre 01 esta• los de Goyaz 
·e 1V1ntto G1'0S$O, pelo já rnl'erido R:io Yercle, 
.ttntllllanfo llest<,1 moLlo o aclo ele que se. tt>Bfa 
do govel'llarhr rlaquelle estado, como ê de tli
reito e de 

Ju.sliçt'L. 
Sant'AlltLL cio Pcteanahyl.1n, l:í lle sctc1nbro 

ele 18QJ . 
(Sêgi.t<J,;i -se 1 L l assigncitww.) 

OfWEM DO DL~ 

YO'l',\Ç'Ã. I} ]J:J TITULO IV JJ J PnomcTO IJI•: 

. ·~ ' ~ ,;,-! ' . -

O Si:,, ~i1~t;p'~l.io .A.zeretlo diz qtu 
em reh1ç<to lrn ·gov,ernatJoe ele Mn..lto Gl'OSSJ 

CJ~S.TlTUIÇ:iO 

Conlinú 1 a v(; ttiçã.o do titulo IV do proj;;c to 
. d.e Con ~litniçilo e das emcnrlus riue lhe for::tm 

, .ó il13'uspeilo, visto ter sido qtrn!11 sol icitou a 
sim nomeação. Depois de responde;" n. recla
mações sobl'J es te tn<1 to, de :lnm rins fol tam
be:n quem solicitoa a dmn issilo do mesmo gc
-vennclor, general Antonio 1\forin, Coell10. p1n• 
exce;;sos que es te praticou em sua adrninio
tmcão. · 

Faz obsel'vações em :1 hona dnquelleo q11 3 o 
Sr. Ac/Uilino do Amaral denominou banclirlos; 
em resposta a np:ll'tes expli;n. co:110 foi eleito 
elle oraelol'; r cfe.t'2-s ', rle pa'is~ gem . í'ls vio 
l~ncins do t\X-govem1clol', e julgrntlo incon
vaniente a ·]i3cmslo no te.l't'eno p:mi o que a 
querem leval', pass:t a expot' os fund 1mentos 
dn. .renr.3sentação que re~ebeu drs habibntes 
do muriiciph de Sant t i\1rn <t do P,1rMt• hyba, o 
que. en vüt á ·mes3, ped iod:i que s ·~j <t pu bl ica,1.b, 
no JOl'ml ela c.1sa. · 

Vem à. mesa n, seguinte 

Rep1·esenlaç1to . 

11\utitl'es e dignissimos St'3 . membt'o.3 do 
Con!\Tess:i NaciGlül Legislalirn. 

Os habitru1tes do município ele Sant'Anna 
uo Pararnil1yba, esta.elo de Malto Grosrn abJixo assignndos, nmoa.çndo.> de perderem a 
:wna mais lrnbitn.cla, mai ;; rica e mais impo1·
tante elo seu muuicipio, em consequc~cia · de 
um acto ele usnl'pnção pratic::ielo pelo g'bver
nn:lot' rio vizinho estado de Goyaz, veem pl'es

. surosos á vossJ. présença protesla1\ re3pei-
tosamente, contra semelhante esbu lho e so
licibi.r ao mesmo tempo a intervenção do 
Poder .Legi3lati vo par-.1 que c :ssede umn. vez 
o contlwto. t1?erto polo mesmo · go_verna•for. 

Emmen t1ss1 mo sen hor«s. 
Ha mais ele 1mio $ec:nlo que lic:ou as3en. 

tado e foi scmp1·0 respaitaclo como div.isa en
tre as Llu 1s antigas provincias de Goyaz e 
Matto Gr.1s.;o o H.io Ve1·1lc. r\.llti/,'N Rio Do~e , 
que corre pam o Pamnahyba, qu 3 o recebs 
àr111em e mu ito almixo da foz rio H.io Clnro. 

Procla!llarb, porém, a. Republica ~1\1.zi l eira., 
os g·oyaius ou o seu 1° g·overnaelor, jµ Ig·ando
s1f acima do legislador, lxí.ixou un1 decreto 
a l~rgando os seus. do :ninios at.ó .o ri) Apore, 
que fica aqui a dez leguas d~ tf's'ta.ncia· ctesta 

o ffel'eciclas . · 
E' pos to a votos e aDp1'ova:lo o § 7° do 

art . 72 clil projec to : ' 
« § 7.0 Nenhum culto on i g1'1~.iu. gos1l'á do 

subvenção omcinl nem terá '1•elaçõ:s de do
cenr~enc·a , ou alii<LDÇfl co:11 o gove1·110 ela 
Unmo, ou o do3 estados. >) · . 

Sito rej eitadn,s as erne!llla ~: suppl'ess!va 
parciul do Sr .. Lamouuier o a do Sr. Vi:·gilio 
Damasio, 1rn111dando trc111 sCerir pll»t as dispo
sições gemes a 1irnteria do pa1'.1g-rapho. 

Ficam prejudicadas as emendas substitu
tivas cio Sr. Amphilopltio e do Sr. Tosta e 
outros. '. 

E' posto a votos e approvado o n. 2 Llo 
nrt. 10 que, po1' indicação elo Sr. Larnounier. 
tiniu siJo adiado para quando se votasse esté 
p1ragrn.pho: 

« Art. 1 O, E' vedado aos esbdo~ , como it 
União: 

2. 0 Eslabelecar, _subvcnciouar .. ou emba
raça r o exercício ele cu ltos reli giosos.>) 

O Sn. To3TA (pela ordem )- Quando s ; llis
cuti11 o art. 10 da Col1stituic;1ío píforeci nma 
ernench no sentido de su pprimir-se o pwri.
geapllo · que prohibe aos estados subven
cionarem um ou mais cultós . •·· 

Si não existe . enh'e as emendas que se 
ficham sobl'e a mesa. nquella. que tive a honra 
r~e . offe1·ecer ao Congresso e qne algum mo
ttvo llO'.lV.l p1t'a o CJlLll, e1t0u certo, a mesa 
não concol'ren ; mas, . si for consu l taclo o 
Diario Official qi1e publica os nossos tr(l.ba
lho3, ella será encontrada entre as emendas 
qne. fofam offcrecidas. 
. DJv:e, poetanto, )icnr con~igoaclo.r1L1e foi 

apresentad;t por m1111 unn ementl:t à e~to 
para g·l'a p ho. . 

Eu, Sr'. IJl'!OlSiden te, que sou .coherenle com as 
minhas icló:i_s, emborn con ven.cido de que o 
Congresso n1:'o as. adopta, ufo po.lia deixar,. 
quando se tlrncu.trn o art . 10 lia Constitu!çfio, 
de ,a<p1'e.sent:1r e~Si1 emenda,. · 

E, ~r. presi_dente, sem qnet:or discutir u 
m Ileria, Itdmll'a que o Congl'e~>o · q uo . YO
tou uma emend\L do Sr. Lauro Sodré clanclo 
ào$ es'tiidos coh1i:Hetá ai.itonoin ia,. , : 

O'SR. PRÊ~ID~NTE- Nas observo ao nol!re-
cleput\{_do que, sem querer d_iscutir a . mater1~i., 
està discutindo-a. (Ri~adas). 

o Sá. TosTA- . .. se ~ffásta neste ponto ~.os 
princ'Í)ios do regime1~ repubHcabo· fe-d.~rat1vo 
seguidos pela Republ;c1 Norte Amencarn:i, e 
pel;:i, Cbnfedel'ação Snissa, que reconhecem 
ó direi tô dos estados legislarem sol1re as ma
t )rfas religiosas, . podendo. li yreme1?te si1b
ve1icionar un1 ou m,Hs cultos ou proh1llt\' totlo 
o qualq1we laço de união com as confissões 
reli o'iosas . . . 

o"s·rr: PrrnsrnEN'l'E- Vou ver-illcar si exbte 
com eITeito a emenda a que o nobre re ;ire
sentante se i\ifere. Si existe . esta no, se-· 
cretaria. Ninguein alJsolu't:tnié1ite po füt. tcl' 
int·eresse em sLipprimir uma Bmenda tão 1111-
porta:Jte como esta. (ripoiados.) . 

o SR. BARBOSA LDIA (pelá orcleni)-Parece, 
Sr, presidente, que o Congresso, votan~lo o 
u. 2 do al't. 10, pl'ajudicou o art. 8", que SH 
vae pôl' . em votação, por.1ne diz o n . ~· t.lo 
art: !O. (U.) 

Niio é embai·açar cu lto religioso; o Con
gresso direi, cm suá sal.o .loria o <iuc ó embt1-
l'<1Ç ir c .Ilto religioso. , 

Po3ta a votos é apJ'>rovada a emenda sup
pressi va do § 8° oiferecida pelo S1\ B:trbos·1 
Lima e outros, fi c:1 r.do prejmiicadoso referido 
paragt'apho e a ememh'L substitutiva do S1·. 
Ami1ro Ca valcan li. . - / 

E' posto a votos e approvaclo o § \J' : 
<<.l. todos é licito associarem-se e l'etmirem

se livremente e sem armas, não podendo i11 -
tm•vit• a policia, sinão pa.r<t manter a, · orclorn 
publica » 

São re,ieitadas : a emenda suppressiva .p::u·
cial Llo ~ S t'. Demetrio Ribeiro e outros e o 
additivo elo Sr: Nelson, fbando pr,eju,licacla u. 
sub:.;titutiv<'L do Se . 'i\foim, de V(tsconcello.; 1J 
oull'os. 

O ~tt . PR8SIDEN1'g-Vac procede!'-se i1 1·0-
taç:\.o tio § 10 com a ernenrLL th.l' St'. l\'Ieh•_t rk 
Vasco;1cellos. 

O SR. Mrm~A DE VASJONCELLOS (pela or
dem) p0de prcfennch pai'<L n votaçlo de SU<t 
emenda. 

Con;;ultallo, o Congres3') niio concede a prc-
ferencia. pediü::i . · . 

E' em segnih pos to a voto3 e approvudo o 
§ 10: • 

«E' pe1•miltiüo a quem quer qne se.ia- ra
presentar, E1cdiante petição, ao3 poderes 
pnblicos, denunciar abusos elas autol'idades e 
promover a J'e3])onsabilitlt'Lde do3 cu lpados .» 

Fica prejudicada a emenda substit'ltiva do 
Sl'. Meit'J. de Vnsconcellos o outros . · 

E' igualmente posto n, votos e UJl[H'óVaclo o 
§ li: . 

<d<:m tempo de pn.z, qualquer JJÓ.le entt'Ul' o 
saltir com a sna fol'tur.a e bens, quando e 
como lhe convenha, elo territor io da Repu
blica., independe11teme11te de passaporte.>\ · 

E' posto a, votos e approvado o § 12: 
<d. casa ó o nsylo inviolavel do ind ividuo· 

nin.g-uem póde penetra l-o,de noute, s2111 con'. 
s~nt.imento do _morador; siniio para acudil' <t 
vtcttmus ele Cl' tmes on desastl'es, nem de dia 
si1:ã.o nos casos e pela fàrma pr.e3criptos 11 ;~ 
le1. » · 

Ficam pt'..·juelicadas .as emendas sub3lilu
tiv;:s elos- Srs , Vfrgilio Da1n:is'o e Meil'.:t ele 
Vnsconcellos e outros . · · 

E' posto a votos e .approvaelo o§ 13 : 
.«E' livre a manifes.t aç1i? elas opiniõ;s, em 

qunJquer assumpto, peL1 .imprensa ou peh 
t1•ibuüa., . sem clependenci,t ele censura re
spomlendo cad(t um pelo3 ah.usos qúe 'com
metta, nos casos e pela fól'ma. que n. lei 
taxnl'.» _ · 

E' tamhem <IJÍ;:>rovada. n seguinte emenrh 
da cómmissão 

Acci·escente-sc: 
«.:\iio send.o ar!miltiLÍO o a:iony mato,>>° 

. 1<1ca.m preJu:l1c1das as emendas sntisti tu
tt vas do Sr. fült'bon Lima,, Aristide> Lobo 0 
outros e elo Sr. l\ieira ele Vasconc::illos e 
outros. 

. ·E' posto~ votos e 'appt·ovaclo o§ 14: 
_«A' exc~pçã.o d0 flagrante clelícto, a pl'isão 

nn;o .podera exe?utar-se, sinão por ordem es-
cr1pta ela automlade competente,» · . 



. O S1i. ·TA VARES BAS1'03 (pelei Ol'dem)-' SI'. 
pre.si•leut.c, parece-me que .a tJi:;cu;são do 
Gon.grn.3so não prej ndicou a minha e111encla, e 
creio r1ue ['oi neste sen tido que os membros 
dq· Co n ,q-resso votaram. 

· A miqlrn. emenda estabelece um princi [iio 
, muito co1wenie11te . . . 

A Cnnstituição estttbelece. no § 1'1, que, ó, 
excepÇlío .. ele flag1·m1te cleJicto, a pri são 11110 

. podet'it executal'-se ti não por ordem escripta 
da autorillade cJmpeteote . 

Es tlibeleci imlis um cas~ , um case> coosi-
·' g11hclo na Con:otituição llo impef'io, e é r1ue 

a pi' i3ão· não se eleve _effo'Ctuar sinão· :1 v isltt 
ela ._pronuncia. 
· Su\Jstitu_i as palan\1S - autol'ifade compe

tente - por estas - pela. autorida'.le j c1d foia
ria - , afim ele' evita.r-se que a autoridade 
l]Olicinl co.nti \lUe tt commettel' abusos nas . 
pt'i~ões .do3 cidallãos . · 

'O SR . PRESIDENTE diz que cousitlem a 
e:nenda elo nobre' representante: como substi -

' tntiva ao § U que j:1 foi approvaüo pelo 
Conk-resso e consegui11temente a declara 
prejucl.icacla. Entretanto vao cónsnltar ao 
Congresso, 

Consultado, o Congt'e3so comidera prej ll
cl icalla a emoncb do Sr. Tavares R1sto3. 

Sã.o sncce:;::iv,unente postos a votos e ap
pro yatlos os parageaphos 15, ' 16, 17 e 18: 

§ 15. Ninguem po:ler:1 sei· couse1~vaclo em. 
prisão se:n cu! pa formada., sàl vasas excepçõcs 
instituídas em lei, Gem le vado :1 prisi1o, ou 
nelhi cletir_1o, si prn~tar fiança ii.lonea, nDs 

· casos logaes . 
§ 16. Ninguen1 sel'á sente11ci<1clo, s'n[o pela 

autoridade competente, em virtude de lei 
n.utcriot' e na fórma lJJl' elb regulalla. 

~ 17 . Aos accn3c1cll•s se assegur.1rá na lei a · 
_ mais pl ene\ clet'esa, com todos 03 r e8Ul'S03 o 

1uoios essrnciaes a. ellü, desde a nota de culp[), 
cutngue en} 24 horas ao preso e aSSÍg'11aLJa 
pJlct autoridade, com os nomes do accas0.dor 
•J das tes temunhas. 

§ 18. O direito de 1wopríedmle mantem- s.e 
cm to:b a sua_ plenitude, s1 lva a de.mp1'0-
pt'inçã.o pm' necessiúade, on ut.iliolade publica, 
mó:lcan te iur.lemniznção pró via .. 

E' om seg uicla posto a ..-oto3 e appl'ovaclo 
o~ ](): 

]~' ioviohvel O SiQ· illO ela, CJl'i'0SJJ~O lencia. 
Tambem é appl'ovadn. a seguinte emenria 

elo Sr. M.eit'a de Vàsconcellos: - Depois ela p:t
Ewm - cot'eespo"deucin - accrescmte -se 
as seguintes :- posLl-1 e telegl'aphic1 . 

E' posto a voto3 e approva•:lo o § 20 : 
Neuhnma p31n pas3a1·a Lh p3:::son, do ele-

linquonte . . . 
Submettid t a volo3, ó rejeibda a emend•1 

sup pressiva do § 21, oífore}ic[a, pelo Sr . Bal'
boza Limn. 

Posto à, votos o § 2 1, ó appro\•acl o : 
l(ca. abolida (l penei. de g-alés. 
Posfa a votos, é igualmentG approvach '' 

~oguinte emencl<t adcliti1.·a da commiss'.io : -
e L(e banimento juclicial. _ 

i.i;' çonsiclerülht prcj uclic:1cla a cmencht fiU[l
l!i'eS~i va elo§ 2° clo .art. 71, lettn 0, olfüre
cida pela comrniss.ão e cuj:1 votação licó.1'.1 
ad'inda 1n StlSofi:o an torior, a peJiLlo do · 
~r. Ub[), ldino elo Amaral, p:m1 riu ando foss3 
votado este parngrapl10. 
· g' .p:;sto a voto3 o § 22 : 

E' abolida igual meu te a peua ele morte em 
cri ines po 1 i ticos. 
· Q SR. SERZtrnELLO (pela onie1n) requer 
prererenciLt p·wa a emeacla substituti va elo Sr. 
Oliveira Pinto, que é mais ampla, visto corno 
por e!la licl abolicl[), sem restricçõ2s a pena elo 
lllOl'te . 
. Cons~1 l bido o CongTesio, nfo con }ede n pre-
fol'ene:ja pelliLla. . . 

O .S~i. Il'IErnA DE VAs~oxCELLos (pc(a ordem) 
ti3de que a votaçio · da. ernen•.la eh co:11rniss5:6 
seja feita cim duas parles. · · 
. . o Sii . PRESIDENTE diz que .não pócle atten
dcl' .a.o pedido do Sr. representintc, po11que 
irnp'.lrtari::i, na vot:tção ele uma sub-emenda. 

E' · em seguida submetticlo à votação e rejei-
tado o § 22. · 

P9sta a v.otos, é appi·ovacla a seguinte 
cmeucla da e ommissão: . 

« Substi tua -se o § 22 elo art. 72 pelo SC·· 
guinte: 

§ 22. Fica igu.:lln1eirte, abolida a pena, ele 
mol'te, reservachs as clisposiçõe3 cl • le3· islaç'io 
militarem temp'.J de guerra.)) 

Ficttm preju'.l icados os substitutivos elo St'. 
Ferr·eit'a Pires e ou t1·os e elo Sr. T<wo.res BJs
to ' . 

S:lo successi vamente postos a votos e ap-
provaclos . os §§ 23 e 2A: . 

« § 23 . Dar-se-ha o lia'n1s-corp ii;, S3mpre 
que ·o ini:1i vi,luo sofi'cer viàlencia, ou co1cç:í.o, 
por illcgalicla lc, cu abuso de poJet', ou se 
sentit' vexaclo,pela imminencia evicleut•3 cles2e 
perigo . 

« § ~4. A' excepção elas caus'1.s , qlle, p::ir sua 
naturnza, pertenc ;;i m a juizo3 e;;;pec iD,es, ni1-J 
haverá foro pl'ivi legiaelo » 

Procede-se · em s3guich ó, volaçfo tlo õ addi
ti vos ao art. 72 . 

Postos sn3c3ssiv:ament·3 a votos, sito ::tppi·o
vaclos os seguit~tes aclclitivos ela commisi:>.o: 

ÀO art. 72 . Accr03~,;i'n te-se : 
«§E' garaoticlo~o livre exercicio ele qLul

qner profis>ão· mot'<'ll, intellec ttul e inclL1s-
trial. ,· . 

« § Os inventos in_da3tt'iaes pel'tonceei1o aos 
s9us autores, nos quaes ticará garan1iJo JDl' 
lei· um privilegio ternporario, ou, n.1. falta 
des te, se1·it coDce hlo pelo Co11gt•es30 nm pre
mio 1\1.Z0'.1.vel, fp:tn-.to ll 1jam el o vnli·arls:i.r 
o inve:1to . )) 
- S:í. ::> rej eita.Jo3 os· seguintes wld it!vo> elo 
SI'. Demetl'io Ri\Jei ro e ou tros ~ 

Accrescente -s i ao art igo a'l ilit i l' O <t0 al't. 72, 
ofi'ereciclo pela co mmissi1o elos 21 : 

l ude1)311clente · de ti tnlo3 0 ~1 cl iplonus lh 
qnalqn~r ml.ureza, cdS3[tDÜo desde já t•)l\03 os 
privilegias que a ell·33 se lig-Lnm 0 '.l dollos 
üün[),1Je111. 

Do St'. Pin lloit'o i\Llcllaelo e ou teos : 
§ E' g<1ran ti :h ~t li !.let'Lhllo elo te3tar, ll :·ando 

amp'.1.i'ach a sub3isto.:1~ü nutGrial elo; p.ws , chi 
e3po3a, dits tillta3 solteil'as e ti os fillt ,Js rnono
t'os· elo 21 amws. 

Do mesmo seul!Ot' e outros: 
§ E' g, r.tn tiüa tam')Gtn a lib::irJaLle llc aüop

ção, obset'va'.la» as cJnJições qn 3 a Lü e;b
tuit'. 

Do St•. ll .11·iJ03\ Lirn t : 
§ . s::i ~i13 inv.lritwelnun t,~ pt'JencJti.lo:; pol' 

concuno, no pt'i neiro gr·.io p:\,j'a os que corn
poetam acces>o, to los os ca1'gos public.o; civis. 

Do lllG31111 S3llll0l' : 
§A i;Bct·ip ):Í.') no rogisfro cir il ó o') riga

tol'ia. 
D::i mesmo S9nltot' : 
§ li' ;:,·ai•;1nticl.t a pletn li 'Je t' la. lo ele te3tw, 

sal vaguarchdct a existen:;ia dos p1es, Lh mu
lher , rhs lill11s so ltniras e vinv<to e Llo':í filhos 
menores ele 21 annos . 

Do mesmo S'lnho1' : 
§ N~nhumti lei se l'•tt'Ú. contm <t mend ici

clacle, nem sobre locaçilo de s;i_rviçoJ , 0 11 mar
c:rnclo dias e hot'as ele descanso. lgwümJn to 
niio sé p::icl .::1·(• legbla t· sobre in t't·ac(,•033 ele 
orde:n puramente rnoral. · 

O SR .. PnEsrn1,:-1Tl': tlec:lam que sev.te sub
metter n, votos o :-cguin te mltlitiYo cio Sr-. 
Serzeclello : 

Accresc3:ite SJ no art. 72, co.110 al'ligo «1,•J
clitivo: · 
- Poe motivo tle crenç:e ou cb fLrncç~"io re.li

giosa, nGn lrn:11 c.iclaLl:lo b1«1 ;i;\l e.iro poforà s~r 
privado do3 seus cl irai tos civis e polilicos , 
nem e'dmll'·SJ cl-J ct'l 11p r.im )ilto eh q1n lq ·1c l' 
dcl'Bt' ci vico . · 

QUESTÃO DE ORn3 ·,r 

1'4,9 

t w ·l'a p 3ln. ordem, emlJ01..:1. Lia opnmv:i ele 
V. Jl;x: . eu interrompa a votcii;ão . 

l\fos, cumpro unr devei' de co:1sc:ienci<l , 
porque est_o:i convoucido qn e ele vo sel' cou
signaclo 1m nos;a Constituiçãp, arnplftmente, o 
principio dei liberdaéle espit'itual, 

Pen:;o que a mellrót' ch1s formas ele g:?
Vtil'no, sem ampla lib31·clacb espil'itnal, 11ao 
vale co11s1. :1.lgum 1,_ (npoiçiclos) ; p õll1SO que 
6 mesmo prefedvel o governo cb ty t'<tnlli 1. 

O SR. P1rn:SIDENTB-tfa pouco o nobl'e - i·a.
presentante collocou-se no num8t'o elos cle
sordeiro3 . .. 

O SR. SEn,ztWELLo-Son SI'. pPesidetile Lle· 
sordairo, mas foi em Yir·tude Lle rnr des·m.leil'O 
que inílui p~1ea o advento chi rep ublica no 
limite ele rninlws fo1•ç1s. 

o SR . PRESIDENTE - . .. e discutindo, V. Ex.· 
está fóra ela ot·dem. 

O Stt. SERZ8DEÚD-'.'l/<1-:i es tou discutindo; 
e3toa dando a razão poi· que faço questão ca
pital ela. mn,nifestaçlío do Congresso sobre o'sta, 
mat ;ria que é importante. · 

Re2onheço , como o Sl'. Laueo Mliller, que 
ji foi votado um artig-0 Pesteictivo. 

l\fos nfi:o tenh,o duvidei de p6l' novamente 
em ,j og·o, neste caso , o prio.c\pio cb li\Jet'lhcle 
espiritual que eleve _ticar con~ignado om 
nossa legislaÇ'ão . Embora esta votüç.:í.o ve.n.Ji·:i 
[),t~trnll a 1' aque!ln, restl'icçtlo, acl'edito qur. 
o e mgress'.l cJn:rng·rará liberclado_, essa qu) é 
a. p1'itneirn elas l ibe.t'claües e a ga1'<tnti.t elo toda 
a s1ciecbcle. 

O SR . CANl'ÃO-}Iuito bem . 

O Sn . AilIA~:W CAVALCANTl (pâa Ql'de,;1j 
Sl'. presiLlonte, não está em mens lmbito3 lo
m'tr' a p:ilavt\ L llul'antc as vot:içuss ; enll\J · 
t,w to o req uerimento, on o que ta l uornc 
t oulla., l'i<ito pelo nobt•e repre:;en.Uwte Lle 
8'.1.nta Cath 1l'i 11 ·1, obt·iga-mc a vit• p~dit' a at
tençi1o do Congross::i e a de V. Ex . p·11\ 1. o S3-
gtiinto: 

Sou tambom atitor Lle um paragrapl10 ad 
clitivo ao art. 72, concebi cl ::i nes tes ·tc1·mos ; "-
nínguem será declarado íncapa /, ou focom pa
ti vel par'a exercer qualq :.wt' J'uncç1o ou c:1t·gu 
pn\JlicJ p::>1' motivo ele creDç1s oa religião. 

Não discuto absolut>1men te o nsmmplo 
cl JSÜt emencl 1, porq u~ nfo torfa a li bs1·chicle 
cb fawl -o neste momento ; rn a,s chvo diw't' 
q ne pelo f<,tc to ele ter0m sido hou tem rejeiltt
dos todas as cmenchls · e .snbstitu tivo3 que S';) 
np1'03ental'am ao art. 4° niio impsle que se 
rnte hoje a emendlt elo Sr. Serzedelio, t\ q1rnl 
clon o men vo to. 

o SR. PtcE:'i!Dlfü'fü- o 00ll!';'l'.:J3S:J !la S9S~ão 
clG hontem, vot•twlo o art. 70, a.cloptou a se
g'iünte c!i;;posição : 

§ 1.0 i\iio podem alistar-se eleitores p1ri1 
as e l ei~õe3 re·lerne3 ou p1rn ns do3 estado> : 

4. 0 Os rel igio3os de ordem monastic:1s,con1-
pan!ti•1s, congi·eg•H,!ões, oLt çrJmmuiJicltU!e de 
qrndqnel' üenominação, sujeitas <i vc·to ele 
o'.ieclienciJ., r2g1·a ou esLlt n to, ·cru e- im poi' li.l ct 
i·en unc:h cLt li benl:lLlo in li viclu~ l. 

A emenh c1.1 Sr. Sel'zechllo ó co]cel.1i.LL 
nos scg-n in te3 Lll'mo;. (/.~) .: 

Por rnoti vo ele cr-e:iç:t ou Lle fun 2.çà'.J reli· 
giosa nenhum cicfacliio l.Jrazil ci ro podet·á Set' 
privmlo ele seu:; cfüeitos .civis e polilico~ 11Gl1l 
exill1Íl'-Se üo cumprimento cb qu.t lqnot• Llover 
cív ico. · 

P,1r.;c3 evidente . qne e3t.1. em ·tllh vae de 
encon tl'O á quB l'o i approvada il ontem 13 , ,con
sJgn intem:rnte, qu~ e3t::i. cmenfa, l.Jem corno a 
do Sr. i\mwo Cav dctnti, estão projurl ic:Hlas 
pei:1 delibet'c1Ç'.'iJ elo Cougresso. (Apoiticlo> e 
n:io apoia:ln.) o SR . L l.Ult') MULL1fü (p cfo odem) -V. Jl;x:. 

va-, submctter a vot;JS o arl litivo elo Sr. Se1·z0-
dello. Creio que«i· m1teri[t c\i3s to adtliti\'O cotá O §r. U bahÜuo do Am.ar.al 
vencidn, está pt'GJ udic[Ldn. (pe!a ordem)- Se . p1·eslden fe, iling[1em niuis 

O S1.t . SEÍcZEDELLO-:-Niio apointlo. insuspeito do que eu ueste momento; o a.pro-
VozEs-Ouçamos o ol\ldO!'. veiLtt· n, o~c.tsi:l:.> el e fazer ad . p.1ze, en tl'e oti 
O Sn . LAUR0 MuµLrrn.-Cl § ,.[o do n,rL 70 cle!'iG.'te::; e o3 positiv is tas, p,ro1rnnci[rnclo-me 

f'oi approvaclo p:w vot;1ção geral, o o ad:liti vo elo modo o mai3 lrbeml na quesllfo. . 
do Sr. Seneclello si l\) l' approvaclo va:e Llis- P,n·2ce-me que ln um equivoco . A m:te
truir a nmtel'Ía rpe Ç> CL':1gresso a.pprovou . r ia d.e que se trata. neste momento n<lo . està 
conscien tem31'. te e positivamente . (.-lpoiwlos .) prejudicada ; o er)ga 110 vem sómente d~ .. q.u~ 

. Nestas COJ?-d1çõ.es , pe~o a V._ Jl;x_. cons1ilte ao \'Ot.ou-se e_m primeiro log•H' url)ct cli§pf!>_G!çiruo 
CongresD si. e;ta ou na> preJ ud1caclo .o a'.lcli- murto r estr1ct •e ago1'a vae votar-se i.itna ,dis• 
tivó cio Se. Serzeclello. . posição mai; amp\a, que estabelece uni pl'fn-

0 SR . SimiEDEJ,LO (J!ela 01·clem)- y. Ex. cipio gel'al respeitador elas cr .. rnça.s r eligÍo~:i,s 
desculpa1'-me-ha de mais nnn vez pecln' a pa- de todos . 
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Portanto si. votarmos mesmo flpprovando, ·emenda que apresentou com outros_ collegas 
como suppo'nho que se approvará, esta dispo- e:;tit prej ndicada, pois lhe parec: mw es~i:t· ·· 
sição, não teremos o priucipio geral de r e - Consultado, o Congresso çons1clera ·preJu
speito a to::las as cr~nça~ em i~·ual d~cle de clicq,rla a mesma emenda. 
condições para que uao _SPJ tm um 11npecl11nento E' posto a votos e r~jeitado o art. 74 do 
em qu,tlqn Jl' acto ela vida pu\Jl1cn.. Havendo, projecto, sendo em segUttla aperovado o so-
porérn, uma restri.cçfo quejà foi votada por gui.nte substitutivo da commissao: . 
este Congresso , me par0ce que esta voL\ção Su bst:tua-se: -Os otfic1aes do exercito e da 
nada tem ,ele contrauictorh com ~quella,. armaJa sà perderão suas paten~e~, por sen-
. o. S1<. PRESIDENTE - Não me pcn•ecem t enÇa, maior de dous t\nnos de pr1sao passada 

oo lnbinavei; as duas tlrnses. Entretanto, vou em julgado nos tribLrnaes competentes .. 
. consultar o Congrnsso e e lle adaptará a reso- Silo igualmente approvados os segumtes 

lução que julgar mais conveniente. additivos da commis ,ão: 

d · - 'd Ac~rescente-se: 
Consu lta o, o Congresso nao co1is1 · era pre- Art.. . . Á. sen tença co nd emnatol'ia por 

judicada a emenda elo Sr . Serzeclello. crimes inf,unantes, previstos u_os cocligos rni-
Posta a votos, a ernencl:;i, n:Jditiva elo Sr. Ser- lit'.lres ou leis. civis, faz j)crder a pa tente, 

zeelello e approvacla. _qualquet' que se.ia. o tempo e a sentença . _ 
o SR . AL~INDO GUANABAl{A (pela ordem) Ai't .... 03 militares de tena e nHu· t erao 

Lfü que o aeld itivo que o.ífe~eceu com ou.tros füro especial cons lituido por memb!'os de sua 
collegas nuo .fica preJud1raclo pelo 1.lcto cla8se pa1\t crimes militares . -
dp ter sido , approvacla a emenda do Sr. Ser- O S~{. P1rnsroBN'l'E con;idora; prejudicacht 
zedello. <t emenda cio Sr. Demetl'io Ribeiro. · 

o SR. Pmo:smENTB _Assim 0 enteuclo 0 E' posto tt votos e approvado o art. 75 do 
YOLl submet ter á votação. peojecto: . 

A especificação dos direito3 e garanlms 
Posto ·a votos, ó ap provado o seguinte ad- expressos na coustituiç1io 111io excluo outras 

ditiV-0 dos S1:s. Demet!'io Ribei.l'o, Alcindo g .. irantio.s e direitos não enumerados, mas 
G.ianab'.Lra e outros : r esultantes ela fórma de governo que el\a es
. Para,g-rapho unicô. Os que a llegaram mo- tabelece e clo3 principias que co nsi gna. 
tivo de .crença relig iosa com o fim ele se isen - E' posto a vot')S o seguin~e aMitivo: 
tarem ue qualquer OnUS que as leis cl::t A:ccrescente-se onde convier : 
Republica impouham aos cilladãos perderão \ .º Fica garantida ás mulheres a plenitude 
todos os direitos politicos. dos direitos civis, nos termos do art. 72 . 

São igu'1lmente approvaclos os seguintes 2.° Fica conferido o direito elei toral 1),s mu-
atlditivo::1: · !ileres diplorr,acla.s com titulas scíentifi:;os e ele 

Do Sr. Meira ele Vaseoncellos e outros : profos3ora, as que estiverem na posse d.e seu.s 
Nenhum impo~to, de . qualquer natureza bens e ás cas'1das, nos termos ela,_ let elet-

que seja, podera ser cobraLlo sinão em virtude torai. , 
do uma lei que o ltntorise. O SR. COSTA MACHADO (pela. orrZem) p9cle 

Do Sr . Barbosa Lima: ao Sr. pr.:isirlente um esclarecimento: si vo
hrla e rejeitada a emenda _que ap1'esentou 

Accre:5cente-se onde couber: conj unctamen te co1~1 tri~Lt e dous coliegas, 
§ Ficam abolidas to:lap as loterias. que acaba de s ::ir ll11a, pode a.presentai-a na 

d l dd. · a segnntla discussão. 
Fic::tm preju icac os os a · 1t1vos os Srs. Até aqui n1io tem haviuo discussão sobee a 

Pinheiro Machçido e outros, garantindo o di- emenda., e ~:,i não pó:le ella ser repro 0luz.icla 
r ei to ele tod0s .as profissões de ordem ·moral, d cl d' · e 
intellectua\ e ii'ldustrial; cio ::ir. Barbosa Lima, em segunda isoussio o ora or pe im ao on-

r.: geesso licença para retiral-a. . 
sobre a libel'tlade de todas as pro,1ssões, iude ~ 0 SR. PRESIDF.NTE responde que no regt-
pemlen~emente de qualquer titulo escoI0r oµ menta não lia disposiçã.o que véde a r epl'O-
a,caderrnco; ·c10 mesmo senh or, sobl'e a ltb"r- · 1 · · 

d ncçfo elas emendas rej e1tacas em pmne1ra 
tlacl.e . r!e aclopçã9, segundo .as condições que di~cus•ão. 
a determinar; do Sr. Demeteio l{i heiro e Submettida á votaç1to, é rejeitada a. emenda 
outros, gÚnntind.i a, liberdade de t es tai' e ele elo Sr. Cost•t Machado e outros. 
adaptar; do Sr gpi tacio, sobre o mesmo as- 0 3R. FRÓES DA. CRUZ (pela ordem) diz que 
sumpto ; do rne31no senhor, sobre obriga.- 0 Si'. pre.,idente declarou prejLiclic.ida a 
to.rieclacle elo registro civi l dos nascimentos; emenda do Se. Demetrio Ribeifü . 
do Sr . All1ill'O C r • alca11ti, l'ala ti vo a inha-
bilitaç io p·ua cargo ou fnncção publira por O orador diz qt.ie esta emenda contém um 

l 1. · d . paraarnpho unioo; que o Sr. ptw;i•:lente 
motivo e e crença re 1g10sa; o Sr. Demetno qnan'do .i·uio"''' . preiuclicado os substituti vos, 
Ri rv-:iro e outros, s1bre a liberdade do exer- " 
cicio ele qualquer direito civi l ou po liti r~o em julg<t l.ogicamente, po1•que conteern sen:p1·e 

uma idéa opposta ou anttthettca com a icléa 
refação aos crentes ele qu,tl q!1e1· relig'ião; tio dQ art igo qüe foi approvado. 
Sr. Nel ~on, · sobre a li berdade de q1r1 lquer Entenrle que, si a emench Jo sr. De
p rofissão, in1\epenclen temente rle qualquer ti- metrio Ribeiro tem urna üléa. opposta a 
tulo ; do Il1 3S1110 se nh01', exig'inclo concur5o l 
ptra o preenchimen to dos cargos publicas qne foi approv::üla, tem nm paragrap_10 . que 
civis, em gTito inferior,sendo li vre ,, nomeação pócle ser junto ao substit1ltivo que foi appro:: 

d vado como o artigo elo projecto ele C_ on-p •lo gover no para o os C:.J.i"gos s't1pe t'iores e 
por acceoso o cios cargo3 medias. stituiç''ío. 

E' em segtfr!a. posto a voto3 e approvado o • Concluo, pedindo que o Sr. ·presidente sub-
art. '73 Llo pl'Ojecto : metta à vo tos est e para.grapho. 

Os cnrg-os publicas civis, ou militares , sllo Posto a voto3, é reje_itaclo o puragrapho 
accesóiveis a todos os beazi lei1·os, observadas unico ela emenda elo Sr. Dernetrio Ribeiro e 
as cond i~õ~s da capaci1hde e,s pecial , qne a l2i outros_ · 
estat nil'. v eem :'1 me3a, as seguiute3 

Sito ig- nalmente npprovn,1.\a3 as s::ig-uiutes 
emendas additiv;1 s : DcclaraçiJqs elo uoto. 

Do Sr. Baptista dit l\-Io!ta e oatros - Ac-
cre >cente-se- senrlo, porem, vedadas as ac
cumu l:.1 çõe.:i remun eradas . 

Do Sr . Lauro Sodre : 
A a posen tadori~. só podera Sôl' dada aos 

funccionario,S publicas em caso de invalidez 
no serviço rl::t p:1frh. 

() SR: PRE~IDENTE declar J. est arem pre
judicada<; a s emendas ri os Srs. Bn·bos:1. Lima 
e Demetrio Ribeiro e outros, e do Sr . Jo1io ele 
A vellar e outros. . 
-- 9 Sa . ,JoÃo DE AVETJLA R ( pela ordem) re
Cftter que sejni consnl tado o Congre~so si a 

Declaro que votei a favor do pwagraphô 
8º do art. 72 do proj ecto de Coostituiç1to, que 
ma.nela continual' excluiria do paiz a compD.~ 
n hi::t ele je3uitns e prohiiJida a fundação ele 
uovos c01rventos ou ordens monastic~;J , 

Sala elas sessõ::is, 16 de j :rneiro de JS9l . -j. 
Retwnba. 

Deelftro que votei coutr,i a pena de morte 
no exercito e armaria., mesmo em tempo ele 
guerm.-Fi·rmina Pires Fei·reii-a. 

Presente vot.1ria pela mais ampla liberdacLe 
re li giosa, ele co.nsciencia ou- ele profissito , com 
todo's os direitos civis ou políticos, ma~ com o 

complemen to essenci 1! ele todos os c~el)-eref 
corre3pondente;; . Votei p::ila ~uppressa') du:; 
condecorações e do jogo . . . < 

Saln. elas sessões, 16 de .1ane1ro de 1891. 
-Jose Bevi!aqu-a. 

Declaro que votei cont1'a o ar t. 7~ _§ 7º, · 
que prohibe snbveneiunar o cL1 lto rel1g1.os'.l; 
bem co ntra o § 2º elo a.1' t. 10 elo pr,1Jecto 
de Constitnição. . · : .. 
- .. Sa la das sessõ83, 16 ele Jane11·0 ele 1891 . 
:_Almino Jll·ves A(fonso . 

Declaramos ter .votado contl'a a emenrh 
do Sr . .!\feira de Va,conéello.s ao § 19 _elo 
art. 72, por .i nlg·[w1~10l-a r~strigtiva ela clts-
posiç'ío rio projecto co11stitnctonal. . . 

Ern 16 de janeiro de 189 L-Epitacw Pess?rz. 
-Joao Neiva.-Eclur.mlo 'Gonçalves.-:.ltme1çl,1 
Barreio. - Fir inim cl"' Silveira.-Pecl ro Ame-
1·ico. . 

Declaro qu e vote i p3b emenda su11p1'eS::>tV<l 
do§ 8º elo nrt. 72."..:- S. R.-1 .. de 8erpci .. · 

Declaro que votei con tm a ernP,ncltt nss> 
0·1iacla pelos Srs. Salda,nlia .l\farinho.e outros, 
goní'erindo o clire.ito eleitoral ús . mulheres, 
porque, coherente 'com as idé :s .q_ue .expew.l i 
na s3:>sã0 de 2 do co1·rento , cons,1Lleno-esccu
s'.\cla e-.incon venien te .n,quella menç'io es1)e 
ci11l e ex.prew;a, visto achat' se cornprehend1do 
implicitamente .. o ,, dire: to ·das 1'.1.t!-,U1eres a.o 
n. lis tamento eMtoral e ao exer c1c10-do voto, 
n n. genemliclacle cios terh1os ,Üo ])roj>3cto co n
stitu.ciona.l e ele todas as leis e regulamentos 
E leitora:'S. 

S l l ,,-,s 16 ele J·a11.e1·1,o de 1s'g1 .' -a. a. t a.s se~~o~ , , 
11lnieida N or;i•eini, 

Declararno.:i q ne votamo3 n, favor da ememht 
que supprime no ft na! tio § 7° cio n:r t. 12· as 
palavras-ou dos estarlns. . 

Sala. chis ' ses·õ3s, lô ele janeiro de 1891.
João Luiz.-F'. IJacldrà.- Jlifonoel Fotlgencio. 

Votámos · contra a abo·!ição da p:rna · de 
mo1;te nos crimes -communs (art. 72, § 22.) 

Saln. elas ~es.>ões, 16 ele janeiro ele . 189 1 .
lolío Vieira.- Frederico Se1'i"ano; .-J. RtJ -
twnba·. '· 

DIScuss.:l.o DO TITULO y DO PRO.J ECTO m; 
CONSTlTU!ÇÃO 

Entra em 1" cl iscussllo o tit.11 lo V do pt\)
j ecto ele · Constituição-,-Disposii ões geraes e 
dis.posições trwi.1itorias . 

E'. lida., comüclerr;icla apoiada pelp in
nrnro de repres_entantes que a subscravem e 

_rntm conj ui::Jctamente em · dirnu ;s1io · fl; ~ se
guinte 

Emenda a:l:litiv{i âs disposiç:Jes transito;· ias 

São i ncomptti veL; p'.1.ra os cargos de ~-o 
vernnclores e !eitos dos esta.rios ela Repnblicn., 
na sna prox ima organisnçã.o, n1io só 0s ci 
dadàos que quatro meies ant ~ s. ela eleição 
rlo Congre~so houvernm occuparlo o gpverno 
dos e·,taclos, como tambem os cidndiio; que o.s 
pre:'idirem por occasião elo pleito e[e.itaral. 

s~ l.t. elas sessões, .hnciro ele 189.1. - Nil::i 
Peçanha.- .\. Azeredo . - Uchon.Rodrifrnes . 
·-Lopes Trovão.-C . .r'o:-:é de llfallo. _:Pfres 
Fereeira.-L. ele Bulhõe; .-Jul-io de_1:a sti
lll os .- Pinlrnir·o l\facliado. - Jnlio frota.
Borges Me1leiros. - R. Osorio. - Cassin.110 elo 
Nascimento. - Thomaz F lores. - Homero 
fütptista. -:- Silva Crrneclo. - .Guimarãe3 Na
ta l.-Antonio Ol yntho .. - Antão . de Faria . -
Joaquim Murtinho. - Joaquim An tu.nes. ·
Frederico Guilherme de Souz1 Se1•rt1no. -
Eduardo Gonçalves.-Ros;tJnnior. -Luiz de 
Anliracle.-Tavares J;hlstos . -A.rneri c.0 Lobo, 
-F. Badoró .- Clrngas Lobato. - P;1i:\ão.
C;trlos Chagas. - Outra Nicacio. - Dernet1·io 
Ribeiro. - Co3fa Machado . - Gonçalo ·de 
Lag-ns.-Ferreira Pires. - Po\ycarpo Viotu. 
- Garcia Pires.-Fo.nseca e Sil va- e. Paletto.. 
Frederico Borgá3. - · Astolpho Pio. . 
Aristi des Ilfaia . - Jo ;~~ Ay9lla1' . -Thomaz 
Delphino.-Qr;. Furquim Wer,neck . ..:.DP. No
gueim .. - Q. Mendes. - Sl\ 11fo3 Pereira. -
s . Alves.-Rofrigues F'ern a i1des . ~Almino 
Alvar es Affo ~1so . - Felisbello Freire . ..:. 
Athaycle Ju111ot'. - Ivo cio Ptwlo. - Cesa.r 
z_an:a..- Barbosa Lima.-Pereira ila Costa. 
-Sll va. Paran ho.3. - Bella.rmino. Caqrniro .. -
Dr. El1sen Mwtrnho. - Joaquim .Fl!i.cio .--: 

-~ 



José· Aug.113to'· Vinln.es. - .Jo11o ie Si1uai1·a. -
Gabriel d :i i\foneze3. - Pri;:co Parai,;o. - To-

~- le 1ti11.o ele G,; r n dl10. ~- 1~. \ Vttnrlenkolk. 
.Jon.qu im Sat'111 PtJlo .-Jesuiuo de Al t.uquerqu~. 
- 1:.lal'iió de Vi ll a; ·Viçom.-.J. L. Co3111o e Cam
pos. - J. ;J; Seabra. - Gorr·e 1 R1tbello . -
Era-11ç1t Cnrvalho·. ·- Fr,1;0oisco M.i,yl'ink. -
Leite · QHicica. - B.:.trbostt· Lima. - Urbano 
lVfarcondéJ. - S,1! ustiano Maetinho. -Diony3'.o 

J - Cerqueit'.1.- Pedro Binlleiro . - . Francisco de 
Paula Argollo: - Fróes.-l3aptistft <la i\fotta . 
- Vi~torino Monteiro . . - Alvaro Botelllo. -
Veria.to . d~ Medeiros. 

· / 

São lidas, apoiadas e eu tr.1 m conj uncta-· 
mente em di s;u:isiio as seguin'tes 

Emendas 

Ao arf. 81 
DepoL:; das pctlavr-as - divida puulica- ac

crescent'l· Se - eh~ UnUo. 
Sala chs sessões, 113 de janeiro do 1891 . -

Cha,,-as L obato . 
., , .. Snustitulivo ao art. '76 

O ci:lrtdilo investido em funcções ele qual
quet' do;; tres podel'es nã<J poderá sei· no
me.Jdo nem eleito p.1ra as do ou tro. 

S1rla das sessões, lô de j 111eiro rl e 189 1 ·""'" 
Ulfl.(J·lS J,o/Jat O . 

Ao n.rt. 83 
Fica . @sbbelecido o serviço militar obl'i-

gatorio . ...,, ·· 
Sab cbs sessões, 16 de janeiro de 1891.-

Sâ 1l11dra'.le. . 

Ao Ul't. 83 

Adrescente -s~ : - nem-; ubstituição 12.BSSOl\l. 
S<llil da.> oé.;,;õe>, 12 ele j<tneiro. ue 18\:l l.

Betlarmin7 ilfend~nça . 

Ao art. 82 

Accrn3cente-se os seguintes: 
s 1.0 E ~n caso algum o serviço militar 

obriga to rio clurarà'· rn<d$ de S3te arrno3. 
§ ~.º Nã.o se comprahendem nu~ disposi

çõ JS de~te artig·o os mioLtros de qLia lquer 
religião. 

S.d<t elas sessêi}S , lô ele janei1·0 elo 1891.
.Me ra d-e Vu sconcel los. 

Ao art. 79, pal'agmpho unico 

Depois cl' pE1lavra - obf'igar .. se-ltã.o ~, ac
cre~cente~se . o seguinte:- por jLtrnmento ou. 
· O mab como es ta, acc!'éscentaudo-~e depois 

das pJ.l<lvras- devel'es legue;;-..:as seguinte,; : 
- .e (LO cumpl'imeoto da presente Consti
tuição . 

S:.d 1• elas so.isões, 16 <le ·janeiro de 1891 .
Meira .c/.e \Tasconcetlos. - B ellarmino Cai·

·- neiro. 

·'' 

Ao art. 77 

Divida-se o § 3° desse a 1tigo nos do JS · se
guinte~ · : 

§ .. S.õ Logo· que se reuiu o Congresso, o. 
pre$ideLlto , cht RcpullliCJ, lhe rJari cont<t elos 
motivos que o levtir<un a uHr da n.ttribuição 
do n. 15 do al't. 47 e bem assim das medidas 
de ex.c3pçlo,que por ess~t occt•sião houve!' sido 
postas em praticl. 

·§ 4.0 Í'elos abu3os cnmmetticlos . no em
prego dessas medUas l'll3poncl.ei·ã.o todas as 
autoriifades a quem elbs rol'em devidas. · 

Saltt das ses3ões, 16 de jitn ei ro de 189 1 .
Meim ele VasconceUo.>. - Be/.ta rinino, Car-

Substitutivos o(füreciJos á3 ellspo3ições 
1ra.nsitorias <lo JJroj e.:to :.kr Con~titui~áo : 

Art. 1. 0 s ,l o cónsideraclos · validos os ·errei
tos JJroduz itlos pelo regulamento eleittlral de 
23 ue junho de 189:.l, assim como as t.lispo:>i·
ções cio pi·ojêcto · ele Constituição organisado 
pelo Governo Pr,, \'i~ol'io, no que diz respt' ito 
à eleii;ã9, ·compo:;ição e furrcçõ~i> do prilueiro 
Co11 :;;TesSJ füteionttl . 

Art. 2. 0 03 decretos, regulamentos e 
mal$ actos expedidos ]Je lo Uove i'llO lJ ro
visurio e c;ijo.> effeifos não t (:ln lrnm ainda 
ce~sado, serãio lei:; d<L H.epublix 1, si nã.o forem 
éO:itrarin~ D,O; pl'eceilo.3 de~ttt Const,.tLu\,ão. 

§ 1. ° Ficam g ,mi.nti·las as patentes, 03 pos" 
.tos, os e 1J'gos innmoviveis, as coucessõe3 e os 
CL>ntrilctos· outorgn cfos pelo Governo Provi
sario, exceptualló.; destas clun.s u: timas cl:1sses 
os actos .que, podendo aggea,vani. situação 
tinanccir .. t clL> tniz, sejam ainda sus()epti veis 
de moclilicttção ou revogação poe parte elo 
Congresso . 

··. 1 . 

l~H 

administràção do estado, diz. que ach~a idéa 
morali sadora; vota. contra. ella por nã.o ser ge
ne rica. 

Votn l'ia p3lo art. 2° elas elisposiçõ3S t rans
itorias,tn<lS ou tende que. a dis posição alli con
tida eleve ser fratada em lei orcl1naria. 

O art. 12 pt1rece-lhe superfluo, em virtud-e 
elas emendtis n.o art . 84 e s~us §§,que o ora
dor apresenta. § 2. 0 Logo no começo da ma pl'imein ses

são orclinal'ia, o Congres>o vel'iticarà a impor
t<tncia th respoosaliilidade que pes1 sobre o Conclue pedindo n:i.o só n.o govemo actual, 
Tliesouro fede1»ü pela conces:;ão ele subvençõe3 com0 n. torlos que se segrürem, que proteja,m o 
e garanfots ele juros, fim111do cleoi·le ji sL1s- h0me111 que cumpre o seu âever, qnor dEJ ntro, 
pensa, até ulte i·ior cleliberaçKo do mesmo qner fóra do pa.iz : o Bl'azil terà, t 1ntos rleC•31l· 
Congresso, a conce3.>ão de auxilios cl~sta n;i.- sores, tantos soldados; tantos mwinl1sil'OS, 
tureza. quantos são os seus (tlllos· 

S. R. - Sala das S'lSSõas , lG ele janeiro elo O SR . .Tos1:1 i\'lARIA'.'l'O (p ela 01·de m) -
1891 . - O_livcira \l(iltadao . Sr . presi lente, o Congresso tem-se mo3trarlo 

. • , ' muito e111penh(l,do em apre3sar a pa-;saQ"em 
O ;~r; Re.t~inb~ diz , _~u g como º.~ d1t Constitu ição, e pos<;o <la_r te;bmunho .de 

clenia .. , ornclore, que o pr ecedeiJm, pert~nc-. qne dentre aquelles que m·lls S3 teem empe· 
lambem ao n:une1•0 d;•quel!,, s qne rl%e.J<l.IU nhnclo ni; to nã.o me Otbe o u1'i mo IO"'·ll'. 
!lU C qutwto n.ntes eutrer_n 1w loga l1dac!e ; por Domina.do poi· este pens t:nenfo, ve~h" pro
~s~~· llJJe'.m~ se ?ccu.pam_ con'. _tres ou q11 '.1tro por. n, v. _Ex. um alvitre qLD me parece 
,u t r go~ cLt LJonst t t L~W:t0, . rnclmdos nas cl 1 ~po- muito n.cceitavel. 
sições g-ernes e truus1 torias . . . . , . 

Co me-ça. dcplomndo que actualmente e esp 3- q Jll'?.J~do c:rnst1tuc1onal pode-se. rlr zei• qu~ 
cinlmente com n votnção de hoj e, se esteja. esta ~iv1di1.lo em <l~l 'LS par tm: aqml~o qn J 0 
fol'mando uma republica inferior ao que ha propriame~1t~ co~13lt t1!c1ona.l e aqu11lo que 
annos pedia p al'l.L a, rnonarchia. ·o Marq uez ·de :vae. constllur r d1spo.:;1ções gorãCl3 e trans
Pombal, e o conselheiro Pn. ulino J ose Soares itorias. 
de SoLtza. . . O Con gresso jit. votou tudo qnanto. se l'e-

Passn;odo, .a _ occu~ar-se - oom o art.. 8~ , cltz fere à. p:·trte con ,t\tucional propl'Íamente_ di? 
que a d1spo,1çao a lli exarada vae ferir rnter- e por i-;so eu pedra a V. Ex. que a comrmssao 
es;e;; i:m rticulares, e ao rnmo ela classe rnili- de rerlacção ficasse incumbida ele redigi r este 
tara que se orgulha de pertencer. trabalho, para que, logo depois de votadn.s 

Apl'üveit:t _a. op~ortuntd ~i:ie var 1. prot 0 star as dispo~ic;ões g,1raes e tl'<tnSitorias, pudesse 
contrn a d1ss1cle1.1cm quer~ tmprensn. d12; ex rs- entrn.r immerlL\tarnente em Lliscuss·:to, db
tir no ~e io ela m•mncl1l. O que pocle exis~ir pensando-se as>im o pr,,zo do J'egirnento (ncYo 
;l]!i como ex1Bte em todas as corpol'acõ8S Seta apoiacin-<), qne se tOJ'mrà irrntil desde que .ià 
cle:ipeitos e desgostos por contrnriedacle>, m''S est rja. feito o Íl\ tba.lho, pot'C[llB e:;se pfa.zn foi 
rlbsiLlencia nune-1. co_nlieceu na. n.rm:11fa~ onfo trnic<tmen te dn.clo µai';i, hi ver temp l) ele se 
ha o rn ;1i~ JlUr'O patrioli~mo, tlescle oalm1ra.ut8 fazer a redacçã.o elas emenda~ votn.das. 
ao nrn is puro nrnrinheiro. o SR. P1msrn1m TE- O pediJo :.lo 1111b1•e r~-

Contimundo nas observações sobl'e o art. 8° pl'esentante ;;:wti. to :na.clo em c:rnsid·.Jr·ação , 
diz que no paiz como o Bt•azi! cujo povo é 
completamen t<~ heterogeneo e sem eduJação oppor lunamcnt3. 
na.cion" 1, onde se cont-1 com um numero tão Fica n. clis 311s3ão adiada. pela hora. 
avultado de analplmbetos como se pretende 
estabel.'ce1' um sor·teio milit<tr pLra que . de 
entre o povo saiam espontaneamente servi
dores para a patria ~ 

Mostra a ogel'isa que o povo hrazileiro tem 
pelo serv iço elas armas, e ns diffi .:uldacle~ . com 
que lncta.ram os governos pt1s1aclos e com 
q ne lucta o actual ptu''' obter soldados e mari-
nhefros. . 
- O Ol'i\clor quer que se cles[sta como princi
pio éla conscripção militar, mns não quer que 
se feche a porb corno lil e p1rece qnerer fazei' 
a Constituição ao voluntariado e ao eng-»ja-
m~~. . 

Mostra. em s9guiclct que é processo d·t con
stitu içfi.o do Fraoç>1., ontle, apezar rle todo o 
patri61isrno e el e outras concliçõ?s quer.ão te 
mo:>, o s:Jl'tei1) ain_da. hoj e, o sorteio é uma.. rias 
i:ous:ts mais sel'ias a peeoCCL1par a attenção elo 
governo. 

O orador rfüo n.dm: tle sol'teio pal'Ct a ar
mada. 
. A n.rmada brazil eira,como todas ns armacl11s,· 
rleve compor seu pessoa l com inarinheiros que 
elPsde n. mais tenra idade tivessem se ducado 
pÚ;1. esta -v ida. · 

E' na marinha. ele c<tbotagam tambom qne 
rstà o viveiro r.le marinheiros par,, a n osm. 
arm 1da·, nns para. isso é preciso conceder- lhe~ 
garantias e protecção. 

A este proposito trata ela c1botagem nacio
na 1 e indicJ, n.s ca.us is porque e lla não pro-
spet'a entre nó.> . ·· 

Apfoveit;t a ·occ-isiã.o p t l'il. chamar a atten
çã.o do Cong.resso 1)ara outeo assu!llpto militar 
cons igra!ll) nas clisposiçõos transitarias. 

Diz que o Conselho Supl'emo Militai', no re
gimen dec:thido, não eri~ con~titucioual; exis-
tia por tolerancia. -

ClHm:t a attencii,o elo Congre ;so para o tr;i.- 

balho do St'. Valhc1io, emº que crêi1 um Su
pr11mo T ril1unal Militar,n. exemplo elo Supremo 
Tribunal Federal, p.Lmjulgar na pn.rte mili
tar. 

Trat tnclo da emenda que incompatib;list os 
govam.tdores que e stiverem quatro annos 1rn 

O SR.. PR.ESIDE:'<TI': designa para arnanllfi a 
seguinte ordem do dia: . 

C_on ti1nmção da primeira rliscussão do titulo 
V do pr.:.j "r-to d A Cunst ' tui çii.o - Disposições 
gerc1es e disposições transitarias. 

Levanta- se a se3são ás 4 horas ela tarde. 

DlSCLmso PROFERIDO NA SR'iSÃO DE 8 
Di-t; .JANEIF<.O DE 1891 

O Sr. Antão de Faria (movi 
m~ntn de attenção) - Sr. presidente, si eu ti
vesse nsado d;1. pttlavra quando Sll discutia O 
c2tpitulo r ela.Livo á rliscrimitnção ele renr!as, 
por certo não virb . occup:w a attenção 
cio Congresso, porqt1e fallando então sobre 
aquelhnrn1teriil., inci.teutemente me havia de 
rareri1• ao assumpto que se acha em discussão. 

Quando me foi dado, pela primeira vez , 
estudai' o pt'ojecto consti tucional, su bmettido 
it no3s·t consi•leração pelo Governo Provisorio 
confe.;so que soffr i impressõ.es diversas a pro
porçã.o que procedia á. sua leitura. 

Assim é íj ue O art . IZ rne dei XOU a im pres
são de que os compromissos do Tl10so uro <•.ran'l 
grande.> e ele que o Govarno se vht em dilflcl]l-. 
duel es para satbfazel-os . . , 

D<l facto, desde que o .Governo Prov isorio, 
em vez tle cli:scrimin<Ll' per t'e itai!l ente" com-· 
petr-•nci<L ela União e elos es tado~ em mater ia 
el e irnpo,t os, ao c11Dtl':1.1·io, r 'Ser·v11va n~ue lla o 
direito ele, com este:i, tttxar cu1nulativame11te 
pro·luctos, incl11s trit1s, etc , , era n"tnra.l que 
caria u•n de nós fb.1sse entendendo que o 
Thesom'o não se itch:1va em muito boa,s con
rliçõr>S, vbto como era prnciso, a lérn das fontes. 
ele renda destina.elas exclusivamente a U n ão, 
q·te esLL fosse procurar outras ele que 03 
estados jà lauçavtlill mão. 

Esta fo i a impressão que me deixou o art. 12: 
-pobrez.[t, da-unii'.\o. 



O art. 34, p')1·óm, crnsou-mé impees3i'i0 Além llist J, rnnl io;•e;;;, a mon:;rcl1ia , a vel ha 
r.o :npl ,· t 1mente dlrnrs:l. Ao lei' e~se artigo mona1·chic1 , tk rj_11e u(1s tanto mal dizia
pat'echt-me que a Un ião tinha rect11'sos de mo;; . .. 
S ~ •bi·u , por-que, rnalmente,]Jor e lle., e! b r eser- 0 s A ~ 'd t . R . LF_;<EDJ J;;r,r, \s - ~" mereci ,tmcn e. v.t;·a para si o di rei!o d3 animar ·a industri ~, 
a agTicultn ra o a i111111ig1•,.i çfio,cleixando assi:n O SR . ANTÃO nr" FAH..rA- . .. jit t inha feito 
n:na por ta abcet't a t odc~ S ess:is de,;pc%a,s qne algu:na coa~a no sentido cb cpi llo-que rir1ni 
li o}J ir·S so1'prelt'ml8m,pi'incipJ lmente aquel-· rccLtnnm os ['e'det'U iistas . 
l.t:; rpc se l'O Co~'em :i p.is tti cl<t agricultura, ao Assim ó qne no -a'rt . 4" ela ulti mn. lei orça-
SJ1· v:ço do co 'onisaçfLo . montr1rh, ele 24 de novamb1'0 pe._ 1888, lei qnc 

1\la is ado:rntc, pelo di>po.>lo no Mt. 63, que foi jWor·og,tcht pelo GoYel'!lo Pr·ovisorio,eoLW<t 
ú unu coboeriucnc: ia log-ic.t do nr t. :H, a irn plicil arnol1 te rlecla:ra<lo qu ; a importatLi .i, 
U1iilo ckrnu a si o tlominio (h~ tel't'[1,S elevo - cb vcnfa daõ te:'ras t!evolutas p:-tssa.va a rer
ltllas d<t Rcpubl c,1, 11al11m l111en tc cc1111 o ·in - te:i c.~ « ú.s pro1·incia.;; , deS3:1 tL t L em cle .rnte. 
luito u!J ico de colo11is:tl -as. Con:;eg ;:intemcnle E' certo qu e o ministro eh fazenda el o 
li clnro qnc :1s.3'1me tam bcm a i~,1s ponsalJil:- entiio, qu erendo )1 ludit' n. dis posição legisla
dn<l c: das cl e3p ~ z ::t3 com 0 s8rviço ü3 colo:1i31 - tiva, expedia u:1w. circnlar âs .tllesonrarias, 
1;:-w do · povoa mento do -so lo, 0 que parece cL:t eemi1.nndo que a cobr«111ç:i, cln.q uclla irnp01'
d t~n10n 3 li'l1r a coni1an c;a tlo íl o;roroo nos re - Llnc1a fo3se fei tct por _estao, com esceipturaç:to 
1' !1 !'303 rio Tl_1csonro . r~i s porqnc , St'. pr8si- e:n sop:1t'<ttlo, e, cm tempo oppo1·tuno, qne 
tl r: nt ~, nl'i1idi ;\ ~; impreSSÜ3S dirnrsas , qne nfi'l so dizi rL rpanio, ros;:c rn enh·e ,~·no ; ús U'!e-
'"lll nvrn cs;,ii ito prorluzin a leitnrn do prn- sonrari is d1v; [H'<JVincias as cri~nli:1s nrt'CCJ -
j < .. ·li . dad:1s . -

:\l g11n i tl ig 11·os 1'cpresrn t·into3, cncri.ninJo l ~coclarnar.lct a llepuh!icn , institniLIO o Go-
o 8S' nmplo do q1ie lt'"tllL o art . G3, sob 1~m v,1rno Peovi;oei,1 , a a1lministraçilo rio-grnn 
po!1to de vi~Ut (]l1 8 não me p:ire3e accai tavcl, de:i:;;_e, o:,;tn.:iai1dn ri q11 eslii:o, pediu com ins is
alJ:rnr:l o:.1andoaconsideraçilo çlo parce! l,tmon to, tenct:.1 ao Sl'. ministi'o -c1 _1 ng-ri~ulturn e p1s
]lJYo:i.mento e api'Oveit<t1118tlto elas teri·Js ,c:in- tet'1oi·rnento ao St'. ministl'o e[:;; f,1zemLl, a 
si.let'lim cst:.is um [K1ti·imonio ·nuciou3l que l'G\'og-açio dess .1 cit'Cc1!.11'. " -
c[,J\·c se~ zelosamente gtrnrtL\Llo em Len -Jficio E Jc nltimo, atteodcnclo à rcclamaçio, dc
f'utul'O di1 ~.1llectiviüaclc braziloirJ, e jnlgJ.m terrninon r1ue a rn1portanciJ. da v~n ~I D de t.10s 
unm inir1uidaclo clnr -se aos o.: ta!los o dominio tci I'<<S Cos~c, cm ca1 h o~tftrl o, clirectamen te 
clastBi't'::tS cl JVolutas n ~ ll es existentes. colJL"ad.1 pc l arospectivaacl~11in i.,trJção,e ass 'm 

Entl'o os qua a~sim pe 1s:1.111 acha-se o meu SJ e ;tá procedendo . 
anti"º e illus ti'e coneJiu-ionario o Sr. lJb :J - 1 Portanto , · r epito, a proprfa mornwcilia, da. 
el' n o~ rnn aclor pe_!o Para

0

ná. Sinto estai· e:n_ qua l t ·rn tas cou:as foi.is di:damos . .. 
ll e.-;acconlo com S . Ex . , poi~ , impugno o l'nr SR . R.EPRES:,:-"1'.\NT ó- Co·n nzi•J. 
lll' i !'O elo p~.1.jecto constitucional e só accei 
ta ei a en:end:1. ela cornmissão revisora. clc3SP
p:·oj<;r.lo, si nio for accei t n, pelo CongT<'S3o a 
q1rn tirn a l: on rn de snl:metter ii. sua consi .. 
cleraçifo . 

os. il ! ustres r epr2sen tnn tss qno a r g-u111e11 -
ta.m no sen ti io de llem 1n:;tt'<U' que ri. p:·o -
pried::ulr. oil3 te1't'as çlovolntas çlevo c~li :3 t' á 
Uniiio, en tro ontros arg umentos, lembr3m 
q1u h:i. c~tadm onda -nii.o exi$tem trres terrns, 
e qno c3,e;. acloptado o al v t re constan te ela 
emrnda que ro~mul e i, fie~rL:m e:n condiçõ ;s 
in"eriô : e; no3 out!'Os , sem as vt111 tagens equi
val ent es :is q11e p:1ra este:: resu ltarão da 
p i;5c <1 . s ' o in t1·imonio. 

Senhores, o que so qncr, o q11 n se 1weteJcl3 
fa7.Ci' das terras pn hl icas ~ A provei tc1 l-a:; no 
se:1t i1lo do bem rulJlico. 

Qu 11 o intuito clnq uell e3 q ue rc ~ l amam p~ra 
os e:.; tadns o pos::e cl"ssas te1'ras ~ E' o ek pro
mover o scrn povo··men t ') . 

Si h[). es ta:do.3 onde n5o ha ter cas devol 11L1s, 
e porqn i teem a fe licid:1de ele te l-a~ t odas 
povorritas, e esses evideo temen te estão, a est ., 
respeito , em melhores co:1diçõ3s do que '''lue l-
1 •s qu e as tem devo lutns, não oc.::11paclas, uão 
n' i is:1 das. (A.poiados. ) 

Argumenta-se, tnrn brm.com o facto ele en
con t l'ar-s ; na constit11 ição americana , n;i 
nitimn , disp• s'çõos r eforeulcs [1, terr:1s « le 
prop riod :el e da Uniiim>, P, ao que pa.rece, a l
guns memb1·03 tlcsto Congt'esso 011 tendem 
que alli a. União t ~ :n 11 111 :L prop1•iechde ele 
1·.1r1·as devo!:itas mais on monos sm:Jlh ,rnte 
{HJUClla qno t emos . 

_ N:'í.o, senhore3. 
Já diversos representant e~º occupanilo esta 

tl'ibmrn, teem _ most rado que aqnclla f odera
ção veiu lle uma conredernçã.o de estados in
d0penclen les. 

As t er ras a que se i•efere aquella constitui
çi°Lo são n's que posteriormente a União olJteve 
por compra . (r1poiaclos .) 

UM SR . REPRE3ENTA NTB - Bem, mas isso 
não fazem conmo~co . 

o SR: ANTÃO DE FARIA - · Essas, as que o 
governo dtt União Brazi leira obt iver por com
pl'n, cl rrqu i por doante, serilo delta : ningnem 
ll i'ns póde ti rar . - · _ 

UM:\. voz ---:Mas ess.1s não são clevolut~s, sã.o 
propnos nac10naes . 

o 8:R. A::-nÃcY BE FARIA - Não são 'devo
lutas, mas acham-se nest11 s condições ns ter
ras ele CJtD fo lia a constit niçüo elos ameri
canos. 

o Sic. AN 1'ÃO DE FARIA- -.'' já nos li11!ta 
da•l_o a irnpol'tancia c1,, vcn(b chs tenas de

-vo lu ta,:, import«11ci:1 qnc os estilclos e3t1b 
c?IJr:;tnLI[); já linha con lhdo ás an tigas pro
vrncias o fruc to d0ss0 pntr irnonio, rpc hoj e se 
rcclcrn11 para a lj nião. 

Demai;;, esLt é p1rf0itamenle inco:npctcnte , 
não póde absolutamente t':l zer com wrntao·em 
o reg ularidade o ·s2r vi ç; e!> rovo,.mentg cio 
s:ilo (opoiilclos), como a cxpt:riencia o tem de-
monstmclo. 

Aquelles r11ie conhe3em o s3;;v iç0 e[;) colo
nis •ção e o t em cstucl1tdo d0 • p:.i rto .. sabe m ciue 
elle, ne.; te pa.i:~, t.·"111 sido completamen te lle
sastt'oso P<ll';\ o Tlwson:·o F<tcional. 
. UM .SR. REP11.BSENTANT8 - Apoiado ; tem 

u lo so um sorv.eclouro de despsz::t. 
O SR . J\ N'Li.o n3 FAIUA-l-Ia uma co :isiile

rnção capi tal neste ns mmpto , e 8 a qtie diz 
respe ito it rednc;,:ão ele clesp '.l zas, que ele rn S31' 
a aspil'açfüi e a preoc~upaçiio constante do 
Governo - · · · 

Impugnando , po is, o_projecto con~t it uci ona l 
com o int nito de coope1·111' para riue essa rc
clucção se füça, vou, senr duvida, ao encont ro 
do pensamento governamental . -

Quando aqui se fez ouvit· o l10m'i1cl o S1'. mi
nistro tl<t fazenda . ell e nos rl i;;rn f)Ue a cles
oeza cla Unifocrncle200 .000:0)0$ annut l
mente; não nos disse, por!i rn, em riue se gas
tava tan to . .. 

· º SR . AMARO CAYA LCANTI - Ne rn p1'de 
tJ;ze t'. 

o SR . AKT.:\o DB FARIA-.'. não veiti cl iz,3r 
ao Congresso qual era n. eli~tribuiçiio d is ver~ 
bns para a tte n.tee aos "clilfe1•en tes serviços de 
modo que nó3, aioda mesmo que pl'C ten l e~se
mos estudar o assumpto, propor u reclucçã.o de 
despezas; uã.o o podíamos fazer toma ndo por 
bns'l a simples e incomple ta cleclarnçã.o de 
S . Ex . 

Mas, apesar disso, v11u mostrJ l' ao Con
g resso que só em um dos-ramos do serviç() 
pub lico-póde a Uniãb rccluzi l' de 10 .000:000$ 
a su::t despeza. . 

O seniço denominado - Terras e Co loni
sação- a cal'g-o ele divcl'sas repartiçües,:i.lmm
g-.i ~i a c~scr im i nação da~ terras . publicas , a ve
nlicaçao elas medições de posses a leg-it i1mr 
a cbmarc:içi'lo de lotes colonü1e3, a d istribui~ 
çã.o e localisação ele immigrantes etc . 

Com esses serviços gast<tVa-se anmrnl
mente 10 . 000 : 000~, poi$ esta era a verba 
a 0lles cl estinarJa . -

Vaiuo3 ver quae; os r esultado3 colhido3_. . 
Em im terh ele r:Iscrimiri•ç:'i.o de terrt1s, de 

le·,·it in1·1i.;ão de po.s:-;es, µ1r·g11 Htt) : y 1p10 t1 -
n1f..u11 ,,s na monarchia, o que ternos ainda tü 
Repnhl ca-1 ' ~ 

Tinllarno s o saqíw legafü:1.uo, ele fctcto :rn-
. toris:tclo paio governo , porri1ie o _pt'OC?>so e i· -~ ~ 
este : non--;eavam-se juizes co1111111ssu1_os p ::t'.t 
os differo-ntes mii nicipios poi' iudicaçiío dJ; 
p1•oprios interei;satlo3 iia acquisição ele toiTa·~ 
o:i cl ê1S influo:icbs lüC[1e :;1cnjo:; ]Jítro:i tos, co:rt
p::ul r:es o· ani ig-o :; mnihs Yezes oram pecte l1' 
cle11te3 6, leg-iti;mção de snppostas pos.;es, 
• Estes illl'entav::un c:ilti vndo3 ou co:i1pi·ci

va111, como t ive oc~1s i :10 ele oli}?rvar, poe 
50~000 ou GO:';'JOO o direit() de po.sse cl1~ um 
o'Jscnro CJ bo6!o e, requere ndo a res pectiva. 
l og- i li nHçfí.o,c Jnsegni ~1111 do jnil. co'nm issario o 
do ageinien>or, 111\0 a cle:rnu·ca.çío_ elo dobn1 
elo cult iva'Jo, conto rnnmh n. lei, HH18 n ri_~ 
unw, d nas, tt'C5 e qnat;'J Jcg·n:1s, quo Já i 11i1 
agtu abaixo, co:110 se c!i7., ror t'al t.i t1 c· h•) 1. 
lbcn.li~a •; i1o do sc1·yi.;o. 

Dir-so·-IH:é< \ Un iáo pó.lo 01· g;n ni.>nr mellll.lt' 
osso seniço)). M11s lle q•.n m:Jdo o f.1rit. sem 
:1 u:; mon t u· ex tra.oi'dinal' ia.mell to a. do.;-pon 
peb c1·011çfo üe um gi'.i nclo numero de l\rnc 
ciom1.1 ios ca p · z 'S e cffe:::I i varnc;1t) 1·2spons·i
veis '? E a n~o S•ct' nsslrn, a c0nliuu~1·-3e a 
pi•:lt '. c'1 cm vigor, pe,·g unto : como v.•.c a 
Uniilo toe cnloza, ele escolher j uizes cornrn i , _ 
sarios sempl'e s·;vcros, ngr irnensores sem p';·c 
c:qnzc:s e p1·obm? Como póck ell<t con tat' qnc ._ 
1)arn a veri fic ,1çã.o da cu llu r~t o ffe :::t iva o mo 
l'a la lubit nal nppare;:iun sempre l 10:110n~ 
pi11·os. incapazes clu mentil' em j uizo? 

Posso gamn tit' a este Congresso ( fa l lo pr::lo 
Rio Gt'<cmle do Su l e penso qua ro..leria fol iai· 
pm' rnuilo.> onti'03 esLv.los) que ::t m;1 ior pal'Lo 
das tef't'<t:s d<J'l'olutns, hoje c;-n tlomi nio p;ut i-' 
cu lal' poe lec;it im:cçfío, Coram i i't'ogu !ai·;no:ite 
cbticlas ... •. ~ ~ 

U:11 SR . RBPRB3BXTAKTB-Cri:ni 11 03ame11le 
obtiL\as . · 

O Sn . ANTAü DE f,1.ruA-- ... cciminoia
mcnte obti lns . - (Apoiados.) E, Sr . presi
dc:ite, o saq"trn já esL1.va desenvoll"iLlo de bl 
modo, a n.udacia el':I. tan ta que no n b Gr n1cle 
do Sul deu-se o fa r: to tle nm j niz co mrn i,;:rt 
rio invc1dir unn pequena co!onia, c11j c-s lotes 
já e.; tavam demnrcados e alg uns occu 1Hdos, o 
timr par:i. O r8l iz e S!l ~lp0:3tO posscii·o 60 e 
tf,1-utos lo t.,>c;, cnj a medição ha vin. si.Jo feita , 
sem -p1·otf's to, lll ;urna; antes! · 

E isto que ss 1bYci. no su l dava -se em toda 
a parle. 

E devo le111!J r n1· ainda. ou li\t cit'CLlílE ta:1-
cia, e é ·que no principio deste serviço não 
e:dstht~~ rrs inspectoi'ias e3pecirres, hoje de lc
g.icias ela inopeetoria; ge"al, creaclas nat n
ra lrnente com o ftrn tlmbe.n de fi sca lisar -a 
p ir.te propri 1 monte techni c;1 dos Pl''-' ()essos· de 
legi t1111 ,1 çao_ Cada unn d<Js3r,s rnp 1rliçõe; com
p·reh1_1111fü1 ebas sec~õos : uma c!ian1ad:t do 
<'.!11ovirne12 to)) e .cnc.1rrcgacla. tla rncc; pçi'i.o e 
01 . .sl i' :buiçlto doJ 1mm1gTantes pBlos div<:Jr.3Js 
nucleos , otilm, -ª secção teclt nica.,' a cujo 
cargo fie ;va, én t i·e outms serv iços, o tla. hJ
l'ilicação dns med içõ8S foi tas -pelos juizes com
missiú\o3; e ernqua11~0 por (;qa n ' o er.im 
deul.1rndos exac tos aquolles traba.lho3, 03 pre~ 
siclente~ ele pr?vii1:L1. o o-3 ac~uaes governa:. 
dores nao poclmrn ,1 t1l gar os rcspecti\'os pro
ces;;os ele modo deilnitivo . · 

t,Jna.udo, St'. peesiclei1te, nus, os re pnLlioa
nos, tomamos con ta da aclm i ni~tra çã.o elo H.i o 
GrP_ndc, cu , por m·era cu'riosidade, fl:1$Sei 'cm· 
revista grande numero d3 au to.> tle mediçõ<JS 
jit julg-ltda5 e veeiil9qei que em 90 °/0 de.1t3s 
pt'occ~sos os m~tpp::i.s J utltos nos autos esta vmn 
cm cle.saccorclo com as memor ia s rnspoc tin1s ! 

-UMA voz- E' um escandalo ! 
o SR. ANTÃO_ DE FARIA - Pos lerior1miµ te, 

qtwuclo era m1111st ro ela ag-r'cultu ra o ~r . Do
mcüio _Ribeirn, CJL18 me confiou a ·supcrin ten 
tlencii1 do serv iç') de 1 terr11s e colonisação 'n'o 
Rio Gr 1nde, tive~de examinw muitos auto3 
existen trs na Inspcctoria de Tor ras de n1e~ 
clições j ulgadns exactas 1ior essa re1;artiçã.o e 
que realmente nã.o o estavam, t al era n 
pouco ct~ 1daclo . ~om qne ahi se procedia · ao 
exame, as vertflcnções . -E estou certo ele nii.o 



me atfüstar thi 'vercfocle :amr1na11cio · que das 
1 leg-itimações• feitas naq\lelle est,1do lh não 
-
1 

merios de duzeut<J S em C!ljos autos o mappa 
') ·, dis ·~orrlrulo memorial t' "'Sp~cti vo l 

Isto cC>nfirma o que já t ive occn,siiio de 
dizei', quan1lô affirm.ei que em mate.rilt elo le
gitirnt:içi'ío do posses o que temos ó o saque 
nnis ou menos kigalisaclo devido á f,d ta ele 
Jlscalisação resuitante· eh irnpossibili çhele ele 

, tol'qir effecli va . a responsabilidade tios 
rigen tes do govGrno contrai es pn,l liados por 
tu,llo o pniz. ' · · 

Além r!isto o pe3soal dns _ inspectorias, em 
regi',1, imcompetente, só roconhecilL a auto 
ridade ele um fiscal, que or:i, o minbtro , e este 
estava longe. A acção tle um presidente q1m~i 
nun ~"- era effi ·az no sentido ele evitar nhn :l is 
commetli .los por fünccionnri03 qne reccbhun 
protecç \o e am pnr<i tio a! to. 

- J;;to.-quanto ao serviço de terras. Vejamos 
ogorao de colonisnç'\o, qne ninda estrwa em 
peiores _condições. - . 

Como se sabe , o regimen monarcl1ico le
gou-noõi_, entre mui las cousas I;uins, uns ce
lebrns con trnctos p'.1r::i, a intro lúcção de im

. mi;.;.rnntos , m01 liLla incorrve:iiente e ~em re
\ _ snltaclos vnn t:1Josos. 
1 Pretenrleu povoar o paiz com immigração 

trazida .ª tanto por cabeç'l,é um erro que tem 
como priocip d cons0quencia trazer-se p::1ra 
·ca o qu J ni'í.o presta no velho mundo. 

l'.~u voz- A escoria. · 
Ü Stt . fRANCI3CO GLIGifü'.O (ministro da aqri

t · cultura) - l\ão apoiado, is;o é tlworia, boni la, 
nnin1rro é o que tem provado a pratica. 

o Sr.. ANT.:\o DE FARIA- Aiod:i.os ultimas 
immigranl ~'S in traduzidos no Rio · Grnwle cio 
Sn l.. . · 

O Sn.. F11A Ncrsco CiLICERHl (minis/TO da 
ac;i_·iculw;·a)- Sq.o excelle11tes, e o nobre re
pre3onlnnte foi su perío te nden t'3 no meu mi
nistel'io; ó re:;p::rnsa.vel por tLtrlo e não apre-
senton pLino diverso. . 

O Sn. ANTÃO DE FARIA- Nunca. Cni snpel'
intenrl·ente do mini.>terio·c!e ·v. Ex. 

.., o ·sa~ FRANCISCO ÜLJCE!UO (1nin islr-o da 
agriwltw·a)- Foi . 

i\ 

. o SR. J\NT.\o DE FARIA- Fui D:l aclminis
t t\\Ç'ÜO do Sr . Dernetrio Ribeirn . V. Ex. esta 
cng:rnaclo, mas como insiste, ha de ·permittir
rno a Ü'anqueza do dizee-l ha, qtw, as~ign~ntlo 
a minlm exo neração a peeliJo, . ele um cargo 
que cu officialmeote declarar.< não acceitar, 
clem.onstrou nib estar a p:tr clo3 negocios de 
s1u secretaria. · 

O Si~ . FRAl'\ClSCO GLICEIUO (111inistro da 
a_7riciih1ra) - Foi no:11eaclo por mim e por in
terve11ç1í;) ela pol itic'.t rio gTanderise: é e3ta a 
v crJacle. 

o SR. ANTÃO DE FARIA- !\las é verdade 
,_;_ tambeni que, quando se cogitou ele pedir- se a 

no:11eação, oppuz-me systematicam ::rnte, tle
clarando qne ;:ó em determinaLlllS condiçõés 
que me permit liosern Dft.\t• no senti,Jo de re
gu hn· o serviço ele co loriis·: ção, eu po:le1ú, 
:lcceita l-n . 

o SR . FRANCISCO GLiclmIJ (mini stro clv 
agriciilturo)- Então V. Ex. queria ter o pm
zor ele ser nomeado p:1ra clemitl .il'-se. 

0 SR. ANTÃO DZ PARIA- Mas, Si estou a, 
· - a dizer que nã.o querilt acceitar ri. nome:.ção, 

O SR. Ju r,10 DB CA'mL os- Foi soli.citaclã 
n, sun nomeac;ão. 

() SR. ANTÃO DE FARIA- Ma> não por mim 
ne111 co:n o meu asse.alimento; e qu;11Jclo se 
exigia elo mim com insbncia a accoitação ela 
nomeação . .. 

o SR. JULIO DE CASTILHOS-E ncceitou-a. 
o SR. ANTÃO DE PAJHA- ... fiz com que o 

governador t ;legra1ilrnsse no Sr. ministro , 
declarando r[11 e ~Ó- acceilnria o cargo si i11e 
ÍP'SB p3rmiltUo rcgufanMlt lll' o s erviço e 
lf) t' um secretar ' o parn cnj :L remunet'<tção eu 
desestia ele 3 :600$ do ; meus ve11cimo11 tos, re
servando para mim o bU!Ticiente apcmns para 
occorrer as clespezas com viagens de .inspecção 
n.os nnéleos colooiaes. 

Ul\I SR. ; REPRESENTANTE - E' muito digno 
o acto d0 V. Ex. · 

.O SR . FRAl'\Cl ;co GLTCER!O (.ni11i.uro da 
agriwlturo)- Não soube cle:;s1t comm1111icaç:ão 
de V, Ex. Mas a qncstão não ó e2t1 . 
Apre~cnte V. Eeí. o sen plano de irnrnig ra

ç;i,o, p:wa po .. let' _r.r itic .r o 111 011, 0.11e V, Ex. 
clern con11ecer. . . 

o SR . AK'l'ÃO Dl•: FAJ~[ ,\- V. Ex. soube da 
oornmunic.tç.ã'o o resp1mlcu até neg:llivn,mente 
quanto ;i, rngclamentai;:'ío. Por isso o!lkinl
moute rocusJi a n omen~ilo 

Não estou critican do o pl·rno elo nobre mi
nistrn; hei do foz el-o em tampo opportuno . 

O SR . F t-: ANCISCO Gr,1cruR10 (minis;ro do.aqn: 
citltiiro) - Não me passou desapercehielo o que 
V.- Ex, cfüse. O nobre reprrsentante disse qüe 
o plnno de immigr:1çãb e sim plesmen te desas
t roso. A qnestão çh terr,1s t em conuexão com 
a immigrnçiio. E' por isto que ·quero ver o 
]~ l ano elo nobre represe9tantP. Não é. oó 
fnl!nr. 

O Sr.., AKT;\.O DE F,\nIA - Ha de. ver que é 
melhor do que o tle V. Ex., e permitta- me 
tlizer-lhe qne estudo este nssumpto, sob toc!o3 
os aspectos, lrn. ·cerca de 12 anno~ o V. Ex. o 
ostncla ha pouco fampo e p1'eso a um ponto ele 
vista que não_ me parece o melhor. · 

O SR . FRA NCISCO GLIC~Rro (ministro dei 
agi·icultura) - Ha, muito tempo, no estado 
de S. Pa ulo, estudo es;e assumpto. 

o SR. i\:'\TÃO DE FARIA~De que n[o me es
tava refürindo n,o se11 sys tema SJ convence
ria o nobre mini st ro s'i qui zesse se dar ao 
trabnl110 ele examinw as notas qne aqni te-
11 '10 . 

o Sn.. FRANCISCO 0LIC1"Rl0 (111 i11is ·ro da 
agric u//11.;·o) -- :M.llS V. Ex. comoçon dizendo 
qne o 11 lano era desin tl'oso. 

O Sn. ANTÃO DJ~ FAP.IA-O qn ; 
n.saclo 6 o mais desast :'oso possivol. 

so ton1 

O SR. FRANCISCO Gr.icmuà (ministro daa/;ri
wllura) - Tenho feito · contra"tos i.i:ruacs aos 
ela rnonarchi::i, e nct;c! to a, responsabiliLlade dos 
que foram feitc1s . Y:imos di6cnti1'. 

O Sn. . ANTÃO DR F11 mA-Pois te m errc1d0. 
. V. Ex. quer cfücutir os sn,us · aoto3 ~ l\fas 
quando~ 

0 SrL FRANCISCO GtICER!O (ministro da 
agriculturn)- Quando V. Ex. quizer. 

o Sti. ANTÃO DE FARIA- Eu o queria, já, mas 
o Congresso decl[l,I'Ou-se pat'<l issó incompe·· 
t ~ 11t'3 e est ranho, portanto, que V. Ex ., a 
q1;-e.n tanto admiro e pre~o, venha convidar
mo pam similhante discussão. · 

O SR. FRANd~co GLICERIO (minist1·0 da 
agriwliura) -Porque V. E'i. referi~I-S'3 :i mi
nha aclminbtl'ac:ão. 

0 SR, ANTÃO DE FARIA- Estou referi1Hlo 
me incidentemente a es ta parte ti t atlmini;;
ll'nçffo elo paiz. 

0 . SR. f<'RANCISC} ÜL!C]IUO (ministro da 
agriwltura) - 0 nobl'8 rept'esentante disse
« Contr<.1ctos malditos ele immigração a tanto 
por cabeç:i. ! » 

O Sn. ANrÃo DE fAIUA - !\Ias foram feitos 
no t empo d:i, mooai'cliia. 

O SR . FH.ANCIS·Jo ÜLJCERIO (minis!;·o da 
agricultura) - Ten ho fe ito ig naes . 

o SR. AN'rÃo DE FARIA-Pois tem ena 
do,Tcpito; e nem estou tra tando de contra·· 
ctos actualmente feitos, si os ha. 

0 SR. FRANCISCO ÜL!CERIO (mini;.;t;-o da 
agi·icultw·a) - Admira que o nobl'O i;epl'8seu
tante, q~ie cs tulti e3tes asrnmpto3, ignoro a 
existeucu cle~SéS con tt·uctoa. 

o SR. ANTÃO DPJ FARIA - Puclia, responder 
que ignoro a existencia desses, como ignorava 
tL de outeos dos quaes ti1·c conhecimento 
ngora gr,1qus as revelações da impren;a do 
SLÜ. . . . 

0 SR: FRA NCISCO GLICERIC (m ini.1tro da 
ar;1'ici1liura) tlá um a.parte . . 

O SR. AKTÃó DB !l'ARIA - Apesar ela ini
taçifo 11ne se pat~ntei a pelo aparte do nobre 

ministro, irritação que não rn justifica, devo 
declarar ao Congress:J que não sou oppos!éio
nista por systema . E' certo que não morro ele 
amores pelo Governo Provisorio devido aos 
er_ros por elle pl'aticaclc~ e que ti>dos os rep1i:. 
bl icanos lam :·ntam ; rnD s nem por isso so tt 
daquellcs Cjue aqui veem nccusíl.l-o n respei to 
do tud o e por tndo. 

O Govemo Proyisorio tem prEB taclo alguns 
bons serviços . . . 

VOZES - FI'ümles. 
o Sn. ANTÃO D8 FAUL\ - . ' . (J por estes é 

merecedo1' th t g r.1tiuã.o nncional; mas isto 
nfo cle1re :>e1· um obslaculo no nosso direito 
ele li vee exame e de cl'i ticn , eo nob1'e miniBtl'o, 

. que pnsia, pelo mais bondoso entre 03 ltom ·~n ;; 
do governo, ni'Lo rlere ser 9 priméiro a irritnr
se corn n;:; cernmras qne faço. · 

o Sr.. . FRA3Crnc:o GLICEP.JO ('iili?liS!i'O tlíl 
agricu:turn) - Peço o ma is completo· e s3ter.) 
eü.me elos n,ctos relntirns ao- rniniste!'io ~, 
men ca rgo . 

O Sn. ANTÃO M: F,1111-,1. - i'vhs, Sr. pres:
clente, referindo-me no serviço elo q11e esl:o n 
tmtanclo , dizia que as inspectot'a ' , hoje dele 
gacias especiacs, tinlrn.m, c:i.d:i, uma clellas, 
uma secção encarregada cio movimento. 

Senhores, fallo peran te uma as3embléa 
composta em g-ernl ele provincianos, que sabem 
como era outI''ora feito o serviço ele recepção, 
agasalho e cli;trilmição elos colono:::, em e. ela. 
prov incia. 

Um ou, r1uanclo muito, dous agentes rn en
canegavam ele r~ceber os jmrnigrantes' e. 
distribuil-os pelo3 di veraos nuclcos, offectuan
clo-se o transport ~ e alimentação por .Parti:
culares, quo para isso houve~sem celebrado 
contracto com o govornn. 

I'osteriormen te re,<;·ularisou- se mellIOt' o 
serviço, 11orneanclo·so pesson.s euca.rreg::vias 
.de ncornp~nlwr esses irnmigmnte;;, para fisoa
hsarem o modo pelo riual 03 contractante?. 
for neciam a alimenL\çffo e o ngarnlho. Isto 
doe~ l o~.u1: ii ct•eaçfo d.e no voJ c 1rgos,. ·ficanclo 
assim cnv1dtclo s serv1ç'.l : o a,~ente qLie re
cebia os immigrnntes e os fisc1es qne os con -
duzin,m pam os centros coloniaes . 

U~I SR . REPRESEC>iTAN'TE - O nort ·3 desco
nhece Indo isso . 

o Sn . ANTÃO DE FARIA - Pciis o norte foi 
e c2tá conte~nplado uo orçamento com um::i, 
verba de 200 ou 300 contos, conforme· o es tado. 

Mas, SI'. presitlente, as cleopezns com esse 
serviç() cres~em extraordinariamenb por SCll' 
cadn, vez mais numeroso o pessoal. 

\'Gjo r1uc o nobi'e ministro ausentou->e, 
mas, em todo o cnso, eu muito ele lon o-e dire i 
(jllC n[o julgo bom o systema ele co l o~1isaçft.o 
adaptado no paiz por S . Ex. e pelos seqs 
nn tecessores mon:.n·chicos. · · · 

O:; immigrantes que os contractantes 
nos trazem são, em gemi, homens que vl
vem na 1_nise rb em sua patria, homens im
prestave_1s no seu p8iz; veem som capitae' , 
sem habitas ele trnlH lhos, sem bons costumes. 
E é esse o elemento que eleve ser por nós as- · 
simi lado e que vem exercer dociditla influen-
cia na sociedntlo brnzi le'r,1. · · 

Hmve tempo em que no Rio Grande a oo
lo1;isação se fez, com m~is habilidade do que · 
hoJe, e quem for as colo mas de Santo AnD'elo, 
Santa Cruz, S . Leopoldo e outras, It ::i, dg vei' · 
uma popuh:çã.a laborio3a e morige1wh; pre- · 
occupaela. com 03 seus negocios St3m esquecer 
o be:n publico, o que niLo S3 dá com os dou;; 
novos nuclcos de S. Jeronymo e Santo 'An- ' 
tonio eh P<1trulha, ainda. despovoadas, r:o1'que 
os immi2rnnte3, por vE'zes, e em gr ,uHle nu-, 
mero, teem almntlonatlo os lotes qne não · 
s~tbem cultivar. 

Senhores, o pessonl que no3 serve pnt'a o 
povoamento rlns tonas , o que .,5e fixa ao solo, 
o qne nos 1wesla r ones serviços, 6 o p83Son l 
ng-ricoln, é o agricultor êoi11 os seus ht1bitos 
ele trabalho. 

Si o no bre min istl'o me po1lcsse · g'[l,l'an ti t' 
que os novos irnmigra ntes serão todos aO'ri
cultore::;, eu lhe diria que o systema er::i.,"em· 
parte, explenclido. 

o SR . FRANCISCO ÜLICERIO (m i-n i-<ti·o d(!, . 
11gl'iciilt1wa)- Pois são fl gi' icultorés . 
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0 s'a. ANTÃO -DE FARIA - Veem como bi, _ 
mas não são agrj'cultores . . E o serviço se faz 
de tal mo::lo, que_ cidadãos que vão de passeio 
a Europa, e até caixeiros de casas commer
ciaes do Rio G_rande do Sul, apresentam-se 
lil. como imrnigrantes con~ destino ao BrEi zil, 
e aqni cbegarn figurando nas relaÇõe3 como 
agricultores. Qnando era minbtro d>i. agri-
0111 t t11'a o Sr. ·De metrio RiLeiro, o!fichllmente 
denunciei taes abusos. · 

O Stl. Ft{ANCISCD GLICER!O (m ínist1·0' da 
a.gi·icttltura) - V. Ex. conhece bem o meti 
ragulamen-to. 

0 - sit. ANTÃO DE FARIA - Mas como fis-
calisa V_. Ex. 1 -

o SR. -FRANCISCO GLICERIO (i11inist1·0 da 
ar11·icullw·o) - Estabeleéendo uma superin ten
ds)lCÜ gera.J .n:t_ Europa, determiuauclo que 
llnja o maior cuidado na esco~ha de immi
grantei:, de modo a virem para cá sómente 
UJricultores, operarias e artistas. 

o SR. ANTÃO DE FARIA - Entit0 ji vejo 
qtle o ~ystema est:\, rnodilié,tdo. E' o goveruo 

_ quem exel'co a fiscalis:tção e is~o e ditrorente, 
mao; aind<t assim nrro é o melhor. 

Eis-, Sr. pre::;idente, 'porque eu disse . que, o· 
~1ue se tem feito neste ramo de serviço não ' 
iwest<t. _ 

O SR. FRANCISCO GLICEU IO (ministro da 
a_Jricullw:a) -:- Si V. Ex. achou o systefrn\ 
bom, porque' o conclemna ~ 

·o SR. ANTÃO DE FARIA-- Ora, Sr. _ presi-
c\ehte, _des leque as terras devol u'.as fiquen1 
p~rtencer: do · uos estados e que por cont<r. _ 
exclusiva. cle·stes se faça o serviço da coloni
;;,,·çü.o do paiz-, libertar-s•,-ha n. União de uma 
despeza annual de 10 .000:000$000. 

O nobre 1ilinbtro · dti füzenrla nos voiu aqui 
atterrar qun.ndo declarou que si o Congrerno 
não accei t.as;e o projecto de Constituiç<io_ na 
p.i.rte referén te à disc1·imin ,~ ção das rend s, 
h LViümOS de chegar iufalii velillO!lte a hunca
r-li ·L, Coilfes>o que ele momento fiquei aterro· 
r ·sado apesar de ser um hom1~m que acredita 
e_n tudo mais racilrnente elo que ness1. banca
r Jtci., emqu[lntó o governo tiver patrio1 bmo e 
a .precis<t energia para acabar com as des
pezas inaleis. 

A e2onom!a - qua proponho (e que p3nso 
s·3,rá nceeit\1 pelo Cong-i·esJU) reuoiua a de 
2~ - 000:000$ dernoostrada passivei pelo Sr. se
rntclor lütrniro Barc ·!los elevu, a 32.000:000$ 
a somma das clespezas que podem S3l' cor- -
tadas. 

E si o governo enviar a este Congresso os 
d tdos que foram recla madoR, tenho por certo 
que outras ecouomi!ls se poderito aqui rea-
li91r. -

Vê-se, pois, senhoreH, q11c -as circumstan
cias do paiz nã.o são tã.o g-r11ve3 como se atil
gm·a ao no!Jre ministro eh fazenda. 
.o SR. MP.IRA Dl'] V;\5CONCELL03 -o di.1bO 

não é tã.o foio copio .o pintam. 
·O SR . RAMIRO BARCEI.L0S - Accresce qne 

ha um aogmento de renda que não foi com·pu
t'.ldo : a im portnção. 
. o SR. ANT.fo DE FA.mil. - voto portanto 

coú tra o a~t. _63 . do projecto e só votarei pela, 
eme,rnla da commis~ão dos v.inte o um se não 
für acceita a que apresentei, nest·~s ter
m'os (lê): -

« A emenda dostn commissãe re~erva, nas 
fron.teiras , uma zona de cinco leguas cfo terras 
d9voluta's par.i · n, União. 

O nobre se_Üador (rliriginefo-se ao Sr:_-R· 
Barcellos) c\ev13 r,ccordar-se qu~ eu opin;,_v a 
pw uma zona. de 1 O leguas -(1igna.l affi,,:
mativo do Sr. R. Bm·cellos), ·mas estudando 
mell1or o <1 ss1.irnvto convenci-me de .que zona 
alguma se devia deix.ar, po1:1Jue isso serviria: 
de 1wetexto p 1-fa. n coi;i tinuaçã.o da inSiJGCfofi\t 
geral,' dêi s deleg'aciús, do se1wiço .da co ~ oui·
saç:'io , etc., isto é, de tudo aquillo com o qu'e 
já -V imos que a _Ui!ião gasta os 10 mil con tos 
anquaes. (.Apoiados .) 
- Si a Unifí.o preéi~nr de ten:\S p:ira fortift

caçõss ou outros estabelecirnen tns, lel-as-ha, 
ccimtánto -que não seja para co lonisar, 'porq11e 
isto deve caber exclusivamente aos estudos e 

como ell'és entendero1iL O qne quize1; tm'.cos 
traga. turcos, que o quizer irLrnde'zes traga 
irlandezes, o que quizer polacos traga po
lacos o que nã.o quizer colonos nã.o os mande 
vir. (Apoiados.) 

S'ieu ~ tivesõe a ·ventura de ver qtnlquer 
estado dispo.:;to a acceitar a minha do:itrina 
eu lhe aconselharin q[ie não importasse immi
g-rantes como se tem-feito, e sim que accei 
tnsseos que viessen:i ' expontaue1mente ('1poia
dos) porque estes trazem capitaes pi\l'a fazer 
acquisiçi\,o de terras o que den'!ü"n6tea. intuito; 
de fixação de residirncia, esttt':ielecencll' com 
nosco communhão de interesses.' 
' 0 SR. FRANCISCp ÜI.IOERIO (minist ro dá 

agriçiiltura)-Então o nob1·e_ deputa1lo eslá de 
accorde com o que se tem feito neste sen tido' '! 

o SR. ANTXO DE i•'ARIA-ESt'1U em inteil'O 
desaccordo com o que se tem feito relativ;t-
ment~ á immígração -neste p:i iz. ' 

O SR. FR!1.NCbCO GLICifülO (minist1·0 da 
agriciiltuni)-0 ultimo reguh1mento que éx
_pedi esta.tue a irnmig-ruçilo exp::rntnnea ·com 
_capi taés ; p01' tan to estamos de ncebrdo ueste 
ponto. 
- o Sri.ANTÃO Dll F~\lUA_:._E •n parto, osfomo3 

Já vê V. Ex:. rrue n1i'> sou tlio máo asssim .. . 
o SR. FRANCISCO GLICERIO (1ninistro ela 

agricu.'tura)-Não é. 
o SR. ANTÃO DE ·FARIA- ... Vamos che

gando a accordo apezar da irritação do nobre' 
miuistl'O. 

cf sa':' lÚ:-.IIRO B-AR(;ELLOS - 'Nós estamos , 
fazendo a -federação. . 
. e SR .- ANTÃ.O l)E F AR!A.-'- Re~pohdendo llO 

ttparte clõ nol5re repre3entáu te de Minas,, d~
claro que nã~ estive ele accordo com a.. màçao 
cio Sr . . ft[tmi1'o 'Barc-'ilos, que para munitem 
tt- sio·niticação' de -um -suicíd io p:ira o Co:1.~ 
gres~o, e. a oste --respeito devo dizer! ternn~ 
na'ndo as minhas observações, qne m;1g·ner!1 
mnis' dó que eu applaucliti o Governo P.rov1-" 
sorio, e ttppl:ludiu-o ;liillÜL mesn~o depo_B_ ·de 
algun .-; erros ·por el le commett1dos, porq:io 
entondht que os -serviço3 por esse g·over.no 
_pl'ebl<VfoS ·ao paiz· ll_OS_ primeiros tempos_ da 
revolução, erMn ele tal orrle111 que bem po
díamos esquecer-pequeno3 erros -pua applan· 
clir os . gr~rndes actos por elle prat1cndos 
(Apartes .) , 

Mas, qnando esses erro3 se f'1iram repruJn
zindo com -uma successão mni to ra picl.1, en 
por ser amigo" cl;t Repu1licfi: (apoiados; muito 
bem), eu, que só entre amigos ce n ~u rnv_i ~ 
crit·i ava os ·netos máos do g·overno, rn~ · fui 
pouco a P' uco de3go;tamlo e, quan L~O " ]J[J ':
receu o decreto ·do 4 de outubro, nao cr1t1-
quei:..o em roda. de amigos, ftli p:xra a im
prensa e formulei o.meu protesto. 

ÚM SR . REPRESENTANTR-Foi uma verclrr
deira punh-alada. -

o SR. ANTÃO DE FARIA-Quando vim para 
este Congresso, eu e:;tava certo de que o 
governo da revolução hav ia de vir dizer..:nos: 

« Noss:l. missão -estiL termirrnd(l., o Congressq 

O SR. FRANCBCO GLICERIO (11iinisiro 
agricitl,tura)-1!.' preciso ir reclamundo 
pouco3. 

o SR. ANTÃO DE FARTA-E aos p:mcos 
vemos de cheg-al' a accor·do completo. 

!la constituinte ;1 qui est:\.; liossas ftincçõt'S pas.:. 
sam ús vossas mãos. Nomeai um:i commis::lào, 
u1I)aj unt:c udrtiinistrn tl rn par.L que -funccione, 
ad1iliniStrando e executnriclo as leis em vigor, 

aos 

ha-

-O SR. FRA.NCrsGo GLICElUO (,iJinistro - da 
agric~iltura) - Ct1egamos. ü ministro é de 
paz. 

O SR. ZAMA-E' um bom velho. (Riso.) 

o SR. ANTÃO DE FARIA-Eis os moii l'OS 
que teu ho para votar contra o art. 63 e que 
penso sel'ii.O sutilcien té3 para j ustiflcal' a rni-
11 ha emenda, votando eu pela lfa comm\ssã.o, 
repito, si aquell<L for rejeitada. 

Note-se c1ue a emenda ela commissfio não 
me sa ti::; faz, porq 11e a t.: nião tk,i ele posse ele 
uma zona de 33 kilometros ele l<trgtlra na~ 
frcnteiras. 

Imagine-se o que re~ullara disto si o no
bre ministro da agricultur<t f,H' substituiüo 
por outro cidadão que tenha o gosto dé nos 
mandar immigrantes aos milhal'es (riso) ... 

o SR. BEVILAQUA-E' um rnáo gosto-. 
o SR. AMERICO -LOBO-l'ifio é tão rnim. 
o SR. ANTÃO-DE FARIA- ... impedindo 

que ·se reduzam os dez mil couto3 m1s despe-
pezas. -

0 SR . FRANCISCO GLICERIO - (in ín is:ro da 
agricultura) dá um a paúe. · 

o SR. ANTÃO DÉ FARIA,-E.' melhor tormo3 
isso que V. Ex. chamá desertos do que unm 
coloni3açii.o por elemrntos não assimil<weis, 
que perturbem essa unidade que todo.> que
remos manter. 

o SR. BEVILAQUA.-Os elei tores ele S. Leo· 
pol•lo nntnralmente requereram em allemão 
a _s ia qnaii ti cação. 

6 SR. AMP.RICO Lonà dá um ap1r te. 
o ST. BEVILAQUA-E' muito bom termos 

uma .cidade allemã, outl'a chineza, etc. 
(Ap~rtes .) 

o Sr.. ANTÃO DE FAnrA.:._Eis, s~. l\l'Of' i- -
dente, os impressões que tenho com 1'eluÇão 
a este assumpto. . - · · 

Confijo, _po rém, _na bon, vontade do governo 
e estou certo ,q1i'e -·os Srs . ministros !ião ae 
ernperíhar-3e com às srns amigos, como eu 
com 03 mens, para que esse a1-t _ 63 nã.o fi!]ue 
na ConstUuit;ão; confio ainrfa que o Con
gre::s-·. não S3 i113pirando na opiniií.o do illus
tre semv1or pelo Paraná, Yo'.e contra seme
lhante disposição. -

o SR. A):!ERICO LOB) dá um a p::irte. 

até qne se constitua o g-ovorno logal. >) - -

Era, Sr. presidente, corno eu procederia, e 
era por eu pratic,1r deste mo.Jo que suppunha. 
que o Goveruo · Provisorio clevht tambem 
pr_, ticar assim. (r1lgúns apoiartos.) Mns o 
Gover-no Provisorio, senhores, aqui compa
rece e entre .~·n, apenas na. app:H'encia, os 
destinos da naçào e1n nossas 1111\0.:;. 

Com1 era nuturul. o Congres::lo, patr'otie·a~ 
mente, bem pJrcehendo que uma col lecti vi
d<1de não póde admi11iotrar. por,1ue a re:;pon
sabiliclade lica anrnillad: 1. qu 01 ndo llivi:lida p;ir 
mnitos, o Congresso confiou ao mesm11 governo 
a rni:;s1io de administl'nr, nttr ibui~ão de que 
till.J, aliús, nilo _se havia de·spojado. 

O SR, PER2':AMBuco-Até ahi andou muito 
bem. 

o SR. AnTÃO DE FARIA - Até ahi o C:on
gresso anilou ac2rfadamente. l\fos rlins rlepuis, 
Sr : presidente, veiu <t c1mtra-1t1oção e fiz ,:mos 
(eu o disse lwntem e.n um bauquete po!-tico), 
ti z'mos aqui o mesmo qne foz o congre,;so 
nrgenti110 quando depoz nas mão~ de D .. Juan 
Manoel de H.osn la rnmnw det poder publico ; 
nós conflamo.s ao governador de fncto todos 
os poderes. 

_Por felicidade noss;:i, repito niulla. o que 
hontem disse, o chefe do Governo Provisorio 
nãó é um homem que se pareç[t - com o 
dictado1· argentino. S_i assim fosse, é l~etü pos
si vel que niio esti vessemos aqui _ ( rlp·oiados .) 

o SR. RAMIRO BARCELLOS - Então nfto lhe 
te-riamos enteeg-ue o poder, a conclnsMi é 
ostn. Ag«ira fnçtt o favor ele explicar corno foi 
que o Congresso se suicidou. Com suiciLlildo3 
nada se faz e nós temos fdto alguma c:iusa,. 
Estamos na di ,cussào do art. 63 e o nci~re 
representante esta foliando. -

0 SR '. -:\NTÃ.O DE FARIA- N<tO é logica a 
óll >1 conclli_são. Realmente estamos di:;cutindo 
mas a questão é outr·a. Qn :nrlo o Co'nO're;so 
discutiu o regime; to .previu [l pypothg;e do 
9trnse tivess ~ necess1da1le .. de - ro$olvee aqu-i 
sobre assumptos de occasiã.o, de mo1'riento . 
O Congr2sso, que no regimento tinha aberto 
a porta ;l. estas discus~ões, com a mc-.ç-ão do 
nob.re senador quasi que c-sfa .. privado ele 
cog1ln.-t' de taes assumptos, inhibiclo de lcg·is-
l"r... -

o SR. RAMIRO -BARCET,L03- E continüo 
convencido do que fiz. 

o SR . ANTÃO DE FARIA-.:; e tem sido 
oste o argumento de todos aquelles que · não 

-~ 

_ .... 



q1úi.róm que . cer.ta.s .e ·determinada;; qücsl\'ies · O ~;,RAMIRO BARCELLOS - · l\fas nifo tlo Sou de um estado, quo mesmo com os 1·e
sejr1rn aqui cliscu t.iclas, · note::-;e: não ncho a Co11gressÕ'o,sim das c.:in1.1r.ts orclinar·ias que cnrso5 cons,1g;•ados no projecto eh co_nfü
altitud J desses .representnntes muito correcta. hão cle ·reunií·~s,8 e,11 mnio. t'.lição do Governo, sente -se com elementos 
re:;é!e JJ ue o Coi1gres30, nos termos · ela JlK'çào o. SR. AN:i;Ão •. bE FARIA- ·sr. presidente, p:1 :a po'ler fazer r,1 ce a tocJ , s os encn.rg-os q 1u 
cl.oillust1e colle:ra.,. .• qnem _~e co lloca em 1uào terreno não pó le nos possa1'n adv_ir do regirnen fe:,lera tivo. 

o SR. ·HAMni.ci B:ARCEÜos- E; constituinte . ach.ar boa. d.eles 1 , e 0 "iio,!Jre repre3er; tante :M,. s, entretanto, vot;,nios pda. c·om ple.t:i. cl is-
. · -. · esta em mao terreno. criminri'ção c1:1.s re ntfas, t ·1l cornb a CO!l$agrav<t 
· O SR. A N.TÃO DE FARIA- ~li\S perdoe-1ífo. a emendn \ia r epre.;en bção-1!0 ·RiQ. Graode do 

. P!llü l terrnos da moção, v· . . Ex." recêlllhecé 0 SR . RA~llllO BARCELLOs - Na S\l.l apre·- Snl , porque ella aêcent ú't .. per_feit ,1mcnte o _ 
q~ie.· o cong'rns.so I)·ãO ,Eh só con.siifoirite, . yQrq n~ . ciação · regímen ela fe l1imçiio . c'oin' e::s11. di3irimin;1-
tl1z: .:« O Çongre~so , n ~ poss'.l de to 'los os o Si.i.: A:N'i'Ão DE FARIA-V·. Ex. faÇl:t ·0 ção ti.cava a Uniito com reéu 'r~o's ' p·i'ra· poder 
póderes naciouae3 (.4po!arlós,) delega-os _ao · obseq1,1ii:J ele 1rnvir .. o Congre3so nã.o julg71 ~ab;faze1• o.i seus eni~rt'rgo_s, ó os estados com 
Governo Provisorio, (Apoiados). agoh1, para '.julgar em rn:1io, os actos cio Gó- 11 111 horizonte ·1Iin is ·v,. sto p1ra potlere:n im-

0 . StL R'A~n:ao B'ARCELL03- Porqlie a V8rno Provborio. _l\fas, su pponhn V. N .. Ex. FUl >ionnr o seu p1·ogredil'. 
mens 1gem cio chefe do governo :Je facto -ass im que, na eleição cio chefe do E, taclo, o Con - A este be'lo plano de rc ·citri pwa a Uniãü 
o t i_ulu ' clecforodo, eis ahi. (lla Otl/fOS apco-tes). greS30 'escolhe o g·enera lissimo Deodoro, ho- e in ra os e,t:idos op r.-oz o Sr. ministro da fa -

0 sn. ANT-Aó DR FA RIA - . Fica assim rés- mem que g·ovet· nou nt 'J aqui; e s:q1pon lm zenda o q1rn rlro h~1rror·oso elo rie/ic it e da t1anca-· 
))ori<li fo : ã mens:lgem refàrça a minha opi- tambern q1rn r eune-se o Congrcs-;ó em nuio ·e 1·ota erniirn nte. 

ã declara qne 03 act03 . do Gove1'110 Provisorio Pr2ci 3 ' a Unifio ele ·200 a 250 . 000 : 000.'\;0JO 
n .o. ·. · ·, nãJ podem ser -a pprovalo~ . V j .i, V. E:c. a p l'L f.tzer fa cJ aos se11s_compromi3s.os e os 

O ~n. . RAMIRO B.~R.C8 LLOS""'." . ~ oxalit qu·J o po,i ;ão em que deirnremos o prim3iro ma- .r :cur3os, que lhe f;1ci1 ltava o pl;1110 Ua com
Congre3so tratasse só. clit .nwteria cqmtituinte gist rnclo da ttepubli ca. Ao contra r io, 5i o Go- pl •' t 1. di scriminação ·cios impostos, er11m in
e fl.se.'S; verdadeiramente a federação! Tin ha . ver~10 Prov is:irio nos clis3e2se <1gora: « ,1quj ::; utlUente$. - · 
feitó tudo. e~ tao 03 m11üs actos , par<t ']Ue St•jam discuti- - CO!lVelll pois t l'.1tl'3igfr CO 'H OS verdttcleiro3 

0 Sa; · ANTI O Dl;l . FA ÜA -·~A es'te respei t.o do .> », O Congresso diria rpme~ OS que devem pr incipio.> f,;deral is tas e ucr.e'tar, qo mo rnedida 
devo dizer a:o nol.Ji'e -sebadcir\ 1118 aii1da não · f;e r ·reirogatlos, qu.1 es º" qne tic.trn a pprov,1do3, de oec i sião, qu·dquer ou tro syslenw. que, 
d~shnimei. Ape'.;ar dii chscmsão rleiú:ii•ada e então p 1oled ru11os eleger qnalriuer rnernbrJ proporcionnndo it .Cniií.o e no.; e.;;tndos os 
sol~~e -. a , ITÍaúfrfa j t~rli~ín:r{tt.·. ~ ~~:ibi'~ . oütros : de~se mesmo governo, e. o eleito ftcav<t 1ia ·meios precisos rle subs'stencia, 11 i;rn te11hain a 
n.sornnptos, .· pul\L 111HJ1 a füdm:aça:o ç:;ta: prm- posso plena ele rnns attr iuµi1;ões, li vro elo pe - in l.cg· ri ch de Ja pa tl' ia o ::i hon ra, naciona l . 
cipalmente · nis.to : - na" clescriminaÇlo das r :go a qne me referi. , . · (Apuim/os . ) . 
, nd s (A" "' l ) os R B ·v· · · · t A situação é Jl~ r deln1is criticJ. e miri11-1 e. e: , pDl'll r S ! . R. Ai\flRÇl ARCELL'lS~ 'ª f!O ]lfOJ t!C O · · · · '· - · t · · 1· 1- · dros[\, . Tenho confianç:1, JJÔrém, qne o.Go-0 SH .. RAMÍRÜ BARCEÚos~·Já ,o tenho dito. q ~rn · ~ncon rarn. isso a nns e 1~pos1çõ 2s prn-. . . visorms. ver Do, :'! b~ 11d01u nclo o camrn hei ern que en•;o-

0 ·s·t!·. · ANTÃP DJ\1 FAlüA.-A hor,1; quànto ó redou , retrain•lo-,se uo justos li1füles qne lhe 
sy~tem<• govern n1-i1e1il.e\, está t~ lb . na s errten - O SR . ANTXo DE FA RIA-O que· está lá não i111põe o novo r.egimen govei'ilarnent:1I, résta-
cl is que a lguns répi'e.senÜi.nt;es dei [3,io G t'ü nLI Ç~ é isto. · · · belecerá as tití 1nças cb paiz em f'e de pode:·
tlo Sü l ·aprese11trti"fü11 na-pait ê relativa á rli- Tc:11lo coiiéluiilo . (Mit'to bem, m uito bem. mo.:; em bre1·e 't·3m po rea linr o i lr.n,I foclara-
Yi sã~ de ppdet·es, ~omh \ nà,das com : outra O orado1· d cor.iprimentaclo ) livo n:t CJmplet,1. discrill1 in:1çã.o d 1s' reml 1s . 
que coni. nrgurís represe1ítatites ·nssignei. Vulahrns cc• nt1' ;1 03 15 °/o ad•li cionaes aos 

Assim teremos a fed erilção como · nós a im postos d .~ imp::n·t;ição, 1'Jor irnportar se-
q·uerinmos. · me llrn.nte medida u111 onu'l p •sa· li3~ imo, q.110 

· UlSC URSO PRON UNCIADO NA SE:>SÃO DE 111u ito 8111bor" I'dVe"t" e1 11 f: 'vor da rece1' '. ," o SH . RAMlfül BARCELÍ:OS - Vej i só um -· '" _, ' 9 DE JANElRO O i~ 18'.:Jl do3 r, :; t ;vl os .. sobrecaiTe.z;wa a irn11ortuç'i.o , 
su icidado o que fez! Quanttt obra bôn. ! ~ ó Sr. Nina Ribeiro- So·i cio j !t. b·1st1inte onera,!n, e cons'lqn ente111ent•3 a 

O SH .. ANTÃO DE FARIA - H"m. mas ahi f t d ll"PUl::çã<> co ns11 midora . ( A.pu ia!los . ) 
estamos em ma teria constitrc onaL .'. 1101 .. e, e taut11 quan •> os re[Jresen ta ntes o ~ ui desejo e qnerii a t'eder içfo . .Enlret·1nto , f11rçnso é convii· qn e, ~em este 

·O SR. RÀMmo BAR.c1o:Lw.s - E' j 1.tsto; não Sou cio norte, anile m tis do que 110 8111 0 recu1·so, alg uns es t.nrlos qu e já tri bu taram .a 
· estamos .aqui pi ra 0•1fra .. c6: s 1, . · sentimento fede ra lista se <1 poJerou de toJos imp.ortnção no imperio, não poderão fnzer 

O SR. ANTÃ.11 DE F ATUA - Un!ca cous·.t qile os jJ L! VOS que o constituem, de ta l scir t ·~ q1u. face ao.;. gi ande3 enéal'gos que lhe3 tmJ 0 

V. Ex .. dei xou ·rHrtt o Cun~·: e;$o. .· la, rnab rio que no sul , se exig-e 1t federaç:'í. novo regimen. füí.o é ess:• riizão pnraser e3-
~ 0 p ·ernda nem increpa.il a corno con tr<Lria ao3 

O S1t. RAMIRO BARCELLos- E o que queria como conüicçi'\,') da, prnµria existencin,, Qne interes; ·is da fedor ,çfi:J. co mo o fe7. o j ll t1sfre 
mais? r'e11wl-a , pois, com o ardor, co:n a a nci<.L de quem precisa viver. depu tado que me pre}e1leu 1m t ribun.n. . 

O.SR. ANTA-o D"' F1•RrA· ·- ·Re<pon· 1l o·. Qti,ºnno l 1 t 1 d Si o [tio Gra nde,.o P,1rá, S. ·p ,rn!o não pro-" , . " (,J<1erem0 -a ;tmp a, va~ i, L e mo o n, can-
se reun iu nqui o Co ng.res~o no dirt 15 de. no- st.itui r 03 estados em perfeita au tonomfa, ci;;·1 m de,;se recnrso pri 1•a nrnnterem-se aut.1-
vembro clevb ciumar ,a si t •)dos os [JtJ,deres com a illlle ' endencia pr~cba para po leram nornos e indepe •rle ntes, pre~isam . outros es ta-
) · t " · J d · · dos, e é o qua nto ba.,;tL 1mra. qnl) . tnrl o~ su · 

1 ilCJO\)aes e. pns 1 .. u1r o::ro ep01s um g-o- ag11· li.yn111ent1' no .vast<> C'tmpo das suas mui- · d · 
vernó p<irn.11e 0 que nlii e.- t iva era 0 g·overno t ' 1 · - (A - / ) p11r·tem o sricl'ificio p r , amor it f,, ernção. S1 

., ~· ·1P as as ptraçues. potm os· · e::s.'s e;; tado; e::; tã.o no Norte 0:1 no Sul é nues -
cla rei 0'11•)io. Um prnyisorio devia ,,er; con- (~uere 1r1 0$ a !(1deração pJr unn r.1.zão diver- d " 
stituido por nós p;tr>L a.ssurnir a a:d min;::;- srt d<tquella que milita em fayor do:; estados Ião. qu_e eve ser posta comple tamente a parte. 
1r;icçi1o até ser constituiilo o governo deffi- do sul. (Apowdas.) . 
I)l.t i"'º· · E' u:n 1~ ng· .no, llOi F, snppor riu ; tal ou nua! / • E:.: te3 sentem-se fo•-tes, co:n os recúrsos ., ., 

n s e [lr ecbos pam se poderem mnntel' em llOSiçãõ medida votnda no i11te1·es>e de prop01·cionai: ~ 
'-. R. RAMrP.O BARCELLOS - E 1ui o que o 

1 1 
d .al:L un1 est:1 d•1s recursos ptwn. se porl ~rem m;1i:-

Congresso fez. completamente inc e pen, en te uns os oulros . t . .1 - t 
Duraúte todo o dominio do im perio desenvol- er , seJa um m 1 pn.ra os íJll!l nao cem neces-

0 Sa. ANT.ÃO DE FJ\,RIA- Não fui : O Co n· >eram tot.las as suas fonte .; cio i'ique?.a , S<>b 0 sidade della , pnr:1u'\ senhore., autes ile .tn c1õ--
gres~o _cleixoti para o .Governo Prov\sol'ip influxobenE;l fic.o ela protecção ~em limite3, quo devemos ter em vist•l ª .fceder .. ç'i.o, .0 ell t não 
ampl;1s a ttdbuições /eg\s la tivas. Q11 t1 .neciessi- lnes .Jbpens'.lva o governo e rntral. exi sti ra se d Mi ui s:ihi,rmos e im uma COll O? \i-
clâd\l .ti nlía o Governo ProYisorio dé legislar Afigúra-se a todos,· ao contrario, o3 estados tui ção que colloqne nlguns estad os em conl i-
agora? . . . cio norte pobres, sem forças e sem elemento3, Ç~3S _mais prec.1rias doo qnet_ifJmot a1idtigas pr~-

l f l v111ows qne ernm. sen 1men o a p1·opr1n, 
O SR. RAMIRO BARog r,r,os_.:Póde haver. , par .:t se po : crem ma nter em e1. eração, com c )nser vação não encont.m limites , e Ll insur

vicla propr ia e au tonoma . · · ·· · · l · · t 1 reiçã.o é. um direito . (rlpoiados.) 

s;~es~. ~biI;~º r~~1~:S~~t,~~~~fáPg~~ 1lri~i~~~ ~~~i1~cl~ei[~:i~~~:~~~-~q~;!uR~~~.'~~~~- lrfr:~r~ m1~\c'~~,\~e~ô~ªr~!º'd'~~~us~ã~1~ ~1~d~ã~1~ô~5p~{~ 
ne1:; te ponto, qual f,,i um_ dos resultnclos dessá d . d . si vel encontrar oul.ro meio qu 1~ proporcion ::i 
IDOÇ[O ~ [<oi O decreto ci n, fusã,0 bancaria. todo O om iniO O 11n per i1 ', qtte, preOCUjlildO a alg nnS , es tncl os , a urn qU.B se ja, r e6µrS03 

O SR. RA, MIR~ B . . \-RC~T,r .. os - ·Co1110. ·qu · .. ,1 na-o com 0 engra ndecimento elo sul, haurin, 'tofa ª µ~1"' Jl01ler s11jlp1·1·1· ~ t odo, os e11ca r o:o0 da 
· · vid,1 do norte, qt\e 11perta.d0' nas c. tdeas ele " " · '·º · ~ · ' ~, " 

estou de accordo. fer ro de uma ' .centrali~nçã" ax lix ii.tnte, ·mal 1:rr.1 nrle feder:i çiio , ta.! como .qner P.mos,. de-
0 SR. ANTAO _DE . FARTA.:... I(eu ern p:i.rte 'po;lia CU!'Ul' do sett engra11docin1_él1tç> . .. . claro, Sr$., qi; e vqtarei por ell es, mesmo 

· · s·1, [lO I· ~. OS e<t·,'L·Jo' do "Ili QU"'vl'e. nJ ·a <',,CJO- ])Of'QllA, Si ell es . não fd1.·em, lançnd o!;>já em 
e3tou, r,01•q110 o JUigo melhor do que o de· v 0 

• 
0 v i c... f do t d l - u ·- Jn iç r 0 

:l ração porque se . s~nt. em fo1•teQ e co.1n recu r~o,· ivor 3 e.;ª 0~ l) mnn 1», a n1<10 os u..l ' 'º ereto L e 1.7 de ja.l)eiro. . · - J V e111 ll l'Oveito ,· (A · l ) parn manterem perfeita autono:i-1ia., os . es ~a- propr o. ' prnac os . , 
- Sabe .o nóbr.e. rejJresen turi te qual foi ai nda . dos do noi·te, por sua vez, querem it federaç,ão 81-. [Jresi<l ente , men intni to iJ1 screvcnclo-me 

~~~~;~º ~1;~s;i1~~~ci~eg~1I~~~~~J1~b~1~0? l~~~l~ -~s'~ s~~~s ~~t,rieg~~·\~~tli~·e~~c';};.~~r i~~~e ª ss~ · ~~ ~;'.:~j~~f~~1c110~01~!~~t\~i~i~. (~ i
30

n ~1.~ 1~;~~)~~ tf; 
e mandar ptí gnr vencimen tcs a j uizes de di- escuarão em proveito unicamente dos estad os ficar as emencl ;1s q 110 n. 1·.~ pre;enta çãn do Para 
r r;ito que volm1t<1ri .;mente ficaram avulsos do 8 1.il. (Miiilo bem, nüo apoiados .) aprGs <>ntou aos arl.igos rl <'S3"S rapitulPs . 
dura:ntti mnitos annos, a~ceil ando assim CO'llíl 0 t · d 1 N11ta-.. e em todo o pl'Ojeclo do Gnv 1,rno ·ll !U 

1 1 Th ' t 1· · 1· · i ~efn-uns ª 11 onomia., 38P1'e ni ,nu-nos os nrr to 1n1,c'lo e111 e11l'r0 .nt .·1r a re1111l1l1'c0, ""'·ri•'. I' , _ cre ())' » , 'li· .. e~O lll'<.l p1n ·r. ·) 1111 IVJCUO~ qu <' 1 l. t 1 li . ' " '01
' _ , , . . iraços, renern -n o:s ra "' 1·1r p11ra nos e po1· t iva n>t su 1 m:i.is v,isttt co ncA l'ç;i:o. Nas rli(l\~ -

na,o pi• Su'\v · ~serviços ªº· pmz. ''º''· .[[IÍ•3 o nol'te se con fund ira com o sul na 
Eis 'aqui o po.der que clevi.Lser só executivo vastidão d1ts riquezas co!fl que approuve a na- rentes_ cl~~ pnsi ~õis rio ·proj e?to rte~n ~i vai; au-

óurcendo attribuições elo poder legislati vo . tln'eza dotar o nos ' o Br·1z;1 (Apoiados .) . tonornm .l os e:st;1dos eª de:scen .rulis -1 ~, go-' ' ~ ' · · vernamental,ve-se um certo constrangimento, 
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. . .... 
um nmo\' _no preclominio ela, Unifo, t:mas con- l µ01'.que, Sr. · presiclen te, m~ parece fóra ~1: 11110 cemitáio, é mm~· vjolepcia lt. có~~~e11~\ri: , 
ce~ >!l<i; h' th,S a ·1;rnrlo r•qs _est-J d0s. 1!e!:rn ;1tlo- s3 1p·1lrl'P_1: c~ ntcs t ·, cii. 1 . qne, com . n: sep~TP- Ç'ftO de c~ rla. '!m! a ne;.rnç,w completa <la 11,1 ~_ rela. ~ : 
:-

1!·np r"· p11· .. 1. n.• •orh a 1nle l'1'.iJlH;:1cJ d,J [1'.>t! e r d:1 f..-n'<'·Ja do l'~~lndo, e::.:;., bt-n:i <ll!1Y!ljj'1Dlt,1m do cun~r1 i n c 1 1t. ·(-1powdos: ) , . . ,, .. - · 
~t·t.tt·.11 . ;1 ep·. í ·j 1 ;1 eqj o s :J1-:Ji ç :1 ~e dc., t. i n <11 ·nH1.\ ) ~ ten1- S!· . p1·1:·s1donte, peO"sr~g t~t nd o Il i~ .~u:;t111 :. i Çt1 .) 

Sr. pro.-i lente, hnj J 11i'í, ·; po. ! e1 :10~ m_al$ re- pl• ·S, os p1il •cios dos bispos, os seminarios ~ão das en~·~ nt~as que aprt's~11tamos '\~? ti~ulo~da. 
c1mr. On ternmo ; :e rnpubltcn. feri erat1 vn. tnl ·bens qne elevem pela sn1t prop1·in, !l1turern . Con~l1 •. u1ça.o. e :n_;li ~cussao. _trstn :1 il ,i.<JlL Sfl. 
c:n •o a prn.;·al'am os sen ; apos tolos, bl oomo c11 nti111.rnl' so!i 0 domínio dos mi·1i:;tros desõa refeee a ext111?çtVJ d~ G1~ 1:r·fa Nae\1011::\1. ., 
n, vemos implanln.da ~rn Amer ica do N~rte, os egrcj':t p~ J\i cujo servi ço si constituiram .. Não. ha _ua~lr:q~rn J_usl11Hll13 a, P?r111~11en :~1.1. 
e:;t-1clos com antonom1•i ampla, e p;;1'fe1tit de:; - O Sn. CIJAGAS LOBA: r0 - lV!as.os que j:í. es- yrssn. rnst1lu_1 çao, tal como a temo~, .~oi; o 1_e 
conti·a1is·1ç.IT.o g·overuamental, on a revolução tavam no domin.ln tlo E5üi.do? ós bens ela gimen r(3publfoano qt!~ 'alm1ç1\~10~,. E_ 1una rn-. 
c1min·11 :m\. (Mv.ito be.m.) extincti C'omp1nhia r!e Josns, por ex'mplo '? 1:Wt.uiçi'iop10rta, queso tem servido c[.3 p~sto 

O art. nz do prnj<Jcto, cLi. maneil'.t porqne o sn .. Ni::u rl.rnEmo - Esses hoje si'ío pro - a po·1qic<i., como clement? de co1TU[JÇ<W e 
osVire1li g·irlo nfío pó:Je Pg urar na constituição prios nacionaes . completanionte d8slig[l.clo'i comp1·e3~ão. . . ·· . _ 
d,; nm pnvo qne se jnlgon apto in m · viver do serviç•J ela egrrj a, da administl'ação, uso ,Já nonnper10 cogrt.,wa-se 1la· sn:i. oxt~nc.;~J 
S')b o.rc !imo. n r2nu l,!icn 110 C.:Jr!erativo. e g·ozo clo3 seus minis li·o 3• (apo ia(las) como m~ l1cl .L de _ alto alc~nca poli~ 

Est betcce- ->e ne;~ ; nrtigo condições e re- i'l io c1·eio, Sr. presidente, q1ie -lwja quem ticn. A gnarda 1111c1ona! . fü1 sempre rn~1 .dos 
g· n s p~r:1 a constituiciio dos es t1dos, que possa co:1test ir ess) cl!rPito ela egreja aos . poderoSol'\ füctores do fü lsoamento da oprnuío . 
nl ém de s:1perflnas e desnece.>s:ní:i.s, im por- IBDS qn c lhe eram clestinados;· rneomo entre Elia deve clQs:tpparec?r . Tavares !hst~s_ rn~
t 1.m 11 :11a roslri cção ú. soberania qno n fo lhes riq"nelles que lho movem maior guerra, e qne t?n-a nas b~i!a s pagrnas el<;> · seu ltvro rn.esJ_t.-
pode R3 r ronteEtn.·!n.. procuram por todos os rn:eios ex termina l-a,. t1111~v e l ; e si Jil ll'lS.>e tempo era w~::i. 111 .,it· 

A e :n~wla s:.ibslitulil·::i, qne temos a honra \'oZEs - I':xterrninnl -a 11 ãoapoiado . ' t11;ção incompativel com as .boas pr11l!cas de 
rl e sii bmelter ú c:1:1sideraçiio ci o Co ng-resso, o Sn. CH AGAS LOP.A TO_:_ Não ln qu em pense rnn _governo liberal, _o que diremos ho.i e com r:i 
con .; ~ gr:i. o pt'incip'n· rla sobernnia elos e>fa- nbsJ. repablic1nos feclera.!1stas 1 (,1partes. ) 
dos, rJ~nnliece:irlo - lhes o 1lireito rle se rege- O Sn . NINA Rm 8 11w - Si lm ! ' E:n sub>ti.l .nição ú guardn. naciollnl·, propf}-
rP.m p ~b co:i<tituiçi'io e po.las leis qne ado- O Sn. COELHO CA1rros- Extem1inar, não; mos a, creaçiio de uma milícia nos e:;t:tdm, 
ptnrem, sem ontrn. restricç:o q:ie uão .o re- congit'. _ qu e como p1rte da, força pu1,pc:-i::: secm;dc na 
s;)eit;) ªº-' pri 11cipios con >titn i: iotH\es <111. Uniii.O. .O Sn. CANTÃO - rs fa ctos temleln a isso. dct'esa inter.na ou externa .da nnçao.. · 

Diz a A.me_n Ja.: Cada est ·~rlo 1'eger-se-lin (Ha nwnero103 ctjl(ii·tes em wn e cm outro . A emelid<I. _que ::i1 nse1~tamos esltl CO!lCD-
P·' l·t c-1nstitmçan _e pelas leis qn ~ ad9ptnr, smtirlo .) · ])!lia, nos seg-twi1e.s t~r1µos : « Pa~a, p.rover. a 
resp.~itndns os prmcipios c:)1istitucionacs da o SR. NINA Rmr;:mo - Senhores, esta mit sua, segurap_ça C<).cla e;t~d.o prga111sam,., .:}le.p1 
Uniiio: . . vontn,r!e contrn. n egrej i m;i ni'festa.se. palpa- da p1w. '~º.' ?' ''• u1.n.1 1111(!rna »'. 4 OJ:'gams1ça ~ 

As.;;1m, fic1 perfeitamente (IC~e ntw~rh ::i, vel mesmo in Constitnição que d'fc>cut1mos. dessa m!l1cm sera feita ele accorqo com regra~ 
antonomia o li· so:.ie r:ania do :; estn rl os. El le' O SR . Coi;:r,rrn E C.urros- :Vlanifesta-se,sim, unif'oru1e:; que serão estatuidas em lei,_onlin::i_: 
poderii'o constituir-se como enton1lere111. u•nri. S)nhó1'. · · · · 1·ia: élo Congresso, e, como pa•-te ela f'urç,-i p_u
vez que rcs,1~eHem os prinf'ipios constitucio- , O SR. NINA RIBEIRO- Sen1 se lemlorarem blica; p:iderà ella s.e;· '?1Jobilisada pela '{!11iiTo 
m es .rla U ~ll<l.O . Além do. mai8, a e111en1la. qu'l ']lle a rn ligião catholic« <;J a ela g1'ande rnn.w- em caso de clcfesu 1'11te1:na ou ex terna. \ . . 
npr·esent.nmos tem a 1n ,1nele v.irt1irlc q:ie eleve ri' dn. nação som se lembrarem que o prinf'i- Pat'eca-mo·; Sr . presidente, qu 3 essa \11'11-
car-n.cteris~r nma bOJ.' le i, n. concisi"o. r)al doq·mn. d~ Republica ê o re>peito á. ·opi- eh 11ssi111 orgnnisacla satisfaz mep10r os f)ns a 

Si'. 11resi.Jenlo .• o art. 63 do 'p'rnject11 é um : 1iião do ma,ior numerí',· os rnr.laetores cio pro- riue SB el0sthrnr ·a guar..I:• nnc10!la.!, e n~e:.. 
n.1 ten t:Lrlo contra todos os pl' illcipios ferl era- iodo constit ucionn l, depois elr- p:o~!<1mn.re111 o Jhol' se coaclunn. com o regunen eh fecler()çno. 
11.;; t is . '(:_lpoi 'l cl :n.) · · 1fri11cipio rln. liberrlacle r!e·consci9Dcin. impõrm (Apoiados.) 

En. nao com1'1r~lPnrlo, coh10 p:'ss·1111 existi~' re3tric;·ões, qqe vão fôrir a crença dD. maioria UM SR. REPRE~ENTANTE - E' a sul sfü11i-
ostar.Jo3 nutonomos s;; :n direito no seu terri- cio; brn?.i'l eiros. · · çã.o r.J:i. g·unrch nnc10na l . .. 
!tJl'h._.Estnrló som tcrritorioéuma l>nti rl~rlP, Acletmni11a çã.odeserse:npreo casamrilto OSR. NrniRrni;;~·Ra- Sim, mas conf.um1 
1:11po;,s1v e. I da co·ncepcii.o, pol'q1i.e o eE tnc'o ê '0 religioso 1nsterfoi' ao cnsamento civil, é on organisação diQ:'erente, que fica a cargo ·ex-- . 
1-''0VCJ':lO <h soci:1 lado cio U!11 certo tenitorio. nil.n 11111'11'83tl'iCÇfiO Ú liberdade de COllSC'e 1.:.. cltBi 'mmente dos eSti\rlOS, ·()oillo existfi. !103 
E" o dom inio cl2ste q11e jlistiilca 0 ~·overno c'ia ~ Estado3- Uniclos'da: :i.mericn. do Norte . ; 
110~ pn_Ycs que o lrnl.ilitam . füHb po is ínsti- _o SR. RAi\JI RO BARCEr.r.o~- Mas o Co~- Al ém dri. gTancle vantnge1n de poder i:\.llh3li-
llc:1. o cl1s p~~ t<~ ;11 art. G'.l' do proj"cto. " gre>so .h se n:n 1~f1'stou ª. respeito pe'a, tuir~ guarcl,\ nncioml, que não J?ócla ~n 1i) 

A comrn1 ~sa o elos ? l nropol um sulis lilntil·o emenda cb comnmsao que foi votada. conl1nu•tr ; além ele ser uma. g·arantm p1.ra o:; 
11 0 l] trn l consn gr 1 nrincipin opposto ao do pro- · O SR. l\c·Ú RIBEIRO- A inda n:'io foi vo- e3tudbs, e uma elas manjfestaçõe3 ele ~n 1. au 
.inr to,, l'·'C:lnhrcendo o direito dos est 1r! o1 tis ta1la. Será ou llÜO, um::i. restri~\ÜO à liber- to•10mia, ess::i. rhil'cia. trazcomó consequ0ncin. a · 
to1:1::1s .. rlP\'olulas siti1nd ·s nos:· 1Ysp1>cliV">: r!ncl0:rl e_conscii:m~iaaexpuls5.odosje~uitus elo cVm!nnição elo e.ff~ctivo elc:n'osso exerc:t9,yil-
te1 ~1to11 03 . Es~a enenrlrt rns\rmg·o por dr- _territor10 brnztle1ro ? c1uz111do -o no mmuno poss1vel. · : 
mnJS,, entrntn_nti~, o di1'eifo eh Unifo, poi~ so q S_:i. . CANTil.o - . Apoi~clo. R' mll.i;; q:ie re- Qunn;Io a Un i[o 1~re~i sai: de fo1~ças p~_r~ a 
lh: con .~e · lc c,i nco lrguas <[e torr11'S JJ AS frnn - ·str1cç;10, é uma -v10lenc1a. (Ha out;·os apar- •ter--~n. interna, 011 externa da Na9,'' 9 terf~ · llil. 
tewis, e, ns <Jne forem nwies<n.rins nnra, a cnn- tes.) , milicin, dos estados as precis:is, cessanclp · as.,._ 
Rtrncçií? r!e _eslt'.1d 's. ê~'i ferro . N'iio f;e pÓdo . O _SR. NINA Rnm~Ro- Si essa, lei pudes~e s:im os foconv_enientes ela rpflpute119ilu cl ~ u.m 
clefor111111~r com prec1sno. ']nn.As se.iam. 110 ser mvocada ern. unicamente para se rY)ostq1r grande exerc!to .. que alé1:µ de d1spendiosu- . 
rorr.er. dos tempo3, 9. S n ci:e~sirl >irl es dn. União o sen nullo valor, porque àpezar clona·, exis- s.imo é muitas vezes um perigo, pois não déi-
0.3 serv çhs qnc porventum tenhn de mti>f•wi: t.emjesuitns no Brnzil , e e11treQ'ues .ao serviço xará de inílqir na polilica internQ. e ~x-ter111, 
8 íJ'1.e rle111n \1·1orn de n 'nrt certii porçi\".o do de maior impJl'tanchi. nn. sociedade, (ju1 ! o llf1 fazendo el as miuimas pendenci:is entro as ril~
t~rrP.110. T~nd0 em ronsl•lor · · ç~o e::s ' s nece~- ~dn çaçiio ela inf;inciü. Foi um . recnrsq infeliz ções, questão ele honra. a resolver pelf1s [Ir- : 
s1 r.h rfos. 101 q1ieredi. Q'imri~osubslitn t ivnri ne ode ir- se np:idrinh~r a perseguiçfí.o n. uma_ nuis . . - -_: 
:ipr~sen,tamo3 ao ::t1' L G3, ilo seD'ui nte ú10·lo: OJ'.!em re3peitnvel e digna ele to1::t a çonsiele~ j<;, s9 nllores , \Dr maiores que sejani as glo-

·(; São prnprierlnrle., rlo' Pstnrln,"'as tArrn s rle- rnção rl~3 .~Wa'.liil e irós, c?m a leg~isbç~o \tbso- ri::ts qne possam prov~', a um:: Ilação n 1i:; . r.c
V.)lntns sitna• lns dentro ri.;-; S' ll s res or.tivos 10tn. ilo tell1'l ele P~rtn~a!. (.4.J?~•arfos . ) sulta1los de uq1a guvll''.1~ .,na,_o gompe nsaril'.o 
limites cnhr.n ,Jó 't u111·c:0 · t · P · · O q11e é essa l ·,g1slaçn.o rle m a.n morta em nunc1 03 grandes s1cr111c10s feitos par,t, n, 

: · · "' · ' · "' Sl1f11e'lfl as quA r. J'. l)' - l ,.,,,.,d E-td · - t' '·g" l · .. 1 11 • l ''. forem n9ce;; ' n.rhs parn. se, ·ç f 1 · ,,1ce r .i SP ai açao r a Ml l e,p o ~::;a o, s1nao mn,n er, 110111 a rance S01nma 1. e iens e e -. qne 
· s·~ , -,. 1 ~ t" i'Á ' 1· _:

1 
vi os :e ern.es. » u.m~ restricção ainda á libe<Jclncl~ ele conscieq- ~e pri_vn.eã.o QS po1ros emp1nh·1d'os nella,· piJÍ:,_ 1 

· P
1

,'
3
s
11
, .. n ' n_ ,m r A,.s~.s em1>,1cln~ . nnre- cw.? . · que so n. p1z pó le proporc1onat' a ve1'chtdeil\\ 

s,~ 11 t~ n. 1 
epi e:~ntnçn.o pa1' 1_Al1Sil nm 'addit ivo o SR. CANTÃO - A inegibilidacle dos pa- e sã feli 1~idacle (Apoiar.los.) . 

1 efA s-nte nos . p~npr· 1 ns n n°1011~0 s . ckcs. · . S1' . pre: itlento, a di~posiçtio cl11 n. 2 elo 
Po.,~uA n. N ,'.can em torln<:; m e~tnrlos hens O SR . NINA RrnEmo- f\ inea-ibiliclnde rl11s art . 65 do projecto leva-me n, levantar ti:rna 

r~~~ ei.n.m ;J;~ ~'. ~11 ~{lns ·;~ ~Cr"iÇn r]o SA\l !<º-: p1dre_'.) 11~0 SÓ f\ ~ma restricc;ão a JilJer:J;yl~ de f]llGStão que d'.J3ej.ava · Ser reso\\iida p;ira evi
' 

1110 
cUon.2n 1 

ai o. Es,e~ serv çns CP.sc;nrnni c11nsr.1 enf'.rn, como nm nttentado nos direitos t ::i.r graves compl1cnções futun1s. · 
)lWrt n lntno O ])nos:1 ram par:i. os e t •rlos. E' decirlarlii1 brazileiro . ( Apoiw7os . ) . . Di 7. o n. 2: «E' defeso aos es tn dos re.ieÍtar 
ris~-~ q.ne;s <

1
r.:·1:p:11 hPm m !l ~ l1S :l el lf'S 1l e~- A secn ln risação rlos cemiterio>, institniçi'í,o [\, 1110B!.la., on a. emissão bancaria em circula-

1!1n·: os. ·' 111 l 1c • o~ rl~s pmwle:it_A, rl ~ pro-:- qne em to.Ja a parte, e em tndos os _tempos çãn por neto do go1"orno ferlern.l .1> • • 

vi'n~ : · ~s ci~~.s rio<: tril~nnnes, rns1rlenr.1ac; rio;; s~mr.ro _es.teve 11. cnrgo rlas rl_ifl'~rentes c11~fi~- Um decreto 110 lioverno Proviso\'io mn.f)doll 
e 

1
P _fl: ri'.. poli rn., ns .t"' I rns e faz.oncb~ . 'JHA soes rel1g1osris, é 011tr1i re>t1'1cçao abert:i a lt" qne fo~sem cobrados em ouro os impostQs ele 

co~ ~t1t111 ·1111 _h~ns n.1r1011aes j)'8S1m a pArten- bm'rl11de ele consciencin.. (Apartes.) im portaçã.o. · .• 
e~, P"I? ar! l1t•vo que apresentamos ao clomi - ~M SR. REPRESBNTANTE- i\s canmras são O SR . GABINO BBzouRo- Foi medida 'fii-
1110 .rio$ Pstn.rl.o~-_ , , . . obr!garlnl? n zelnr p8los cern iter'os. ln_tn_r, um dos melhore? ac~os qn'c pmticou 0 Jm o a.ri lit1vo . « 9~ p1opr10sn~c1onrte>. q11e UllI SR . REPRESlfüTANTE - Isto Q outra rn111 1stro da fazenda; so assun te1'emos cambio 

. n:co fo~P.111 11ncP.s~ <11:10::; pnrJ, sn1'vicos d:i. U11i>'io questão. iio pni'. " . . ·. · 
Jl~S"~mo ~o rl 0m1n ~ 0 rios e' tarln.,, em rujo t. ílr - q SR. NINA R11~ BI R0- E' onfra questão por O.Sn. . NrnA RrnEmo- Si é uma mefahi Sl-
r1tor!o esl.1vAPA!11 s1'11ndos». Nnrla m'ljs j11sto certo . A's cn.nrnras clevf'm cempetir a policia, lutn.r pa,m o g01rer·no da Un ião el la pÓle t·~m 
8 '.i11 •s cnnc 'nt · neo r.om o !p~·im en fArlern li8tn, e a hygiene dos cemit_erios . Ellns devem p1"e - bem ser consiLleracla como tu! ' pele crovei'.

110 ]li or.l~mnrlo flAh rrwol:1 cn.o e r.011sag1: 1 rlo no Sl)rever o lorrar onde e'leo; dev11m ser foi tos, dos es ta,los. ' " · 
pActo constitucional ·qtrn elaboramos. (1t1)o i a- e o moilo pelo qn~. I si elevem fa_:-er os _A 1~ter - E e . .;tos comoª. União p:idem rlecretri.r. ,que 
dos;! . . .. mm 'lntos, m-1s pri var as confissoes rel1g1osas seus nnpostos seJam pngos .P.m ouro. Mas 

Nn.o cog1h o _ndrlttivo c!ns hHns q11_e pnr ~1Ja do direito ele velar pelos. seus rno1'tos, ou for- perg·unto, si_ assim· acontece, si os estàd0s, i{. 
n::itureza estarao ao serv1~0 ela eg:r~J "' officw.I, Ça.t' a, todas elln.s a, f1mcc101mrem em um mes- _ seme llrnnçn. rio Uoverno Provisorio, clect:eta-



· r~1n .~ - ~Rb~'tij16<i g9!l ., $r,~~ .Úi1:P9\iQ3_ -~1_1~ gu~'P: J :EnlP_ota-nto,, senh91:·~s ,, ou ~ i s,te'3 da. bocca 
Sél<1Wlhante·m:i·l.1dn> 1mporta\'a ou: 1po·em :im(t f n. nt or1>n ch d9 ~;" mn11stro r! ,."' fnzend:1. qn•J o 
repnl:;a à rn o0:in l c~·~r1 · ~ (M1.1ifo· !Jo;11 .) · Pa r i\ e S. Pnu !o silo os n n i c~•3 E>., t.;id oo; r1111! 

Si a moed,L n :cio1 ial,Qs bilhetes dos banco,•, deix:1111 g randes saldos c:i m fJ.vot' dtL · lJuiüo. 
nã.o podem ser r ecebiJ0s nas est çõ~s tbcae;;, Toaos · o3 maio; pe3'.I ITI gr:tvement·e na 
on:.le sô SJ exige .ouro. a que ficJrá rnduzido o União.. ' ·; ' 
pre,c8i!O conSt_i tllcfoi~al do '.1: 2 do. art· 65 ~ für : SR. fücPRBSENTANTE - P.Ol' n,qu ; lle 

h_otao_ . ob~,1~a .. -_se aos estados a. re:::i?er quadi'O ri.presentado pelo Sr. ministro d.1 fa
a1mllo ~ue a. U 1~1a~ . ~pez_?r de, t~t' ~ 1~~!t~id9 . zo 1illa, pode-se provar q1ie outros estados 
ou ~uto11saclo a erm ttn n!l.O ct.ner I ope.)e! " deixam t {inbem s·aldos; . 

S1 por .outro lttdo, o- receb1rne11lo dos 1:n- , 
postos cm·· oúro não' irn porta -ii regeiçã\) da O $it . BA EN A. - ~· o que resLt prov:u. 
moéd_a. legar, cloJ _liill~etes bancariós, forçoso é o SR. Ni ll' A Riirntiw - Aincia a:gora, com 
couvn'_qu~ c.:mcorrera pocloros'.lmente pJra a que p::trc:irno:1ia procedeu o Governo em 1e~ 
cl epreciaçap do papel.' · . i<1çio ao Pará ! · -· 

E' urna Lluvid.t que suscito... , (;]ne rojlres-c ntaÇ'ão temo3 nó.> neste Co:1 -
~ ·sn. . RAllIIR? BARCELLOS - E suscito gi'cs;;o '? . 

mmto ·bem: (.1poraclos:) . ·' Sôsete rern•o3ontantes tcm o P;1 rá, ao p'.lsso 
O SR:._ N~NA ·ltr'1mmó. - . . ; e que dc~ eJn.va tjno ·outro1 estailos füi'am prndig:1111 cnto n.1ui- · 

ver re;;olv1fa pe!os· ~ompetent~s: . . n:lrnl'.l0s·. (Ap 1imlos.) · 
S >ln'_? a qrg,rn1snç:,1.o <to 01.~rntc1p 1'.) n. r.~pro- : Estou certo , so-:::ihõres, que qnn.ndo ó. Sr. 

sentnç1w .inraense·su,bmette ·a cons1dcraçao do ministro do interior conhecei' a es·tatistiea. d,i, 
Congl'Osso_lin'l ~u~fütutivo. aos ar~i.g?3 67 e GS. popubçfíci qu o se está próced.enclo no me·t1 

J\ .smt d1spos1 çao é c.onc1sa e p1'.ec1s'l... es tado, re .~ t . nhe2erá a, injdsliç[l. com qno nos 
Cons~gra-s-e o, pi•10c1 pio ~h n.utono:n ia Llos tmto:1 . 

municipios e clei":rn-.se a-os _e>.tado:o- pl~nn. liber- • Tállo o nqs :;o ompenl.lo hoje ó pnrn. que nos 
datle p.wa 03 ol'g[l.n1s::ir como melhor Julga:rom ildx em yirer. 
co11v~nie ntc nos seus p3culiares interesses.. Q.aeremos p'ena libe.rLlt\(b pnr.i - agir, para. 
(!lpoi_aclas · )_ . _ .. . . promovyr o nosso en gl'anilccimento. 

A' re :l·:icç~o ·do art1~0 61 do proJect) (: l:m Mils, si 1103 sentinios· ·for tes, só coiltamos 
~l.e cJnsag~'?-1' su_pet'(lmclll;des,repe.t~ d1sp)31ço,_s ·co:n ro2ursos proprios í1ara podermos no;; 
p deterrn111adas em a1:t1g-03 ~n!,~t<10res . como· múnter E« mais plena. autonomia, 11e1Yi po·r 
esbl : . D_s c_staclos orgm11 sm--s~-h:ao por leis suas, dilo nos fo·rta.remos a quiesquer sacril~cios ém 
el: s po~1ç::w que 1emos 1w ·artigo 62; · beneficio' elos estaclo3 que se sentem fraco ;. 

Cada est'ado · reircr-·se-ha · pelas leis crie . ·1 , · ·. · . . 
3t1opbir. (.4póiados~· ) . , ' · • · " O .SR . Rrn~A - , Mmto bem. (Apoiados.) 

A emenda. que,- àpresentamos está concc- O Sn. NINA RrnEmo - Mais nní menos um 
bida nos seguintes tei~mos · :· « Os estado; or~ sr.orifício, áo rn'i:riticaClo ele f.odos os tempos e 
g·an is:ir -se-hão por forlna qi:e fi'qne-. as3e_gu~ não nos impedirá ele atlingirmos a nosso 
J''Hla. :1 autonol:ni'::i, dos ' inunicipíos ' em tud6 ·fim . ·. · 
quanto res11eit:.t ao ·s .:m ' pecu'lin.r: interesso. )) ' Si este a1l<licio 11'.'il d.o 15 . 0 /,, O!l ontra 

Manclai'nos súpjl fo1ir 6 art. G8 por estar a ri u.,l·1uoi' rnei.licb ele ·caracter provis_orio for 
sua -rlispós ·çiU:i· t,rrip l i·i i t'.tm.en te· c)ntit.l:l. F.a . inclispensa vel para. m 1n ter a vtonomos e inde-
c:nen :'. a . · 1 

• ' JT'.l ndentes qualquet' dos 'esta1los, elo norte ou 
C.:o.nirote ao1 mnoic:pio3 j11lgar a qnem sul, nós o acceita·remos, e Jp m ·s,1ti sfoitos nos 

elevem dr:i,t' O direi to C;G \'cito , clentró dos Seus COllSirlel'DJ'eíllOS, ·si do sacriflcio qne fiZ<' rlllOS 
limites. ( .1pozartos :) · r-c3 u l t<~~ o summo bem, elo podermos conlinu·l.J' 

O SR . CHAGAS Lol;lA1'0 - O c:1pitulo 3° ó a·ab1•ilçni'- nos, 1!0 Am 1zonns ao Pr,1t1, cnh10 
qne el eve ser sll'pprimido. irn1ãos .. l1l:t1os tla 111 2sma pntria . (Apoiaclós , 

O SR ~ NnA H.IBEmo - Sr .. pre3Llento, ' nwilo· be ,,>'.) 
tenho terminaclo ·n, · tarefa que me · troux:; a O SrL BAE:IA - Es ;es s'lo sentimentos de 
est'.t-tri·buni, que foi 1mitiv'tll' ·e · justitl ,~ar ns todos os p1trJenses.
emen las a.[Ít'eõlé.ntarlas· · 1da. re pre~entaçã.o 
paraé11se aos· capi til los ~m discussão 'do pro-· 
jecto de C:onsti1n iÇi.fü-. 

(O orador é comz;r imentado po:· 11wilos S rs . 
. rep ri:sentantes . ) · · 

fcalxdlio pela ·reéleraÇfió antes m3 .ll1D fa 
p'ro.cla:mção qa republic:t; e todos os mens 
votos, todós os meus· es!'orps são pá·ra éj11ê DJSCURSO Pi<.OFC:RIDO N .\ SE )S }.•) DE 
elh se op·sre íunpla', ·d,rn10do a ·pode1: p1'opo~'.- J A~!<:!RI) DE 189 1 

<lr\ remia, q·ue l'nz o project0 eíll. cli'sçus5fia, 
iiorlef'Ü. ari ne!le cs._ti'tdo vir a :: o'l1fr f:H' p01t t .t l 

.i·0 :·1i1:1 qH:) ~: 3 t o !~n e , di•poi ~ d o cons l it.:1 ido. (! t11 _ 
muit.1 p ·l•weo> conrli çu.::s du q ~1e n.qLL;lla::> e111 -
que actuulmente se ac:rn . . 
· Nem toc1os- os rÍrnus· illnstres oollcgns do 
Çongresso conh?cem o.estado ele Pernambuco; 
mas posso <•ssegurar qt1e alli, com qualquer· 
desvel o, co'm qúa lquer in teresses p:l.t!'i u'tico 
quç po5sa \ia ver, 001110 e3pero, já por parfe 
elos seus reprnsentantes, j a por parte cios ·~_eus 
ml rnini~ traclores, em pouco tempo cl1<garit a 
uni grúo ele p1'o ;peridn.cle di g no. 1le n.preÇô, 
sinií 1 de inveja. ( rl ]'oiado's da ··;-epresentaçiio 

·pern(lm b uccmn .) 

. A sn t to;:iog1'1tfihi::>. ó \1ma. dt1s mais agr ~ -
J,tveis; rpwrn Hlli o!rn_g·n, visnndo sômente o 
porto e a. c!clade n. beira-mar, é tomado das 
mell10:·es im pressões ; e, si penetr,1r pelo in-· 
tGrio ;· Jrn, de , neco.;sa.riamente, rep!:l til' corn
niigo que outros estaclós uã.o se aGII'.\m 0111 
condições superiores no de Péminmbuco. 

UM SR . REPRE3ENT.\NT P. '."" Apo_iado; 11 ,t 
nell e to loJ os climas. 

O.SR . A N DR 1'.: CAVA LCANTI- \1Ós temos tido, 
infelizmente; de certa época. para. cá, depoi,
rle ' suppeimido o ' imposto de 10 °/o, nm d.es 
cl>e~ci:m ento muito sensivel no estado ele Per
nambuco. 
' Ô S1{. l\!EIRA Dlc VASCON CE LLOS ~ Foi nma. 

rias maiores victirnas clfl centralis'.lção im..: 
Jl3ri1L ' 

b Sn . ANDR E CAVALCAN'l'I -..,. Como diz o' 
meu nobre col lega. (le represent,1ção, foi l11l11J: 
dns 1i1aiores vi ctimns nos ultió1os tempo'$·cra 
ad1i1i11isfraçilo· Oricl'a . ·· ' · · 

Nos tem.os dir~ i to incontestavel a qn ', das 
!'811íi8S com qu:J aq uel,le e;:tarlo ~oncorre pa.ra 
os cofr,~ '> 1rnlilico0 , rarte lhe firiue pnrten
cenrlo ; e. eITeotivamente, si ooncorrJ com 12 
uu 14 111.il c-;ntos nnnuaes, como tem aconte
ci <'ln, · qne ·muito é qne, ao menos, os potleres 
pít11l icos füçam com <JUB r)ons ou tres, !nit 
cb11t(\s ílqnem p1r.1 Per.narnbt1co, nuP., repito, 
tinto lln. ooncor i·irlo j)'.ll'a. o <::nohimentó cl~·s 
arcas cio The~onro ~ · 

E' nm e:;ta;lo airi .-:ol 1, não ha. rl n vi•ln; mas 
a ng-ricnlturb. 0111 Perimmbncn 1-n roce à pri..: _ 
rni>i1;n. vi3ta. qne não exi; te. · til e ·f, fal.ta de 
n1eios neces31rios para. H sua 1\1a'.11 n!errçifo e 
rlêsenvohimenlo. Assim é <Flo/, notn -s0 ' . : . ri .: ~, 
111n cedo nfrazo em t\~l~çãb áS fazenrhs ou 
eiwe·nros móv id os 'por a.ii irlines; tnrlrivin. al

cioila,r aos e.st rtrlos todos' os· me: os pará po-' 
derem li vreme11te curar do · seu bem estai· e 
e:ig1'a'ndecini3nto. ( .4po:'ados . ) ' 

g·h'ns 'illelhornn\entos téen1 si.Jo nll f i!i'trodu
si;los, os q1nes .JemonstrJ.m perfeitn ment~. 
rjn e, si forem nugmenbcl_o_s, o, ostncjo dp .. Per
na mhuco te ri ele a prosperar. Posstrn ns111ns; 

O §'r_ André C.avnfcan'ti nrns as prin'i ei°1 'n s f'or:un r-Óiiceiliibs' a fo rl"ivi-
1r, Sr . pre:lirfoÚte, posso assim dizer ; ·a · bri- ' rlnos, cnjn. pre te!1çi\.o u:iic·i. ern.· o mri110,nolio; 
meira vez riue· me ·cahe n. sírhirl a ho1mi,- ele·. e ·tanto n;;si:n q1i'l nií.o <leram rc_snltndo, com~, 
firl lni' em tfí.o illust1'nrlo ali~ litor i : 1 , e, se111 os por exemplo, :1s d •S cornnoa.~· do C<.1bo, fü -

P.1ra· ·nús · d. principa1 ·r111estt'ío federaliõta· 
cousble na füáis ' piem li oerilade, l),\l'it nos 
goveroarrnos ·co'mo e·ntender-m'os. ,., ·' -' 
· Frii'riór 'bs0 q1ie votúnós· i)ofa ·cluali·bde fa 

1mgi>ti·rit'tú'á, e ' conS•0qüenteme1it.e pela di_
vâ~i-. J _a'fo d_é - leg- blações ci vi-~ . cri,minnes' o 
eommeroin.es; ·potléndo cada estar.lo estnbel"élcer 
os s ' us ditrerGntes oodigoJ. · · · 

Vhie1i1os sei11jwe sob uni regimen de oom
pnssõas, t1ue imR )Ssiv .1· se· nos' to!'IWl'« a. 
ex i~tenc a. na. ·· uni'1~de do !1ri1'lerío. 

O Sil. . CAN.T,\o - Fomos sem pra eSr]Iie-
cid6~. . · 

o. SR. Nl'>"A RmEmo - O que s_omos, o que 
sabemos a nós o cl'lvemos, á grandeza elas 
nó~s1 s ílorost.1s, it nbercl ii'le do nosso solo 
e à i111rn ens'cln.de cl0s nossos rios . . '· . 

O SR . BAE.NA'. - E ao frn,ba lho ele nossos 
ooncídmlii.os. 

O SR. NINA Rrn1m1.0 - Do imperio nada. 
oonsegtrimos . . · 

As obras me31110 ele caracter geral eram 
fcit 1s (t . nossa custa, : os melhoramento3' elo' 
nosso J or to, caes, ·etc. · · " · 

Não te1i1os uma estrada ele ferro, um en
genho cen tral com g 1\:antia ·do Gove1•110. 

Nenhum favor as nossas inrlustrias, ne
nhuitü1 'pl'Ova, eínflm, ele. que 'füzbi110 ~ ·pute 
desse ·gra.ncle ' impetio, ·a · cujo govin'no cen ·~ 
t ralisaclo cmiipria prover as provinci'as com· 
os melhora.mentos indispensa.veis para o seu,. 
progJ".e.3SO . 

'. habit,os da tri_bu:m pnrl:tment1r. ni'í.o tenho n. c:)cla. e p,iJD\ares. · 
·v·e'le iclade· do J)fonrler" a. :ittençlio clo3 qno me PostRriormente ns qne !'oram estahelec i:ln s 
otlvem. _(?flio ajwiiii! is/ · m'1rliilnto o eofoI'C:O pnrticuhr e nuxiliac\ns 

En.trét.rnto, procurarei f,Lzor ligei:'::t3 comi- p<' lo gov<' rno r: ci e~ t:úh, teP.m rindo os me
der<1 çõss ~obre alg_uns ponto; cio p1·oj 1,cto Jh'ore1 resnlt·1dos, confo :·rn ~ me consta. 111'.ít' 
01n~t.' tn ~_iõnal, pnr:t o que pA ço ,permissi'io a cleclm'i:1çp33 de p lSsons autoris_aclás . ,. 
V. E~ . tle consentii' qüe, á imit :ção de "out1·03 A(g-uns' e:;ta·lq:l porler~o n lleg.11: qué nfh 
or.:tclores qno me precederam iwsta fri biln~, tem siilo beneficindos p~r esse Jnrlo ; mas · 
n1e occupe cios riuo. l\3putai· rm is dignos do re_SJJ.onclAl'Ai.!)ã.o e.ll e.> os uniras cul r.n.r.lss, visto 
minhas obsorvnÇões . . l riµe. porlériam do mesmn rno 1 o s11v1tn re111 -sc 

'senl11ro:;, nnrn questiío de g:rande alcnncü á cons~ rin encin rl e qunrisquer resu lt nrlos pro
m, n.cluali cl ule e que muito nos rl1we pre- vr> nientPS rJ.J uma tentntivn. no senfülo da in.-
o~onpar, é, com certeza, à ' tjne se refü re ú. dis·- tro :luc~ãp de i;;·t\al. rne l hora nien ~o. · 
t ribniç'io das r·cntlas dos estados; dellas ele-- · 0 rine.é certo é qne a experienci 1 jà esf:\, 
penei-e, qu rnr.lo boin a pplicad.as , n futu ro . rl emo.nstrrndo que esse melhoramento ha rlc 
eugranrlec\monto dos mesmos. . . sé1', como rlísrn, rle g-ranrl e füturo para o es-

. Receio, porém, que as .me lid is tomn.rla.s por taclo, que tenho a honm ele representt:< I' . 
este Congresso a resp·eito ele assumpto de Como quer qne seja não é isto sufficiente 

, t>\nto magn itnde, fiquem a ri11em clns necos- para qne neste· niomentn, qnanrlo se trata ctc 
sitlaeles dos esta•l.os; e ·si assim, infelizmente-, uma. viela. nov.'' par« aqrioll.e ~shi tlo, q:ui:wlo 
su,ccec\el' ; grai1cles males teremos a. l.nmenti'r , . tem ell e de snpportnr mnior sornma ele 1los
sendo um clelles ·a conver são de esb\clos em peza. ileixemos ele co'ncorrerpflm facilit:w-lhe 
sirnples· tenitorios, l) '.)1; falta ele recu rsos . 01 meios ele quq nbsolntmnente nãn pórle pres~ 

Rebresento um est;r do que mais tem con - r.ihrlir. E' nesta questão de d1strihuição cb 
tri buido riam os cofres geraes. E' cl.e 12 a rendas que entendo qne tnrlos nós qne in-
14. 000:000$ ri. renda com que todos os ani103 tere3snmo-nos prila. prosperirln.de elos estados 
contri.bue o esta elo ele Pel'námbuco ; e, eu tl'e- e,' conseguintemente, da. Uniã.ci. devemos eii_:
fa.nto, nôs nrlo sabemos si, pelit elistl'ibnição preg'<n' os maiores esforços, afim de que n:io 



lSS · 

. ( . 
' r· d . nã•o' d .. ~ .. 1· ·/a..,.;· de .c;ieiira;r p' 'e1:1mte a autoridade sé,inJU elles prejudicado~, e, ao conbrar.io, en- O SR. MEIRA DE VA SCONCEGLos-De en eu-a-. "' ,."" 

trem em camiqho do progresso e engrande- ' brilhun,teíne-nt'c. . .·,, .,,. , ·com pefent(l 9 contr~icfo. civiL . . 
cimen to. (Ajfoiqdós.) .. ' ' . . . ,,as~. ANDRÉ C~VALCANJ'I - . ... ; jl()~l.er}<t. UM s~. :Rro;PaÚENTANrE-3:' um:J. praveJ-

Sr. prr,s i1len t.e;· trn tou~sê Jín,' rlow:(" dia,:, : entrar. cnJ n n;:i l y~e e-.demonstrar cert:1s.1al tas ção , benefic.a. . . . .·~ · 
nesta casa rle 11111 a:;s111r.pto :.t respeito do qti.:I qne eutenrlo rleverr,rn s ' r reprmvL1s para,. o SR.• ,:YN-:b'.t~~- .CAYALCAN rÍ,--0: q.:rn, pol'ê:n "
não rre foi dado. emittir o meu jnizo, ; ma~, rnelJ1 r org.1nis1ç~o do po·ler judiciaria·; l11flS ·justariJ.PJl'té .Jiíi1Jtiv9w-o . mea re1)aL'O ,: é_. v(lr 
ja:· que" estou .nn: t-1ü hu.na e a, lwrn se. n.cll ·1. ell(ls j:\. sfl encarregat1am,_ de fi~el-? ·.com que~ .. ficún :suJeüos a. uma" penal1rlade -03:cpa-
a té·an.~~d·a, p:orrnitb:i: v-.; Ex .. que afiroveite ,_c:i tar,i.tn, .prpficienein,, , com tantJ merecune.nto __ dres ..r(ue . Ç.elehrãrem ·o cas');mento·_ ª?t13_s : ~!e 
temp_r~, qu-e me restii ' p1!::_t. d_iz~r o Q!ie , yen~p qile eu,, am la. mes.ma q~e fiz_ess'.) um·,g.r:;i.nd~ ; , firmado · ~esse oontnacto. :R11~ ym::b rep11Ji.lica 
rela tívamente a orgarnsaçao elo poder Juch- ·e3rorço para repP. t11· aqui filo que por e! l_e~ -aqm ·livre qu

13 
··.quei' , a ·:con.fr<1terrnsn.çiio de todo~. ' 

ciari6. f<!i clit0., ;com . cl,ifücu·l ~\<1r:l:1 .:° : co1Ts:g1m1a·,: -e .pGrq,uê r<1s,:ío ln vemos de es1'1belecer esse _. Jr- . 
s2.u· r.l~ip1eile{q~{e, ,e1f:~~!Jcle·rn cit;~. a o~gi:\ni~ amda assrn;i. sem a perreiçiJ.o peculiar e pro- mit'J ~ _.,. ~. · .:. · ·~ · , : :· · · · 

saçn.o ~() porler Jmliciii,:;io. deverlit _.i:nçirec!J.r prilt do fa!~nto quB to_çlos._. ep_es teem. . . , .ca.sem·se ,os nubentes como qmzerem, com 
ll!gu·ns retoriues·, más nao uma reí'o1'.ma. r.i;t- o SR. PmRNAMBUco - Não ha til, podi:1 toda libwdade, çiu fazendo o contracto_ antes 
dica !, estabelecendo-se, co•no quer o projecto; tnmbem discutit• com muita proticiencia, por- ou depois. . · ~····· , . · 
duas rnagistra_turas~ Por . mais attençãrJ r1ue que a tem. . o ·Srt. AilrnRICo LOBo-Nti.o -.vê. que •. o_s pa
tivesse , iH'esta:do .àqueLles que r,om .toda ..:ª o· SR. M-EIRA DE VASJO\TCELL'JS _ v: .Ex. rires dizhm qu ~ o casnment~ ~1v1~ .et'.:_1 um 
proticle1icia se ·occl!param d L materia, nao peide, dizer alguma cousi .;i. · r~speito do.s .er- torpe co1Jcubina.to? .. Foi mµa,ret vmd.tcl'\Ç::t~ . 
pô lé. cciJÍve1icer-n)é que ia de encon.tro <~Q feitos p,.ra_ticos rles~a orgamsaça.o .; tem mm ta 

0
. 'SR: AN:DRÚ . CAVALC.ANTr-N•Jto a1nh 

·principio da federação . o systema couti'arw con_1 pet,e. n.~.c.i_a por.i 1ss_º:. . .
1 

" ,. . ,. ,.-.· •• nnc :h:i.·e,.x,tiér.o .'iadespe
3
a a que est(t su,;e1to . ao estabelecido pel,a ref'o_1·1úa. ' ' .. ,. 1 • 

OSa. r\N DR!bCAVA.LQAN'.rI::-Urndosg.rançle~ 0Msa.méntociv1].,,,,,, ·: '.~ ' · · · 
Porqu-e, como o ,exerc:ito', a .. m'agi.oitratm•,1. incony(; ni~ntes qtt\3 enconti'.o em ~qiQ. .. essa . Grande é a differe!1ç~3u? ~a- e1~tl'~ : n d.~ste 

nii.o ha ·de ser uma 'I . Teve:-Se, . ,por v:()ll1tµrc1., . organi~açao é a falta do typo de umdade .. , . e :o do ~·isan?en.to.:nel1g.10"-0 ., da-s·~ . ate 0 , f<1cto 
em vista uma cr.rreç1io raclic:i l para a - mngi·~~ . . . " · ··t _ 1 1 . ". d· F- rfe. inui.t•)S , milivit!uos na.o poderem. sup.por-
tr1).turp, 'f J\113 .p.;ire.cr: q_ll}_n_;'ig, pois:q11•F m,i;.nd9.. . A~ ; i~ .. çli~~o. ~' nJ~rJS so.) 0-·l 01111~110 · a .r 1 t· 1- . · e'l<t ruzão deixam de ifat1sfozer o 
se tr<\ta de corr1g1.P.,nao sap os nue cnmnr .. ~m :Yers1dade rle leg1$hçao . ·o, accor·daos; O'Hl:l · .1. 0 ; .A iºr 

1
,; ' ' · . 

fü~l .r)lênte - os 'se'u3 deveres 'que · ficão sujeitos ·á ti mos ... t1,1lgArlos que serv0m para.· 1 .com! precei to eª e!· . 
. bÍria:'mos ;1s. noss·1s ·decis!Xes, qne servem de o SR. Mor.AE3 BARR03 - As cl,espezns le-acção ela l:i. . - d fl - - , 

· · · " ~ns.>ent9, ;iá :I)i'io t eem. ma1J1 rn,~ao n, ser ; ·_ ~ gaes Qao s,~o e.~age\'ª'!.1!'..s.- , .,__ , , . . . , .. · 
Si foi, portanto, e'se o iutuito, elle al,tin-. c<imos .co·n i llnlfl; Jezisla~ao·· "ll1forme, :c nao : .. Q SR.: .ANnRllJ CAvAr,e&N.Tf<J.,;- o -.certo .. e· qna 

gio. iL todos C>s. m~igis.tr:i.dos,,. (! tv1;n_dq ,_ n !_ias .é pod El.m_0s-_. fo:zer c1 t"çõ1s, pm1q11: e.lias· se-con- ·sa ;exige. d<)l.l ' p·artes, em ,geraJ..:sem , ~ecur:;os, 
s:i Lido qq~ (lm) LQ~~as ·1tS,c*ts.sei;; ·.e-'tistem ,_bons ~ tradirao rle estado a esti<lo. (rlpo1ados.>: . 'mais do nite.: podem pagar,.·determ1·nm1do. o maos; e nssrm·j)âreco qúe a rêJe ela re fo~ma, · ., d t 
em rj3lação ao.s magistrados, apanhou a : O rn:igistrado tem nece;~id 11fo -de es- ampnento · conforme-."ª localidade; :se· en -~o 
t d · · tnd;i r ; para·. npplic. il~a. em rjual<Jlier . po.n.to ou· fói:'<t da cicla.Je en1 que se tenha.; 1de rea·l1-: 0 

os . . :. ,;.>, •~ ~1·, :.. • · ; .. :em .que , estej :1, poraue, pe,la , snn. cn.r~e1rn.. r.an-,se. o casamento ., Orít~ é justamente este )~s~~i~eJece~ ,prt]a . llJe:liJ.1J. de.·. r:.ig.
0
r que.· te'.11 cl irêitn ·. n. nccesso. Or.a,: o magistrado •. nm dos.pm1tos sobre o. qHn l'.'.opport.un iJ~nente, 

acabou põr descmisi:let'a.t' os ma.g1s~mihs; .o. qne stl\ir , el 1, comarc·1.: A:para . a comarc;1. B, cortv.'m -:prov.i(i<'!l1cia-r,. hfrm •de qun nao pro
que não temos o desprazer de ver estl1belecida irá enconf.r;n• 11111 ·1 lei qu 3 elle desconhece siga este ·flagello cl~ hum~rnidar!P;, ·que .taryto 
entre todns as._J'efqrinas. f.\.tê .hoje decretadas inteirn.mente. Niío é isto um :prejuizo .1 Nifo ?, tem assustndo,.. nao .. co.mo s) d 11_i.:~pela u.1-
em r()l11.Çã.o as.ont,rnf:l classes ele que se com- é um in ~onveniente ~ Não .devemos no.», 11" triga :dos p~d-res , , mas .. p.elo. def~1tg :propr10 
põe 

0 
funccionali;m9 publico. · 'rnrnlidade. de m;•gistradàs, te1' legislaçilo uni- que .caracter1s11, semelhante d1 spos!çao .. 

·b qu~ sei.{q.u~ · a mag'istr,lfur;:i, é uma c.11·- Jor1m para n.pplicnl-a . en1 todo o pa.iz 1 Ao menos foçJ.-se o q11e s1 pratica nn Hes-
reira que hoje mais ninguem quer seg ui r - é Enlretanto, o Congres :;o hontem .... · p:111hn, ~on:le n padre .V;IÍ á iereja. A já o pocle!' 
unia carr.eira _fin e]~! . 0 SR. Goi11E)'fSORo-,.Trouxe 0 cahns. -r,ivil fui in.fnrmadrJ ; ten1lo ma.ndado ptra la 

Não devo, s •nhnre:'l, deixnr do relatnr um .nm encarr .>g,tdo dor cg:i1tro ci.vil. . o SR. ANDRÊ CAVA LCANTI-.'. .. estabele-
farto.: em chega.ndo a cidarfo cio R<dfe eu- cen 0 contrario do qi\e acabo rlB di7.'r, votou . O SR. TAVARES BAsl'os- O registro ciYil 
contrei todos os magistr;1dos :llnrmado3, como a leõrislaçii.o sem nf]nrlh uniformidade que ·me~moi-9ue antes havia. · qné nm_a gra.n,d. e ele. ;;zraç,i estava a cahir · · · 

0 

1 t · 
~ sempre existi_u no E!raz1l_. O Sr. ANDRE CAVALCAN'n- . p:i. ~. re es tL sobre elles. (Apartes.) 1 · 1 
-, o Sa. 'PERNAMBUco-.Durnnte a centrali. <;uj eito a nnn mu ta, ·caso trnng!'lla. as pres-E.v11rimindo-rne n.ss\m · niio es tou füze.ndo · õ t ·t ·a I · d ll p · 

" SQçfo; nó3 agorn queremos a, descentralis1ção- cr111c !'IS es .:i 111 as nn.s eis .ar1ne e n;1z. opposição.; não tonho mi .vontade, enganam- o· SR. ·MuRAES .. BARRos- o. cnsamento 
se os 110bres)'eprn;:;entantes ; nspei.to ,a todos, O SR. GoMENS:>Ro-.:\ pratica é qu; o vai civil ohrigatol'io é n. g-1r,mtia · rlas familias: 
bem , corno iiquel J.es_, que confeccionnra m o . mosil»1r · 1\ preDiso uaturalisal-o nó paiz, cJst3 o 
p1·oj ectn eh Constituição, , os qua.es contra O su .. ANnnl!: CAVALCANTr-Sr. ]1l'esidentr , que .custar. · . · . - ·. . 
algumas das suas disposições aliás teem vo- P1.1 devia. fazer ain ,la outms consiiler.1ções; o SR. ANDRÉ CAVALCANTr-. Niio compre-
tado, mas, nttenrlen Jo á hora que já vai muito he1vlo a nece3;;i rh de da;Abrigatoried :de. 

O SR. FREDERrco PoRci r-: s - V. Ex. fülla a<frintncb... UMA Voz~ Necessidade para o dire,ito do 
corno magistrado muito digno que ·ten1 sido. 0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS-Nós O ou- filho. · 

·. ' · · vimos côm mnito pi;az er. O SR. ANDRÉ CAVALCANT.I.- Quem mnis 
O SR. ANon1~ CA·VA·LCANTI - F.iquei np- interAssndo, nisso: do qne o:p11ii ~ A prnceden" prelrnnsivo._por~ v9r .que issq póJe tra7.er o -O ~R. PERNAMBncn-Tem fa-llado profi- eia do casimento -civil, outro .ahysmo · que 

a11ni'l1Ji.Jumento da magistratura; não e putrq cieotement,e. ( r1poiaclos.) .!;e cavou· em nosso ,_paiz; e; àiroi .q•.ta foi a 
o sentimento aue me dominn, e-que me tro.11Jfe ·O ~R. ANDRÉ <iAVALCANrr- .•. e lalt•nrlo cama · cio · n.pparecimento do p1u·.tUo deno
a tribuna; e F>i Jll.e, çolloqqei !nqsta .posiçã!l; pnncos minntos pam 1erminar o ternro q11e rr'linn.do colh0licw, para.o . qu \l concor.re fam
foi. por.que 111e pareqeu que n.este moment_g :ne ê de;ti11arlo, sinto niio · poder faz"r. o. !Jem o .. facto .. fo se iP tirar. ao clero.e. diFeito 
po~so servir de i11terprete .da magistraturn Sej:i-rnB, . .entretanto. permittirlo ainrla dizer rle ele1<ihili·lade, conforme j~ tive occasião de 
em geral, _ .. . .. . . . ... . , a lgumri. cqurn com relação ao nrit. 72 § .1º. 'n1e ma.nifestar nesta casív: · · ·. ..... . . 
· V. Ex. e o Congí~eõso - devem ter · nota<lo · \'ejo Sr .. presirlente qu8 neste artigo tra- 1 .;Não ·digo q.u!:l , I_I.fio sjam c\:iscrimitm?o~ 'OS 

essa . .tende_nci_p. .cqn_.)tante dos ,nwgistrados em ta-se c1'0 casamento civ'il. - . d1re1tos ;•o Gjno ,,nao q11e1~0 é ·.que, -haJa pqr 
procur.:i. .,c!e suas, ,a,,p_ ose,µ,~ado,1,·ia~ ... " · · ' : · :·pàrte da lei essas medidas de rig·or e exce-

. . . . " '· ' ·O Sn. PRESIDENTE-Mas ni'io está em d1s- 'Viões ? ·lios.~s . ~: . · . · , , . 
Q .q.ue j.sto qúer- .dizer, ~in·ão. que e! les ,estã.Q. cussi'io. .,.'. ; Queiramos para o c~ero o que quer .. mos para 

alar.maçlos e:, reeeirJ~o .;; d:i quella eminente 0 SR. ANDRÉ CAVALCANn· .,.... .como nao nó3, .. . . 
desgraça á, que \l]e l'(Jferi ~ · ., esper9 voltar á tribuna1·porque sri.o muitos , _ Pam íJUe. tolh 131~ a0 .clero O direito politico 1 

Ndo ou;i · de .uin . sõ .. p1agjÚrQdo s,fniio- os . que rlesej am. oecnpar a1<atten9ii.o do (fon- iNão :;<ejo conveniencia· . .. ·· ... 
qneixns amargas "·da sorte dolorosa que os· l!'resso, co11sintn .. , V. :E-x: · que~.·e u apr0:vq·itwo>! · FoNm estas a.s. co;isi<'ler:o1ções q1re tinha a, 
aguard<t •; e, si, nãó estivesse certo d<t ~inceri- ensejo pa.rn, ernif,fir ligeir::nnente o men:i1i izo a lazer com as quaes -occupei a attenção d.t. 
dade .rle, .:sua.;. .. co;1vk.çõ .. s,r,.-não estaria aqui f esse respeito.O nnti•g-o,di z que -9. rer11rblicn'·sd ~asn. . · '· '· 
manifest(lndo-Jne; il.és.le modo. . r1~conhece o cnsarn1mto ci:vil; e um drJs ' S.r::i: • E~tanrlo a fin rhr--se a hora~ · entendi que niio 
1 E seria ·parn fazei.· TpÍOs: q;ie á nÔ~a .. orgZ-·' representan:tes apresentou uma emenda tir- ,devia imprimir a essas considerações outrct 
nisaçii.o ,iugiciar;i.a trou;iesse::-; i:rw ra>vilhas .paria audo a pii -J,ayr,1-sd, .. . . .. ... . , . mar1J11a d11Ierente da qu " obsei'Vei. ; ,· .,. 
a IBil gjstnatura..•; ., mJs . es.tou : tão prev,enido r C.cm~.pr-eli~ndo 0" ca ~arocnfo civil '0;~1 ':'r~ - - .'. 'T0111Js, p0r.tn~t9,~ concl;1ido, ·e aiud,1 . . daqut 
contra. el[n, q:ne ·me pür-ece ,sun.s conseq1ie-n'oi:"s . lação aos;r~treitos; _e; .·~eb1t·iirn rlesse ponto de tl~sta tr1bu~,ª f<~~o oto!· ''ara· que , 0~ :P~1z e:n- · 
serão fübes . , ·Poderhi . ainda entrar em ·de-1 vis.ta,entendo que ficara. l'>Or ·conta dwqnel-IP,;;,, . ti ,e,qua~ito '~lte,,,ryo re°'1men ela l e0 n.!t~,i.~e , . e 
talh.es a . resp'eito das provideucias .que meus qne nã.o se nrnnt91nrem, as ·Conseqnenchs r:pie ~2e rfüç ,1mo~ ~ m~10~ somma·de heneflN?,, a~s 
col.logos.4rhpiiiloph'o de C:1rvnlho ·e ontros . pos;:am resu lt;1r, desr]P que niio celAbrarern 

0 
. . talos qu , ep es .ntanws, e que -sniamos 

teem nrpti proposto, muito p1indp;ilmr~ot" nr.to civil. A p~nnlirlnd e e re~ul -tlnte elo neto dt>st~ Co · 1 ll·: ·;· ~srJ. _todo3 ª, .. ;g·os e confl'aterni~ 
meu digon co.nterraneo, senador Jos ~ Hyg.ino rlo inrlivirlno qne nii.o quiz cumpri'r a con,:!ição· s.irlo- . . (111"11• 0 bem, muito bem. O orado1· e D t P li l d l . d . compriine•ttailo.) uar. e rre1ra, · que co oeou-se ao · a ola m:tnhefocJrh, e, portanto; .eveoel!e sn_g-e1tar-se 

1 
· 

m;igistratura, defendendo-a ria altura àe ::>eus ns conseq uencias: quem, p0r exemplo, não .......,..---------.,--~--~-
talentos.". quizer que seus filhos fiquem prejudicados, R'o de Janeit·o -lmpreos~i Nacional- 1891 
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··• ó~1xà1i1 éje. comparecer·. ~om ü,ius~- õ ·s.r.~ .: Feito 11~ ciclade 'de Washington 110 21° cfo 
cle ' fevereíro ·A.'. D. ele 1,890, e centes.imo de
éirno quar,t.o da ~pdepen ~l,encfa dos . Estados
Unidos da Arner1ca.- James G. Blaine. 

. F~or.fa:no' Peixoto, .Ruy ·Barbosa, Joao Neiva, 
·l\fatta · J.Yiitcllàdo," J oaqú.im · çafü~da, Elyse.u 
l\'lal;'tins; Sai'aiva, Rauliao :Horn; Rod.r1gt'._es . 
Fernandes Martinho B,odr1gnes, rfrnoplnlo 
elos S·rn te~· Leiín.Mo 11a'ciel, · · Fi·ancisco · So- • · . 

, I1J'esidencia elo Sr. Pnidente de Moi·aes 
. . .. -$. ~ ( ,,.,· - ' ' . ,,. : . '; . ;., .•. '. 

~:';·~~Q 11)2iq N:; Aii·}í!1 ?.' · ~l\ªfP~,c!.a,' ~ q1pl r~
~ponden~ ·.os $r~. ?.1:u:dep,te cl~ l\fo~·a~s , r,~es 
de . Garvalb'ó; Eduardo · Gonçalye13, ' F ranç1sco. 

' ~lap)i~,1lof 1 f::Ij~X!h#idQ .p9~U},9; · J'.ô~1q uim Sar- . 
üJ~pto7 - ~.oaô p~qro, ~o~? Se.cuncliqo, Ma.noel . 
.Bal'.ata, . Anfon:.io • Baena, Theodoro Pacheco, 
JoaqJ.lirr~ Cr.Uz, , Bé~enra de ·Albuquerque 
Junior, ·Th·=od,m;f!to Souto, · José Bemardo, 
Almeida Barreto, Firmino da Silveira, Jos~ 
Hygino~ . Ere.derico Serrano; Pedró Paulino, · 
Tavares Bastos,. Rosx 'Junior, Coelho e Cam-

.1)os, , Thoip.az Oruz, Virgílio Damasio, Domin
~ gos ," .. Vkeµtti,,'Gil,Gou.lal\t, .Monteiro de Barros, 
· (iúintfüô "Bócayu_va, " Lapei;, Brd.Z Carneiro, 
_Çi<!U.~.os -~ajl~~,:: Ubalclino do 4m~~·~l, ' Sat~tos 
Aílllrade, Gep_l"roso l\1arques, ·Esteves Jumor, 
rtamiro Ru;c'ellos, ~ Pinhoiro Mach::irlo, Jullo 
da Frota, Casario Alvim, Eduardo \Van
.Llenkolk, · S.alclanlta Marinho, Joaquim~ de 
$Dliza,~ ~ily<;t . Ca:boçlo, ~~l;v.;1 J>a1:!1n hos, ~qu! li· 
.no · clb Amaral, Joaq-mm Murtrnho, ·Pmhe1ro 
J\ u!Jd~3, · ~elfor~ "•· y\eh'ª·i qc11ih - l~<l~rigues , 
LaJJ.l'O f;Socjrp, . J,\fma Hlbi;iu'o .• · Canfao, Pe

.,tlrp Che,rll)o~t, Miitka B,açe)lar, Cosia Ro- · 
, d,!'igue_s, . Jlen_riqu() : ele . Carvalhp, Anfrisio 
:Fíafoo; ·Nog1J01ra Pa1'<1 nagu:1, ·Barbosa Llma, 
JHz~_iril, Jtist/njano ~erpa, Gonçtlo de La
_gqs, r{ascim.~uto, ·A.l!JOJ'jm Garcia, Epitacio, 
Couto Càrtaxo, Sá Andrade, Retumbn. : João 
Barbalho, · José Ma,l'iano. Almeida .Pernam
húco;' 'Jfos'.L : e $il va, Ràyqw'ndp ·' I3andeir,1, 

]\1efra de Vasconc_elfos, Pereira de Lyra, João 
ele Siqueil'a, Lui.z de Andrade, Espírito Santo, 
Bellarmino Carneiro, Oiticlca, Gabino Besouro, 

· I'vO" ii'o 'Ptac1o., · FeHsbel!o ·'Freire, Augusto de 
·· Freitas, Pau.la Arg·ol!o, Tosta, Seabra, 

Zama, Arthür Rios, Garcia Pires , i\'Iarcolino 
Moura, Santos Perei_ra, Custodio de Mello, 
Paula Guimàrães, i\{ilton, An]philpphio, 
Dionysio Cerrp.ieil'a, · Léovegildo Filgueiras, 

,Barf!,Q cl<:i s.· Màrcos, Medrado, . Barão ele Vill:1 
YJcqs~, "Prisçó J?.ar:;it~o"{ Moni~ freire, A th.ay,Je 
J11i110,r; ; ).1'on.séca · Hermes, Nt!o Peçauha, Ur
,hario lYI\\J'.Çômles, Gyriflff ele ·temos,. Oliveifa 
Pinto, Virgilio Pessoa, · Fi\rnça CarvalhQ, 
Baptista dlt Motta, Fr63s cb Cruz, Alcindo 
G:úanu,9ara, Erice)' Cciellro, Lo1)es Ti'o'Vão, 
Jacque·s. OurjqJJ(), Domi11gos J esuino, Tl!omaz 
Delpl!ind, · Antonio · Olyntho, Ba:dáró, . Ale
xandre .Stockle1\ Lamounier,' AI varo Botelh,o, 
,Oônçal ves · ·chwes, , Viotti, · Dutí·a ·· Nicàcio; 
G,i).rrêa -RabeUo, Manoel FulgencqJ, Astolphq 
Pio; · Gonçalv:es Ramos, Costa Machado, Fei'~ 
reira Rabello, João de . A velar, Bueno de 
Paiva, Ferreira Pires, Martinho Prado .Ju
nior, · Beri1a 1;dino ele caii1pos-, Frai.içi~co . Gli~ 
cerio, Moraes Barros, Domingos ·de Moraés, 
4qq)pho '.G.ol'dO; Carvqlhál, Aüg'eló-?inheii'<:J! 
.l\Iql',<;a, Rodrig.ues AIYes, Alfredo Elhs, Carlós 
Gn.rcia, Almciida .Nogueira·, · RubEío ·.runiol\ 

. F:l:eµry .(Jur!vlo, Guimarães NataJ, ·AzereUo, 
Caetano de. Al,buqiieiique;"Bellarrr\iUO"d~ Men

, d.on.ca, . ·Maréiaho d.e: Ma'g'a!btles;; Fef1~:i:"ii d.o 
Sim'as, ·LaJil'O Mülle·r, · Cár los Ca'mpôs; ·snh1-
riitdi, L,(fc~·i·,q.a: qqp.trphq; Victorin? Mont.~iro;, 

,f,'érflh;tcar,- ·.01is.fü; Aiitão çlê · Fa:r.ra; 'Julm"de 
· Castilllos, Borges de · Medefros, Klcides Limd; 

Thomaz Flores, - Abl'?U, Hor~rnro Baptista, 
Rocha Osorio, Casásib:110 do Nascimento, Fer
nan~õ AbQõ,lf, .Demétrio .!1i!Jeiro e' M9nQ a Ba1·.~ 
í~~tO'. . ' ~:. .. ·i+ • • .- • • • ,.. • ' ' 
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Porto Fi'::tnciscd' Am::ti'il:I; Pn.llé tá, Cesario . Geneealissimo - O S 3Uaclo e i Ca\nara tlos 
iviõttq,' Ji.ú1i\w; 'uopes; C!'iâ.ves, Páulino Ca~!.º"' f:.epre~ent~!it~s c!o.s Est~do~ -Únidos. ela Ame· 
Leonel Filho e Moreira da Silva; e sem causa í'i'ca reu"Ulclos em .Con°Tesso, de!Joerarn.111, 
os Srs. :CLrnhiL Junfor,'Õliv'eií'il Galvão, '.Ama- dom~ sabeis, exprimir eh'J nci:ne do' fovo qne 
i'o _Cáva:lcaó.ti;'· J~aquin1 Fel~cià, R~ng·e_l .P .~s - ' .tão .dign_'.L1irn nte l'ep!'ese1;tU;n~, as su:i.s, con
taüa, .João 'Severu100, Amer1co Looo;"Ind10 elo gratulaçoe> ao Povo Braz1le!l'O por hr1v01_ e,te 
Brazii,111nõceu"Ció Se1:zédello_!éas.ei:hirgJuniõ~, 1 ass.urn!d~o _.i.u~ta ·e i1api_f1c~mente os se11; rnr1n: 
],\fe"lsón, Pires Ferreira,. · Joao Gopes,· ?red~-1 fer1ve.1s d1reltôs, 1ns_titm:ido o gove l'll~ elo, SL 
ricô Borges,· José ·Ave'lmo, José Bev1laqua, _p1•pp_rw e ac,lop_tando a for1111 de gqverpo re
~lniino /\ffonso', Migüel Castro,- Ped!'o Ve- , publtcana · · · · 
1110 ·· Pedl'o·Amer1co Tolentino de Carvalho, 1 E>sas cJngl'atulações fornm formula 1l ;tS 111 
Go~ç·1lves Férrafrà; . .iuv-encio_ dé · :\gu~'''.• i MensagenHJLÜ . oiJportunam~rnte vos ,r~1 _ e 1~-
Anclr·é ·Cavnlc:.rnti , Kmbal Fil.lcao, Joao V101- . tregue pelo digno repres3ntlnte elos l~~t a,do~-
·:ra · Potlte3 de Mii·and .•, Oliveim Val !:telão, Unido3 d<L America. . . · . 
sa'ntos Vi3it'a. Fonseca 0 Silva, "' Tlfünlüi.es ' Tanto l_lela SU'.1 egregill; o:·igem, quanto 
Bal'réto A!lie~to Bi'Riifüío, Viri'ató dê Me-lei- . pelos sentimentos que· exprime, ~~_se h.om•o;o 
i'os; Joa'quini .Br"eves_, !,\liz ,'!\fo: at, ,Sn_1:1p:tio 1 documento clev? se!', segundo.·R311so , LlH:ec~a
F.•erraz, }'I'.tYl'l?k, F11rq1;11m \Verne~;: ; : 'l' t~h a - 1 mente cornn~umcaclo . ao º. ºtJip~s.,o Nac10,n.1_1, 
és João P111ll'e1ro, Pactllco MascarenJt.1s, Gn.- ao qnal, como rep!'esentante d? Pov~ B1 az1-
':l1i·Iel·de· Mà"'â,Jhfies, Cliâg·as Lol:>ato ; Francisco i loiro e orgiió ela 'srnt ." soboran t~·, sert~ certa" 
Veiga, Cost~ Senna, ;\r:,istjcles .Mflia, C.nelos il men le ~g~acbv~11:namfo;> tat: , 0s ,-se nt11nept?s 
Chn·g·as·, 'Jacob da Pu.mw, Dom1pgos Rocha, d_a ,grattc\ao na.c1~na l pJ1 es::ia prova cl~ ,ª"-
João Luiz., .B lrfió de S1 1~1:a .flole na,_ Leopolrlo 1 t11rn1 o do corJültdacle_que ~ 11111 uovo t?ote: 
de Búlhõ3S, Costà Junior, Antonio Pmclo, munho ·el:;ts boa.s . l'elt'.ço.Js ex1s ten~~s enl10 ª" 
Et·nesto ele Oliveil'a e As•;is Dra?:il . · duas ma10res potencias elo Contrnente Ame-

.· E; lid~, p~sta cm di~c~ssKo e som debato 1 ri~~~s~ ·intL;ito e pJ.ra, esse fim, tenho a ltOlll'<t 
npjwovada a acta .da secça·.) a-ptec~dente. . elo enviar-vos 6 ori ,~'inal dessi Men >•tg ?m 
·· o SR: 2" SECRE1'ARIO ( se;·o inrlo de 1°) pro- para que, si tal. fàr .a vpss:.i opinião, a, _e nder.:-
cede :\ leitura elo seguinte · ceis ao Congr2s30 R1c10nal. , . 

" · · Acceitae r1 expressf\o da. minha m:ü s alta 
EXPEDIENTE cpnsideração-· Q. Bocayitva , Mini:>tt'\) · ch1s 

Relii:ções ~ü 3riore3. " · ·o ofi1cio do g·enerf1Íis$i1110 chef(l elo Go
verno Provisorio, .datado de 12 do c9r~·e1lt?, 
011 viando com o officio abaixo cio Mm1st.eno 
das R13l~çc:íss· · Exterio.l'es, o texto original 
ela seguiü te 

illensage1.n 

. o' SR. PR.E5I~ENTlc tleclara que a ·mensagem 
é recebi·fa com muito especial agrrido, l_lorqne 
ena as"signala e symbo!isa a confraternisn.Çi1o 
c\o_s p:ovos americanos. · . 

O Sr. Bernar.dino de Cam.
pos ( attençao) - Sr . prasi c!.~pte, :ª ,i11es'.1 

Quinqu:i.ge3imo primei!'º Congresso rl?s ~5- · aé'\ IJj, de cornmunicar . á casa o voto de con
tados Unido3 ela Amenca, ·em· sua prune1ra gl'atu lação que ao · povo brazileiro _:dii·ig·e o 
sessão - Aberfa ·e c3lebr:tda; na cidade .'. de con;,.resso elos Estadcs Unidos da America do 
wasl1i1igton ; segunda feira, 2 de d~zembro ·Noi;te. , 
.de 1889: · Essa · communicação, Sr. presidente, não 

Resol_ução conj uuct 1 

Cm1o·ealul:11.iclo o 1iovo dos E:;ta'.los Unidos 
do fü'~zil pela, sua, ttdàpção de unni fórnn re-
publicana Lle g\lvemo. . · · · · · · 

Resolvido p_eló Senado e peL1. Ca!nara ~os 
Repre:Sentante3 dos Estaqos-Un1.clos · cl11, Ame
rica reunidos em Cong·r.iss'.l, que os E;tado3 
Unidos da America s3 congratulam coilt" . o 
povo do ];3razil. por · ter justa e phcUi']an;~n te 
assuí11iclo ·os poderes,cleveres e respon~áb!l.tda
des de govemo de si mes1~0,lx1sead9 no lwr~ 
consentimento elos govemn.dos e na sua; re
cente adopção da fói·mn; 1\opuhlican:i, ~te go~ 
Y"erno. · ' ·· · · · , ·· · 

- Tiwma~ B. Reed, Presi.len.te ,ç]o, :camara 
doidlepres·;intri ntes. · · ' . 
· ''Lev·i t>. íi1 ó1·ton, Vice-pre3iclen.te dos · Esta
dmi"-Únjclos e iJresident(3 clb $enac).o. . . . . 
" '"A' i:irJ~·,o\iaclo em · 19 de f~ve 1'.eirb 'de 1890 . -
B.erij. Hatrisson. · · 
' ' U S'.' :...:: · Ce rtifico gue este doçu1.nento . é 
cópia-· fiel do ôrlg'inal archivadà 1fa ·secl'etoria 
de Estado. . . 

' Elll ' fé· cI0·que1·eu, James G. ~la.ine," sB cre:, 
tario de Estado . dos Estados-U md"üfi, sub
scrovi ·o lll"ell ·nome e 111°!Üld'ei· qtiff S8 f)Li Z8.)C,(3 O 

• - - ..... - • l ~ t1 ', • . f . 
selfü d'.' :~epar,t1r,a,9 . · . 

pócle sJr reeebi 1lll; l.Je.lo Co1)gl'('._SS0 Beazilei t:o 
sinlo com a 111 ~ 1s vtva . omoç<to, com o m'..ns 
pronuncia:clo coútenta,~ento. (Apo_iac!ás.). 

,1á ll:wmmos recebido o reconhecimento 
offici.tl por . parte elo g·overno c\03 · Í<~ sta·l9s 
Unidos da América do Nol'te ; ·ve111-nos. l1'oje 
b voto do povo porte-americano, que se con
gr,üt1l:1 con1 'o povo Urazi leiro pelo fücto ele 
lia ver el\e· tomrido p()SSC ele si mesmo e inau
gui'ado o regimen do -go1•ernó ela nação pela. 
naf.;ão . 

E cl:we ser tanto mais vivo e3se sentimento 
de satisf~1 ção ,- Sr. presiden te, quanto, o vot.1 
dç éong· ,·atuF1çãri, que â_cabamo.> de rec~_be r, 
p·;trte d:1quell.e povo que nos . precedeu 11 0 
camii1hà da libedade, da~u e!l e pJvo ·que é o 
ÓOSSÓ 'rnaiOl' · no ·est:ibe lecimento .déS3aS insti
tuiÇões; que consti ti1éiY,1 uin i; li ç:iio.cons&ante, 
üm '-ên'si"na:1nentó : p2rei1ne ( apoicdos) a ,~.;;se 
povo q90 levan tou a3B m~1ga~tosa CO\Btru~ 
çião · sob a ·rpüi.l S3 abrig'<t uma pi'O$peridacle 
sén~ par. "cilii iito bem.) ·· . ' · ' 
- Essa soliüariedad3 ele sen ti111et1t93, icléJs e 

aspir,1 ções que hoje enfacltam ,en1' um só sen
ti!', em üm só p3nsar todo o· con lrnente ame
ric::uw, essa so lidal'ieclacle que ]Jl'ecedeu a: nni
ficaç.:'Ül; ã; \mifcirmis'nção· clus inslitu içües poli
ticàs·,-· e· r1 no· se· cómEl~fo,n· pçlo adxe,11.to cb 
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Republica Bt'a,zileira, es3a, s-oliclariedacle n,sse
gura,nos, senhores, q·ue o continente ameri
cano se constitue clefi nitiva.mente em o vasto 
c1mpo em cJne as mais grandiosas soluç;õ0s 
l'eferen tes á felicidade lrnmana, os m:iiS' conr
plicados problemas da s0iencia social hlío cl'e 
ter plena, realidade. (Miiito bem.) 

Peç-o, Sr. -presidente, que éoti-sLllfeis -a ·easã 
si consente qne a mesa elo eongresso Brasi
leit:o trammitta ao Congresso elos r.st~dos 
lJrmlos da America do Norte o nosso voto-ae 
sincero reconhecimento, peln. sauelaç1ío ·que 
a 1abamos de receber, cligmmclo-5e a mesa 
f'nizel-o •por intermed_io elo· g·ovel'no e ela noss'1 
legaç~o ·na Amarica do Norte. (ilfüito bem, 

· nrnilo bem.) 
O SR. Pn.E3IDENTE diz que oppor-tunamente . 

serit, tomado na devida consicleraÇü.o o péfülo 
do n_obre represen t~nte . 

O €h·-. Theoclure'to ·souto- Diz 
·qu9 S3n te ter ele occnpar a attenção <lo Con
g-re3so com uma questão ele caracter pes
so·a1 ... 

O SR. BADARÓ- Absolutamente n1ío tem. 
O SR . Tr-monmiErn SouTo ·- ..• mas, 

aiU'.b. quando tivesse, collocaria a questão 
no terreno dos principios , . -

NfLo se aéha va no Congre3so ·quando o 
illllstre representante por Minas apresentou 
tim r i3qnerimento relativo a uma, questão de 
exploração ele minas no estado de~que S. Ex, 
'e !'epresentante . 

Chegou depois qno ·este r dauerlmento 
havia ·sid9 adiado, qurmclu estav!I em discus.
;,ão assnmpto diverso e tinlt t sitlo annuncia,cb 
a íll'dem clD"- dia·; , ... " · , 

Í)3ve dize!' .ao nebt\J r epresentante que 
·n.pezrw .de ser um llo3 peticionarios, nãs pmlia, 
tla.r explic:;içõcs porque lle'uada s:ibia. 

O que· v:isava o nobre .1;eprési;mtan-te --com 
·este requerimento? Ou reso'lver·por· rirnio 'de 
um requerimento, a grande· e cornplexa ques
tão da propriedade d:as mina·s, quaesquei; que 
sej trn1, e ellas teem classificações cliffe1'entes, 
oa rep0tir a questão rewlvicla já aqui, mas 
que pó Ie se1' en~erreiracla ele novo, elas in
c:impatíbilidalles parlamentares, como foi for
mulada em unn ·emenda approvada pelo 
Congresso, ou cJ·e SUSÜU' 03 actos eh aumi
-nistrn,çãtl em concessões ·analogas . 

Si o nobt•e repres4ntante-pretendia re3olvel' 
pol' meio de um requerimento a C[uestão de 
pr.)pl'ied ·1 de das min a>, el'a isso' intempestivo 
e i11oppar'tuno,. riorqne ella, ·só pócle sei" resol
vi.la, em these, ·por um artigo const!tuciona,l 
e em bypothe1es cliversrn pela legislação que 
formular o Congl'esso ordinal'io. . ,. . 

De1h 1is, esta materilt pó:le ter ·duas faces 
mllito,cliveraas: ou ha de .fler resplvida, pelo 
Cong'e~s.>o fedem!, si prevalecer a U.nida,de d!I 
l egislação, ou pala legislatura elos estados, si 
preval ecer o princ'pio ele <liversiclJ.de . de lé
gl'llnçfo., Diz- si prevn.lece1·- 1:prqc1e a vi
ctoria ela, ' div'er.>irhde da iegislaç1ío nã.o' està 
firmada defini ti vanien fo . 

UMA voz - Está ; o contrário s0,rá . u:i11li 
infelicidade. 

O SR, THl~OD.UIVETO SouTO cliz ctue Deus 
nos livre que esteja, pDN1ue vê nas dobras 
desse grave problema nn,da mais elo que a 
completa tlesharmonia da legisla çã.o civil 
commerçlal_ o ele todo o direito patrio. , ' 

Deve tleclarar q ne tem clefendiclq, não só 
C'J:no advogado, mas na, triburrn pal'lamentw, 
o principio elo que a propriecla,Ie elo sólo 
imp!ic::i. e onvol ve a do subsolo . 

Íl~ tà prompto a apre.se11tar em ;nd·1s lm·se
gunrfa di ~cnssito,. relativas a ·este assrnnpto 
como n. ou.\ros, onde se firme este principio ele 
tl'll nwdo incon_cusso; afim tl:i -se não verem 
m•1is n.pplicacla de um modo incer to e incohe- · 
r P-·nte n, l egisla~ii.o elos tempos colonia,es, como 
il lé hnje .. 

R, ,uecessarlo que on-Ll'<l. vez .se Íll'H1e .a 
regra sobre a proprieilade da,s minas que 
pertencem á União e sohre as· quo p3rtencem 
aos estados. 

·que n1ío lmsta un~a regm get:;il clecJarnutlo 1 séi)te, não, quer .~ n.rr~ n,poia nenh~lll~l~~~o {g1~ 
que as m~nas pertencem ao e3taclo ea União'. 'viole cl_ire~t03 adq~1r~lJS e até e~'l'!I l m :gins~ 

Dsve n,rncla. declarar que, quando .se votou . pas'la~' uma, ·procnraçao co111 J.l?;d ,.~es ~iiri.'e,,.ar 
a emenda relativa aos terrenos elevo lutos e propria a quem qner que quen ,i ~·, ~n . o 
re lati va a Ii1.iri::is · vofou coritrn> a 'pflmti_frn, e·· desse i19g'édo, cecbndo . seus cltreitos f1: u~.ª 
a· favo1' éfa ·~;e-o'Ll~cln einbora nãõ ' éstivesseii1 ' casa dê 'iilisericorclia, · H'mand•1cle ou !ns t: 
separadas · as 

0

durts' partes ela respectiva ~uiç~~J> ia_,_ _gu_e. o n_~bre r~JF:e_;cnt.an~~ .. d~sW,11;~ 1 

-·emeri-cra. - -ou ao "mesmo-esfado ele·i'i'lt-1111,, . , , ·_, ,. l 
Votou contra, a .]irlI'rwira., pot'ti,ue i1Ú.O "cóm'- Assim pens1 te?, p,ela s~rn Pªn-~: '1umpi~c1~ prehencle soberania ~em tr.rr1to~·10; yorgt~e .. o.s o_ ~en .. tlev:r ~ ~l~cl~~ ~ ii.º."-. ~?1~1 .~s 1 ~Jl 1 ~\i

tel"een-os êlevolü't'os ei'am uinn, propriedade ela tantes que, st sefi ~n- qnal.q~:rnr iilcon;pa:t1a, 
Naç1ío e o artigo fundamental declara que a liclacle entre sua: po11_ç ~t0 pqllti,cta e_,paroic~~'. 1~ 
propriedade não pócle .ser -tlracla sinfi.o -me-· não hesitm"á um _ so mstant~.· e;:i1 rnnn?c1<1. 

. diante e\:p1'opriaç1ío ; isto é ttm •prfocipio _in- mandcüo que rtqm exel'CJ.·('1fw to bem ; mwlo 
herente-i orga:ni;;ação socia-l, ou antes; · ~ 'um bem.) ·- .. _ "· . . 
principio aute1•ior, preexistenfe é .supel'io1; à O SR. ZAMA - ~0ço ,a _ pa,lavra pela. ,or~~111 -
Consti'tuiçfo da, sociedade ·politica,. . , O SR. PRESIDENTE-A liorib -do excped1e.:ite 

.Mas, voltailclo á questão,'- diz 1(1n.e jit, vê o · e9tá finda .,. . .. , . . " .... . _ . _, , ,-. 1 
nobre repres'3ntante que nao ·podia por •mn ·o SR. ZAi\f'A- Ne,,te ca~o , peço a V: Ex. que 
simples requerimento, rapidamente, brusca- ' consulte ~o Congeasso a_fim . cle.ve:· .. ~t ;ote ,1'.1~ 
mente resolver um problema, tão grave COl110 çàncede Cl~C? O~ dez ,1~1.~.~ljOS . V~ ni .-t-l t~tJ,11 : ~~ 
este. uma matér1a"que cons1tle!'º ur~en~e . ··"· . · 
. (Ha iini.aparte cloS1· . Baclaró .) O 'SR. ·PREsrn:;n\f~E - Mas nruoha.:c~s;:l'y~r.a . 

11oc103 ·os. que ·-são versados em jurispru- - vot[\1"0 requéi'irn:en.to ~h nobr~ ~'~_p1;~!;egt.upte . 
clencia, en~ : dir?itº' pPivaclo e adniin1_s~'aH1vo , o SR. Z ·A.MA:-:-Re3!a-m~ _ ~n~~º- ~:~s~.~n,az, ·11~~ -
sabem a cl:vers1dacle-de arestos e demsoes que E' o quarto· dia quB clese.10 soltctta1 . clc1 mes.1 
se tem pvof011ido a respeito· ele minas; ora se ·Úl-gurnas i'nforniaçõas e"niia o .p~sso _fü:zel'._ ," 
estabelece que -as :mina,s per.tencem aos -e~ta.- , · ' ( - , ORDE~1- .D0 ·:nL1. · ,.- , ,;,: 
do.B, ora qn.3, collocaclas .em terrenos parti-~ ., ~ .. - _ , ~ _ . , · •· l)R ; 

cularas, unidos -t;i integrados .o sot·o e o sub-: DbCU":lo>\ú D'.l 'l~-TULO v ~.9 Píl.O.mcr~ .,-.- ,, _ 
solo pel'tencem -aos particulares: _ .: . _ coNSTI~Ul<:AO _ ..... :, ... ~·,. . 

E' ·uecessario fixm' na, nossa legislação um ·cantinlh a P 'cliscus->ão elo titnlo .. V ·t!~qwo-
criterio superior que regule este .assumpto e . jecto 'ele Constiluiç1ío com,, as emei1tl:as .'apr e· 
t't'aCJ lirniles ao poder ordinario: ,.. rnnta:aas. · "~ . '_ ~:'.'. ·-~ ... 
. Si., ppré111, o uõb1:e .. representa?te, _com este , ?~o lidap'. _ apoL~da~ . '1 . é!1fr~ilf ({0:1_Jj:n'!J.;~p~;. 
requertmen to, pretendeu estatn1r a rncompa- . _ ment'é ~em cl1scL1ssao _as.segtpn_tes , .. - · . 
t}b!li,dade i:~9s dfrecfor)3s _de . -ban0os, con; pa- i " ' "· '· ·' 'J};1;,é'iicic~~· ' '' · · ' 
1,1.hms .. e. sqcteclad?s-anonymas, o .oraclor Cte :v<e _ .. , . . . _ .. . 
cl.ei:lq_1'~r. ' a .s. Ex. que i~so . é- ,aü1da i.1ina, .ii(e ' Disposi~p?s gat;~e~7Ã1"t:;,~?\S'u~õ!tlua•se .. 
pende'nte. . . ,. . . . . ""Ftea a~Jollcl'o ' o ·recrutamento ,m11tta1~ · 'Íú'P-

)füo fa!!a po~'r; i, porqné 'nio tem i?en'hmn ça:clo, s:tlv-d 'efl1 te&1pb .M.~~er1~.:('e' Bt1\hfü,ü,id0 
i)egpcio. çdin cop1pan1Jia,s.qne ti;ntllam f~vores pê'lo so:rt!l'io ~ilitar~Jfüb ·, ;;~. \\c\pi~tip-J.o J ~a,1:
dos .. 1ªsL1dos, a n.ão ser o B:in:CI) cla--Repubtlea . çãÇj p~lémi~àr!~' ' qerq ' SL\1~3;t\t,~l1Qll;0, , g~ei P~.s~o~;· 
d -s Estados Utuclos elo Braztl. _ PMagrapho: \H'iicq. I;'ltn :qqa,µto __ n a~ -f?l', P.o~ -

'Est,a questão, pois, tem aincla de ser sesol- sivêl' 11 foalisação :c1o_' sorteio , 'ns ca.iriartt'li"'elh 
viela ; lilás é prnJiso não cpnfünclir .a , ~nconh -sessfo · ordiüai'ia regülai;ão o modo de p1·a~ 
patibi!idaçle poliliéa -e a parlamen'tar. ' - heúcher. os claros do: exe1~cito _e ·d.1 -ar;nnda·. 

A incompatibHicltvle politica ;.consiste na·cli- Srula ·elas sessõ 3, 16 d.3r. j a'\Jeirod:le ' 1'89J-.:"'."" 
versiclacle ele pode1;es, que n1ío ·se podem J . iRetumba: . .,;:_,,., .. ,,,- ,: €'··,;• 
~?nfundil',,,,~?m~ o legislativo co!n º . judiei::_- _ ~ii$p~~iÇõ~;>~ \"r,,}h3(to.rr.\s f . Su~}JrJ~11~~~_( -:9 
r 10, .e o le0 1o!a~1yo com o ~.xecut1vo , e, po1~, . p.r'l'meirb perrnJ.o do 'at'E . . J2, .pol' t1eo;1'.e.ce:;;-. 
as rn,~omp~t1~~lLcla~es ~le1to~:<es, devem S3r sa,rio, :\ vista · clo . sub~t\~utiyo Wª nJ?..i;!l~~n~eJ 
mate: 1a, d~ le<>blaç;10. or cl1na11a .. : .. ao ·art. 83'., rnhdispóslç:Jés g:eraês . "" ' " · 

~!em cl1s,to ~ pl'ec1s'.l verem ·m1~ Jt\ exuie :· Sala, clas ·sessõe?, 16 de jJ.neiro de 189 l . 
n.e~te . . Congre~,~ _um _protesto VFO con tra J . 'Uei'wnba .. - '"""''' ; _..,, 
estas .mcomp~ttbtl1clacles absolutas; .aqui estão - : . . . -. - _ •'<''., 
npreseobclas t oda,s as classes sociaes 0 ría . Disposi_ções tnnmto?1as 
sua opinião, o govemo de .1,1111 paiz cle~e ser Ao ar,t. i'o. § t)o. 
urna organi~ação . harmonica em que sejm11 
com1Jrehencltdas todas .as forças sociao3. Esta, 
ê a verdadeira conce'p~ão. · 

A sin1pl~3 exposiçff.o clp .f;teti:l que se passou 
em agosto do ann0 passado, é.poc::vem que o 
orador não cogitava em ser candidato a· um 
loga,r no Congresso, ~ porqqe anelava inuitó 
afastado ela politica, Iião que a tivesse aban
eloiüdo, l'ilas porque vivh -clwio ele clesil
lusq3s, qrê que basta.1~á parn,. satisfazer ao 
uob1·e represeutan te . . - . -- - . -. 

Em. ago~to _elo _anno pas~ado, alguns füus
tres ·c1datlaos de S. Paulo, o Dr. José'_ Pinto 
do Ca:í"mo. Cintra, tlirectàr do .Banco Cons
tructor e ~gricola d.a Comranhhi It uana,. o 
Sr. J? enecl1.cto elo Carmo, o Dr. Jmquim J'osé 
cln, S1 l ya Pmto e o Dr. Pedro Luiz .Soares elo 
Souza, antigo p:t1•la.ment ar muito cli<>·no e in
dependente, conviclaranH10 a firma~ um·re
cit:erimento eth que se pedia a exploração-de 
mrnas ele ferro, por ser o omtlOl' fiscal ·ele 
um: grande companhia, que lla,via operado a 
fusao tle outi·as: Bote pedido foi attencliclo 
e1_n parte, e e1;1 parte acliaclo pira ser resol
y,1clo pelo po~er competente . . D3chÜ'a desde 
Ja, c~ue nada tem com 03 tlireitos e. intereases 
dos particulares, porque é claquelles que 
p3ns::tm qu.e. u propriecln,cle elas minas não pó:le 
ser defro:ufacla por concessões administra~ 
tivàs. ' 

Sub::;titm1'se peío seguinte : · ' ·' ;r .. r 
Co1folúi<la ella ii 'Cong;'ressô 'tldfo. )D~ 1 foi;h1i• 

nada a S(Ül, missão e clis:>ol ver-se-llft. - J. 
Av.e!ar.-C. ·Pal'etta .- "A . ·oiu'litho-. .:.:.Fàte'h•u 
Pires:._,_ AYishi'les -iliaf1L - ; Go'ii:éaZves ,Rci~;i 'o.% . 
-'- Alvaro 'B õtelho. - 'º: •;. n; '.:;·: ·'.·"' 

i ; ·~? . 1 • . . ·''., 'l ~(··~ 

-. Substitutivo ao · tt1~tig;o 2°. da:s -.disjjo.siqq}s 
transttorias e ·seu paragrapl!o -u\úc'Q. ~ ' · 

Dos actos cJ;o g.ov·ertno pt'Õ'V:iso6o do3, qn·~·es 
1'e3ultem cornpromiss0s :11ara 10 · TJ1eso11110-11u 0 

blico sà- serão . cornfaleraelos·~valitlos os·t ql10 fo
rem ffpprovados ]Y01' este Congresso .. ~ Snh 
ela Sessrr.o 17 ele .'fa'neieo de 18\H ,,,_ ,foUi'o::'i:lc 
Fal'ia.- Santo.s :P.er-e im., :.. _, ... . 

Eme1icla.s ao atldiÜ,vo ·da . commiss io lts ·fris-
posicões Gemes: - · ' - · · · ''·'.

1 

. No n. 2 intercafo-s3 enlt'e fü tin.lrt"vl'ilS ..._ 
- Emittit' parecer""' e as "que sog'tíS:m · e.:;tàs': ·r"
)ms_eaclo na legislaçl.o ". vi.geute•. · , " :.: .. ,,, 
· 'No§ 1°, em vez de- quatro' ,jmiscõnEii!'.Ms 
-cliga.:..ss'-tres 1jurísconsilltos, etc. -.,· "- .~ _ 

·No_§ 2°, em vez ·<le-ém igi.1áldrtde ·etc '.]1Po
p-o~ç 1w ·enlre · as.cl_mts· classe.>\ "-'clin:az-se , ..... l•ri~. 
propo.rção •müm:irica cl::i.s duas classe».' 

Sala d.a» - ~ess.ões , _ 17 de jaileiro r~lG 18@! .. ·...,.. 
Bellw·mino ·i1fc;.1donça! .. _ : · , -. , .. ; •. · .. ,, -,,_ 

Ma,s, depois de fü'mar este prh1ci.pio, ê pt;e-. 
ci so estabe.lecer outril. norma complexa, sobre 
n. pt'op1'iorlad_e das mina,s nos terreno3 ela. 
Tlni>'lo que nos terrnnos do ·clominio particn-. 
br. Is to é alY>olutn,mente indeclinavel, por 

' o SR. BADARÓ - EntãJ V. Ex:. concorda 
'que a minln cloutl'ina é boa. - · 

_ Ao 'art: 8~ ' · - , 
Em ve~ chi. palO:yra...,..~eg' fslatú&L<e 1i11Í;,e. 

g'.'cla, mais de uma vez-no presente al'H"o 
cl1ga-se- As3em?léas legislativas. "' _, 

No mesm? artigo, onde se diz- Congrs~sJ 
Feclêl'ii,l-:liga-se-Congresso Nacio:ia l. 

O SR .: -.'I'n.EonuR.ETO s.ouTo responde que 
nem outrn é.ª sun, doutruia. Mas o .que qu·er. 
qu0 fique mmto bem íh'nmdo é qne não con-
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, No§' 1.0-dQ mesnio ::u'Úgo, _'d~pois das pala- § 4. 0 Re3peitam-se os dil'eitos aclquiriuos '-rateia, a representante da, Republfca no cs
Vl'as- no decur5o ·de um- accrescentem-se as pelos actuae:;; conseUieiros ele guerm. - Jasd trangeil'o, onde eleve apresentar-se a ma.is 
S?g:ultltes- a dou_s-levando~se ao f~lu~.;_LJ a ~imeao.:_A//re,1;~::-1/cides Limct .,-,-B,clo Nas~' , fort"e ,possivo l ; não se trata do qitanlwn, tl'é\• 

ll pwlavra -anno- riue se -segue - -~ · ·-··· ··eii1~e~1o :~L. Ba.rbosa Ltiiía· . '. ~ hlio - -:1l1Õtta~ ' · ta-se· 'apenas de uma questão de methodo·. 
,, No§.4°, depois.chts pa!avrtis - fórma l'()[lU- - Dr. Prado Junior . -- 111{erina Bctrreto. Mas, uma vez adoptndu. a clispos'ção como 0 

- bl·i cau :<-fo :ler _1 ·HN:<L-.,a-Gm~e:>cei:.item-se as se- -Thomaz F'tores. - Dionysio Corquei1'ct:--., foi pela maioria, acceita o· systema estabelc-
-gulntes- n.en1 _est1Íd0:alg:um 'sem seu consen ti- titine idci .Bw:reto .. - Pmrla .-Gitimaraàs . ,-. JTi- ciüo, embora lhe pareça impossi vel a viela elos 
iüento ser~ pl'ivado dr. igna1dacl'e cle . repre~en- ctor'i1;0 ,·l~lo11if! i1·0 ~-Perei1·a" · aa Costd. - Ba;., estados com esse system<t, 0 que a prati ·a 
tn·çfo iro Senado; · · · · · ·· ·· · plisia da Jlfouti-Fe·rnando Abb.1 tt ~ - Phi'i !3 ira -· em-·bl•mie demo·nstrar[·; - · · 

·sqpprrmam-se ,as pahtvras- ·ou a, igualJacle Machado. - Julio .ele Ca~tilhos. - B orges Me.-. . Nü.o iI:ia ó. tP~):J_u.n1], repete, si l)iio fos3e a 
até: Senado. tf~l.'1l:'',;:;i,,3~ f''·'· !:',',;;, · deirps.°;-:-:F,l·edei-ico, q "e(taiiJ.;;._Paiila Ar:;oUó . uec<;Jssirlacle .que tem del'2st-al~e l ecer o pensa-

Sa·ln.· elas s@~~ire's\ ' lil.;deij:anéfrb· dêll89 J.. - - Banto de S. Mai·eos. - } . L .• de S.ou~a Coe- meuto ela emen1~[\, que api1esentou r ehüi va ao 
J; Jl.f~fra de Vas-concellos.-B;.Camieil'o. lho\ _:_/ ·ouriq'íie '. ~Óustocljo·rie Jlíello : '_:11fa1·s~ . ar't. 20, pois considera esta nmterla impol'tall

- R asci. ' J<t"1í i o 1·. ~Dr". Pin.7iéiro G.uedes:.--.,.,De, tissima. 
Ao art.. 2' Ü;\S Dispos{ç õJ§ Ge._i;aes.: .:. ; . 1 metrio. R .ibt::'rÍJ .. _;_L : .' ~:Iullor . -:-F. Schmi!lt .. ...-. 'Quanto ·ao art. ôº, dirá ainda que lhe pl-
Ao pJ 1:.1gr_-tpho_ un.ico acct;escente-~_e : sal - E sp(rito Sw110 .. 7[?aymúnclo.B aruleii·ã: · .rece irrnoavenieute o reg-inien .. neUe e3tabe-

VQS_1o{ dlréi tos . adquirido.s ·que. co±npi·ovhdh- · ' . . .... , Emewlas . . ·; !ecido no tocante à discrünina1Jão das rendas. 
mente tenham sido preterrrlos. Di~•p, o~~çÕes g~~àes ' : : · . . . ·' - .··.: .Retirando-se ela tribuna, declar,a rgie, J'uz 

S_a,la 'cla§;_\ife's~Õ3s; l7 d<:i j·iqeii'q_::de_•;l801'.· ,..... · . ·t ·- . . ...... -vo tos para que o CongTesso quanto ante3 te1·· 
BellhhrrmrPMtmclolrça. ' " ''-' , •· ·' ·: ' Art. !33 · Snbstitua-se pelo segtiii:i e:· . inine este difilcil imo trabailio co:ii o·patrlo-

. L-! t. -t!.'ii· i~\., ~:···, ._, ... :.!i "'· Fican1 aboli:Jo3 o recrnta_111ento e o sort9i·o· tisino de que afé hqrii·te:ncladô próvas. _ 
DISPOSIÇÕ.ES TRANSITORIAS .. !"· ., .militar. ,, . : ; . 

··. : . , · ''( .. ·, : · · , · · As forças de mar e ter1'a scrü.o· pr·eel)clli-fas 
·. ·: .. ~;:·. · '', -1\6.'ttt.t'; _3\'o:; .> ,,.,: ,. 

1
, pot" n'reio de engajamento de volunta't':o3;-' 

E>.e-p,ois~ :da i~i.ln;vm .. Constilu!•:ão .' accr~s- Ai't: ·g5 §' 2° ~-'Onde se cll~- tres qiiw·tos, 
cen.teh1-s.e;as. segn:in~es: -.O,L\ , ll'to tiver ad- : clii;-a•se - clóus terç.os. · 
ogt§t4oi.a· ele: um dPs. oqt r.o;; _que llrn p:trecer : Disposições trnnsitorias· :• 
m~i.~ .ícon~onieitte~ .. .. •. . . A1't-: 6. 0 Substitua-se pelo seguinte : 

· Di;ipoj§.:.da- . palay1~il fd~ual , ll.CCl'.eScente-Sl': a A peoporção.que os estado se· forem organi-
ou.t ra ':q,ualqt)G.l'_,. ·· . . '·· . . . . . .' . sancl"o,. pass~rão a arrecadar as rendas· que 
Su·pp1· ~.mam-se .. as p:\lav:r.ts a cl_e u:n .dos lhes ·cornpet1rem. . 

ou{i:os, até. P.iH'&.c_eJ1. · - Arts . 7° a lJ;. Substituam-se pelo seguinte 
(}nrnis CQmó ?s.ta.. . Çque é ar emendv ·elo sena1.lor S:.traiva moctr-

. 'JSm 17 de.Jilneilí_q c~\l ISQl, .. ;-7 J. Meira ele ficada) : 
V.as concellos:. - BeHm·minp C.n:nei-ro . Artigo - Nas primeiras nomeações para a 

magistratura federal e pll.ra os estados serão 
·;. msrosrç5Es GE.RAES pi~erericlos o~ juizes de · clir.;ito e desemlnrga-

J\ocroscei1 te -s~; o.ncl~- cotib!lr, o·. sog:L\iD te ':. . dores ele mm nota. · 
Art. 1. 0 Niio poderá.-oxerce.i: e:t1~g:o de na~ · 03 que: não foram admitt-idos na noYa ol'ga-

tureza alguma, aiL1cla mesmo. el13ctiv;0,.r1uer nisri.çã.o-judiciaria e. tiverem mais de 3.0 arrnos 
na. U!lki.o: quer no3 estados,. .o., ü1dividuo.,Que ele exercil:fio serifo capc;isentaclos com-tocl}s .os 
houver sicl0· a·lgnm:i. ~.e:z. j ulga.do: incur~;{ , enf_ sous vencimentos. 
crime, : qu r, rittenbé . contr,n;.a exis.tenc.ia poli:- .os qu3 -liveram menos de=30 lLlrnos de exer
tica cb União e contT•t .a , J(n~m<) eh~ .. gover;no cicio, con~rnuari"íiJ. a par.ce.ber seus ordenados 
gara n l·id(l. .por cstll. Qonsti,t_qição. . à té que sej 1111. aproveitados ou ll.posentHlos 

§ ,. r..,o Só e. em" ;virtude dr;J del[beraçlo , ~lo com o ordenado correspondente ao tempo ele 
Congre.sso. Nacional~ tomacb.: por dbü;;_ tG'rÇôs exercicio. . 
cl~ yotos cios m0mb1~os ~H.i ,çad::i. u.nfa . de·· su,as As cle>pezas com os m!l-g-1.strafos aposentJ.
c umu'.LlS,, rler~arit ele se~ appligacla ,esfa cli ,~pg- , ' cios ou postos em dtspo111btl1rla.le serão p1gas 
si.Çã.ó. ~- . _ . . . . .· . , . . . pelo governo fücl~ra·l.· . 

§ 2. o: Uma lei i~eg.uhlr<\ a , execução deste Art. 12. SuJ_Jpr~rna-3e por preJnfü:aclo p3la 
arligo. ._. eme.:1da sul~st1t~t1va; tJo ar! .. 8~. . · 

EnJ 17 de janeiro tle 1891 .- J. llfrira ele Salll eh~ s3s~.o:os , 17. de Janeu·o Lle JSQJ.""-7 
WGs:ionoellos. - ll~Uánnino Carneií'O. B. ·ca1111JOs:-Zli 01,aes Jla.rros:·- ticlolpho Goi·-

. · clo .-CMlos Garcici.- üabiao Jimi:n·. - .fllmei-
E)nenda . arlilÍti,J(i _'á~_,cÚsjiosi:çõn ' fransitorias da Nàgue ira. - . Roclvigues .ilfoes. - Domingos 

1~.hé· que o Cong-rasso Núci.oual, em . ses~i1o ele Jlio1·aes. - 1llfr-eclo Etiis.- Cai·o.1lhal.
le,g-isllttiv[l, ordina;t'ia;· elabore _uma . le.~ elei- Mursa .- G1sta Jimio1-. - Ror.lolplw iliirnn:la .. 
toPal',- · entram em vigor p'l.ra o·. ple.ito ela O Si,~. La-....re. M-l1.Uer cliz.,que n_ão 
ot·g·anisação clo3 es tad03 .as · clisposições d,i t em tomado part0 nos debates -p3r a.cli::tr.-se 
re.f-Onma· .qe ,g.. de . janei<ro"de-. .1881, . llQ . CJ.ue convencido d.e que. o maior, serviço que pó.:le, o 
tQc_tir- it constitu.ição da.s i)1esl}s. eleitG~a.es;~ Ji ;_- Gongre3:;;0 'j)restar ao p'..l iz é approvar a Consti-

- co li~açã.o. e recQbim.eo.to de. oechü!\S> '... luiçi o no mais breve tempo possi ve l. Assim 
Si;t,ln'-·da& sessõesy 'lô cle·janeirn de 189 1.:-i- não subirill. à tt'lbtrna si não · carecesse de 

Nit·o,.·P.e.ço,i1hct. , ,, .. ' ... i ' .. ·. .. , fazer umn. reclamação . 
E:11~i1·' tr1 sirbstiti!tiíia . d- da cohzmissao · No à!'tigo 2º elas disposiçõ03 transit.ori_as, 

~ q-ue encerra materia grave, nota uma emenda 
o~~.Q,"iie'.' 1;0, :' "ó,lsiío~J~õ}s : g:era.~$ . . A,rt,-;- ela. commissão, que 1 he não ' parnce e'.\primir 

T:fav.cHlf.Í·· \;Jtn . Su,ín:orn9 Tribynal · l\·li).itar · côm perfeitamente_ o que se pass0u, coofbeme o 
HS·!)eg"U.Íllt_e,3; e.t.c ., , ,'. " , , .~.:., ·,,, .·. . oraclOl' explica,. inferindo que llbUVB equivoco . 

D.ig:a-s.e: JJaver.itllin, s.~ip~e.n:g_Tr)bJ.!~rn.l Mi- 'cJ.a p:i.rte dos autores dn. emenda. A emenda 
l i-t•ar~com as· segmptes attn brnçoes : q:ue o orarfor ripresenton no· seio ela comrnis-

Po~ -JJ1,Js-a.r, e1n y.J,tim~ ins.~anci.a . de a.ccorclo. são, da qual fo l· memb~'o , foi qne se suppri
com. a.s l.eJs em -v.1gor 03 Gnmes 1c\~ . nat.urez.4, _misse o artigo .por ocioso: assim; sem, c(e3c_ô
m:ilit::te; , .. .. .. . _ . .. .. . .. nliecer· 'a ·1egitimiclacle dos actos do g·ovem_o, 

2. 0 ;E;~1:\tl_i.r ,_ p;m~ç0r , : ª~f:l rcJ. , clê _ass~uiiptqs ._ ha:vi~ a vantag·ern ,. além ele ou t1·as, ~e na.o 
s~J.Q.lli!}.tt t d.o~. a., s_: q, exan\~ ,· tel! '.~º f!<'> ,sua$ deçi- ·perrmtt1,r ·ao· Cong:t~esso uma approvaçar:r sem 
sí5es;.~~~q qçi,i. 1L<l.\J,f! Oi :) . ~lf\()i_rn12Jrn_,s,_e _.g.l)_l.~-~~~_;" ·exame, t.ulto mais quanto o Congressp iJ.ão 
clente,.: ~la R!3RU!J1I,ca . . L . , _ . ,_,._ _. _. e. _. ·tem _q.ue re-l'o9au o.u approva.1: essesi ac.os, :os 

§ .J ;~ .. E.st.~ / I' niJm.aill ,c9mppt\se-)1a. ge p . qu.aes sã? . valt~os,, até que S'Jam refornndos 
mQJJJ.bto.s g.1~ül~H'i% <;Q[ll~;.~~t\p )1;i:ieµfo . ~" l}l~:m~ :: pelos.me10s 011cl:n1.ar-:.os. __ · .. . ... . · '. '.· _ .. 
qu(l.\!.Q.~qe~gm.~1lr.~~d9_1~~ s d3 ng,~~V:Qf ,Sf\-]Jef', t.ct;~.. Rassando.~a-0 nrL fJ9 th.\.queHas d~spos1çoes e 
elos nomeados pelo . presiclen~~ ,lia .. R.3pi\bl[c,a,;· resp.e_ctiva· em,e1~d.a. , · tra~a d~ qqes.hi.~ :(bs · re~1- 
suj~itQ;. .ª D.QJ.ll.<l.~.Q~g,_ ~-n:P.,p~ov_aç~o .. M. s.e_11949 . : cla.s.; -cledam que deu o seu apow a emenaa 

§ .. 2. o Os. mrht[lres serao ,_o(fJ ;rnes gen,BraP.S rcprescutacJ,1' pela b(l!ucad.a r10-g1'.a ndense ·e 
do exercito e arniB,clà. efl:'eqliyci~ nà ·1fropõ1'ç1\b; julga que esta. questão çle_vla tet' sido, · resol 
qi,1e hpje ('l;i~t_e. e ,~t.it.U.h.o~~~foê co t}\~ .. ?~ ·: ci~is só_ , v~cla ele accordo eom a cit.ach emenda, em 
pmJeraq ,o __ lqg,ar pq~~ .eif e.1f9_ de, s,~nJ~.tt9~ :. . , i v1rtu~le da_ q;ual .ª c?m_peteucia ·dos estados era 

§_.·3. 0 Em regulamento e_sp3crnl suJeito a , per~e1~~111ente- .d1 scrimrnaua;. sem .que - cG.rr~s::;e 
apprpvação ~o Copgresso, o Go~erno estçtbe~ · a Unrn.o os mc0s , que. W'.esnmtra.m ·1.n~itos 
Jecera' ·0 _1nero ·peto qual ·este tl'r_bunal devera m,embros .QO . Congresso e até o Sr. mmrntro 
func_Gionar, conferindo-lhe out·ras attribuições da fazenda. 
que JÜig·ar conveniente dentro dos limites elas O ornclor nfo queria negar it União os 
leis. recursos ele que necessita·, porque é ella a 

O Sr. lUautinl;to PrQ.clQ começt 
dizendo qu0 não pretendia fallar da tribunn. ; 
quizera aiites fa llar do banco que occupn, 
porque aJ1i ,, em contacto com os seus comµa
nheiros , estaria justamente no nive l ele suas · 
aspirações ; quizera fo liar ela.Ili porque nlín 
p1'.etende fa.zer um cliscu1'so , e por conseguinlo 
nã9 haveria Ul1J.fl. solução. de. continuiclatlo 
0ntre 03 honr.iclos oradores que tão brilliante
mente tem11 occupadn a tt:ibuna, tratando tiio 
m.fl,gistralm~1Jte dos magnos assumpto que 
se nrendem a este projecto ele Ooustituiçflo. 

Ha dous annos que vive l'etit·ado ela tribuna, 
por incommodos que dell:i. o arredal':tm, nos 
quaes o orador receiav,i que o privassem ele 
fa.ier parte cles~a asse~nblea. Temia subir o::; · 
degt'àos da tribuna cio CongTesso, porque sabe 
que ar tribun ~t arrasta às veze3 a paixõa'.-; 
ei.va~las ele preconceitos e quem sabe si ele 
oclios . 

Nito pretondill-acceutne-se· bem esta in 
lavra-não pretentia, repete, tomar p'.l.i'te 
nos debates dn, Constituint0, por motivos 
clifferente~ que ac tuava.m pode1·os1mente no 
seu espirita. 

Em 1° loga.r, entet)diam que a missão tio 
republicano hislorico no Congresso era não 
crnar clifilc\lldades nam embal'aços à marcha 
do Governo Provisorio, para que a orclem se 
restabe lecesse no mais brevs tempo possivcl, 
cessando este r eg- imen provisorio que vem d•t 
força e que é menos compatível com a di'
g·nidade e llberd.ude da p:i.tri a . 

Nlo pretendi.a tom;1y parte uo clelJq.te cl<1. 
OoI).stituiilte, porque o estudo que tem elas 
co1'pora_çqss dessa natureza.de toclos os paize;;, 
e as observaçõe3 que tem feito elos c,orpos le
gislativ0s, füemn~ chegJ.r it convicçã'J ele qac 

·são sempre iouteis os esforços dos oraclol'es 
p\ra ãJte1·ar ou rn,oclillcar o juizo elo deputa
do, qúe quer que sej .t sobre a mai·cha cios 
acoutecimelll03' P,olilicos ou .sol.: re fl. matel'ia 
q_ua se debate. 
. Além di sso, as opi1)iõ3S q Lie antel'i.ormente 

o r.raclor !lo.via mD.nifestado, em relação ás 
refo,rmas necess:i.rias, tinllath i;ido n.do p_taclas 
peia _corn:ni'l.S~o dos 2l e pelos cll:tret'entes 
n'lembros desta c.orpprnç~o em eme~1chs ~uc
ces~iVtts . n,p resen tllcl ris à sua apreci 1çfo, 
cot,1~eçn1e.nte1pente Eó tinln de timrnl-as 
-com o seu voto. 

O oraclol' não pofüt S8 111 mnita ini t_açã.o do 
seu espiritg •~er elo proj0cto constitucional 

· preconceitos que iam, ele. encon~l'O às suas 
irléas .de republir.ano.vellto, .d~ Ubornl aLl:Jan
. tatlo e. de : vcrd.adeino. democrat(l. .. 

Em· uma. circnla.r CJtle .tliri·g[u a.o cor'po elei
tora.! cl9·. seu _estado, lmvin. .cleclaraclo q~10 pu
gnarü pela elegibilidade, JlOr· e:\"emplo, rlo 
cl"ern,. pam qne .. est.e pa.r.bicip~<sse . dos tlit'(?itos 
como deYe.m:. pnticipar .. cJ0s cleverN de_ çi_-. 
claclãos .. bra 7i \!aí ros. _ · · 

Essit disposição-p1ssou da; Co.ustltuição. para 
as . .leis ordi11ru1ias, po.rquanto r eferia-se a 
incompatibilida.des e a Constituição não trata 
de iucompat ibilidacles, · nns ele conees3ões o 

:p1•lvaçõ3s de dit•eitos-. · 
Quando vier, portanto, em maio, a es te 

. parlamento, o. oraclo,r acompanluwá aQs nob.res 
representantes que quizerem acabar com essa. 
excepção odiosa. 
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, A Repub\ic[), n_ão . fém~ a nuen:i ·quer que 
seja, não co)1re-.as _v\s tas deau te de qualq.ner 
ll1i'Dc11ldarle, mardn de3assoubrada, ca.mioha, 
não t'}m rec"io cl·3 afl'ront ~1r perigos . Impa
viil.1, dey0 fizer vingar qs sens pl'iocipios , 
sorn. rec0io tle.st<t m1 <larji10ll1l chlsse. . 

O Ol'afor viu est' excrescencia no projecl,0 
co:1sl it11cion.\l - continnam cm vigor as Jéb 
q:1e h::rnei)l QS ;j u~ uit,1 $ cio . Br<1zil . Isto n[0 é 
rlig·no de, un1:t 20113 tituiç'i.o JilJera l. Um[t con
sti tuição ftrner ic[\lla não póde cogittir ele 
q11e::1lõos rle3t'.I u:1tm'2z.i . 

On·le c3Uio ost .1s· lels que con-tinúam "em 
Yigo1· ex:pul sftJ) LlO os .j esüitns elo Bmzil 1 Taes 
12is nãu exbtl•m ; ()s j :;i.mitas residem ha lon
go3 anuos neste pafa ,~e111 lei n,Jgnma que lhos 
prohi ba. :i entr,tda; .pJrta.uto, isto é uma. yer-
rl adci ra, cxcrescencia. -

E note o Congresso fJ lle quein está na t.~i- · 
li11 1m é um li vre pensador, f]Ue não ·está su
j1do :i nenhum pl'eCollce ito religioso. nías 
ó coher1m te com v; seus principius republi
c:rn os . 1 

()11t1\t .e.-xcre>cencüi. vin tambe:n no prG-. 
jt~c to ele Coas ti ti 1i ção , di r.cnilo qn e o ' c 1sa
Jn 311 to civil deve- pre ~ed e r o re 1 igi03::J, ·e isto 

' <.lepoi :> 'da. ·sep.rn1çfi,1 cltt igTej[l, do, ~st1do. Por ' 
cr:nseq1ymcia. Llava-se c'.l mo existente o que já 
nao ex1stm . · .. 

Tambem -viu qln o proj er,t0 consti tn«iQDal 
com1 uan t0 nii.o rio :1sign 1.-Ge princi JJiO~ V <'I\la
deu·,im.m te fe:lerat i vo~, (l;tv;l. en t relanto en
s·tnch:i:; ao cstab9Jecimento ela verJa,Jeira 
federaçiio no Brn?.il 

Q_uamlo. se tliscut\ n .est i, questão m smi · 
:irç;1.0 m:-11s lnla, o ot·ador viu-se forçn,do a se .. 
p;u~w -se . clo> seu, hon1':v)os collegas ~e rlepu
t ,1çao_, pal'd, -ir' :11ista1'-Se nas b'.tncadas ,do3 
lrnnrndos represJo trntes elo Rio. Grnnde do 
Snl, po1.,·11u e3te.; conservavam n, tra•:li eção 
d,L vercln.rleiJ]<< fed .Jmçfo, e çomo veliH) soldado 
<la clemocNcia. ile_via acomp 1.nlrnr de p1'efe-
rençh1. e>ta bamleir n. , 

N:1o·. tann o r:est<~hel ec irn 9<1to da monrrrchi~, 
ni'io t1111e 01 seh~stin. ni stas, 1irns te.me o ,f·.j

- se;i;m;rntQ cio v:erdadeiro JJri ncipio clemoc1\1-
tieo , do verdadeiro principio fod~rativo. . 

E' c0.nlr(t a .. p_oli tica do opp_ortu nismo , q1u 
não póJe :ser segui·h neste pa.iz. A sciencia 
co nuemnou esst .·po lit ic(t em Franc<t, unico 
logn.r 011de el la· poJia prevalecer por circu m
stancia,s especiaes . 

Con10 se lm ele acbptar o opportunismo neste 
p1 iz '!repete: A ol'ientação. mais legittnm·é 
co1Jsul t '!l' ns c\rr.umstancbs e3pecin lissima'i 
em que.está o B·razil e cst,1be lecsr a fe 'eração 
em to•la a su1, plenitude . ' 

Si ha um rneio ele conservar este pa.iz, rle 
conservar-se ~st:1 . n ni.ão p:l!'a que sejan')Os um 
pnro rnte no seio da patria e tio r.Xterior
é ic,deraç'i'.o . Sém a federação ficaremos 
rel u z ido~ a nma pa.r ticnl:i insignificante a 
u :m . ver, l::i,deira con;;te.l ln ção de ' ·ohscuricla~le .. 

1\.i n1 h S'3 reco'rib , diz. o orado1', depois de 
0·1tra~· co :i si<lera.ções, do pr·imeiro cita da. ren
ni{io cl'? Co:igressci; ri a mngesh cle deste re
cinto, quando o chele rlo Oóvemo Provis:1rio 
nnnrJ ,1v1t ler a.sim ' mens:1.gem'e nell a. cl i7,ia : 
- Renrlo . gmç1, ó. Div ina Providencia pnr 
me tor conservado a ex istencia. até hoje, 
ele modo a poder vir clepôr 11as mãos elo Con
g reso os poderes ele qne ·me acho revestido. 

E adean te o chefe d.o Governo Prov isorio 
considera11clo, completameute a rastn.clo todo~ 
p 3rigo da situ:1ção, . porque j á não era sua a 
r e;pons1hi lidade, rl iz: «Todo> estes ma.\e.;;, 
toclos <'Stes perigos es}ão conjurados, por0ue 
e11 re~tituo no Congresso Constituinte as func
ç3es mag·estritic;1 s do 1e:g·isl:ido1·., 

.oorarlor. se.ntiupul sa.r alegre . o seu cora
çio ele pn.~riota r{lrnnrlo ouv i:1 e$ta ling1rngem 
ele nrn rltctridor, l]tie rlepo1s de governt\r o 
p:l.ir. pelo es·paço de um a1rno viólrn r e
stitu ir aos del egn.rlos da naçã.o esses poderes 
1]'110, com o ex:ercito e a flrm n.da e cünsenti-
111 e11lo da nao:i:o, h:tvi::i, tomado a si. 

IJ !ac; tlepois o honr::v.l o 3ena.<.lor pelo Paraná 
s11j ei tavn à consid eração cio Congresso nm:i 
maçã.o que foi acl!ei ta q1rnsi por · nn animi-
dnrlc. . . . .: 

Essa moção era o reconhecimenfo da dele. 
gação que o Govemo Provisorio elo. dictadura 
razt<t ao Congresso elos direitos dd que s 

,.":.· .-;. ; ,.r '· _, 

;; -~-

çi.clm vu do posso por mm circurn:stanc!a. ano 
r11ala, ma;; que -de f.1cto, depois das ele:ções ele 
15 de setembro, p0 rtenciam ao mesmo Con-
gresso,. , . -

Ainda diasdepoi3, um honr<tdo senador pelo 
Rio GraoJe do Sul npre3enbva outra .moç'lo 
explkri.tiva dtt mü'(fo do Sr. sunador pelo Pa -
r '.rná . . · . 
.o Co:i.geess'.l cl ividi11-se ent~o ; . uma. p:ir t e 

seguiu a novn mo.ç'lo o a oult'.:t..a '·eiha,: . ·. · 
O or,\dor votou [le la 11109flo elo sB1uclor do 

P,tea nil e cJrítra a elo Sr . senaclot' pelu R'o 
Grande do SuJ, JY:lr'Jl!e não . eutencle que sejtt 
a Consti t:.ii nte 0:1nst ituicla, n::t ]Jilra~o do se- : 
nador José Bonifücio, quando delega 03 s•3lÍS 
poderes; ella é o unico p·oébr legitimo e 
po:l_er legislai'. · : . 

Pvrqufl .. ~e ap1·eseiitara.m ess1.s duas mo
çõJs 1 q11e nec'lssid1tde ha.vhi. de uma moção , 
explicat.i:va da primeil'a? . - . . ' 

Deír1J-Se ser. fr•1UJ GO. O or:a,lor 'não fra z par.a, 
o Cóugress'.l ,;.1cri'rnoni.i, ma,s tem ::i lealdaJe 
ele dizer a verthtdc n1ú o .crua.. · 

No Congresso, 11.03 corredore3, ~ ll fl S --ante
sa lrrs, 11<1:> r úas, nJS l)l'aÇi'.IS, dizia-se : :- E' 
precbo voltai' atraz ; o governó n[Q acceita 
a n1oçã.o,· vae elevo! v::il - tt ao . Congresso ; não 
sujei t:1-se a 03se desastre. Esta é .que éª ' 
verctil:'le, esfa ·é que é a versão que corrJLi: por 
toda a p:irte; Esse fü i o meio'empre~!fado. : 

Eotrot<u1t•J,diz o or::tclor, quã·) divel'SO ter ia . 
>i "lo o 1111):10 .·tle apreci::tr por pal'te deste Con
gresso e de todo o paii o acto .. Clo Gove.r no 
Provisorio, si ell e, ele.pondo .co1i1pletaimenLe ; 
seu poder, si dirigisse ao Congresso, não com 
ess1 lin._g;uf1.gem pedi1.11tesca da- mensage m, 
que o 01·aclor não attribue ao chefe, Jingua,.; 
gcmT.icliCllla, cha~a em relação. á . magni.tnde , 
do assumpto, dizendo-que ·s3 _deve dar graças 
á prov:idirncia., lim J_J:liz que não-. aceita a .Pro
vi•Jencin., .dirigindo .cousa al.gum•t ! ... , 

Si Q go;v.erno tivesse restituído' todas as 
nlta> funcÇões· dê que estava investido, teria . 
sido um verdadêiro IJenemerito ria . p1t ri_[!., 
digno clo3 applauso d,t ac tu·1lidade, da vene-
ração.:cloAn.turo. , .. . . . , ., , 

t::ste CJn !fre:ss0 se lrn mani fe.s.tado com ta117 
to criterioem reLiçio a bntos ,as~umptos, qtie 
depoi; cl'est.e fucto el Je não cahiu sob a -.acçio · 
do-ludi brio ppb lico; e me.1·ece q_s· louvores - Lle 
todos aque lles que acceitaram seus actos e 
intuito.-· · 

De1)ois cl'est e faeto orador estav:a.r1esolyido 
a a'iawlonar a. · su:1 cad1üva -.e recol11er,..se a· 
viela; privaclD., .- dizenito: Não son mais mem bro 
d·J Congre3so, e continuarei a ser o que em 
antes da Republica . , 

-Transigiu pelas c i rcurnstanci~s especiaes ele 
seu .. pJiz : e poster.\ormente o peoc$clirnento do · 
Co,ng11esSEJ ·convenceu-o ele que dev_iµ. •ass~m 
tor procedldo,.porq ue se co llõcou acirnii ele to- , 
do3 os a tD.ques . 

Quem . foi o rc3pons ivel pela a ltitude da 
opini:'íG em reló.ção ao Congresso ~ O Governo 
Provisorío qae, desde 15 de novembro, to.his 
os dias invade as att l"ibuições do Congresso, 
legislando, r 011bandp-Jhe as attr\buiçõrs sem 
necessidmle ausolutament.e, dando por tanto 
azo a que .o Congresso SRja npreciado menos 

dignamente pbr parte do paiz. . , . 
O Congresso de u esse pode.r qu1ndo ouviu · 

dizer-se « t omaste o que não é t'a vossa. pro
priedade, deixar a presa que não é vossa ». 

E foi .cedendo ás sugestões do medo qne 
o Congresso vo tou a moção . . 

Respondendo a um aparte do Sr. Francisco 
Glicerlo que essas excl:i.mações tinham g:ra\)- , 
ele va l.or em ou tro tem po e que os tempos 
de hoje estão muclado3, o orador re::ip.0 11de 
que os t e·mpos não e-- tão mudados para o 
cmnjirimento -do ele ver daquel les q1ie se ·en
car1·ogaran:i cl l;l estabelecer no paiz ó~ .prin- · 
cipios de democr,tcia . .E existe por accaso a 
t\Eipublicrt ~ Tiradrt <t muclà.nçá de nome pefa 
exclusão ela dyu ::i,;;tfa, o quo res_t i1 e 'áiriLla 
a monarch;a, clestruicla como. princip io, mas 
ex_istiudo com todos os seus preco nceitos . 

o SR. FRANCISCO GLICERIO ......: Estamos 'rlis
cu_tinªÓ a Co nstituição parn fazer a R·epublica. 

o s~. '1\1ARTINHÔ PRÁ.no .. i~spondeq 1:\o, ~iz 
que fazem a Republica, começàndo , iio1· veli
penclüw o proprio Congresso Constituiu te. 

' . 

o sit . F·~Á~cl'ªº ai.i~If~_i.d .J1~(1~i~l('.ck 4~~ 
agr:icultura) - V. Ex . esta· lazeuclo sauda ies · 
do . n os~o t-en1 jJo .- · · ... ,, ;,_, 

o S'R, l\fa.RTINHO PRA.DO, peçle ., quo ç~oJ\10 
fa ti em .Hesse te1upo ; que ~ i tles ~p r-se ag-~erq,~ 
gram1mt tlo5 l'e p1.1blicnno.1 ,. o t9mpq d~- pr:pp~,-:, 
vnda, ver-se-lm que todos os a\11:)$~~ qp~~,,os 
repu blicatJ03 ceusu~a varn~ no te:~JP.,0,,+!1",,X\l,?; 
mur: hi•.< e3tfo s·Judo p1',llt cn.Llos actun}PW9'~~ ·. 
.. Nó3,- diz o 01'.aclói',, ' (all,t1111Q3 dtv f~~.pu)i ~!,p 

como uma c:ms'.L Yn.ica sé.rirt e,honesy1,_ e.ein::: 
tret rnto es t::i, é a Repu1Jli.c:1 .llO despe1·,l1ço ~-(!. 
âmis Li1·gà · es-::ala: . _Nós, ~onli nú:i. :º·. 6P;.ldo.~ . 
queriama> a H.ep:1bl!c:1 qu~ tco ux_ess(l .º a;rv
q uiln1uento . d_os _ve,lho3 J 1ab i>to~ da rn9 n fp'~)1-\a; 
e!1t1'etanto cont111uamos .no Jogo des_en,fr~q.dp 
do tempo·da monar0hii1; jogo_ s~~tenfacl~ pelo i 
Sr. ministro da f1zénch~, ? .. qm1~clo ,_ve , qu.e 
à fog ne:r:t v.tc-se exti•1 g-mndo, atea.-lhe a. 
chamma . . .. 

A nrn aparte rlil.en•lo quo admira:..sc que 
o orador, rep11blic1no l1istorico, venho. , ü~ze1• 
aqui a· lt is tor-ia ela Republica por"est::t m:we1r.1, 
ó oraclQr resrioncle ·qne ·tom cleY<ll' como To.pu
blicá no historico rle fazer a hi:itoria da Repu
blic::t po1· eo te modo parri. gue a R:epul.•lica selt 
u :1rn re~ilillacle e nwJ ·iun roubo dll. noss:i, mo
cidade, como se disse outl"ot'11 no pa1'lümet1'to. 

Nó.3 diz o or::i clol' , clccl::ii'avamos n:1:.tr1-
lnn:i, 

1
cle propa.ganrla que não Unhamos o 

dil'8i to çle onerar o fu tnro. nem o prese:ite, 
que nii.o i inhamos o direito tle JegD.r as ger:l~ 
ções vinclo ·1ras um paiz em ruiuas; o gover
no ·d::i, Republi~a. c:1minha. em 1nc1teriJ. tiuan
ceira, rnlo só onet'J.nelo o prese nte, como tor
nando dillcil a mls.~ão claqu~lle3 qtie recabc
renro legado, jó. não diz .do'S nosws csforç.Js , 
m[ts d·Js \1033,os antepas.;aclos . , 

R%[io:1démlu a .v,u'io3 1.tp:i.1,tes tlo Sr . J~>pi-
ritd. Sn.nto·; diz qtre às .ro1>ublicn:1os não sã·Jol 
culp,i.dos do qu.J tem.acJn tecido, p )1J,1ue deve
riam ·ter melhor orientaÇão . 

Pensarà, p.or ._- vent urf, .q 1robre bpçesén~ 
lante. que o omdor é rlaquelles que ten'le in o 
eleinên to militar ~ Não. Os militares fi zeram 
a Republica ; sem h. su1'iritervqnçi.o, hlvéz 
ella se não fizes3e . O que 0 orrtdoe co:idemaa 
si'io. os oi vis . qu3 amarraram-se ao c:t1·ro 1\0 
governo e sub:nettera:n-se a::i dominio do. 
e3pacla . - . . . , 

Ob3eevando 03 f,íc los que se d.ese!uo l11rn 
aos sens olho3, as sms preor.cupaçõss or·escem, 
avolumam-se e seu eopirito vncilla-. Tulo 
levà a cr~r que para o est:1 belecimento de .uma. 
verd:1Clei ra Republj.ca este pai;;;· precisit de 1Úna 
revolnção, mas ele uma revolução que s ·j i, 

se llacla com o saug1ie . . 
Dizcndo~l11é ·em · a1nrte ·a Sr. Ros~ .J,müot' 

que feli"zmente a Rep ublicn. foi feita com flores 
o ora for responde que são est;i,s as republicas 
que el le receia: são as rep·1blic'.l.S das fl or.e:;, 
são tts rep~ulicn..> dos fe~tins, s!io ·ª" do's a p
plauso3, _.sJ.o as rl11s ac) .,\l1e>õ3S .UlV1 11 1Jnes ! . . . 

Quer_ a R.é pi;tbli~a _elas ditnc11lclailes,do pro
t esto vivo e :vel1emente,porque o protest.ávivo 
e vehemen te é o camcteristi~co 11,i. imção. 
Niugu~m foz a Rep\ibfüa neste paiz. - . 
Quando d. pro paganda Se sustenlavà ll1flÍS 

pujante, mais che~a de vitla e rle esforços, foi 
quando cllfi, soITria o seu maior desastre per
ante as urnas, e .º n1inisterio 0.m'o Preto 
apresentava-se vencedor o~tenbrnclo toda a 
sua. fqrça com _um parlameu to nnanime ! · 

Qnem fez, portanto, o. Rep ublica foram 
os rlesasos rb mo;:iarch;a, foi o ot'o-ulho do 
Visco:_iele' de Our_o ?reto .. foi a sua ~egu3ira 
que rnw_ lhe psrrr).lt~m oL~vir o. rumor que de 
lo1ige v111ha. s~a r-_lhe aos ouvido;; : ·ilf0rfa ! 
Conserva.e-vos n_o vosso 'posto e a tte-uclei aos 
cl ~ 1 m.n r9~ da naçi'ío". ' ·· ·. 

B,é 1fo_r iss.o _cjue ,_o orador qu.er hqJe que eis 
vertlac!en'OS repul~Jl~UBOS Serrem Ol\ vi dos aos 
lou vores, no_ enthuswsmo .que circU!lllfa o go
Vdrn o por tõcla .parle ·e-lemln;em-lhe~.que "Po
dem, es_tar _tembem no cam.inho da revolta. , 

E . cllJfic1l enc~n trar um homem político nas 
co nchço,es especmes em que o aradar ·se "·•iê 
neste momen to. . · · · 
, ~-i - q_ons~1lt~r <2 se_u paefs:t~o cl~ , ~;e·p_uÚ~icaüó, 
sera chffic1l en tl'e os velhos ol5re1rós ··da ·pro
paganda encontrar:se um nas condições 01ú 
que actnalmente se acha o orador. 

/ 

' ) -
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v · .pfg§~Bmr '' rot ~ftl~fül~. ql'i~ ~é }~?é'r~:u. · Q çi:iõ~~ento ·ci.vÜ .~ .. tt s'?cuLa'risàç'iio -~os ~ e·>tadq~·, · ·côi1i.o ta.~1g3m ·p-s ÇilfiÚfaos que. os 
sM'~1~l quê h rré treio füi\li'stéri'o dii: b~ric\l'l~ c~mhé'ri'ós co1no .Mn'Sec1:\riô~ da queHa ·gran/13 .presicli!'em ·no·1· occft.Siã9_ do · t'rei:tC!. _·olei·to1:a1-. 
f râ · · : mêd'i'dà; 'não sã·o 'nadá 'I .. , _ . .J?e.11sa, Sr . ·p1:e$ icl~~~âte" que, .. es ta emenila 

~- u 4:,i ~p~~~fr~Õ~:S iJ,~-. J}M~; ,J~ ~ófae'~sÕ~~ ,-~l~ : . P<tsswdo a occup:ir-se. 'da e!'n~Íldi:J.,., ·j!p 1 ~(to [Jólle., V~º do\·e SE)t' _ilrp-prova/la. pelo Cdn
terras tlevo\utas toíhu.Jrt próporçoes assusta.do- . ::n:; .~1~fti/1~0 Pi'~,do{di.z. gue .Llev_ià ~e·r 'com· ,gresso .. ( Al{o'i~ttl?s:~ ~t~·<J. . iti1_p o.r,~~'. ao't~~ de 
ticl~tli.s . ... '· " .. ,;e:,,.,.,_ ·. u;. , .,.,. . , ·; . r, •·:· _: p1eta, oll,, nao de "'."1\t ü~~r .s1'.lo a~ 1·eseptrq\t . ., .. , ,tt qd_q, ~lmd.ª r~sttr:ic1çao ft_ i1!1depepl~rrciab, . te n:~t

l'{ao ~ê, na,:.Rep.u~)1q 1;; Jt_n~:;~pye.rnp ,cçirr.?m-- .. Qtia~ o ·recurso g .. e.:)~qi o 9~,ngres~o ;pm;a · onom1a 03 es ~v 03·, ·fJe a q •1lt ·11 03 a emn 
pi do; rirn.s, .. y.e á, n o:púbh~q, proc.u i~a;uêJ oAsfübf:l - . ann~lt~r I~is qn~ . e.s!ªº·· prodnzm 1~9 s~u, ep- . ilq ui tbdos 03 i,tia~ e ' tjue;t9~làs 'os diii:s ·árjui 

~ lece.u. í)n\ ;g.~ ,veri)é · co1ni) qu~ d'e.,ccíi'rup_çji,p .·; vê : fei,t i;>"~. ~, ~iao d:~xa~·ao . d~ . pr~du z1r·~ . ~1u er ·-º ' pregamo3.; r .isü'.icç:to . ínftúti fica'·v.ol ile':mtc 
' procúrft'.üâ êi.~se a!i !t'S~õ:ê,tr,9r, tqLl,a - ~·a(·ti:i ; ~ :y0 i 9,ong·,ress©.as ~pproye·, _qu.~n: nao,'! ,. h m~s .c:-- os [)l'iµcipio3 de1mcl'aticas 'qtn p l'03 Ltt;a:ti-1'H 

p~óêilriíiiJ.o~se o favOP .do"$ móó~rcl},i,stil:~ . ·~ .um.;'.t · l]l~.r~:;; .. 'ó[j·rnru·rns o~ . ª~:tos .d~ '$'OVe.~·µo ~e~·au : ·estn.b3lecet .e·g:i.r<t.tttit'. · 
conce~s~o ,.por . qualqu,er d~ _llê"$ i?eque.r1d;:i, . é : 111mucm~amente exmmuado,, e n,ppmv-ados O Sa. ATi JI XD) ·G u.1.N'A:B '\.H.A E. -Ôu' r c"l. '.J":; -
imined.i iifümel\t~ fei't1\. e:julgà~ $e qu·e as :ii'i'n -se 011 não. . Apoiado .. 
obterri ü1:na. âd ti ésãi:í si'ikera e leal. . Pqrta.nto,. pão póde dar s.eu assentimant9 O SR .. ·Z:·rnA...;...Se11ão exb ti-ssêm 'govei.;irn.do-

·ó ·s'R, . FR.ÁNCI3CÓ .GUcElüó (i;íiiiisfro da . a esta .. ém'end:a, 11 ·sp dar,~ o 'se'µ voto' á em e rida res que e3tão arranjaüclo-as ·sl.u .S·eleiçÕes . 
ayriCaltitrcl):...:::Nãô COt)l}eÇo v'eàcerlorés e ve'n: .. ' q úe ü~àndar :s.upprimi'r das disp0sições tra:ns- J o Sr;. 'El'IrACIO Pi!:;:; OA .~'Potlenios :êliegar 
cido~ dop.oi.s <).;i. Re~u):llica: ~a n~in_h !)o .. poli.tt<l ' itorfas este artigo · . a àccorclo : 03 ·governadores po~l1frão ser 'ih-

0 s ~, l'ilART.INHO PR~na.;dtz.: , eis ·º perigo . a . o . Sr. Pel.~'êi't•a ele L y ·L·a ·e3tá ' com[l[J.tibilisll.dos ·para as 'e.fü!c?ês dós ! e~füdos . 
politfcade_nãó conll'ecervenee~'ores . e v·euéidcis. é íi c ... omp'·1tita O[lpoilição .ú,s .01)iniõ3s elo Sr . ' que :governar~m, mas :jlor voto ·elos rospecn-
NãQ que,r e~ta politic<1 na lücta dos partido.>; võs Cong· ressos . 
enfãó aNi.hderra hralicã estende~se sóbre todo. M.trtinho Prado· Como S · E.X: .,declara t:i:in- . . . . 

. e n.ãpj~.-R~1~. ~ih~·0. 9. pp i\~ll~s? .m:q.~~?- .~ü'rã. , ~ ·.· bem que p3rte1ice a.o t'iai; tido rêii\1blic~11 0 : O Srr. ZA.~!A - ~ ll!:)s 'perlém de:11is5ã.o col-
reorg ani!Sa.çao e. re ·onstr.ucçaq da p '.l t~ia. M.:ts historico .; si não t:irestou ·os serviços locando S3 UJ prepostós . . 
nãOe·isto qu_e v·e; ~e Q,d ~f~)is '.Mo~ qifüéÍJidos :fü1s · .qiie "S, .. Ek. pt'e3lp:i. ,. ~ c .di~a d,a repul:ilié;a. foi m r ·Sg , ·Rm'RESEN'l'ANTE.:::.:E' unrn. incàm
posiçõss "(i'ólil·icàs iiêotô.v.elál1do~s.1 na:s so c:r:e- ' isto. devido á 's:á potiéJ. id.ade, ·rüas fcii um ' pti.tibilidade que o 'c·o-ngí·es~o · nãb tfün com
tarbs a solicitarem ·concessões de garantiM ífaq:üe.\üis ·qüe ·é11vidli'.ram todo3 os e~fiirços ; pctencia para decretar. 

· ·· · ·· · ']);11;1'. qü~ ,se mudmise ~ i'iJPma de govérno 'que , 
dejuq5~ é d;e. !eyf~s ~ev:<;:M1l s, . e ,., .o 'goVe)~Iió f0i i:n 33p .3ra ·hü1-~ il te e3t i:b3:e jda . . . . . o Sa . EP1Ti\:010 PEssoA'..:.iboiifo l:lizia, s~me-
com,,,es t~ ,pr1p..cr~10.,-nap ha ·".ªq?~clor:es . 1191)1 E t d G l" ·· · - lliante metlida é iitha rés,tric .. ção''á, .·àut.o, n. ÔJ.1_1,ih, 
vo:i.ctclos.....,.. · d1zendo-lhe:; ; . «T.omae . .• toma.e · . n ei;i_ e que .. º overno l'OV1scmo .. na.o . ~ · · · · (leve ·m· ere'cer· cen·s1·11" e' c11··0·11o de ·1•ouv·or· ·, dos estados, ma:;;.·, não .é $0 ist.Q,_«:J l.la '.·en_·v.o}vo 
.. . co1nttinto que .. me ac.o. mpanh.eis» .·. · ., ''' "' · e~, ·· . . t . 'n··ant.do ~ té. 11 ·e' · ·d · · bl. · tambem u1m1 a·ravi"ssi.ín''.l.:i11J'tistiç·a a .crd'ál:lãas 

Ell.es' t'e·i;,·m·· ... 'o· .. ~·. o·r··r·1·_ ·~0 ... él.a 'bº'f.a.t1'dã,o, .J3 d· e·•po.1·;, .o. por- . e.r-1 · 1 .<.' ' ºJ .a or em ·pu_ 1ca o · , u · · • . ., . · • - - ~ 1 • l "·1 · · · · 1i · bl · · ' distinctcis, que se acham "á fl'ente 'dii. • acllti i-
e_Jc.n.·1.1.·e·o, ... e.·'. ª· e, p·o. is,. à ..• a..·_ c_i·~. ::Çén. s_.-,0.'!_'d., ·.-.i.io l ~p. ve_i·- . ·rea-.1za«o. a gumas r!3 prmasrepu., !CU.nas. . ' . - . ' ' " . .. b d t: llí' - t - . . ·B;efer'iildo-sé ás ·i)10çõas 'cjtie foram apres9 n._ . nistr,1ção de m\litos êsta.dos, e que, pelos'se11s 
llO ·~U\l ., aca .~ -~ l~~~r : .. 1~.L .. ~e.~ CQ!lC~S:Sõ,à'S: tailds '<I iz que retir:oú-S.e qutmao se [lrocedeu·á serv·iços, jlela ·su,l dedicaçlo- á c'ausJ. ·jfo bliea, 

E em nome.ela reorgan1saçao,, i.la moral!, . . · · -. 'd - · · ·· , . · -· · - " · · [leio· 0 e'u p~ trõ'ol1''111 0 te 0 111 ' ~e1' to J' ·u, a· sad-'1'1 
\ chd·e p· ul:ifi<i<t. ·e.·· .'d,it_ R.'el!u'b1j:<fa., .. '.ti.lie º···· .Qtitçl.ó_'i• : v,~.t.aça,·? ,..P. P~.11~_o~~~ · po~qt~~ n~o q.ue 1.· ~a -~ssn: _ ., -· " ~· · , ' . ~ . ~ · . , <; º · '. -

Jav'di. e·ste ·p·ro'tésto. 'Não hà n:e·ste ]Jà:iz ·go- m,~ r ai_~~ponsal:hl1tlade. cl_:i. füc.t,idurn .> .. ua.o ~01 ç'.1-? ~l o v:oto .Pº l~ u ~'.lr ... Mas, Q '1,~~tl9 J q. i. J;tye~fa 
' · · · ·· ····fü , ... d·· " · -' l • •"··..e. , · .. · . · ma:ndádo -para o ConO'resso · para. censurar b t1 \ eose. proceU encia, ella. surge iuqmnada de 

verno cto.r~tº" ~)J~ , ?• ·~.~~ -a)~'· g·9~ern9 QI!,e , se~ : Guverno . 111as ·parh. º .'votar a constituiç'i.o mariiftfs ta iii.coltéencfa, '·de"con\:fémuav'êl ' l'a-n-ue as ·.· or Ul'OSaS .· vere aS que :VaO · uar ' <t ; , "· • .. :: '. .~ • : . : •• " . . • . :· ' '·· · c1 · 'm·' -,1' · ·' · • · ;.· ··; '. . , . ;·d·' ''• b . ·· ·'·-·"·"a··,,;·, " ''a·' ·~:-. , , • • . : ·'' ·:- 'tl' .: ·· .,.1.1.... tanto mais que nao rn corrsiclern. eteito pelo cµn,1, e . ouo que a i;\Ua . appr.ovaç.w . . arM corrll'pçao_,a nutr11) .. 0' y ssunoa·po10 ..... aque .. \3S '; ... _ _ · .• _ · ' lo o·ar• aq1t'' ' s· e- 1att'r1·bt1i~~eao1lr·a· ' ced1' ·1ne 'n' t 'o ·do " . . ·°'"·· '11 , 1'·· , " ., "·o'"d ' - povo . . . . . , . o ' , < '°º ' 
quE: ;11.~6·.· Y·t~~:pe~~.it '' 1e , , . 1 ~Y1El.11rr . , i;e ': ~ .:? ~ ' Pª2 · · A"niin 'a~'s ·riifficu'Úiade·:;; ·Ç(Ün que Jü6ta, '.por- : c.ongr13so' í.1ma ti\nidez si~p.eilos ~i oh uni.a 'pn-

c n rn . 1., o _.qne rec a.rrrn, po1 nue llEi.o . , - ·t .· 'h b·to· · ,d' t ··b t. · ' " t. · · 01ll·' m1111dade ele qite elle e 1nc·1paz 
d. ·· · t. · ·. ' · ···· ·t" .. c.1' ''· . que nao em a 1 :; e ri ima em con ra si ~ '"' .. ' · quer que se. 1g l. q1_1e .nes e paiz .s 3 es .abe .Qce.u · . ' ·· ·"a· f · t . ' . Senhores nó' procurri:mo·· aq·ui ·osta belécêr 

o ~"'ôver nó de Robert wa:rpole, ciiié '.li z if\. "":" umJ~·raµ e . . ac 0· · . ·. .. _ 1· · ' r cl~ .. -· · ·. .~. · , ' .. : ·· ·d · 
-º· ,, .. ·r···· .. , .. ~ ··:· 'f · ·e· · ~.i ;t · . r•i,.··-·· . E que esta em uma assemblea ·em que nao a repub 1ca 1e érntlvn., isto e, a.· mq,xuna es-

nao ,il.\ . 10mem se.n ar1 a, nao 1a 10mem ,· t el 1 t h·, t · ,, ·P _ centrnlisação ' om toUos os rn.mO's 'do serviço 
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mp·r.eço'. ' ~ repp,es.en~ .oo~~me.1:io 1~.or1co u.f!, er b ... , ,· .... , ... , . ~< ·-" ; ,-, . 
_· . :> ,. " ·'"·· :· ·.: , , .:; .• ·,!: .. \ . -~·r< -.. .,i, . n.aµibl\C.O 1;, .nao , ve :ac1u1 o em mente j)l'Pp,a- pu lmo, º?~ provuramcs aqm as:s~~Jl\ ar a in-

. ~~m.;:p. ,me-~a~, ~.),1~t~ l1Hº1~ra, .,~ .. entra con- . 'g'Ei,}.rdi13t~\ ]\i ~i_rlin s JUúibr ,aquelle qtte femJaf- .. depe n~encia dos poderes do.s estad9s'eJ1~ ·tudo 
, J 1111et:1me1ite. em d1scus,ao a segumte . vez, :m~iqr,. som.ma ·de ·: serviço3 prestados á qu3 .nao . ~os3~ . ,..<?lfender a rndepen\lencia tios 
i Edléhda causa da repuil.lrç~ . ... . . . .. . . po.leres da U:l11<to. . 1 .~ , . • ., .. 1 , 

.. . ., ..• ·rassaudo a, .qcc4·j).ae,-se \fo .§ -, 4• 40··art: 85 Sendo a ss 11~1, .como decratar mm. emo~1 da 
Ao al>t .. 2•, das DiWJSições T ransitoi'Úls .cl.o.;~ro~e.c~o, .. ~i.~ .qtie,. n.ã.0. çorihece .m~ j~r vio.- Q';\Ç ~·1~ ~e~~,~1.n.s'Jr este?-PP:Je,i:~~· .q~~ ~ Y;~·v·o l -
..... ~,. • ·, · ·. , , ,.,,,., ,. , ·" '· . . . , . le.ncia a s.ober.lB!a nac1onal, porque,~ ~. \1·~ ·s,eu_s· .. : P.ear funcçoe3 q1;e llws . s~.2:,r,i:p 1?rl.~s',,~ · ~~.~en-
Mci.'~s~eii!e:s~~?~d,r~·$r:~i'liió ·~11~c? :. ,. . .. , ªll ~ºFflS, t,t yessem ,a cey

1
te.zçi,, d~ q\_\e, .. r.~ IJJ;'~.~'~ il.- ciaes ~ C0n~o de~1 e ~ti uma !llecMa de~~ª n.a~~1-

Excepto. Ei,S ,. Ç;oJic~s;õ,e<i,'d\l . tet~~·q..s _:,e "ga:;a;11:- , th.yàril~p i:i te111ento~p~1pular;rnt0 te~l \lffi ) ',éC:eib . re~a, sem ,.meut1.r. :;i .b~~dei\' 't'qtl~ ):~steainos, 
tias .. de J~rqs.,pã9 ... a,utoi:i:s;i,~as .PRf 11.is:pJ~í Ç(to d'.e .,npr.e~?.n.tar .Q ~talqtr~r prcijeçto tendetite ·'a se!T1 .falsear os pr111c1p10s''fJfte busca:rnJ,, ··0o'11-
le~'fsJ:âti\iâ,,,'.qu·a,:fip~m)J,~P,;e D.flentE!s 'C!ê 1tpp·ro·-< abi:l\j(:a ' for1m ~ i;l. é)'' O'pv.eú1b áétilal. . . s::igr,\r t . ' . - ! • • '. •• 

vàÇã.Q 'títi . 'Çd~g:i\JJ's~o. 'ôr l inrlrfo. ".:..:, S'. 1R. . ":... · .. ~ i;(gi.·~~ój fof~~mtra ·fop~til\cái10 ' (é'd'éi«<lfsfa, ' ~~s5o · :i;iroc~d\r)1ép~'<? sel'°i1; iltc,ó~r~e.t~0.,: 1n1P,:q1'- · 
Ma'r'íiiiho 'Prado ' Jilni'or 11}l\8A~PJe"'Se a.ba1p.d9.'.á visb do que ·se ·esta tara, e~1 .uma y)olorrç~a·~~-Z!ste~ cpqn,c1p(o~_,• ,íí~-

.. ,.. .. ... r , -· '··' "" ... ~ .. ·»" .. , passando no 'Congresso. " , p~1rta ra ~m:uma._ ·tqtela · u~r,_o~ta ·'arbH!'árm·e 
o s r . Ramir'ô, ,B'a'i~·c:éll'ós /(l,íz '· .Re.publicap..c s qµ_e prégfl.:vam. 0 feclei',Hrs!i'Jo · v10~ei,tamente ao3 püdere3 locaes. . 

que por mais de uma v~z mais de u111 Õrri.dor . cciin ,tôClq, eutJ1.Usfüsmb inclinam-se 'h'oje 'inàis ~.1 .. nu~rem9~ que O~ ~,~ta~p~ ~ l,ej .a,_in · q~ · s~us 
~ tem feito referencias contii(uas a uma moção pefo: !Ô~'Iúa i.rllHJ•r,i l\ . .,. ,. . , , .,. · : Congr~s~o~ · p_a1;:~ .. . faz~.r~,1P rq·1~ a. i:i:t(~9!e~.· a;· sin 

qne apresentou e foi appro vada pelo Con - P,ev~1s ·;de i>lg\\!l:'}s cqns ~dernçõy.s ~ a , .es.~e: pr: g,a 1~1sa~a,o i . e .Sf, e}!1 alç,fl.à\J'. .~xc.J;u,si~a '~o;yo-
gresso. . , re~pe1tq, 9~01·ador drzgne g)11Y,e.ra .ve.r ' ffa .. c9n- . de_r.cotist1~uint,e .d est~~S?l1 3·res:~Qs , fµc'P9 9,nue 
Dj vers.a~ grit~cas .. ;?() , ten~ feito '.d,e p;i ~s \lo fü - -~fltü)Ç~ó, . e in -vez '·de.' \fü~osições ' qtre 'vão-de se refere a es!;:i. orgÇ1 !'!1J?aça,o e','porf![n:toJ \1clQ o 

'- cto, 1ms nenl111m orn:4or: .S:' tinha lembrado .eifoofftrb a oi.·gadisj çãü fii:ianceir1útõs'êsfa'dô2,: : que· ~ i z ~~~.P.e~to',às :có?.'fli~9~~ .le. ~!~~·rm1iç~[l~.e 
ai~.d.'~ -~e. . t~*i\1.g.[~ a yot.~p~q,. a~ , 9 ~,prime nte medidas quJ de3envolvessem o norte. elo govarnaclor e as .mcon)pà_trbl)m n,de;s q·1i:e 
s~nt1 \):r~,n~o t19 nv3d\?1.-il. '\m~ . ,cpy~tiha .. . •· Ntfo ce11sura o Sr. Mii:l istro da An·riculh1rn obstam o acces;o a, Ciste' é.8.rgo, ,_.clo \ mesrüo 

·o oi·atlor,qué .·o precedeu não t d1h'iJ. ·b.direito ' ,pe!as gar,-intias coricedidas; mas por "'ríüo 'ap1·o- frt oeln .. q?e ó ela com11.e t~n9i~_'U·~ . C?'ng 1~es~o·· .F~-
el 3 ;HnÇ\lr."e~'l.a ,'ins~~.u-ti çltà. "e. 'o 'óoi;i1fo, 1fii1d~ ~ · veit(\rem no norte . , . · dera! decr(l tar t.udo o oqtte resp(l 1'ta a 'elr.içtco 
GXP,liC~r .:o_ m?li V:R; 'i~~.'o l_e'Vou ·ª ~p1;ê~e ií far , a . :oqqcluii:â'o, _ cii.~ q\le .. ~e .lH).via. insÚip(Q vara do presidente da ~ep'~b~ica, cdirl 'l'gu~ ''_ciii•eito . 
moç1to e .a ,aprec1açao·Jn~ta do Cobgresso ap- o Cfli[:ntulp, t~nter1or, ·c.IJJ '" votaç[fo foi úll1a :ctãs, . vamos usui·p n.r, attnbmçqe~;qt~.~ . . 1P9::i:io.s~ver
pro~ftl) ct?- él i , . , ., ... 

1 
, , ,, , ,. • . . .. • , , .,em ,que .o Ç9p gres3ó t E)n~ andado com o_ maiOr . t.encero, yamo~ to.1-h.~ r ,o_ ex~rc}c10 , de.um i:iodet' 

Nao foi o me~o qu~ levou o Cong.L'~S~Çl , ? ~ acJ:lr~o, _ cpllocando ~1\t.: m[).is.ampla libel'clade a neste ponto perfeitamente mdepemleut9 e so-
app1'.o;y~r, 0, , 1~19~:,,q. ,. foi. ~ .J!e,r;mn:.n ~!}cra ,dtr- · obrigação dos deveres cívicos . . berano '? . • . . , 

·\ qu:!llcs que vrnhti:m aqui tratai· dé mteresses.. .,., . .- . . . . , _ -... . . . .. O Sa. ARTHU tCRrm E" ôuTaos:...... (•A')Joi&do) . 
supe11iôi•e's . . ~ ,. ,,-.. . . ; ·< . .•• , .... ... ,,, . ,, ,._ , ,: )~l,'~., ~i:)~taQ·io , ~~·s·soa ""'."' _sr.)1:~ -: Si'S .·1do· ~p r;i g-resso, ::i; eteiçüo dos : "g·ov~í'iut-

o nobre represen~~p1e ·tlese:1a u~rcuú11? ·de · s1.a~P. t\l,• ... ~!'"· · elo C9n$TeSso , em ob~'q1~oc1Qo .as · · do1·es dos estnd'õs é acto de ·interesse·peculial' 
sarigüe pa:n;i. 0om,ohdi1r :a .=1tepubhca, mas: ·a . dJspos1çoes do regimento, ·que tenho srd9 s9h-, ·dos mesmos ostaclos ; é um dr s nssumptos de 
Rep!.1bli <la lm de 'ê(ms~lil:Ja·i'.-"se ··c9n;i · ~ éóiT fr~:.. ; ci~<? .. ~~ ob~ervai', tra.tar~ iapems dei mat.eifa' m~ is· particular interesse dos estados .. (A1Joia-

t t.erm$a ~i\.o, d q~ .. ~r~~.\le1ros, d·eante dos seut1- e1p .fü scmssao, teatat:e1 :srmplesmente ·cte · e;;- dos .) . 
-..., m~ntos í:Ios ' p ~Ej;~i'lqiré;is . .. , , . .. . . . tréfi'cler ·ngeira9 ()onsidei'•tçõ·a·s sobre ü1Iia _Por_ cons3çgieúcia., orgánisádos · es tes como 

0 itJaió_r 8i'l'O 'qiie ~:~y,}~Íil ' fôl11J!1,é Ç~í'~l)?,.~ ê .c, eri~~:ilfa q~:e fói horlre'rQ Ó ~·~ r~cida á COT1S\dé.- es~a: d'o~: PTQRJ'.'. l a!l;~ót i:< ·1eHfos, c(jfot:p:cl.a_eres ':in
lev11p,, 11: dic1a5l,n_r~/\S,. fi,1pH .. ç<s. A pm•te ·eco- rnç,t~o ~ l~ _casa,. e ,.d.e . , ·q~1.e . hoje . tI ve col1h3Cl-' t~1ram~!}1tÇ de ~·m :los1 ·verd.ad&iros >cor.pÕ~ ;p,lili- . 
norruca Uevm ser respeitada. "'°" .. ; · .. m~ 1.1to · p ~ l q Dia!·:o . O.Jl'.c i.~l. .. .·. . t1co~, r:ampoâeilios , rn:v:J.dn·:a sua: .,esNf\'f aj lde 

o nobre representante perguntou o que se· · .Acha-se ella assr.gnacla pelo 1llustre ·rep1'e-:· ·attr1Uu"!'çõss,'·e$tabelecend.o rncompatib1•1idtules 
tem feito sinão mudar o nome de monarchia sentante cio [{.iode Janeiro, Sr. Nilo Peçanlrn, p~1m os seus g·overnaclorei3. 
para a Republica. Tem-se fe ito muito, diz o e muitos outros deputados e senadores, e é O Sa . BARBOSA LIMA- Então não cleve-
orador. Basta um -acto sà do Govemo Pro- concebida nos segnintes termos (lê :) mos impor-lhes r egulamentos eleitoraes. 
visorio para. deixar gravado na historia seu São incompativeis para os cargos de go - (Apar tes.) 
nome : a sepn.ru.ção dil. igreja do Estado foi ·. v;ernadores·eleitos dos estados da Republica, O Sn .. EPrrAcro PESSOA - Perfeitamente o 
uma conquista tamanha, que talvez não a ) I<J. sna -.PrQ~\m:a .. organisifçã.o, _nã;o -só.,ps oidll;- eis porque penso qne o decreto ele 'i de o~
tivessemos polos meios pa.rlamontaros em 10 dã0s que quatro mew3 antes das eleições dos tubro é attentatorio ela. liborcl"lde o autouomhi 
cu 15 annos. · Congrosso,:i llouverom occnpa.do o g-overno dos dos estn.dos. (llpcwtes .) 



I6 .a, 

l\hs semellmute .· cmeutlá não . é ·sómeute . o sn: EPITACIO PElss·oA....,.. Não posso füzel'-0. ch1tanJen-to milifrur, que ~;;tat·ue O' segufo_tc 
h1jusWica:vel peranfo a. verdade clo.1. p1'iocii)ios destle . qu~ lJiío acceito a eme.lil.rJa, d~s~lll que -])'içá l\i)JoJicto ·o .. re.cl.'utamenJC> rvJ,lifa.r-. 
domocraticos, que seus signatarfos são o:s est.ou c.ombateado so'J: vatios p0n;toa der vis:~g,, · mi.~e.ndefo . Qt(adc;n: q,\lel ·· esta- çlis,posiçã:p, im.:-c 
1wimBiiro3 .n, pregar nesta casa com toto o Os nobres. repre~eiltarr.tes. é oJne d·evem· s.ev porta,.ria simplesme1üe n:i. e:ftincção db e1\'fl1'-.,. 
br.ilhantismo;. esb emenda onvel ve, como ji logicos e ço,bereaites. : cH:O, p0.rq;i~e· o: re.ci.rllttnt1n.ent_o;é t'(i!d:o~ Q: pl'.<!;?.~s.s.o 
disse, uma gra\;e inJustiça com que se vae Si qttei::em i11com,patibHis.a1" o& g-overnadQrc;>,, e· to.doo. maio: em,pueg.àd<.>! p.ara. ·ol:i~.e;1ç~a:o,· de•· 
fulminur a. cidadãos di>tioctos que se aclnm a tncompaJil~iJiS,Gm tµmJie.m Q e\l~.fe do H.0VQ1'n.o iudividuos que preeoc.fiem os cl'aros do, ex,;e.1i-, 
fr.en te tle di ve.rsoa estades .da Uniã,o e. q.ue . P r{)visorio; e Qa~ã©. iwmmettain. 111",11H esta cit.o. Qú~ de. ©Qtra- CJ;HaJ<J.,uet" a.onp<>Ji..i çfoJ.. 
&io agorn apanhados ele so1'p.resa, nem: se gra_ncle inj l:lStiça: afüste111 ela divec.,{ão· sw.vue- A.cli.a .GJUiH11 11ecr;utqm.e.nto;ePJ)1~ (i)rgauisa·11.iI.b1 
llles dando tempo para evitarem es3as incom· ma da R0flU.bltc.a o hemem a quem se de'Ve a chl,S i~esetV9S:: d.-o r e.xei,~cit..-o:h é.> 1m;1a,·, necejlstdtí.tJe. ,.. 
pa-tibilida.des. (Apoiados.) Republ.ica ;. tor::en1-no· ~üwmJ1~at-iv.el l)ªEª mn, · qu0: se imiP.0.e., como; s.e<iinJ;po;r,;. ~o. C.qn.g,re.~s.o ·.tt . ·· 

E' pois aii;ida uma re.stl'iccão ocl.iosa e. de eJJ'go qHe elle J_a, c0o_qu1~to;u, ma grrub.id~Q, uo ab"U.ç1ii;.0,dils:..c.0Jis:le.c.o.r:açõ:~.8', , clQ,S; t~~l.0s. ll01lPJ'l:· · 
sorpresa · que se fü7, ao direito do. individuo espirita e no co.ração de todos os bra-z:ileiro,s. fü•os.; e: dasJotel:'i.a:s .. _ · ·· · 
de disputar uma eleição govemamentat, e (Jfoilo bem, 1iw ito bem.) . ·E'. precJs~. o. s_0r_t<:lio: rrülit:ai·· nrui;a.~ i}istrmu:i1' 
ao d-ireito do p0.vo que deve ter a. Hvre. e3- 0 Sr. Gab.· iu. .. o B..e.zoui;o- ];)i'z equitativamente.\ es.S.~. on.us: J!:Ol.'. -t:P,.cla\ a1 -f).OJ~U'- · 
colha do seu g·0.veruador. · lit.ção, clQ Br~wcil, e:: paira, qu-e.' iss,e S.El· fac.a. t~Jl-

No estado d.a Pa~al!ybn, por e.:-.emplo1 acha-se , que ª ª useQcfa dos represen ta.ntes i ns.cr:i:ptos. 1'ia;s_e o.ec.ess.a1~h~. a· lliboJt«,ii-0 da .. G.wwda, Na.,. ... 
,.. a frentEl da admiãi;;tra!lliío pubfica. um homem para a -~isâussfº·c!~1osya clarttHlente nãf luwe~~ ' Qiortn.1-. . , . 

q.ue pela sua i.ndepeqdench e capac.ida.de, pelo · necessr ª e (e iscu n·-se 0 assump º. e .81 · E; d·e o.pi·n-lão. que- n.ã~· Ü\IU®S, Ehuartla\ r~füt
se.u cri teriq, justiç1 e n1,.ode-ração tem c.onq uis- não fosse um dever 8 de..ve·r d~J?1? 0 .q,ueJem, cionat . isto é . réserv:a; do.' e:.er.<frtb · o.om.O" ·so. 
tadu, já não digo as symputl!ia~,, mas 0 reco- de füzer aso da pat.avm, nao vma. oc.cu·pa•r a : diz. '· · •· · · ·' 
nhecimen to e. a dedic.açl'lo de to:lo. o povo attençã.o da,_ assembléai, para. dizer 0 _que·· Ji!i~. o. 01:ad0r;. q,u.e, , na1:a" s.e.r. rtold.acl0 não· 
párahybano. (Apoiadas das rep1·e'Sen&ant·Qs flr.z out;os teem ~lit© meth.on do que ell@. ; ; l?Q\5.ta ~e.!1 ho.me.ip. ele! !e,t.t~a'.i e t;er pah:iQJiS:ll!_Q; 
Paraliybci. ) . , 1 ;~11 um, Glupl~ dever'. P~~·~u~, eleyo !?,ara : e. precis.o v.ociçl'o_. e tu:.~.c1n10. das. :iv.m~ ,, al~J11' . 

Pois bem, a .soberaiüa. poptüar do estafo 1 eprvse~tar , po ~810 tia 0.~emmi:;s,to, dQ"" v.i.~t~ , de,: uma, e.dlwaçao~ es.pema+,, que: s0, se. aclqQ:Jre: 
a1ion.ta este il1 ustre m0;gistraclo pa1'a couti- um. 0 eot,ado .d.is. ~l.aºoas, cnnlpre-ll!v, d-lzer. ' uos, exeJ.'cicios-@nstai1:tes, nos q ,tta1~teis. e: Di.1S 
nilar na gestão dos ·negocio.> pµblic.o.s. da, aos. seus, com1~anbe1iro.s ele depllta__çagi. co.m.o . ése.oias. . - . . ·. 
Pftrahyb:t e entretD,nfo esta emenda p.repõ.e clesemp~n}la-se do. man.~a.to:, !l ' ª - rq..za,o P.:J.r.- qp·e, : ·o@.pp1s: ele out~as. c0nsiib1~a.çfías tid'esgeit.o 
qúe ~e desconli-eç:1, eita suberanb, que se ~em apiesenta~lo rulgu,uas e.mendas qe tJl·O.-- ~ llo: proj,e.cto·d.e G.o.mti.tu;t~.;. di.z) o,1 01:ad/~r ·q.u0. 
sull'oqu.e a von talle 6lo povo. J ecto, ceos:tlhicro.füal. · . . · vae m;i,udar· urna emencla a-õJI indo a. G'urnúfa, 

(Ha um 61.parte .clo Si< Zama.) Julga-s.e o,bng~clo a defendel-~s e · J:u.süâ:~ ' Naéional. ... · . ·' . ... .. . .· ,. 
Em outres estado!;> aceedi to que 11~1 go- eal-:ts, ~orque ve J·ªe al'?'~1~1ª~-, ;~a9.u~lilas · Nã.o pr8'teucle com isso' o.lféµtler; o~s b.riosos 

ver1i'l.dores que se a.cbem ne3tas condiçõss. emend~~ . ceJr7ein ° us.eo·, cl .~ Sv f r :Je~taE\~,s~ ; GiJad~o.s q.ue se. aUstm,arn .. 11 :1& füeiras>. <L~i 
(apQilt!los), e si em algum; e,xiite.m aclminis- ,Ante~ N'.é:n'. ~l.e 00 tra~ no. de.)at.v ~r ?]!~ 1~: Gmn~d :t: Nacional,; rBCe1~e"s.e · apen,'ls, á . Guinfa. 
t1wfor.es que não mereçam a, confiauç:i, do me.11 t.e ~nstitn~_wnal, pe:i(:l: -~ orado.r 1 !::e 11 ~ª·. füicio1nl conto insJituiç_ão.. Entend)3 que' ·a. 
povo, que se tenham [lfa.staclo elas verJadei-. P~!ª ,chzer' · aJºQmas pal::wi.as. que _n.ao. se. €eng1,ess0.;,sob.pena·de·in.c.ohe.re.ncLa,.n.i.t©·pó_dc 
ra,s normas de procecl~r; o p0v.o q.ue não lhes . P~vnrle0:1 prnprrn:1:i~nt.e. ª 111ªt6;ria. "Nao. ~r~- · élciç,:ar de.o t1POl.ir. (1 . G.uwrcla Naciona.!, de,poi·s
é:ii:tve~ue ::t sua. cqnfiau1p, ou clirectamente t:::ndendo u~ar mJ.io da _P.n;lav.rq, ne~t,i dis uo.~ · ~lese te.rem a·!Jorlido as· cwndeeo11ai;iõe".e titufos:· 
l)Or oeca,siã0 da eleiç:fo, negando-lhes o voto, sao, prtl\ 1< nao. tomar mais te.mpo.. ao:-con:.gres- a prétex.to ile ser.em" tli:rmas de c~1in:J1 ~ão ·: , ' 
oµ incUrectamMte nos CongTesso~. i.ncompati- so, reCere~se ~alguns. ponto~ Jru clr~cut!do.s e Pl•o<eo·uinclo o. oeado1·- ~m SªU",al';.,.l{;ne

0

11tos -. 
( 1 - l votados em pran'3 1:a d1scusssao, peclmdo a•m- . 1- ,'? · . · · · "· ~d' º '· .. · .. ' b[l.isando-os pam o c.argo.. , poiac os, m.uiJo 1, . , i· .. to perm.iBsã'.> . Não co 1s. !"era. este co]ls11. er.,t. actualmel)te~ a G.ua~, ·ª" Nac,1~na.L 

bem.) · D pP.n'~ce~limento. ~0a.1ô: uma ii~ft:~eç~Ó· de un:i~· arma .. db .c011r;upçao; como·s:m1pne fq1 u.o 
I t- é · ·t t · l seu . 1 

· · · ·· · < ·' - a1ü1Q·o 1:e~nmen. . . 
s p que e resp.e1 ar a au ono1111a. e os reg1meoto, p_or quanto elle o p.e11m1~te, 110 pa- . R";'f,, l'in'rfo-s~ 8 coi"a'l°!S''io· db" 21 d~· q·tie 

estados; o co11trario. é. continuar· a c.e.ntralim- ra o·npl\o trn1co d0 a1' t n 79 . · ""' • · ,. · ·" w- · · '"' ~' ;, . ,, ·" · 
ção asp.hyxia.clor:;i, q1~e nó.> oppri-rnia e que ·º ' · . ·' · · ·.' · · · ·. . . · fo,z vwte,, diz.;, q,ue acceilou uma; emenila 
.ainda a esta !~ora nos. opprime. (Ti:oca 1i-se Prosegt'.mrlo, diz que um illustre: e0Heg a•, apresentada. por um illu>tre represenrante 
niuitos . apm·:es.) companlH;1ro . de clas>e·_ q~13 a·lguns· d:ras ª'.1 tes· . ele. Se1~g-ip.e , emenda. que precisava. de _c_erlo 

oc:cupou a te1bunai, d1v1cl1u 0s membr0.s-desse-· cunho de; c.ons,titucibnalidüde,', por tratur~.so 
Uu SR· REPRESENTANTE-Devo dize-l' qual Congresso . em tees ~Tr p 13: desc0nt.e0-tes=, re- . de um Supremo. _Tribuna-! Mi lihr: Jit existo· 

ó o meio que o povo tem lle emittie a sua volucwna.rios 11·requ1eto.; ? d~sord~11·03 ·._ . um tnbunal n11l1tar CJ.ue tem preotado llons 
opitüão. Acha. o orndor qu~ a c1ass1 6.cn,ça0 nao- L1 rnr~iços ao paiz e em particular a classe 

o Sa. EPlTACIO PmsoA-Nas e!eiç:õc3 ou bem' fif:ltl\. porq.uB n.ao· sabe·e.m que gmpo .. se · mih~.au . -· · _. 
uos Cong'ressos. (Apart~s.) ha ele coi:locar · Prete.nde o ot'Jclor anresenfar á m.esa un1:t · 

Seohoi·es, a emenda apresentadi!, l!on.t~m à Comtmlo parece_-lhe que estit no grupo de sub_ emeod:t eleva-n.L!'o ' ~ · nume.ro df3 ú1ilitlvre-; . 
consideração. do con:gresso,, não pecca. só- revoluci·ona.rios irroc1uietos, e tira a mesma. ·a lo e o. numero.de-Jtll'.Iscon.sultos.a ti:es .. _ 
mente por importar uma restricção a a.nto- conclusão das palavras. cl'o uob1:e rep_res.en- O·oraclor faz.aind<i algumas consiclera.çõe.s a 
Iiomia dos estad·os, não pecca, so:nente por e.n- t i.w te que 11a po.u1w:. occt~p.ou a tnbt~na,· q: _qual respeito elo ant: 2.° das.rlisp~siç,ões t~ar.sitoei[).S, 
voJ.'feI' urna grn1v;h:sima i:n,j'ustiça a cidadãos c!Jsse, 9.ue a rev-.ol~1çao n.ao estava. termrnada, e concl'ue depois cre tratar cli3.o.utrosaBSutnptm;. 
in.uito clistinct6s; pecéa aimlit por imwhere!ilte e. pol' .1.sso continm o orador a ser revol.u- fica a discussão adhda pela horD.. 
e lacuuosa. ci.onauo. .. Va~· a; ÜTI-[)l'imir o. serr.ui·11te· Entende· que e unn o:ffensa ao Governo 0 · · 

Si os au toNS d9J em.e nela acbam que os i· - t · l l .1 . e 1zer-se que na,o . emos um reg1men ,egpo, Pil.RECSR 
govei:na~ores. cl~ven~ ser in9~n~v.attJilisados, porque, nü.o sabi.mos q.incla d·a, leL 

1891-N. 5 porque podem rnfl:m' ua ehinçao, poi•que de A revoLuç:[i:o. enco.ntrotl um prüz organiS.ad'Q 
posse de todos os etemen tos olf\ciaes, pód'em c:im todas as s1ws leis, CfUEl, si: não era;m bous. 
riesvirtuar a verdude çlo vo.to ,, então sejam tambem não cJ1am ht:'is, nã©. s9w.to, apcinas. Licença ao sana:lor Rauli·m JiiUo A·.lulpho. 
coherentes: incompa.tibilisem tambem. o chefe executattas., I!Oni. 
elo Govemo. Provisorio para o cargo ele pre
sidente ela Republica. 

UM ~·n. REPRE3.ENTANTE- A logic.a o1l1'iga 
á isto, · mas· fül.ta a coragem. 

O· $R. N11'0 PEçANiIA-Eu a,~ccito. 
ÜU'l,;RQ SR. REPRESENTANT!']. -E.ntão não se 

reconhecsm serviços prestacios á patrüL 
(Tr;ocan:t-se inttitos oul.l'os, apa.i:tes .) 

o SR.. E1>1TAc10 Pmso,~ - Sr. presidente, 
peço a V. Ex. que me. man tetiha a pa
lavra. 

o Sa. PRESIDE::fTE- Attenç'.io. Quem tem 
a p.<tla,vt'J, ó o Sr. Epitacio Pessoa. 

<;! SJ3.. EPITAC~o. PESSOA - Quizera que os 
nobres repl'esmtantes -~ossem coherentes. 

U!iI S.R. R:EPRESENTANTE .,... V. Ex.. alacgu.e 
a éinenda, que eu prometto votar por e!la. 

D.iz 0 orado.r que a Repu·blica nã.o su.cg.iu A' comm:issã.o. nomeacfa de a.cwrilo- coni o. 
da anarcihia, conm s.e ten1dito. art.. 20 do regimeoto in,ter.no foi p1:es.eotl'.l o 

offic1_o do se:1~adqr pe,lo ei;;tado· dH Santa Qa,. 
Falla com.o i-.;publicano ltis.toi•iCo, e: a-peZiJll' · tharina Raulrno Jul!o. AclG>l·pho Hor.n., em q,ue. 

de não poder dizer q.ue é: 0. mais vellw cl'.0 solicita uma -licença para·pofor i!efüar-se cles
Congresso, e- Gle~d!e. qu·a-n.do é repu·blieano., ga- t ·:i. cJ,pital, por motivo dê moles.til\, e.111. s~ia 
rant.e com tuclo, quo uunca. foi mo1}archistc1. , pe,ss.oa ~ E; de parecer qu.e s,ejJ, ess.a lic,eoç:i; 

D3pois ele 1111:1-itaB. outras considevaçõElS:. o· C!lDCedtcla. :· 
orador occupa-sé eom a mat·eria do p-rojecte. Sala. elas commissões d·o.Cong;resso,Nac.lonaJ1 

Diz que o p,roj ecto, ele Constitnic.ão no se.u 17 ele janeiro de 1891 .-Lauro Aíullei•-fdbal: 
art. 83, aiém cte abolir o recrutamento for~ dino do Amaral-.F. Schimidt. 
çado,estabelece um so.rtelo. cmno meio de obter 
soldarfos. O SR. PR-ESIPEN'DE designa pJ,ra UJ do -

corr.ente a seg.llinte,- ordem do dia : Deix:aria de t1~atar de:ste n·s3Umpto p3rante. 
o Congresso,si nã,o visse que lm ícléas. e.ou- · Contirruação ela !• dis.(lussão . do titulo V do 
fusas, a res.peito elo que· seja. reciru.tll(mento. ; p.roje.ct.o d~ Consttujção - D.i$ppsit. iles geraes 
militar, e e> pl'ü]gl'.io proj_ecte>,, apQZ·ar de ela-. 1 e Disposições t.ransitor·ic1s,. 
borado por pessoas compe.tentes·, mo.atira que- . Levanta-se a sessã.o ó.,g 4 hoi<n,<;. e 20 minu.to3 não ~em uma Idéa perfeita a respeiho· ele· re- •dai. tardei, · 

Rio de Ja-neíro· -Imprensa Nacional- 1891 
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.ANNO H S-EGUNDA-F,EIRA 19 DE JANEIRO DE 1891 N, 17 

rml,.TºR. ljlN~Q ·.N AJ_, !J-ONA.L t1tl todas -as disposições, cJ.pitaes, esencia8S, rigorosamente aos c1prichos pequeninos do 
1 -liU ~~lT .1~~~ · . .tL, erga:n'icas, quer ellas f'aç:un parte ele un~ mo~o, qm1lq11er mn.ntltto, ao pasw que outros, que t:-
~ mais ou menos defeituoso el::t no3s:;i,-leg1slaçao, vel'am a ventura ele go7.ar tlo (ll'i vilegio ele po-
1i1J q.11er sejam apenas aspiraçõJs, modos ele pen- cle1'em ser reconhecidos cJ.detes ele P 'classe, 
il DISCURSO p R0NUNG!ADO Ni\• .s1tss.\o DE sar daq uelles qne co!1sti tuGm a vangu mla elos de 2" classe, ele qualque1' classe , 115:0 im-
} • 13 DE JANEIRO DE 18\Jl. brazileil'03 . . porta... · 
~ . D:1quelle.3 que constituem _a y::rng·uarda, U;II SR. RePRESENTAC\TE - De sangue aiul . . l/ 1 .o Sr. I~ar-bosa i::..fn1a- S;'. pre~ digo, porque. é incontest:wol que ainda que O S1i. BARnos.1. LrnA- .. . a p::tr ele uma 
.--' sidente, Srs .. ·membros elo CóngT0sso .cot!St1- p1ssc aos estrangeiros e_ss:i disposição ela sobe- conduct11 menos digna, ahi estão pafü desani~ 

!· . tuinte ])l'azilei ro. Faze o teu t1eyer, aconteç:t ranin, popular, à grande mass'1 cln, população mo, para eufraquecirnen to ela enrnlu\;ão a mai3 
o que ·acontecer. : · . _ br.azileira (e o mesmo se dirà n, respei to -ele elementar. f..-lpoiaclas .) 

• Esta formula.syuthetisa no-momen to actual otitra qu·afr1ucr nação) , não colicone conscien- Un~ S1i . REPRESENTANTE- Uom a 1n tenç:flo 

l. como cm toclÔS aque!les em.que se trata da temente, actiyamente, clirectamente p lfü b que tem tido a /:tttal'd[l, nacioml, em bl'élVC SÚ 
\ confecção de lois elas quaes eo~10. desta., _de- estabelecimento dessa dispo;,iç_ii.ó_. (ilpoiaclos, - teremos earletes . 
1,.. .,,,,pendam acontr.:cit11e11los _os mais rn1portan~~s muito bem.) , O S:t. BARnJ3A LmA - Nii,o mo domo1·0 
' pwa a vida de urna n acton~l icladc., syI)Lhctt~n, Quem concorre é a nrns_sa ac ti va de cidadãos ne3J;ci qtÍestão; 6 uma qnestii.o q11e hastr1. cn11 n-

:1d111iedvelmentc o procedtmento que cabe a que se preoccnpam com o conjuncto ele dispo- ciar e ahi fica . ' 
cada um ele 1163. - S'çõ()S a r egulamentar, a tran·s.rorma_e em ,lei:!, Elia só po1lm·ia pl'ovocar tli verg-encia sol1 11 

Faw o teu dever, üconteç1 o ,cfhe acoíüeccl', apoiada sobre n, ma ss11; passiva, constituicla seguinte aspecto: [\, mccl icb c::i,be :.i,qni no pP<1-
sup[)õe .' cln1s c::mcJiçõ3s. ;Pri n~eiro : iritel li - peht gra.nclemaioria da nação. · jecto de Conslituicuo, on dovq•ú fi o:il' pnt•:1 . 

.' gene.ia mai<; _·ou menos. esclareci.da pa1\1 collo- . Pois bem~ se11hor2s, é preocc,\ipaçã.o minha uma lei orclinaria ~ En entendo qu e de1emo,; 
11 c:tr-sc tia ullura das cl1ffiyuh1acles de cada caso snlJorclinar-me ás putriotícas obscrvaçõ.cs elo_ adaptai-a 11a Ccinstitu iÇ'.flo , 1rn. c1ua.l devem 
~;, e o r-;ab~r onde e3t:1 () .clev\)r, .. · . ... : . . uosso dip;no .pre~Llente, que ao encetar-se· <t _füa1"aboli los todos os privilegio;; , Nii,o é IJ0111 
rl ' D.o_pms·, como propulsor üe"'fa 1.ntdl1g.i>11c u: , clis~nssãÓ-..!'\ess0 !ititlo, appellou ' pal'a 111 )3 ou- que ílgue clcscle jii lr::tcluzido o nobre ~<.:och1.-· 
,~, eat'actei"e sen tim eu:tos que .. insptrnm,no agi r trns afü11 de 1prn o ujuclt1ssemos a cumpri-e as menta com que 1163 p1•ocm'J.mos e.\li.rp :1r n~t 

p:ira im pocli~ d@sfallec imontos . ifüposiçõ3s Í'egiment:ios limitanclo-1103 a ma- primeira. oocri.süio que so nos o ll'oreeo 11ri 1 i lc· 
!\estas )loadições SI', -_prnsitlcntc , penso teria elo projccto . !:!'io tão odio~o como este~ 

c;taT cnmp1'incló o meu dever, analy.';<:rndo r.l_e E' o quçi farei,n.incla que in~·oluntarhlmente, V Seguirei a orc18m cm r1ne o~lüo di .; po.;; Ln:; os-
nccór1lo c_om o p:;qncnp cabedal Jo :01;ihec1- poclernlo desviar-me, mas em todo o caso em- par::ig-ra.plios deste artigo . 
111e11tos de qu; posso dispor, o_ proJoc.to ele pregarnlo ·os:orç::Js p_ara qnc taes desvios não O§ 4'' rlispJ3 : A Repub lica só l'03onhoeJ o 
"nn5ti-tuição qnc llOS foi arp:i clüdo pam se deem. c~s1n1ento civí!, qnc p1•ecçiderii sornpro i1s cc-
discul-ir . · - ' Em pri'meil'o lo,;·ar, chama a minlrn, al len- rnnionias religiosas de qu::tlquer cnlto. Divcr-

S<:miloreo , nem. só de pão vive o,~ h_omem, e ç::fo, e .110ste senliclo tive a lwnr::i, elo apre- sos oradores já cli~Si3l'ü m dest1t triLHma, qne 
por i'sso uito estou ele accorcl.o com aquclles senta r e1nenc1ar:lo o -§ 2° elo art . 72. E' omisso; es3a tli sp::isiçii,o constiLne um :üar[ ll'l t'o rm 1 I,. 
qn o sustentam que ª' i1artc 1mis irnportan te não ó clc~sas omis3õss para as quae;; eu clt::i.1113 11'1gl'ante i1. liberdade e3piritual, :1 li b1~t'clrvlc 
do peoject:o, aquella para a que se elevem vol- a attençfi.o. clo Congresso com o dcssjo va'icloso de consciencia, e sinITo vejamos . 

r~' 1ar todas\n-s vista~~tlo cong1:esso, é . ~ _que se de querei' est_a·1, npon~arnlo arros capi tf1es, de O Sn.. EsPm.1To 8.\::-;To - Nií,o si csq11 0.;:l-
·~-·- ref0r.o ú distribuição dos mews matm'1ae,_ qnel'l1er pasi~r pw unr concertador de pr i- elos privilogios elas cl'.ver.sas cJmpn,nllias. 

~LScn !imcn tos e ieló'.ls governam as s~ciech- meira ordem, não; mas é urna co1Bequcncin, o Sii. BARBOSA Lrn.1. - l\ Ieu colloga ap1·ü
d.1s ; e a magna cal' ta que vae org-!111 1.s:tt' a que póllo ficn,r estabcleeiLla e que refcre-s3 it. sen tara rfo, fribun::i e jn.s tiílcnr<i. .:1 lg11 11n enwn
noss1 socicclaüe, est::i,lnlecendo os dire1to3 de consagraçiio prutic::t· cb suppreso;ão ele pl'i- c!J ; mal tenho tc"rnpo de jusl ifl cm· os q11e 
r,:tlacl:i9 br::izileiro, não pócle í'ul'tnr-se ::t iníln- "\rilegio,.que representa nm ·clos ultimos ves- flprnse ntei . 
nncia ele tacs fodore3'. -ti5ios do regimen das cJshs. Rcfit·o-:ne.ao rine · Dizia eu: ve.~ amos si çle facto ·11 :i, at~q 11n ':1 

l'nrte a 1110~3 ilI)porta.nte do projecto .é c9::1 . se cham.n, a class(3 cl ~s cadctc3 do exercito. liberLhcle rel in'iosa. 
rcrt~zn a scc9ao 2ª clo_t1t11lo que esta. em eh~ - O§ 2° deste '.Lr_t· cl!_Z : . . . . o co nhecimifi.1lo mais c!e:ncnt tU' tio qu J soj:1. 

'\ '11,;s~to. (lipo.ados, mww bani.) ~ A Republ1oa. n<LO aclm1tte pt'1v1 leg10 ele 0 cloonn hoi t1 ~ci e nti ric:i,m 3nlo r101111rnsll'n rJn , 
.__,. 1\qui está syn_thetbacLJ, ::- :n~ne 1 1·a cl~ vet' o 

1

1wscimJ11.to_, dcsconl:ecJ J'ó ros ele n9broza, etc. ii•ref'fit,ffol, ' incont 0 stwcl , üa ne ~essidn:l o cl.1, 
p1'0blema ~la lil~erclael~ re.~ig.osa, d~p1;t~ ch1~ . fa e1!1 lei orcl1.rntr111, cb:la. ª ?P8:~ !1'::ttou-s:i scparnçâo plena, do Ltrn tl.t :;.:ipn.raç·\'io ?n.tt\' n 
qnellos r1110 confecc10\ia1am est~ prnJecto, l d13to, ficou cons1grncl<1 e -Lt fü,,po~.çwo que ,L poder tempm'::i l e a atilm':il: Je ospn'lltul, 

; 1qm está syntl1efü.aúa esta mfl,ne1ra. ele ver, l ch:sse dos cacloto.s elo e~-.;erc it? ficaria sup[ll'!- com·enientc,mnto enten:lid i, l wa-no:; n, re-
w rrni ttão qno o d 1gl.l , de modo a u!TI t e:npo · nmla, c1uci o Eslaclo. 1~ .10 m~ 1 :J rcJ0111t~cei'1a conhecJl' 0 fl ip,'l'ante :lttentivlo •iuc aqt1i cxis t11 
m,o'.i Jrentc e orn1s.so. . . _ .. 1 c.idotc3 . Es ta d1sro'1çao: . Pº'."..:m, cle'.l.IHC d,1s contr,1 a. libercl·vlc rcligioS[t . 

Jn col1 e1'>: nte, porque 1l ·:i, d1s pos 1çuJ~ ·l'"" c~n·. vant.1gens qne o pr1vileg10 trazia .1m1\1 De f,tcto a rwtoi·iiLtcle espil'li11.ü e o po lt:1' 
• ti •Jas e1n c~i)1 tul os ante~tores, 1q~e sao. !ll~ 1 aqueHe_s que ü~ ll e . podm_n} gosn1', _c1l11u em ternpot'il l g-ovc: t·irnm ; nm e ou Iro silo su~ce]_ -

r·ornpflss1ve1s com mmtas L.e~t.e ti tulo . exel'cicto3 findo,, fll letLta nnrtn , nnnct S3 tirni~ dP- determinar actos: 111::1s a. auloridndfl 
om i~sa , po~'rtuc, t1•tüa!1clo:socle re;i.l i s~_r os cl?~ ! po7. em, execução . ~_ '. ., , , , _. espil'itull goverin conv~ncenclo,'. g~v~'.'tm 
g'lllllS aeco1tos pela SC1encia , as C011,CJUl::.t.1~0/J.lv \ tJM SP~ . REPRE:J .,,N1'cl.'\'lL-P_o; C.dba clit lei 1 Í)Ol'i>U1td1i1clo: g·over111 dBl'lg' llld'O Se ,lS I Üelii~ , 
111el lio11 tr:i,duzem o pon to a c1ue .tc:m cl10º;.cdo elo so t' te10. qne nunca foi execc1 ada. governa uit\~;in rl o-se os s»nb11e11 tos: gover
n. h:rnrnn1cl,\üe uo seu progredir rnrntr.rrnpto, O Sr:. . B urnosA Lnr.1.-lsto prova o mnclo im 'Jelo mesmo mo lo por que fazem -se sfl.
os lii,o, em parte consngradas neste.:> t itul?, e cl •J ver ineorrecto do Jcgisla,clo1', que rn?:i' de-, hio~, dernonsti\rndo, não obi; ig,rné:lo materi 
c>111 1x1rte . compld~mente osr1uec1rlos JYl111to3 render .clispo3,iç'í~ -. cl~ tirnlo val ~l' d~ s1mplcs 1 a i mente a. crür, m:1s mostr.mdo, o qnc e nn~a 
des,t:s ensma_~ncni~s. . ... " . , . . ,_ I ex1$c11c}a d,'~ 1 J;i. l1.~~~,w .cJ,i, ,..co:Jsc, 1 pçao. - verdade irreruti< v ~·l: e, qirnr ct·mi.mos 0:1 nno 

E-era. ele e.~pom1 que isto a~onlece,se, p01 \ ozEJ-N,w é SJ.11ples, 1JcLo. crea.mos elh ficara de i1ó. . 
,(. que ele fac to o empirismo, ~1111 1~1me~te. o cm- 1 .o SR. BARBOSA LDIA~l\-I:ls pores te mo!i vo on A 'Jer~unçfo é represenhida. pelo. p·11iv)leg-.io 

pi rismo presi.di<!., á c~nfecçao de simtlhanto ! por aqucllti outro, nos na cl ~1 temos que ver ~0111 morit cara 3teris<t a mull1er , é ·eshi. nirn.cirn. 
i1r0jccto. E s1 !lfl.O, V8-J[ll110S . . , .. . ! ._o rnoclo. cle ._pt'oceder .do l0g1slacl?1'.·monarclnco. ele governar que se elil'igo ao sentimento o qírn 

Tcn.tn:nclo-se ele lnnçDyys ba,~eb pa.i,i a, Con- O que o forn cl_e du v1ila, o que. e rncontestavcl ·ó capnz ele produzir actos qno cadn. 11111 011 
\ stitniçã:o civil d11 fan11 l1a nu.>. ve1:1?cl_ qus ê que nt'u, _l og1s laclore~ ~·spupl i ~a n_os, devemos mai> li suscep livel-ao imagi1rn.r ; nm e .outt·o 
-1 o projecto preoccup; - se co1:1 a. imttü11çao do .abolit' scme ll'.a~te lw1v1l eg_10 B n::i.;i conscnt1e modo do governar costituom o poder ospiri- _ 
·\,casn :1]ento de nm 11: 090 dofmtu~so , !1!as emfim que ell e contrnue a, procln~ll' os t ristes r esul- tua! e niio são suscptire:s de confusão c~m n 

cons1gnanclo d1spos1ç:w_a e~ t~ resp~1 to ·
0

• , 1 laclos de.q~e ten:os conllec11ne1:t.o: (Apoiados) que sejn, po;ler temp?ral.- o P.t·imeiro _v .11 al" 
Co_nsigrni tambem d1 ~ t'. ?s 1 ça.o, a_ 1es~c1~0 n~ , E yua isw bas ~a. Lcmbr,1r 11 g?_~1·a.m~\ite os a.os recessos cl::t concwnci:n, va1 o~m~r1llrnt'. os 

. modo por qne o ·pocle1~ cn II lia e.e 111tc1 vn y or Bjlbod10s c! oterm111acl os pehi ex1::.,lcncrn deste sentime.iito3 -va i exa 111 111 ~w as JCLnas, e rn
occ1siií,o do f.tll ecimcnto cle _ca~a ur~1 elos ci cla- . pl'ivilog'io. Nos quar teis moços d_ignosüe to:h1 gere-se · na' forma('.fio subtil do rn,clfl 11111 cl ns 
clcios , ~o me3mo modo. imp~rfm til., rn ~01:1pl c ta., .a. comirlc1'açã~ pelo seu. pyocec11me1~to, _ pela aspe~tbs <lo nosso fôro in tim~ ; cr~a e. moc10ca 
~11~s rnw e01~~ 1g 11 a consn,:il~'nm a_:·e Llt1 v.~mente s,ua ~oncl,uch H't'cprc lts11s1ve l., por ntto terem clouti'in;is, e por est:1 nrnnm1'a modtflc:i, 1~ 
a 1'.itervonçao cles$e poder no sy,t ema~t~mo elo nasc id o !tlllos de algum lir1 v1 Jegt:i(h... dii'scb mcn te os netos: o poder tempoml nu.i 
reg:i_stro de todos. aq~1el'l e~, . ~1 n e _ ,v~ncl~, ao . . O Sn,. B A_DARÓ -:-~MnitJs vezes de um ma- tem que ver com 0 modo ele son t~rd e ca•fa ci
mundo , nesta patr·rn, sao por 1 ~so brnz1_lou o.::: . JOl' da guarda nacwna l. cladão· mantenedol' a ol'clem umc::i rnontc srn 

Dir-se-hil..:_ .iit füz p::irte cl'.i. .nos~~, l.egt5.laçao O SR. . BARHOS.~ Lnu- ... estão sujeitos a devee'não e impedir que outro n cilla~liio pen-
a o!'ganisaçao do : cgistro civil'. Dll et 8 \1 "mas serv irs 03 m1i.~ sortliclo·; estilo_ ~njeito3 ma is 1 se as3im on pense de outt·o morlo, CJ'(''.I es tG,n 
n<i:{tomos de co ns1gnnr ne~te pacto f:rnoumen· ' ' . 
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doutrina, aeceita: este ou :i.quelle dogma.; séu 
dev01· 6 impeJir que a ('.ti vidade do3 cidadãos 
manifeste-se em actos e acções contrari::ts 11 
ordem pl1blic::t. 

A confusão desses dous poderes, isto é, o 
exercício desses dous modos de governar por 
um mesmo orgam, da logar ás mais.deplora
veis abermções, e cJnsequencias as mais 
desastradas uo g0verno da sociedade. Quen:i 
aconsellm e manda ao mesmo tempo, esta 
naturalmente inclinado a almsar,e toda a vez 
que não pólle cou vencer pela fol'ç.a das idéas 
pela força eh perimação, tod\lo a vez_ que en
contra opposição, lança mão do braço tempo
ral e diz <<Gré ou morre .>) 

E' o que nó3 vemos pi·aticado largamente, 
conslituintlo uma das pharns mais decisivas 

· da historia da humanidade, pelos portadores 
d@ alc.orão, todos aquelles que pretenderem 
pregar essa grande S~'nthese elaborada p~r 
Mahomet. E' o que nos vimos na decaclencta 
do catholicismo .. . 

O S1i. ToSTA- NV:o apoiado; n<lo esta em 
decadencia · cada vez mais forte. 

O SR. BARBOSA LiilIA- Modifico o que 
rliss J . E' o que vemos no apogeu do ca,tlloli
cismo, si é que clev.:imos chamar apogan a 
epoca, em que o covarde João 3° e o so~nl:irio 
Philippe 2º cobriam a Europa Lle fogw:m1s e 
chwa, a.o m:rndcr o mais revoltante eJpecta.
cnlo, e arnp1eaclos em urna religfüo exgota
da, entregaram -se aos desvarios do füna;tismo, 
quando é certo que o cathol1c1smo revelou 

.sua maior pujanp quando . um Gregorio VII, 
conseguia, apoiado só no presti15'io ela fé c1ue 
nm imp3r,1dor da Allennnlm tlcasse fazendo 
p3ni tencia its p)l'tas do castello de Caoosse!1· 

A nBcliLla que ia laborando-se a. sc.:encta , 
ti vemos parallelamente duas evoluções; a ele 
umasynthese monumental, a que a humani
dade (leve eis melhores serviços, mas que não 
esta,nclo mais do accorclo com as nece.ssicladas 
sociaes, .des11101',wa va-se pouco a pü]CO, e ha 
de nma nova synthese apparecendo pouco a. 
pouco tambom , desde os_ rudimentos ela ma- · 
thenutica, até as subtenc1clades da moral, con-

. s;Li tu indo succeciva.mento cada um elos degritos 
da escala scien tific:i.. , _ 

Disi), eu qu0 o facto de_ e_stat" na mesma ma? 
o exercicio elo poder espmtual e temporal dtt 
togar a abusos q 1,rn im p 1dem o progresso e 
perLurbam a ordem. 

De f'.tcto · ntravess111103 desde o seculo XII 
urna pltase justimente d.enomi1_iarli1 i~evoluci 
onarh1, em . que tudo e3ta em clt3c.ussao, d~~de 
:i org:rnisaç5.o dos governos até a da forrnlta; 
furça é convir qne, com paradas n.s dt veraas 
phàses cb historia ~e humanidade, tal f,\ct? é 
(\eviJo it cle0iclenct1 ela synthese theolog1ca. 
riue niio nrnis pó.le reg·u lamentar as icléas! 
!':en timan los e actos humanos, como f0rça e 
~JnYil' , rapito, que só quando tenha surgido 
e 80 tc-n ha pt'op:1.gado uma syntI:ese capaz_ 90 
tão ge:rndioso p1p il elo snbstttL11r a rellgrno 
de S. Paiilo, ê_que a lrnma_n1clacle pod_era ver 
e3taLeleciLla a concorclanc1a cios se·n tunentos 
das itlé:1s e por isso dos actos . . 

. E r1Ucll ê o no3';0 dever p1ra que essa con-
conlla se estabeleça~ 

G' n1to ct'êett' emb[traços ao acl vento düs 
ir.11h s, 6 continuar na .·conducta publ!ca, _a-c
eei La e posta em prt\tica por um Rtche!Ieu, 
por um Po!nbal e por um DJr~rnla; é ~omeçar 
acabawio com a. cónsura práv1a e termmar por 
füzar a, mais ·profunda ::;e_paraçKo en tr.e o 
poder. temporal e !} espmtual, :m abrir a 
n1flis franca c11 scussao, q~er na tr1bun~, qGer 
em pamphletos, quer na ll11P!'ensa cl1an~. 

Deixar que tlo embate das idé;lS em clucus
sfo' tra vacla pelos com11eten tes, poss:1m sur
gir novas ln~es , capa~e~_cle regulamentar os 
actos, de dí1•1g1r ·a. op1111ao agom co_mpleta
mente desnorteada. Isto ó necessano e ao 
mesma tempo uma 'vantag:e n~ n~ ponto ele 
vista da clio-nidade ela propria ig:reJa, e, espe
eialisando , '\la igwja catholica,, .i~ que somo 
sabemos, a ella per tence a quas1 tota.l!dade 
!los llr::izil eirns. 

o SR. TosTA- Folgo muito ele ouvil' esta 
Lleclm't\ção . 

o SR. BARBOSA LIMA - G a pt•oposito, cle
cla.ro ao meu collega que atravess1 ~ pliase 
que será a ultima no men cle.senvo!wnento 
incli\'oidmd, na r111al, rl evo drze l', re!1ro-me a 

um 'Deus como a uma. lt~~ pótl!ese que, 'c!nrante 
algum .tempo foi capaz cb lwestar s"rviços á 
humamclacle. (Riso.) 

Portanto, está "claro 'que niio sou ·catho
lico; mas, por " comprehender conveniente.., 
mente o que seja li'berdacle, e posta a questão 
no terreno da. separàção completa, entre o 
poder temporal e o e.spif'itual, é que exigo em 
nome da degnidacle da igreja que seja manti-
pa ·esta se.paração. _ 

fü1 SR. REPRESENTANTE- A pastoral col
le~tiva não qum·. 

O SR. BADARÓ- V. Ex. não comprehen
deu perfeitamente aquelle c~ocumento. 

o SR. BARBOSA LIMA- Não lia um :fiel 
digno, que consinta, que, p,ossa correr o ri s~o 
á sua crença ele ser confnclida com um'1 es
peculação. 

Com efl'ei to. Si o facto ele pertencer a. . tal 
ou tal cre:lo, d:i:-logar a vantagens materi les, 
si acontecer, como ha pouco no Brazil, que ao 
credo catholico dava-se prefereucht .no pre
enchimento dos. empregos, que a preferencia 
tracluziá-se em vantagens materiaes, é natu
ral e possi vel, que surgissem. duvidas so.bre a 
sinceridade do individuo qlle se dizia catho
lico; ei". natural a interrogação-esse indi vi
duo é ccttholico porque p3nsa qqe esta é a 
Cl'ença qae deva seguir· .ou esta ap3gaclo ás 
vantagens materiaes inh,erentes a esse credo. 

o· SR. . BEVILAQUA- Eis ahi a questão. 
v. Ex. esta defendendo brilhantemente . 

O SR. BARBOZA LIMA- Si uma igreja tem 
ao llÍdo elas espil:itu()es vantagens materiaes 
a dar, eu pegnnto: aque\les que fazem parte 
ele tal credo, para não poderem.ser confündi
clidos conr hypocritas, teem ou não muita 
cousa a lucrar com a separação dos poderes 1 
Portanto, encarada a questão ne·ste ponto de 
vi~tn ,a separação do3 poderes eleve S3r acceita. 
' o SR . BADADÓ - Com os seus consecuta

rios logicos . 
O SR. BARB'.lSA LIMA- Vamos vêe si posso 

ti rar i:sses consecuta.rios, para demonstrar a 
n_ecessiclacle da separação ele um e modi.fi
cações· de oLitros arligos des te capitulo • 

Isto foi o ponto ele vista ele dignidadi:, 
agol'a o ponto ele vish d<"t liberdade. 

A todo3 os cidacl:io3 elevo ficar francamente 
li vr.e a. faculdade de pertencer a e<t3 ou 
aquelle credo, não podendo a sua conclucta
ser motivada pelas vant1gens materiaes que 
este tenha e aqnelle não tenha . Explico-me 
mais, não póde ser tollücli1 a · liberdD,ds de um 
qualquer ciLlacUo ele filiar-se a uma certa 
crenç:1. · 

Ora esh liberdada é tol.hicla pelo poder 
temporal todas as veze:> que este poder crêa 
para aqnelle credo nma posição inrerior a 
todos os outros ; crê'.t as maiores difficulclacles 
e embaraços para o cicbclão, fazendo-o tocar· 
em ma.ior ou menor soumB, 113 raim; elo mar
tyrio, cómeçanclo por irnpeclil'-se-lbe 03 em
pregos publicas e iudo-se até á conclncta de 
Felippe li. . 

O que se dá no § 4° deste artigo é exacta
men te isto : o poder temporal ni,io tem con
fiança em urna disposição que constitue o 
alicerce da familia ; nilo tem confhnça; e o 
que1 faz p.u'a que este modo ele ver l5ossa 
areaigar-se na populoçilo brazileira 'I Jun
ta-lhe uma p.ena temporal. Devia deixar a 
todos aquelles qu2 não quizessem obedecer á 
prescripção elo casamento civil todas as con
sequencias que resultam ele \lll1ll semelhante 
desobecliencia,, sem que estabeleçam a3 penas 
-cadeia, para o p:i,clre, multa. para o nu
bente. 

Pois, póde o Governo acbar que é pouco o 
fücto ele um cidadão co:;istituir familia fóra. 
_das disposições c.ivis e arriscar-se a nã:o ver 
legitimados . os seus filhos, _nein respeitadas as 
suas ullimas vontades nas disposi.ções testa
mentarias~ 

UM SR. REPRESENTANTE - A ignor,rncia. 
não se importa com i3so. 

O SR. TosTA dá um apar~e. 
O SR. BARBOSA LlillA-Ja e3pereva a objcc

ção, 0 si o meu collega não 111e interrom
p.essi:, ·veria. que que procuro armae-me da 
melhor boa fé. Tenho l'ei to esforços para, en
con tl'ar no conjuncto do jr.láas de meus conci
dadãos, aqnellas que mais commummento sã:o 

~presenlàdas , como 0J)j~cções ao que ".?n 
expondo, : uma destas fm: qu~ ? p~clr?. pofo 
ab1nar, pode preva,lecer-se d11 ~gno1·3:ncia que 
sobeja nas m>:tssas ,po1;m_lares e I!f pecl!r que s~, 
realise o casamento cml; o padr? pode fa.~et .: 
o que temos visto que elle tem fetto. (Apoia- '. 1 
dos e trocam-se muitos apartes.) 

. Si ·n0 final do meu discurso eu ti ver deixado 
de encar.:tr estas questões, não faltara inte_l
Jfgencia ~ qualquer elos mem coll~gas, que •-'· 
subindo a tribuna venha esclq.recel"::\.S. Mas w·: 
peço aos nobres. representantes que me dei- · 
xem terminar o meu discurs!J .. 

Mas, sr . presidente, o padre póde contimrar 
a fazer o que· temos visto .f~·zer, pr,~g ,tr do 
pulpito que o casamento ?1v1! é uma man
C(J\Jia, ameaçando àos :fieis com o terror de 
penas futuras e impe.dir que vão cumpri_!' os 
seus deveres de cidadãos. · , 

Qual e o dever elo Estado pergunto ~ E' . 
intervir e dizer: o senhor não pócle procedel' "«::.r 
clsista maneira., aqui estit a cadeia ·de um lado, 
a multa de outro 'I 

Ora, este principio-levado as suas extremas 'ii'; 
consequencias, póde produzir a mais feroz elas \ 
tyran nias . . . . . , 

Ima.D'inou outr'0ra o governo de nossa prr
tl'ia qLJé para a felicidade do Estado e cio in-"""-; 
clividuo era necessario que todo n cidadão 
acrecli tasse em Deus, na inmortaliclacle ela. 
alma, etc, E a.quelle que não acreditar em 
Deus, dizia o nosso famoso cocligo, ficará 
sujeito a. taes e taes pen~s. . _ _ _ \I 

Eis ahi até aonde vae a rntervençao elo ,~ 
Estado. · 

o SR. TosrA. - Gstes effeito3 são punidos . 
pela.s leis americanas. · A , 

O SR. BARB03A LIMA- Vamos mais longe. 
Da radicação do3 sentiment~s catholicos na 
mas!,)a, na vopulação é ele esperar, e si não é 
de esperar é .de su.ppor füt.. pa.rte elo padre a. 
acceitação do todos os riscos no cumprimento 
cio seu deve.r. 

Assim, o paclre no cumprimento deste de
ver acceitarit o m~rtyrio da ca.d ~ia · e o li 11-
ben te acceitarit a multa. O que resulta é 
isto: casamentos na grande maioria ac·ompa
nhaclos não da lua ele me_l, inas de cadeia, e í 
multa. E a lei continúa a ser sophismacla. ,I 

UM SR. REPRESENrANTE - E o que have- 1 ' 
mos de fazer 1 ~ 

O SR. BARBOS A. LrnA - Desenvolver a in-
. strucç.ão por todas as camaclas, gratuita · em 
todos os seus gráo3. Eis Q meio. 

Portanto, a disposição do projecto é ty
mnnica por um lado. 

UM SR. REPRESEN·rANTE-Mas neces3arü . 
O SR. BARBOSA Lii\IA- E' uma tyrannia, 

ncces3[tria, como diz o meu nobre'collega, 
mas veço liçença a. V. Ex. para dizer-llrn t.·· 
que no regimen republicano não conheço 
tyrannias necessarias. 

Pócle ser que o fosse neste perioclo inicial, -
neste prologo de regimen repuolicano .. 
_ l\if'ls em. synthese acho que esta disp03i

çao é mais alguma cousa: é desnecessaria ; , 
não corresponde ele modo algum aquil\or 
que o governo pretendeu ou pretende evitar. 1 

O SR. GsPIRITO SANTO dá um aparte. 
o SR.. BARBOSA LIMA Esta questão de attl'i

lmir ao orador systema e exageros ele escoh, 
depende elo ponto ele vista em que está 
collocaclo o apartistn .. 

O que faz o regímen republicano~ Trata, 
ele pór em pratica o estabelecimento cfa 
liberdade como a b1se solfre que ha de 
ass~ntar. a ?rJem publica; .)' 

E clalll tirarem-se todos os corollarios. 
. Agora, _systema por systcma, eu pocleri:i 

dizer mais que g·rande parte da societla.de 
grande parte cios homens que pensam ~ 
estudam, p1•oceclem neste assumpto ele accol'-
do com uma certa orientação. .,:.' 

Ha algums que pensatn que o patll'e não 
é um c.idadão bQm. ' 

O sii. TosTA- Qual a clas3e dti socieclad3 
que só tem bons 1 

o SR.. 1?,~RB08A . LJ~:IA- Alguns ·até tli
zem que saona. ma10r pnl'te especuladores. 

E,n?ara~la ~ questãp c~elJaixo deste ponto 
de . vista.,_ ser1~ necessar10 estabelecer-se no 
çoL)1,go cl1s po~1ções para t~e.S especuJ11clores 
e i::iso depois da separaçll:o da ig-rej ~i cio 



Estáclo; o qm, leva. a coucequencias du.Jónna tudo ln v'ida, clo:nesticu., na viLla do inelividuo, 
claque lias que vemos no açtual codigo_ penàl. em não es tar sacrificando o indi vicluo ao· Es-

,.. o cocligo penal que se pretende ter consa- tal.lo, em não est•w querendo amoldar o indi-
gra:Llo as doutrinas mais modernas,-o codigo virluo a um certo" typo preconcebido _por um 
penal que é uma constituição nova, o codig-o qualqu3r .legisiaclor qilo l egisla~se para todos 
penal que c hegou pel9 ultimo paquete (1"iso) , OS momentos da viela ·iLlclividUal. 
o codigo penal em que se diz qud estão elas~ Bem; intervein o E;;taclo por occasião elo 
üücaclos todos os delictos, C)mmina penas casa.menta e o faz pela. maneira. po1'qUA jú. o 
:ta·es e taes ... e ·prisão cellular para todos a- di sse; fi nalmente intervem o Estado por occa
quelles que praticarem o espiritismo, a ma- sião do traspasse do incli': iüuo , por occasião do 
gia, etc. (lliso). ~ . obito; e intervem como~ Eslctbe lecenclo ore-

ora, pqrgunto: levada a es te nonto a theo- gistro por nm htdo, e panelo o cidadão (t sv.l ".o 
ri.1. .ela. intervenção elo Estado es tavamas ou d<t tyrannia j<i. a.gora exeecitatl_a, não mats 
não arri8cados a ver mn codigo · pena l . que pelo Esta.do, mas pela igrej11, exorbitando ou 
comminas.se penas conf!.'a, · um padrn ,qu~ po,r excedendo-se nas suas attribuições. Nós o 
um conselho em conlissao· ou aclver.te nc1a em sa.bemos; estão na reminiscencia de todos os 
8el'm ão. levasse mri ou mai~ crentes fanaticos nossos concidacl.ãos, as questões que suscita-

• iL loucura 'I (Apoiados, muito bem.) ram-se muitas vezes a proposito elo enterra-
,. Ora, todo3 estes males resultam, não do mento ele maçons , a proposito ele tal OLl tal 

t~bhso por parte doi> S[l.cerdotes ele quaesque1' parocho negar sepultura no unico loga1· pos
Lloutrinas; mns ela sitúação anarchica em que sivel, no unico cemiterio que existia., a um 
estamos todos 0s occidentaes. (Ap oiaâos). indi viduo, a pretesto de ter elle durante sua 

Por isso, apresentei uma emenda n este sen- vida prégaclo doutrinas em contrario áquellas 
tido (lê}: que prega a santa madre igreja catholica. 

« A Repablica só reconhece a insti tuição Isso porém nti.o· é rasão p:tra que o Estado 
civil elo casamento, que poder a ser precedido procu_re ca.ltir no extremo opposto. 
ou seguido ele quàlquer cei'emonia religiosa, Assim não eleve ir ás confrarias, ás associa
iL vontade elos nubentes , mas tera sempr e por ções religiosas, ás diversas igrejas, tiear-llles 
base a monogamia. . o cemiteeio, que constitue pJ.ra ellas um lo-

Continuemos a analyse. gar de culto, e obrigarem a se fazer os en-
As ceehças catholicas niío são nenhum se- terra.mentas unicamente no cemitel'io munici

g1:edo, todos _nós, si não somos,-forn9s catholi- pa.l; não e3tabelece um cemiterio municipal 
cos, e mais ou menos as conhecemos ; ellas par a todos aquelles q1u quizerem alü cles
não se oppõem ao que se .segue. ca.nçae no seio ela ter ra independentemente 

Não lla al~solutainente o menor ataque à das crenças que por acaso p~ssa ter tido élu-
liberdade ele consciencia, de qualquér catlJo:.. rante a viela. . . · 
l ico ou fiel de outra igreja, em obrigar-se esse o SR. BADARÓ - Estamo3 ele psTfeito ac-
ciclaclão a inscrever no registro civil dos nas~ cardo. , 
cimentos OS nomes de todos OS seus filhos. 0 SR.. BARBOSA LIMA- ... e deixa s ubordina-

Como se vê, foi coherente ; não disse: a elos ás-regeas ela policia e ela J1ygiene unica
inscripção 110 registro civil é obrigatorià, e mente, 03· cemiterios religfosos, em cada um 
eleve see fei ta antes elo sacramento,-porque dos quaes cada igeeja celebrará as suas cere
o Estado ·não conhece nem quer s:i.ber ele sa- mon ias, inhumará. os séµs mortos da maneira 
cramentos. (Apoiados.) porque entender (apoiados , muito bem). Esta 

O bom cidadão que ao mesmo tempo 6 bom doutrina concilia a liberdade civil co m a li
úl'.'3llte, e são cousas que não serepellem , que berdade relig iosa ( apoiacfo.s ). · 
sãó concili~veis , ·baptisJ. o seu filho,faz a fe3ta O SR. CoRREA RABELLo-Contra' isto não 

) como muito bem entende, e depois vai pi:r.rnte ha objecção possi vel. 
J' o ofllcial publico e inscreve-o no respectivo o Sa. BARBOSA LIMA-Sei que em mui-

registro. (Apoiados e alguns apai·tes .) tos codigos civis a questão elo casamento 
A pena se1've para 03 abusos da conductain- civil é r egulaméntada, sei que em muitos 

diviclual em que a ordem é gravemente com- pa.izes o casamento ci vil constitue um do3 
promettida . _ objectos desses codigos; ora, si nó.:i não nos 

O!Jjectam-me, segundo 0L1 ço, que cidadãos preoccupando com essa consideração, tratamos 
haverá que nil.o se importarão com a inseri-· de legislar sobre ó c[),samento n'l. Constitui
pção c)e seus filhos naquelle registeo e nem ção, apesar de costumar essa ma teria S\H' pre
co m os males que dahi r esultarem. vista nos codigos civis, não vejo razão p::i r a 

Ora, o Estado não tem meios ele evitar ou que não contin.uemos, sem entrar em cleta
ímn0dir que um individuá proceda deste lhes, nesta regulamentação elas bases capi
modo. . tae~, paca que não completemos a disposição 

!!;' um indi vidup que vai ao encon tro ele um relativa aos obitos. 

I6~ 

metterem-se as condições ele elegibiliLlacJe .pa l'a 
a legislação orclinar;ia, 1° porque é uma., in
coh~·rencia que a Co nsti tuição cogite das co_n
diçõJS imprescincli veis, e lemen ta re ~ , em .vir
tude das quaes um ciclaclãO póde set' eleitor, e 
deixe de cogitar da s condições a que elern 
corresponder um cidadão paea ser elegi vel. 

Não vejo porque razão a Constitui çií.o não 
ha ele cogitw cios razõss ele inelegibi!iclacle, 
quando é . cer to que ~e _occupa lla, s concliçõe~ 
e das razões ele eleg1b11ielacle . Se r elegw el 
pócle sei' assumpto eh1. Constituição, ser inele .. 
g i vel uão póJe ! 

Jit ou vi dizer que no pl'imeiro casei trn la-se 
eh compatibiliclacle, e no segundo Lia incornpa
tibiliclacle. 

Mas, senllores, as~ i m como !ta condições ca
pitaes de el1Jg ibilidade, lia. condições ca.pitaes . 
no seuticlo negativo, e, desde o momento em 
que consagramos as peimeir::is, clc•rn2nos con" 
sagrar as seg undas , e clesclo qu~ nao quere~ 
mos consagrar as segundas, na.o elevemos 
consagrar as p:·irneieas. . . 

Di o·amos a verdade, foi un1c<1mente um 
meio" elo protellar uma qucstito vencida na 
opin ião publica, porque represe ntava um dos . 
aspectos ela ty_rannia mai.> insupportave l 
(apartes) , impedir que certo numero de c1cla
clãos, pelo facto de pertencerem como sacer
dotes t1 uma religião não pudesse se1' eleita. 
(Apartes.) - . . _ 

Vou ai nda ao encontro ele 0H1lm ot.u ocçao . 
Disse-se nesb casa : os padres t eem cleve-

1·es na smt religião que os inllibem ele inge-
ri r-se ius questões sec.ulares. 

J\fas senhores, é o Estado o tutor, o cura
dor d~ igeej 1 pant fisca lisal-a quall'.lo não 
cumpre bem se.us ~everes 'I . 

Sabeis que a 1greJa ca tholL CiJ- se fngll"!e~ t o_1i 
depois cio schisma luthet'<cno em uma 111(101;
ehcle ele seitas as mais variadas. Comopo.lern 
o Estado tute llar todas estt1s S3itas ~ _ 

No dia em que o s rnerclote de qualquer r e
li"'ião, ou 03 individuas que a cornpõ3m, em 
vh· tucle elo que estão inhibidos ele r evestir os 
habitas militares, não só os catholicos como 
os quak.ers, por exemplo, no ~ia em que elles 
representassem ao po•Jer publico, c\Jzenclo que 
seu credo impede o exer_çic.lo desses deve1'eS 
ele cidadão, então diria mos: concecl emas .ª 
excepção, rnas fi.caes fó1~'1. d8:, lei e cl<1s attl'l
buições communs, e eutao naotendes as van
tao·ens inheren tes a estes. 

J!Ias, lia uma emenda apresentada pelo St'. 
represente o te Serzedello que ctisp_õ3: « P,º~' 
motivo de c1'enç1 nenhum b"az1le1ro podem. 
ser privado ele seus cl ireitcs civ :s e po_li~icos , 
nem eximir-s.:i de qualquer dever e1v1co )) , 
emenda que vem preenchor um claro u1 Cou
stitui ção . 

Não havera sotaina. nem batina debaixo cht 
mal ; não podemos obstar a isto. De facto, o individuo que fallece ~onfinclo 

Nós não temos meios ele impedir que quem poderes publicas a execução ela sua ultima 
<J uizer vá a uma pharrnacia, compre strych- -vontade, no tocante á distribuição elos seus · 
uina e envenene-se, ou que a tire-se cle\tma ·bens. Escusado, Sr. presidente, seria imper
jan~lla abaixo. · ·. . tinencia minha, estar insistindo no facto ele 

UM SR. REPRESENTANTE - Então ha ele que isso faz pwte ele todas as legislaçõe.> . 

qual não se occulte um cidadão. ' 
Quero crer que os meus compatriotas , r1ue 

r evestem os habitas h iares, ui'lo terão abd i
cado das suas preoccupações patrioticas poe 
se te rem filiado a ta l ou tal credo. 

Senllores, elevo cli.zer, uma vez que occupo 
a tribuna, o meu modo tle ve t' sobre a ememht 
ele diversos representante:s deste Congresso, 
consignando a descentralisação da. legislt1ção. 

se1' collerente acceitanclo o divorcio. Neste sentido encontrei-me com diverso> clis-
0 SR. BARBOSA Lrn,rA.-A respeito do di- tínctissimos col legas que apresentaram a. 

Yoecio t erei occasiil.o de pronunciar-me; é uma emenda, consagmnclo a liberclotcle de testar, 
questão de tal alcance que me desviaria agora seg·uida ele seu corol lario, de seu appenclice, 
elo plano elo meu di scurso. Continuarei a esfor-. a liberdade de adoptar ... Mas por que não 
çai<me para. manter a continuidade elo meu . deixamos isso para o cocligo ci,•il '! . 
discurso, sem o que elle não terá connexão, E' materia. elo cocligo determinar a especi
não Verá. ligação nenhuma, será uma especie ficação dos detalhes, elos registros etc . , mas 
ele Llialogo. a consagração do principio cardeal . qu e 
. UM SR·. REPRESENTANTE- Continue que apresenta uma reforma radical, no meu macio 

vüti mu\to bem. de en tenier, t em tanta razão para ficar aqui 
ér SR . BADARÓ - Estamos ouvindo-o com como ess:i. outra disposição que tambem figura 

muito praze_r . Soo esse ponto de vi,ta, es tà nos codigos civis.(Apoiculos) .Nós aquiconsicle
discu.tindo perfeitamente . ramos o principio gera l, a Constitui ção acceih 

Quero crê1' que a coherencia impe1'11. na Re
publica, e assim sendo o codigo penal passa <t 
constituir letra morta. Entretanto, como elle 
consigna certo numero de idéas que se dizem 
ca.pitaes e muito consentaneas com o que se 
chama mo::lo ele vêr mais moderno m. actua
litlade, me servieei ele aigumas elisposiçõe3 do 
codigo, para. justi fic1r uma emenda qqe pre-
enche uma ornisstto elo proj ecto; eme nda que 
representa uma suppressão que já fo i feita 
nas constitu ições de alguns esta elos . 

··o sn .. BARBOSA LnIA.-Digo eu: vamos a o 
euconteo do nascimento, regulamentemol-o por 
essa maneira liv.re, sem ing§'rencias inclebitas, 
sem lyrannias; vamos depois a uma ·outr<t 
phase, ao casamento ; ne~te interim .ha um 
grande espuço ele tempo, chu·ante o qual o ci-
dadão desenvolve-se no seio ela familia. · 

Não govem ar ele mais-é a formula hoje 
acceita como o meio ele traduzir a necessidade 
em que estamos e que constitue uma co11-
q.uista ela ob3ervação historica, ele não. es tar o 
~siado intervindo todos os dias a proposito ele 

tal e bl instituição que não faz ia l)arte da 
anterior; niio estamos re Q·nJamentanclo, esta
mos cousagranclo o principio. 

Aproveito o ensejo que se me ·proporciona 
para declarar francamente, uma vez que não 
me foi dado fazei-o pala açoclamento com que 
teem sido encerradas f\S di scussões. pelo impe
rio cio .encerramento que dominou e qu-e fe
l izmeute parece . .• enfraq uecíclo ..• 

UMA voz- fü tú. adormecido. 

Refiro-me a emenda. que ma nd a accrescen
tar, onde convier - ficam abolidas todas as 
-loterias por p:irte cio estado. (Muito bem .) 

o SR . BEVILAQUA-Devia tel' sido feito is to 
em 15 ele novembro, it noute, 

o SR. BARBO~A. LurA-0 art. 337 do cocl igo 
penal diz. (lê) : 

«Fazer JoteriHS e rifas, de qualquer especie, 
não a.utorisada por lei, ainda que corram .an
nexas ~t .qu:tlquer outra autol'isacb, p31rns, 
etc.i> 

O SR. B. LrnA-... qné nfo estou de .a~corclo 
. co.n a C:outrina q~1e a11ui ptJ;.ou, relativ,\U rc~ 



\'amo::; ver <Vlni aLluj1tmla, unm doutrina 
inlcrressantissinw ,- .a lotel'ia e a r·ifa consti
tuem um vicio, emquan to for ex~rc i ta do pelo 
cidadão; e no Llia em rLue u rna assemblé[\, !Ja
sút<e neste jogo a fnnclaçi'lo de Llm hospita l ou 
f[Uitl t1nol' otltr[l. obra Lle beneficeDCÍ[l. ou nito, 
vassa a tm' direito de c'clacle entre as vir-
focles ... . 

Sei que nrnito::; r ::vjocin:1rn com a p1·l1!ica, 
JlJrcn1e, dizem, e um meio ele levantn.r-se um 
gnwcl e capital para. oil ific:w-se, por exemplo, 
.um !Jospital cm beneficio da hnmaniLl:ulo. A 
analyse nilo es ti bem feit a. . Vamos :10 s::i io 
de cada familia; vamos lL c~sa elo caefa prole
tal'io, e o q no cbsorvamos '? Blle não v6 a 
solução que esperavn, elo jogo, siDão como 
nauth1 go que a e:s te r ecurso se a p3ga. , crendo 
r(ue a loter ia, é capn elo füzcl-o r ico tle um 
di.a. pari1 oatrn . . 
"Vc~jamos a SGrie ele desillusõGs que rep01'

cutem no seu moral : o desanimo apo:lcra-::;e 
Lloll,Cl, clepcüs de ver qne o ultimo recu1·s'.) com 
rtu e con tava folllou-1110 e só tem como resul
torclo a espoliaç:ão (lelo vicio Lle a lgu ns min
g-oados meio3 qne o nilo tiraram Lla miseria, 
já. a9·om n.gg~ ·n,vacla pelo despeito e p:i las 
in n õGS que o Jogo desperta . · 

. Pol'taoto, a sododade ni'lo pótlo erigir o 
Y 1ct0 em ·meio ele Y1tla, 110111 em IJase p::tra re
cursos ; e estes beuelicios ·pt'np::i.hulos não são 
mais tlo qne td::;te e irnnnedi:we lrnon te illu .. 
sorios . -

Diz m::i.i.s o codigo pen11l (1 8) : 

«i1.1·t. 36\J . . " · jogal' jogos de asu'. 
i'0nüs- prisã.o cellulat' ·e nrnlta. » 
Parnce que estas disposiÇões subortliuam

se á SGguinte ·observação: o jogo do azar 
excitn, as paixões e collooa o in ii-vicl no em 
taes co.nclicções que o pó:le levat' a praticar 
crimes. 

Mas modelo de col!erencia ! 
Esta· mais abaixo o seguinte .(l ê) .: 

. «Para:g~'n..Pllo u11ico. 1' ão se 00111 prellendern 
1rn prolnbH;i,ao clo 3 Jogos de azw as a postas ele 
corridas a pc ou a cavrillo: >) 

Aq.ui esta, o qu3 se chama. umn, verd11cl eiPa, 
tra.nsncçã.o com os preconcei tos riue a11i111 n,111 
os sportmens ! _ 

E,:;to .j.ogo tem invadido o rjue se cha.nu,s3111 
ra.zaO,J[I. se vê, a pnrte maia altn, ela so
ci'.lclacl~ ( apoiados ) , co:11 o fim, diz- se, de 
aperfeiçoar n, raça cLwn.llar,fazenelo ao mesmo 
tempo que dulinlla a humana. (1lpoiaclos.) 

Pensam rJ Lie o melhor modo de dtH' iucre 
ui.en to ti. il'1clustria d<t creaçl'ío e f,tzer pelo joO'o 
ele n,post<:i s d~spe.l' cl i cio ele c:qii ta l, que r0pr%
S$n tn. nas rnaos ele uns o superfluo accumu
laclo, quando é c~1'to que, um t grande paete 
de hum::irndacle nao tem siquer o necessttrio . 
(Múitcs apoiados.) 

Eu Li v-e n, honra, de ap1·esen lar um::t outri1 
omon0.<• que pre'3Dc!ie, a meu ver, um '1 
01111s::;ao díl. Constituição. Tol1os sabBm quo 
por cl1 ve rsas ve zes se tem tcn taclo em, nosso 
p.1iz o .em outros,'" expel'ioncin. jó, esta feit 11. 
a p1'omul g::11)iio Lle leis r111 e irnpeç,1un n, vndin,~ 
ção e lL mondiciclncle . 

01·n,,os tas pt'emlem-so a cousa:; tão com 1;lexas 
(lUB não 6 thulo entrar no seu exnme e fornm 
lal'_juizo segurn lL . r eopeito , sem cligressõ8S 
mais on m'.l nos longas, mas que n, hot'.L não 
pel.'rnitto. 
. Em Lodo o ~aso di~·o i n.lg 111nn,s palavras com 

r11 13 tenlaro.1 JUS t1 1ic u' a minh::i, e:nmeudn. 
A emenr.h é n, segu inte (lé) : 

. « Nonllllma. lei :;o fará co:itrn, n, rn enüici 
tlade nem sobrn locnç::to de sel'viços oti mnr
ci~uclo üü's e l.1ol':ls ele Llescrnso; igtmlmente 
nao se pOLlel'a legisl n,r sob1:J inrrn,cções ele 
ordem l111ramente moral. » . · 
. Or:J , o l~~ tüClo. legish so1Jl'e crimes e LlBlictos 

e niio sobre pecn,do3. apenas .. Nó3 não vemos 
i.sto em ~rnitos · cór! igo > p rnn,9s, i10 rl n. ItuJia 
r o eh S:nssa., e~c , ep.e c nsignam mrnno o con: 
traria, mas na.o e isso r ,z'(o pwn. q11e nó 1 
adoptemos nn, C:inf!_tituiçd.') _esta . m_eçlie)iJ. que . 
r epresontn, um JJ:U·S) ü1do ID crn1 in 1Io d0 : 

- peogrssso . (.J po iat~o s e apartes ) 
Meus s ·~ n hot'eS, 111tel'!'Pll1po o meu d·iSClll'SO 

vara di7.el' O Se:rnin te: (:Ód 3 p31'( C3l' que e::; tou 
lúi'.1 üo ass L1mpto, mas n, razfo po1· que me 
lia t1 para que tncs e l,aes disposições sej ~ m 

incluidas na Consti lt1i ção 6 pJl'ílt\8 a introfoc
ção clellas impedirá q Llü depois tíilo se façam 
lei5 orclinal'ias, como este cocligo que contém 
tlisposiçõe'?ioo1úo esta (lê): 
· « Art. 39(J. Oci:rnr de exercitar profissão, 
officio o.n qualr1uer mis ter em _qu; g:anho a 
vida, ,não possuindo meios tle subsisteuc1a e do
micilio cer to enn1u"3 i1(Lbito, et'c. 

Pom- de pri.üo cellu lar pJl' 15 a 30 Üi1ts. » 
Ot'lt, nicns S'3Dllt'OS, \ ;Mno3 subiinh tl'- NaQ 

possuindo ·meios de rn'Jsisten;ia, n io e;;~ rcr'.lal' 
pl'o(i.sscío. -

Po's i:;so frcousft qne tlcpomh tht. vontade 
ele ning uom '1 Qunntos pao3 cl0 Carnilht encon
tramos toclo3 os clias· amargm'.ido3 para nlca n
Çlll' o pão pam os S '.) US e nã.o o cü ns_egtíii1clo 
mui L1s vezes sinão re'ln. esri1ola ~ · · 

País um cidadiio qüé iincontrn rl i1Ilculdi1tlos, : 
que uão encontra que:n llle o>t enda n, mlu, 
querú o al'l' imé, quem o in tt'odnZ<i n .1: seére
tariLL elos mini ~ tros, quc:n lhe at'l't<. n j e pt•i vi 
legios e co1H:es ,ões, porquecommette o g1'<rnde 
crime ele nã,o t cl' meios do snbsist0ncia, 
l!n, de sei· por isso punitlo '! Isso 5,3eá uma con
sec1ue1íc'.a ún, famos::t lei que Lli'l ·que n, liurna
nid<tcle clesenYol ve-~Ei g·eometricúmente, ao 
passo que os meios são i;-,, proporção ~. i·it!Jme·
ticZt '! Por outro lado, deirn nclo ess3 nspecfo 
revolnciénrnrio, nó.3 s:ibemo3 qLD toda a LJL'
tnna. é publica., mas acha-s3 con :en t1' áth nas 
mãos de diversos m'rnteclores r1ue . estão . en'i 
buidos da seguinte con vicçlo: ele que thL p1'0-
prieehcle mate1'ial se pó de us::i.r e abusai'. 
De modo que isto ó creJ r pum, ost<1. geando 

·111nssa ele pop uh1 çfo , que rept'e3enl<\ o p1'olo
téfriado aqui e nci. Europn, em todo o occirlen te; 
cn1firn , pam es t::i, grancle nussn, que t ira os 
meios de subsistenc'a elo trabalho de todos os 
il ias, a situação n, rn[l.iS afllr:tiv<i. qne se p0.le 
imaginn,1'. · · ' 

O proletario v.ive sob e3tc psso,· sob esta 
p1'es3ão CJU3 rosurta ela rirnnoin p~t' CJUB' o rico 
emprega sua fortuna ,do modo por rpe o em
preiteiro tmta b oper~1rio . De so1 'te que, 
Sr . presidente, o pl'oletnrio qno ó Cilsn.do e·que 
tem filhos, inipossii,i li tarlo de dar-lhes edu
cação ph)'sic::i, e intelleclnn.L vê-se Drt, clurJ. 
neC9iSi.dacle ele mandal-o conjunctamente com 
n, muihet' tr['.ballrnr pura nrnnter a SLl::t SL1bsis
teuci1. O rico não reconhe::e clernl'es no em
p1'ego Llo cn.p itn,l nem encon fr.1 limites pat\1. 
suei ava.reza . 

Como, po:s, esta llisposiçlo ini ·1ua. el e panil'
se o ciclacl:io quando nifo t 3111 me•o3 rl 3 sa:)si
tencia '? No etltt'eLrnto, qu .~ndo so trnLt da
quelles qne peI'.tencem a unn certn, classe, 
que pertencem a bohe,nia, quando se trata 
Llo ffoneur, desapp~wace o· rigJr. 

Pa1·a o quo se encosta ús -vitrines, mm ter 
meios e occupação, m \S q1n CJnsegue itpre
senttn-se sempl'tl bem vestitlo ; p1rc1 n,qu~ l l e 
que constitue o verdadeieo typo do pnl'asita, 
parn aqnelle que consomB, mas nilo p1'o:luz, 
[1ar"t este ni'i.o é foitn. a lei, pül'C[UO este não e 
o Vildio·, nns e foi t .. 1 pw,t aque lle que percoero 
todas n,s l'Uas e procut'a por todas as classes 
da sociedade e n[:} encon.tl'a emprego . 

O S1~ . P1tE:>IDENTE ,- Lem~t'o ao nolJl'.e t'e
pres3ntan lo que está t erminach a horn, cle.s
ti1rnda as nossas ses::;ões. 

1' 

Todos aquellú3 qu~ en~ uma, e3c0b on . l'ônL 
delta, no s3io do g«tburnte, tendo o auxt\10 du 
me3tre ou á cus~1L elo prn·prio esforço, cul th 
va1·ã.o o seu espil'i to, e Ieírarfio a :iua intell1-
gencia a condi ções cnpai"s dq. IJom pi·ce:icl11-
mBn to tle ~1 111. ca1•go -qn 1!qner, '{()3111 

1
co:_uu 

accéssiveis tae:> empregos, l.ic1m em coq t,1çoc·~ 
do pode11em aprese11tal'-se no cqncurso o rn 1-. 

ni festa1'em n, Sll'L n,p tidão: (il]Ja iarlr!s,) 
Dir-me-hão : mas o cu11cl11'~º ó sujeitu n, 

abuso.> . 
A r espeito elo co11CLU' .;o pn.i·a 01 c:wgos 

ptib lfoos, ~l irêi CJ \13 T? üt,s as instituições lrn- . 
manaf; s rw suscop l1 Ve t.3 de abt1s0s , e llll!it 
pllras3 vulgar, em rLlw . t1:acluz-s~. a s~1be~lo 1 ' 1 J. 
elo po·vo responde bem o, uto : l'\Hlll com el le, 
peior ·sem ello. (1\ )Joiados.). " · 

Senhores, ln hincht clil·ern:is q ue~tões , cm 
que cleveri::i, tocar, mas falta-m'.l o ' tempo ; 
j it · uisse q lle couscientomen te e com vonl'tt
cleit'o · pl'a~or foçJ timbra em ;;uborclinar-m:J 
its in::licaçõe3 eh més'1.; mas · par;t te1•mi n'a 1,. 
farei um·a ligai1·a. all usão ~" clu 1s r1ues\õ3s: 
umít relativ;1 á pena de mor te, outra rel<1tiv,t 
ao voto chdo iis rn.ullleres e carl t quar a mais 
importante, a mais séria. (lpo 'wL.os .) - · 

NfüJ sei si me será cln,·ló em outl'a 02casião 
·tel' ele supportáe' posiç11o 1mis clilfüil do que 
esta : Íl' de encontro n, duas idéa.s tin.3 tJe;n 
co nqui ;tado a adhesl'ío· de gr.inele numero ele 
espil' itoJ , qu3 e3 t:'ío viclMions neste Cou
gresso, sem potler n,b mesmo tempo il' ao 
encontro Llo todas as objecções e fuuclamen tos 
em qu e elln,s se apoiam; peltt fa ltn, de tempo . 

A i1léa ele pena d ; ni.orte cousig·nael<i. m: 
no3sn, Co!13tituição como devend'o ser n.IJo liLla 
no tocn,iite ao3 crim·es poli ticos fo i objectó de 
emenla suppressi vn, dess t disposição . · 

Sa!Jen1os que o digno ministl'o da j us tiça do 
Gowr uo Provisorio já co:is_iderou como · aboli 
da, n5.o só esta iiena, como n. pena ele .'gales , 
tornandó p~riL inuimo ·eh péná'li'd 1de :.JO 
an1103 cle-prbã.o ccllular . 

No ~ G\ç::tt' . gallnt'clo de m'm:ts'., 1nr pat'lo 
dos cr11mn ul1stns rle e3co!as as mais '.!1v0rs;1s, · 
o que tem constitui•lo o resultado deste bnta
lhat' , u:n 1'csültacb incontesbclo? Co us~t 
alguma . O que nós sabemos é que em um.1 
deshs escolrts clomi1u a i.lé,t de qne e preciso 
abol1e n, pena de mwte cl pre:;iso abolir n, 
pena !Je g:a les, ó preciso ai tender para, 
u~1n llunnrncl::ide ele anros, para uma llllma-_ 
n:clade elo _?El303 normaes, pam Ul11 '.\r hurnani-· 
dat!e que n!W tenln c::tsos tomtologiêo3, partt 
um genm'o b.umano que n, crúr no moclo de vól' 
do3 que 83 fili:v11 ás escolas tlleo!on·icJ8 é 
fo rmado elo i:Hli v.icluo fe ito à. i magem~ sen\e
lhança lb um Bem, ó rornudo elo i ndi vid:uo 
qn<J em r.elaç:ã) n,os n,11 i1111es tem U'Yl esp:i.ço 
ex traoreL nar'10 (JllJ delle> o sop)fü, imllvi- , 
duas que n,bsolutamente uã'.l se li g;tm, osll'Lo 
mui to lqnge , tl'elles [J:Jl' stu. constitução 
estio nni3 perto do céJ cld que da terTrL . 
Esta escoln,' m ri ne p8.>e·aquel103 que sei r1uo, 
em granc19 maiorh, não concordam comi'n·o e 
a escola, ro:nantica ou d) se ntimenlrtlis1~1J 
ex~gefat~ll, cl _tt e3~ol<t que se cleix::i, . le vú po:· 
voo3 de 111ng1naçao lrngoana, n. escoh, que ::;o 
deixa preoccupar c.om. a seguinte proposição 
a c!.lda esco la de pr1111~1l'as 1et t1'ns que si alm: 

O Sn,. BARBOBA LD1A- Vou concluie . co1'rnsponcle uma pr1stw que se C0cll'.l.. E' ess·i 
~ão me roi cl ,;do apresenhw um JJrotesto un~'1- escola que cheg;1 sem querer ao se - . 

t ]. . _ . g. uu1te : a, ltu.marn Lhtcl<L,. nas suas leis de \WJ-
co o m umn, r 15po31çtw rdati V<l, ao poder j uJi - t tl 1 l 
ciario. , em que se c:rnsiºo·n;i, o [ll' inci1)io tlü .Jore- g1'es30, em s1 o cone us1c. o elo pa·trio poder; 

qno trnltti o f.rs vila ac necis, d e":n ô'ioc;t'::; 
enchimento ele certos cargo3 pela co:1diçã.o ele [J'.lsteriores,do clir~'tci de mnlitar,e ele e3ph ll.ui· 
;i-, ttwel sab er e 1iie1·ec im eato;contli çf.Lo qtrn-toclos 03 mombrn Llos crrnnno~os, do direito d::J tol' 
s11Jemos e rigorosamon t9 imponclemvel, im- tumr e 0 ele scv:ci.al' ct'ililino>os· ató a rnis_,1.1· _ 
palpn,vel, impossirel clodoixat' el e oahÍl'no 1 v 
·'t'IJ1· lt'1·0 e 111t11· tG C• 'M"' ~S e•11 ·cot1 - ~ 1in'o, 'l'.Ol'c ü q i.1e .caracter .. is::i. ·.ºº _codb:ros moden10~ ·, 
" • ,. 1 • '"""·'.'ui. ~ -.. Oü v i l TJUO O t ~ 
arlJ1t1'io,. l\O nepotismo, .no p:itronato, no fi - nms · su~esstvJrne D e, a medida que o · p t'O-
lllolismo. (Apo 'a.lo s. .) . . . . . gfüi3o a se estendendo "ao3 .n,pei'feiçóad rr · 

E par<t fJLW o .... prnencllimen to .ele .todos os men tos mot'ae3; ·a l!nmanidade foi res tl'in ofo . 
l \. . • se ate ·t1sn.r · qnica.me.n te ·Lb fac. ulrl.n.' ... le 

0 
eh , cargos sn Jq·1'c.111a-se n, .. 1prn;1. ·reghi que· me 1 l , .. 

parece da 111t•tS alta mornl 1cl ide, le.inbrei-iúe · · e:n .· ~3 '.11 l_ t con11!J.ll'.1icracle, . e] im_ipat• s 2 m 
póde ser que sem r,lzii:o, cto iipi'esent tú' a. se: supp licio ne·Ji sevicias ,· ar1u e~les in'.livicllios 
gu inte emeufa (lê) : · . prrjmlici::i.es á especio, · · · 

-- Sel'ã.o in varia vc~ l nie-1 t•ni1;eJnéltitlo3 for oon - . - Nest? g1;n. i:lt-iti vo elo ~1'oscm', ués te d·ecl'esce·i' 
cul'so, 110 pr1me1ro gra1 p'.1rn 03 que co11 1- rle mtUol' cnieldacle paru. menor rigo1', fio le 
pol'hm ac 'esso, totl is os cn,rgos pt1blico.> cilris . chegar 0111 oscah,.,descenrlente it. prcoccupnçi'lo , 

Co:no vemos, o Con.Q·resso no.>tas coutl içõ)3 r1ue :-Pll'eco clmm1~a: e quo vemos tmdLlzitli1 
ni,.3 r eco utar 03 incli vülu o3 .que te11 l1am tle na ,e:;col t elo dunvrn1smo, i ~to 8, em uma sei·i i 
desempenhai· ,tn,l oü tal c.::wgo publico na de lermos ~cc1·os~e~tes co ntio uachlmonto e 
mn,ssct'colis titu'icl t1 de todos os ciLlallãos. cacfa vet: mais, 0 hm1te ó ze'ro. 
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· óra, _;1 s~melhante conclusão nqs pÔdemos 
anterior conclusões scientificas, que mostram 
p:'Jderem termos de uma serie cresceP conti
úmw1qn_to sem nunca terem para limite zero ; 
e1ü ·que o..orgão póde atrophiar-se successiva
mcnto, reduzir~se a um miuimo insignificante 
c · miric1 annullar-se; pó~l3 de3envolver-se 
ex tl'aordinariamente, nns nunc.i, tewlo a fü
culdacle de crear-se elo nada. 

A mesma co:isa aqui. Nós vamos · restl'in
gimlJ · a penalida'le por um lado; por outro 
lado tt eliminação dos c1sos teratcilogicos, a 
eli1úinaçri:o do3 indivíduos monstruosos vae 
1'm·efüzenclo a reprodu_cÇfo de · taes caso> ; 
a lleraditariedade não coutinúa .com tanta 
fl'erJuencia a impor as suas leis soberanas; 
os it1dil,iduos monstruoso> vão se tornando 
ctÍ.chi vez mais raros. 

• "!1 ' •••••••••••••••••••••.•••• • ••••••••••• 

M~s. temos nós já attingido a un'l desen
vo 1 v inien to em que seja possi vel es ttibe tecer 
a· suppressão de semelliante pena '~ Acr.:Jclit0 
que não, e a razão porquJ acredito ó que,_ 
cohio jà disse ha pouco, atra vess .imo3 uma 
epóca r evolucionaria em que. tudo se delnte, 
em que a fortuna publica corre os maiores 
perigos, em que _por toda .a parte apparecJm 
syri1ptomas como o socialismo, o nihilismo, 
o irr'ecleuti:;mo, a camorra., etc. 

Quando os sentimentos, que fo!'mam a base 
das associações, expluem por toda a parte nas 
so~iedades modernas, em que o cerebro hu
mano é ag·itado por p1ixõ3s as mais des
enc(rn tradas, a abolição ela pena capital vem 
desarmar a sociedade, é não querer correr o 
risco eb ferir um innocente para que possa 
o cr-iminoso trucidar muitos innocentes. 

Sinto não ter tempo pal'D. ir ao encontro 
c)as ~objecçõ;s co:nmum3nte apresent1das e 
mostrar que não formei minha opinião sinão 
depois de muito e.3tudo e refl ixão. 

Sei que se tem accusaclo essa synthesG, a 
que ·tenho o prazer de filiar-me, eh uma. syn
these que quer transform1r a humanidade em 
anjos. 

Sei ta,mbem que teem sido considerados 
como egoistas os que entendem que não se 
eleve ie até o p:mto -ele abolir a pena de 
morte. 

M:is, diz-ss, pci le·S3 nntar um innocente, 
a so~iedade nã'.) póde d1r a vida e p:>rtanto 
não tem o direito de tiral-a; a rnciedade, em 
log-ar de aperfeiçoar o individuo, vae eli
min;il-o. 

Sei, finalmente, que muitas des>as idéas se 
lJaseam no que se pretende chamar a parte 
nnis ademtada. da .e3cola italiana. 

Pois b3m, cu,que sou leigo e que não tenho 
privado com legistas, fiz esforr;os, li entre 
os .autores preclilecto3 dos juristas ele nosso 
tempo; Garofalo e Lombroso, e as razões 
a presentadas por estes mestres da escola ita
liana cadn, vez nrnis confit'maram a convic
ção em que estava ele que a pena de moi·te ó 
urna dess~s fatalidades que não é possivel 
abolir. 

Vou agora ao encontro das diversas objec
ç,ões . « _.\. sociedade não póde dar a vidn, e 
portanto não tem o direito de tiral-a». Trans
f0rme a proposição: não tem o dil'eito ele tirar 
n, virla, porque não a pó·le dar. Da i'<tcto, si 
se quet' dizer com isso que a sociedade, morto 
o individuo não pó'.!e resnssital·o; t'espon
rlerei que na verdade a s~iencin, não chega a 
tanlo1 que só hy potheticameute é possível 
com a omnipotencia elos th9ologo3 ... (Ela inn 
npal'le.) 

Deixe-me o meu collega examinar, esme-
1'ilh:ir ess1 proposição com o direito que 
tenho aqui; idêas corno ess1 só poJem s~r 
debatidas em ~eu conjuncto. 

A socie.faáe não tem o direito, quei· dizei', 
parace-me, não é equitativo, não é j11s1':>, re
pugna à noção que vulgarmente se tem de 
j usliçn, i:c0eitar ·r1ue ella em defesa elo bem 
collecti vo, elimine o assassino, a besta fél'a 
qu3 g·erou-se em seu seio; à custa de seu 

gen:i1·oso concurso, qne a,;nputa um n11mbrc 
gangrenado. 

Estou· fazendo minin oração, e ÜBn collega, 
quando en acn,lxtr, çlir<1 dirá «V. cfüs:i mtúta 
cousa, mas não provou natb» e foliará. 

Pros:;iguindo: o individuo é umn, abstracção; 
não ha ·p1rte nsnhuma do murdo em que 
o encontremos isolado. Encontt·a-se na so
·ciedade, na tribu, na familia ; mas incli viduo 
só ó abstt'acçiio que não corres ponde a reali
dade. Si consegue vencer todas ª' clifficulcla
des e fr,iques1s ao entt'ar no mundo, eleve-o 
ao conc;irso de seus semelhantes, e si con
segue atravess1r a vida, é contribuindo á 
sociedade para apoiar .a familia, que por sua 
vez é imprescinclivel p:Ha o desonvolvimeut0 
do individuo. 

Este ó por assim dizer um devedor iusolva~ 
vel em relação á sociedade, á qual nunca 
po.derá elle pag'ar parte infinitesimal siquer 
elo que recebeu. Acontece poróm, que CJnsti
tue uma monstmosidado, que tem a f.,tali
clacle de PJssnir um cerebro em que habita o 
o instincto da destruic;ão, e que a ed.ucaçiio, 

·que é um po::ler limitado, não conseguiu niode~ 
rar ou abafar, sinão do modo pouco iut3nso. 
Desde que encontm occasião, e::ite criminoso 
latente vae ao seio ele uma familia ltonestis
si_ma, toma do seu chef0 encanecitlo n:i hon
rado labor corn que prpvê a s::tb3istencia elos 
seus, e o mata ; lnnha-se no Sfü s rngu3, 
gosa, de accodo com o seu modo ele ·sentir, as 
delicias da ferocidade carniceil'a. 

Pergunto: a soc'.edade que deve fazer deste 
individuo ? Não é justo, equitativO que 
'aquella me3mí1 socie(lade, que concorreu para 
o seu cles9nvol vimento, o elimina desde que 
elle assim se i;evelod ? 

UM SR: REPRESE:\TTANTE - V. Ex. não é 
congruente. A escola italiana ela cl'iminolog-ia 
111oclema, baseada no criterio que dá ao di
reito de rept'essãci social, que n'.to é uma 
delegação divina, ou manifestação da jus
tiça dis tributiva, mas simples defesa social, e 
apoiada nn, estatística e observaç-iio, prova 
de sobejo que a p_ena de morte, sobre arbi
traria., é improductiva, porquanto para 03 
criminosos de qu!') V. Ex. apresenta o simile 
não será impecilio . para a perpetração elo 
cPime. A theoria do nobre orador é o reflexo 
ela escola cl1tssica., hoje condmrnada. 

o SR. BARBOSA LmA - A sociedade deve 
eliminar esse i.ndi vicluo, e nem tratei ela 
pl'ocluc~ividade para o individuo e sim p3.ra a 
lmmanidade, esta, com certeza gan11a, que 
se vê livre elo mon$tro. · 

o MESilIO SR. REPRESENTANI'E-E qual a 
v-antag0m pratica ? O temor? A estatistica 
demonstr.1 o contraeio. Não basta segregal-o 
em uma prisão ? 

O Sa. BARBOSA LIMA.- Os ::urnaes elas pri
sões ahi estã.o para mostrar a insustentabili
dade da doutrina daquelles que se contentam 
com a peisão. Um dia, e não é difficil aconte
cer, o criminoso evade-se e a so~iedacle vê-se 
de novo a-Iarmacla com o mesmo peeigo em 
seu seio. · 

A sociedade só o conheceu na occasião da 
explosão e não tem meios de diagnosticar ·a 
hypertropllia elos inslinctoJ sanguinarios . 

UilI Sn .. REPRESENTANTE- Tem. 

o SR. BARBOSA LIMA-Não tem tal; V. Ex. 
µão cita autor nenhum que sustenb seme
lliãnte anojo, quando é ce1•to que os aca
demicos neg,im em stta maiol'ia a existencia 
ela propria pllrenologia como sciencia. E em
quanto se mantivi:ir o meu collega com a 
peeoccupação iO:rl ividualista das vantagens do 
róo, não poderá acceitar a legi timiclatle da 
pena capital. Só o ponto de v-ist<\ social o 
levará a acc3ital-a como fo.talielacle que se 
não a/füste á voµt\d_e, · 

A punição, dizem-nos, tem por fim castigar 
(quia peccatwn); lpgo que peccou, a vindicta 
public1 r ecla,ma o castigo e si a lei nfio lh'o 
clã,alli está a lei de Lynch. 
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A s3guncla fo1<muhi 1w vecca.tw· Yulga1·
mente citada dá a pen1 como um meio pal'a 
1ue o individuo eão r eincLla. e de facto o 
medo elo castigo coutem a tentação. Final
mente a punição é considerada como inspit'<tda 
pelo bem collectivo, como dff3sa da sociedade 
em füce elo assassino por indole, e em virti1de 
della· se põe a lmmn,niclade ao abrigo de todos 
os malfeitores, graças · ao app11!0 ixi1·,1 o a1·
gumen to pocl·3roso-fo1·midine pence . 

Aos q ct <~ veem co:n arg·umento3 lheolo g-icos 
eu clirai que a proprb. theologia tem o interno 
e o purgatorio. O p•ll'gatorio creou o ella plra 
o indi vitln'.J suscepti vel ele corracção ; uns 
não dispensou o in fe rno par1i a rgrnlle que não 
é susceptivel de conecção . 

Eis C)mo eu po3i tivei essa co:icepção appii
cando-a aos monstros imp:;siveis de se (l.per
feiço1rem trnto que deixem de o ser. 

O SR. PRESIDENTE-Lembro ao uobre depu
tado p3la segull'h Ye~ que a hol\\ está eicce
elida. 

O SR. F,rnDEtuco Bo:i::rns-E -n1o !03 '.JU eo 
direito ehts mulheres vot?.eem. 

o S3.. BARBOSA LDL\. - Não cncot'.:'o nO" 
dieeito do voto das mu\he:'o3, nfo p3la ques
tão de direito ... 

o Sa. SERZEDELLO - Mas pel a> funo,C'e: 
socci ~i,33 que a nnll1 r eBrc J. 

O Sr. BAR.BD3A LIMA- ..• p01•que a mu
lher é .cap'.tz ele abordar a mais n,lta que~tão 
de tl'ansc:endencia mathematica , 

Eu sei qu.:i a mulher ó capaz do mais ar1·0-
jado commettim3nto - Jeanne d' Are ao lado 
de Bayard ; mas, sei qne estes são cri,sos ox
cepcionae>. A sua, intelligencia é sob certos 
aspectos snp3rior e sob o·utro3 inferior {t 1ms
culin'1. 

A mulher é mais sagaz tlo que o h'.JmEnn l 
nés temos nnior p::> ler de abstracção. 

A mulher t3m o sentimento qu3 a torna su
perior ao llomem ; ella tem a superioridade do 
coração. Toda. a sua. dedicação para com o 
filho não só' quauclà o am1menta, com'.J 
durante a primeira infüncia, e pouco attent'.l, 
a complexidade h eclnc1ção. 

Cabe-lhe a gloriosa e difficillima tarefa, na 
qual é ella insubstituível, ele acompanhar 
momento por momento o triplice rl.isenvolvi
mento do filho, ue obsei•var-ll1e o de3abro
char elas boas o das mis inclinações, de 
esforçar-se poL' cohibir estas e a.ccentuai' 
aquellas. 

O coea.ção do homem estú, fol'mado aos st:te 
annos, emfim, quanclo sobre elle actua o 
fecundo influxo ela diutuma intervenção ma
tern~, ai delle qu1ndo estn, providencia mora l 
lhe fallece. 

Da e á m ulller a faculdade ele votar e mr1s
sinns set'ão as-que troqnem os encantos cb 
sua nobre empreza pela ingeaticlão elos emba
tes eleitoraes ou pela seccura e aridez · ehls 
!netas parlamentare3. 

Demos o direito de voto :'b mulhet'. P0ls 
bem, sej:l uma, familia que tenha, além da. 
mãe, duas ou tres filhas maiores, sogra, tias, 
emfün, diversas senhoras e diversos paren
t3s. Dá-se uma eleição ; nós estamos, já o dis
se, em verdadeim anarchfa, mot'<ll e mental ; 
na eleição municipal, dis()ordam; na eleiçio r e
!tional, cliscordam ; u:i. eleição pl'ovincial, di
vergem; na eleição geral, discordam ta.moem. 
Que.porleriaa.contecer 1 O seguinte: A mulhee, 
em lagar ele estar entregue · a este g'l'ande 
problema, para o qual to:los os momentos sfo 
poucos-a educação dos filhos, esta acqentuan
clo as dissençõ 3s, fie 1.11do assim do lado a 
unica base de estabilidade da familia que, 
por sua vez, é a base da estabilidade, ela har-
monia e do progresso sociaes. · 

VozEs - Muito bem, muito ·bem. (,11Jplmr
sos ; o orarlo1· e cwnprim3ntwlo .) 
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r.o: NGRE·~-NJXIJílo ' ~J A rTl"\J A L .., 1.ll.v .. J . d i 
l lip0 CJ rlo3, Co~; t. t Ju nior, Roel l'igu ~s Al ves, / para f<lllar nissçi; mas eu cre:o que não sou 

Alf1:Jdo E ll" ~2 Ca 1 · J ~s Gil roi:1, Almcid_t No - slmplesme 1Le r epresentante da fü1ltia, sou· 
g ll ~ira , lt nl 1 LCJ J u:i IJ r , FJ eur y C111\ 1do, Leo - t 1mbem rcpreseutante da nação . ( li:foitós 
pJ !,_l::J de R il'.1õa3 , 1] uÍi n<1rã2s Natnl, A zero lo, apo iados, ) 
e 1el:1no de _A llluquel\]UG, ~et.rnnin o ele i\len- o Srt. FitE DEilICO SmutANO-E n;uito digne) 
t!o?1 ç·', i\farc1ano de i\Iaga lhae3 , E luardo Gon- representante .- _ 
ç1 lrn::, Fernand o Simns, LauroMüller,C <i r lcs O ~R . ZAMA-A o-radeço muito a V. E:L 
C_ 1111 pos, Scqimidt, -L~cercla Cou tinho , ':'.i cto- . Ora,, havendo tae

0
; vag<tS, não me pare:!e: -· 

3C~ Sii3S:Í.O Elll 19 D3 JANEtnO DE 1891 

·' 1;110_ Mon~e1ro, Pereira d t Costa, Anta? de .1 11sto q11e não se ~leem as providencias pr~-
/ Ao nieio~dia faz-se a clnmacL1, á qaal ·re- _h ,rn a, Jul~o do Cas~tlhos , BJr~es de l\Ie1eu'o3, 01 sns para seu preenchimento, principal~ 

Presicle-ncia do Sr. P, ·uclm!e de M oraes 

. 1, r:pondem os Srs _ Pru lente de :1-Ior .es ; p,te> de A.c1J :s Linrn, Assu_ Br.:iz tl, 1 homaz. Flores, mente quando temos de fünccionar cm prazo 
; Carvalho, . João Nei\ra,, Ft\ incbc:J 1\lacfoido, 1\IJrou, H81nero. BJptLSta, ~locha Osor10, Crts .. ~Jro xii:no con10 usseinbléa. ordinaria, o não·· e· 

_; Leovigildo Coelho, Joaquim Sarmento, João :;;mn -::i_ do_ N_as~1rn e nto ,- Ferna.nJo Abbc tt, De- Justo q ne, ness:\ . época;; as referi:lns vagas 
PedrQ, Cunha Junior, José Secpndi no, !ILrno)l melru Ri bett'o e _llLmna Barreto. não estejam ainda preenchidas. ---_ 
:l,'lar<;1t<.1

1 
Antonio Baen::i., Jo t quim -Cr tn, Thco- Ab_l'O -S '. a. S'3Ssao . Conseguintemente, perg unto a V, Ex.: J-i~, 

doro Pacheco, Elyscm Ma r tins, Joaquim C.t- Dc_ixam d ~ compm'ecer com crru:;a os Srs. si j it fez as comrnunicações indispensa.veis n:9_-
tunda, B::iz erra de Albu_qu'3rque J uuit- r , Theo· Flonrno Peixoto, R_uy Bar bo>a , M'.1tta. Ma- governo, para que mande p1•oceder á eleição_ 
dureto Souto, José RB. r<J ~ !-·do ; Oliveira _ G.tl- ch~itlo , S:1 r.\lva, ltau_hno Horn_, Martiol10 Ro·· allm ele se preencherem as differcntes vaga~; 
vij.o, Amaro cavalcànti, :1.lmei<Ja 13 .irreto, tlr1gues, S_er p:i Juntor, Henr·1que elo Car_va- 2", si, tendo feito essa commuuicação, D()S _ 
Firmino da Silveira, .J )Sé IIygino, José Si- 1!10, RoJl't~ues . Fer~a~de >, Leandro Mac:el, pó:Je tlizer porque o g overno não tem cum'-: 
meão, _ Frec)er:co Serrano, PoJrn Paulino, ~ ranc1sco :Sodre, Arist~ '. l es L'Jbo, qonde ele pmlo, ue.>te ponto, so u dever. :;· 
Tavares Bastos, Rosa Junior , Coelho e F:g ne_1reclo, L~onel _ l'l_lho, Amer 1co · Lu z ~ A seguncLt. iuformação de que preciso, se~· 

.Campos, Thotm.z Crnz, Vi:•gUio D:imasio, Fe~re1ra. Brandao, Francisco Anural, Dom ln- uhore3, é esta: o Cono-resso Constituinte, ha· 
Domingos Vicente, Gil Gou lart, l\Jontsiro-de g-os .f orto, Palletct, Lopes Chaves, Morêir.:t b::t st;intes dias, votou 1~11 r eqtnrimento apre
B 1rros, Quintino Bocaynva, B:·az Carneii·o, da}t . v<1 ;~ s~.rn cau,sn. os Srs-, Ra. ~ge l Pest ana, sentu.do pelo Sr. O\tici~a., pe::lindo ao· mini&
Lnperf C,u11pos Salles , UIJulclino el o .\nrn ral ,. Jo.w_ Seieri,tno >, S0llda11Jrn ~Iar11~li o , _Ind 10 cl0 t ro tia f.J zeuela rnforma_ções sobt•a certos 
S .ntos Andrade, Generoso ~larq .11 2~, E~ t c ves · 13r.lZll, Lau ro :Socfré, Anmba.l .. 1'.alcao, Ber- ponto3 ind ispcmsaveis, nfim de qu~ o Con
Juniól', Luiz Delphi110, Rarn ir0 LLtrcel los : na rdo _ de Men~ on ç'.t , s .rntçs vie ira, Alberto grt?8so resolva a g rande e impci r-tautissima · 
Pinl\eiro Mar.hado, J t1li ') eh Fco t:.1, Jo:i..'. ' ~rn11d ;~o , Jo:iqu1m Br~ves ,_ Lmz llltn'ü t~ Al- qne$ tão el a discriminação de r endas. 

- qui1ii Fclicio, Cesario Al vi m, Americo Lobo, 1 cin \0 U'.1an_:i l:ara, !ºªº Pinhe: ro, Dom1n13'M fülo ouvi ai11da , no exped ieqte da ca~a, 
E;•.lqardo \V:audenkolk, Joaqui m de S)uza., 1 Roc:1:1 , ihrao ~lc Santa Helena, Bem::i.rdt no cousa al g uma qu ~ re1,elasse qne o Sr. mF-':. 
Sirva Canedo, Silva Pae,rnhos, Aquilino 1 de _Campos, Lmz B1rreto e Ernesto d.e Oli- nis trn ti vesse tomado em consideração o - re-
d9 Amaral, Joaquim ~lu r liuho , Pinheiro Gue- 1 ve1,1;a: . _ qu erirnento . 
dés, )3e lfürt Vieira, Uchó• IV:iclrig-uo3 , Inno- _E !tele• e posta em d1scussa1 a aota da. ses - Tendo votado por e!l e e comprehenden'io a 
cenciJ Sérzadello,. Nina Ri beiro ,~Cnntão, Po- sao- antec~clsnte · necessidade das alludidas in formaçõe~ ,- ve nho 
clro Chermont, MatLt für.d ar, Costa Ro lri-1 O SR. hsPmITu SAN:r0-Peço a palavra. pedir ;:i. V. Ex. interponha o seu valimento 
g-ue_s , · ca.semiro Junior, An frisio Fia lho, No- 1 O SR . PRESIDENTE-Tem a p.t lavra o nobre atim ds que o Sr. rninistl'o nos r emett[t essas 
gueira Paranagua, Nelson, Pi t',?S Ferreit\1 1 repre"entante . - - iuformações . . 
Ha.-bosa Lim ~1 , Bczerril, JrJiio Lop )S, Frede~ ; O 'SR. EsPIRITO SANro-:--Quero fazer algu~ Não quero suppor qu3 S. Ex. t enlta. deixado 

-rj~o Borge~ , José Avt li_n o, José Ri vilaim, . n: a sobs 3r va ções~obreo discurso do Sr. Mar- ele _fazei-o eor pouc_o O'.lSO à r epeesel!_tação 
Q-onç.ilo de Lagu~, Nnscunento, Alm ino Af-1 trnho, Piado Junior. _ . - _ nac:9na l ; 11ao vou lao longe . llb s, naq ob
fonso, Pe,Jro Velho, l\Ii g uel Castro, Amorim O SR. PrrnsrnENTE- Isto nao tem l1gaçao sLrnte, como não estou lla bitua~o a vei· ós 
Garcia, Epitacio, Pedro Americo, Couto Cil r- com a acta . _ _ ministros collocarem-se assim tão acima dos 
taxg, Sá Andrade, R~tumba. , _Tolenti11 0 ele 1 

1 
O ~ n.. E~PIRITO ~-;:1-NTO - Entao peço a re_p~esen tau t es da nação, desejo que o ~r_: . _ 

Carvalho , RoEa e Silva, Joao I3arln llu, 1 \ • Ex. fjll O em occas1,w opportuna mo con- n1101 :; tro nos m11nde, quanto antes, essas 11:1-.: 
G6nç-1lves Ferreirn, Jo:0é Mari 1no , Al rne id;i 1 ced<t a p'.i lav ra . - . form ações ; e, si não as que!', ou não pó.la 
pernambuco, Juvoncio de Aguiar, Amlré . O SR . P RESID ENTE-Opportunamente darei mandar, diga-nos qual o motivo que tem 
Cavalc•rnti, Rayillu :1tlo Bmdeir,t i\1-J 'rct \a pabvril. ao ~1olll'e repqisentante, mo.s antes para tal. -
de '- va~conc!Il03 , Pe1·eim de Lyr,1,' Jóão de 1 tem_ pro fJronct:t 0 Sr. Zama, que jit ª lnv~a O SR. OrncrcA - Não convem a discussão. 
Siqueira, João Vhira, Luiz ele Andrade, Es- ! PCJlhdo . . -
pi rito S11nto, BeloU'ITii!lo Carneiro. Theophilo 1 Nrn guem pJdíliclo a palavra sobre a acta, é 
cl63 S::tntos, Pontes de Mirancl•,Oi ~ i ci ca , Ga- elhdacla. p1w<1pprovadn. , _ 
Lino Besouro, lvo elo Prado, Felisbello Freire Em segu1d:i ; e lido, po~ to em d1souss<W e 
Augusto de Freitas, Paulo Argoll(', ToJta; sem debate nppt'ovaclo, o parecot' n. 5~ deste 
Sifabra, Antonio Euscbio, Zamn, Arthur Ri is , anno, qu P: co ncede licença pam re t1ra1:-si 
Garcia Pir\•s, Marco li no Mo um, s3 11 tos Pe- destt\ Ct1 pi tal o SI'. represeuta11te Raultno 
reira, Custodio de Mcllo, Pa ula. Guimarães, . Horn· . 

/ M'ilt_oo, Amphiloplt.io, Dionysio CerwieirJ, _ O SR . Pu.ESJDS"NTE - Tem a p:tlavi·a o Sr . 
LéÕYi!;ildo Filgueit'US, BJJ'ão de S. Ma rcos, Zama.. 
Medrado, Barã.o de Villa Viçosa, Pri>co P'1-
rafao, '11-loniz Freire, Alh 'lyde Junior, l?on
seca e Silva, Fonseca He rn18s, Urbano i\'hr
condes, Manhães B<1rreto , Cyr·ill 0 de Lemos, 
Oriveira Pinto, Yeriato de Medeit'os, Vi rgíl io 
Pessoa, França C<1rvn.lho, 13:tptist.t da. Molta, 
Fróes da Cruz, Erico Coelho, Sainpa\o Fen ;iz, 
L0pes Trovão, Jao1ues Ourique; 'i\fay r'iBk, 

11 Fllrquim vVerneck, Domingos Je3tlil10; Yi
nhaes, Thomaz Delphino, Antonio OLyntho. 
Badaró, Pacifico M~sca.ren lns , Gabriel de 
1fogalhães, Clrni;;as LO~)at1 , Jacob ela Pat}!Jio, 
Alexal'ldre Stockler, F1·am isco Veiga, Cbs t t 
Senna, Lamonnier, Al varo Botelho, 'Gcinça l
''es Chaves. Felic _ano Ponn:i , VioW, Dut r,a. 
Nicacio, Corrê t Rabel lo, Manoel Ful gen
cio, Astol ph9 Pio, Aristides !\faia , Oli
veii·a. _\'alhi.clão, Gon çrtl ves Ramos, Cnrlo3 
Ch::ig-as, Costa Maclu.do, J'er1'oir,\ lta bel lo , 
João de A velar, Ferreira Pi res, Bueno ele 
Paív-a., João .Ln!z, Marti nho Prnclo Junior, 
Franci;c'o Glicerio, Moraes Barros, Domingos 
de Moraes, Adolpho O:ordo, Carvalhal, An
gelo Gomes, Mursa, Ro,'.!olpho Miran'.la, Pau-

O § r . Zan:1a . (;itb inlo â tr ib wia)- Sr. 
presidBnte, Ju occupei est e Jogar pàra poder 
melhot' ser onvitlo pot' V. ·Ex., o que é nm 
pouco tli lTicil a lli cl ots bancadas . (Aponta para 
o recinto.) 

Tunho iwcessidade de solioitm· de V. Ex. 
alg umas int'unnações do que caréço e que vou 
indicar. 

_Prirnoi1'.i ll1 ente r,óde ·v. Ex. informar-me 
com oxacti,lão qna n ttis vagas ha. actualmente 
no Cougr·esso Const:tuin te '? 

Tenlto noticia de qu::itro: chus pelo Mara
nhão, uma p~ J as Alagó1s , em cousequeucia 
tle r 0Dunc:i:1 do thipu_tado eleito, e ontm ta.m
Liem pelo i\11 1·anili1o, dadt\ por fall eoi mento. 

UM A voz--Por ~'l inas lambem ha nma . 
OllTl{Al vozes-Pot' l\li ll as 11 ão lm vaga 

nenhuma , . 
O Sit . ZAM A-Nfo S3i si em outro > estados 

tam bem li:t vag;::s . 
Pocler-me .. J-i'io tliz'3 r qu'e rnu represenhnte 

do estado da Bahia , e _que os representantes 
daq uelles estados óão os. que teem competencia 

'o SR. ZAMA - PrlSSO ao terceil'O ponto. _ 
O CoDgresso approvou, Jrn, muitos di11-s, , 

uma. moção do Sr. José Mariano, sobre as-
sumpto e leitoral. · 

o SR. LAi\IOUNIE R GODOFREDO - A essa o 
goveruo jit respondeu. _ ---

0 S1i . ZAMA - Naturalmente V. Ex. não 
exig-iri't para isto urna. commi3são elo Con
g-res';o, que fosse par ticipar ao dictador o 
que foi r esolvido ; nem mesmo um offi cio era 
preciso , porque, desde que V. Ex. lê as ga
iatas, s:::.be o que aqui se passa: a democracia. 
é istó. 

Entret anto, creio que o Sr .- presidefite 
cumpl'iu o rnu dever, e no mesmo dia em 
que s i vo tou a mcç:io communicou aq 

marechal dictador a resolução ·do Congresso. 
Não posso, pois, deixar de manifestar minha 

adini roç5.o ao ver que, cleante a. moção 
apros2n tacla ao Cong1·esso e por elle nppt•o
vacl<i , o go vern o r esponde ordenando aos go~ 
vernadore3 que rnamlem rea lisar as -e leições 
nos cli ,:s mllroados. 

S1·. presidente, isto n'.io me parece na
-tufü l. 

UM Sti. REPRESEN'l'ANl'E - o gove1·uo não -. 
tem o di reito ele não acatar as ·deliberações dó 
Con gres30 .- · 

o SR. FREDE RICO BORGES-Fazendo alara~'' 
do pouco caso em que tem o Congresf!o . 



o SR. SEABRA .da um aparte. 1 O Sn. ZA11rA-Si 'tem fundanmito, p8r- ! legi timidade dCl ccrtos)u~ros ~ pwv~11tos:que~ -
O S1{. ZAMA·- O aparte do nolnie r e- 1 guu t9 ao nob1113 dep.utaclo: aclrn que o goyerno 1 com ve1·gpnha e ffi(l g~a ~ _a1J:-npnciar~10.,. ~l 

p1·~sentante da Ba-hil faz-me ver que nem -procedcr regularmente decretando essa no- g uns Srs. represcn t,i,ntes,_ n ,~o:, tendo feito 
todos olham ·a clemóc.raci~v--pelo mesmo prisma. 1m : çio . ·~ , viagens d.e sua terrn a es.b_• c~.pi b l. reclamai~ 

O Sa. SINHA.ES - Infelizmente. o Srt. SGAD!l-A-Por que nlío proce~c ~ a nj ucht de qusto, e ne>se rntu1to ·en;ipenlrnm-o" 
O SR. ZAMA ·.,.... Nós somos filhos da demo- O SR. ZAMA- Em segundo lugar, t .1 o 0 ·0· maiores eJfo rço~ ! . ,. . · 

craciu, e portanto não deve ln.ver entre nós verno proce:Je regularmente, p~rguoto : "v. « R~~obra .~1.e 1mmoi·::d1dade. ~ pecl1 t~o , ?º111 
quem tol~re ne!1hum poder superior <i, re . T~x. 1~ão .tem es~rupulos de acce1tat' essa no· t'.i.ntl\tf l'p st_~:i~crn formulado.~ pvlas , e"~~ci~es 
presentaçao nacional. ( :V w nerosos apoi ido; .) meaçao ~ _ c1rc\I•J1stanc1c1s em qno, pei <l?te o Con"; e~,:n~ 

UM SR . REPRESiiJNTANTE clit: um aparte . o S11 . SEA ili'tA- Nao tenho eserupulos. se acha o governo_ na qnadrn actna l_. ~c:;:;a:s 
• O SR. ZAMA- 0 arg umento do nobre repre- o SR. Z .. HIA- Devia _t el-os co 11 0 lio.'.r_:e:11 eondiç?es, ::" supp l1ca tle um gov.errn~,~1. e:_c- .. 
sentante. nlío prevalece. Quem conhece estas parli~u l ar, devia tel-os como homem polm:o. - t rnorclrnariam_ente se assemelha a sol1cttaçao 
COU ' <IS bem com prehende que, del1nte unn ( r11;o ia'/0 1 e apartes . ) . de paga especial, . . . . . 
,votação proclamada, semelhantes tricas tle Como homem par ticular, senrlo 111oç::i , como « Quan to aos opposic10111stas ( ;1.6 q~ie rea~-
campanario não podem surgirá luz do dia, é, não devi<l. qu ' rer collocar-se ac11n ~1 d ~ set_is mente os. ha no qongresso) queremos acred1-
só causam verg·onh11 áquelles que as rr.ani- mestres qué,embom tenham a mes:nci scieoc1a tar que nada pediram. . 
pulam. · qne 0 nobre representante, teem mais exp;i - .« t::m resun!o : é certo que vai·1os Srs. re-

0 SR. FREDERJCO Bon,GES - Isto é mo ti"º riencía. presentantes rnstam com o governo p:1aa que 
ele conJJicto entre o Cong1·esso e o Governo Corno homem político, como representan te ihes manrle J~aga!' o que a S.S. E Ex. eleco-. 
Provisorio. da nação, não devia r eceber fn;vorGs de .qua· rornmente nao pode .ser doado .. 

UM SR . REPRESENTANTE - E' desprezar o !-idade alguma elo poder execu l11'0. (Apoiados « Sabemos, out~·o ~ 1 1 :i, que a 1mportunnçõe~ 
Congresso. e apartes.) . deste gcn~ro resistimo r.o r a lgum tempo os 

O Su. ZAlYIA - Et1 creio que a universJli- , Esta é que é a boa cloutrrna claqnelles · qu ; funccionar1os da secretarw'. elo Congr~sso, re
clade · deste CoIJgresso não veiu para bater sabem o que vale uma cade' ra. desl(lS e ,os ele- cus::i,ndo-se a inseri r na hsta das nJmL1_s .cle 
palmas a todos os actos do po:Jer executi vo. veres que acompanham . a quem re :eoe do custo os nomes dos represent[lnte3 domic1l1a-
Viemos organisar a nação, .collaborando coín poV:o um mandato üe representante da na - elos no R'o _de .Janeiro. . . . 
aguelles que levaram aeffe1to a revolução ele ção. (-4poiaclos.) «O ·que 1gnoraii:0s, ._e si o gov~rno final-

< .J5 de no>embro, para que deste movimento UThr SR . REPRESENTA NTE-V. Ex. é pouco menle cedeu, e s1 o e.>ca udalo f01 conwm-
PQ~'ª sorti r uma repu~li ca qu_e honre ao nos30 generos0 . . maclo. . . _ , 
pa1z. (Numerosos apoiados.) O Sn.. ZAMA - Seolrnres, nilo vim aqu i pra- «Sobre este p::into pedimos Bxp!Icaçoe.,, re-: 

UM . SR. REPRESENTANTE-A SBrmos cl is- ticar generosidades; vim cumpi Íl' devcr~s. clama ndo a publicaçii) t:l.L li.ita d;is Srs. r e
prêstigiados, melhor é clissolvBr o Congresso. (Apoiados.)-Ha uma incomputibili.lade moral prc3entan tes que !'ecelJeram ou vão r ec·e::ier 

O SR. ZAMA- Eu vos digo , com a franquez11 que niio póJe deixar elo actuar no espi1·ito r.lo ajudas de <:msto. 
que me caracterisa., que não conheç) papel nobre deputado . « Viramos ás cl .ras ! >) 

menos digno a um representante d<l. mção, O SR. SEABRA - Não acceito insinua~õ;s O SR. RETmrn;~ - Isto é uma lílJUria a 
·em uma época de organisação política da dessa ordem. quem recebeu e niio ao governo . 
nossa patria, elo que o daquelles que batem O Sri. ZAThIA - Lhe digo do alto desta t.Ji - O SR. ZuIA- Com certeza, Sr. presidente, 
palmas a tudo, por tuclo -e a todo o mo- buna que não faço insinuações; mas· é preciso seria uma cousu, grnve , si um de n ó;:, ron 
vimento,. · · que cumpm os sous deveres de repre~ontante ·scientemeute, tivesse roceLi)o iotl evidamente 

Estranho este procedimento do goYerno , e do povo... . essa njufa de custo. r-.ras .não pótle afTec'. ar 
o censt1ro corno o elevem censurnr todos UMA voz:._Essa inteqwoLlção niio é de- a todo o Corngres'õo. E' bem possível íJUe, 
aquelles que não vieram p1ra 2qui receber cen te . (!Ia oit:ros apartes.) por um·t mil. in terpret-içfio da lei pc• r porte 
intimação nem ordens (muitos apoiados); mas O SR . ZAMA- Nfo se i si é de ~onte ; quem de a lgum Sr. repre3entunte, tenha se pra,- · 
querem concorrer p:1ra que a naolío se reor- no3 ha ele julgar ha ele s ~r a opiniib pu- ticado esse faclo , tão acrementJ -commen -
g;inise paru. a grandeza e felicidade da nossa blica . lado por um orgão ele publicida·.le deJb c:i.-
patrfü. o SR . SEAURA- Accdto. pita!. 

UM SR. REPRESENTANTE-Estamos annul- O SR. ZAMA- Acceite ou não acccito, rG- Deõejo, pol' trn í:), Sr. p1:esiclen te, que 
lad.03 pelo governo, que füz alm·cle de sua ceba. a liçi1o. V. Ex. me in forme si esta noticia, tem ou 
pr\3potencü. o SR . SEAilRA- Q'.tal é a liç1o? n:lo fundam ento . ::,i houve algL1m membro 

O SR. ZAMA - Queremos ser annulL1d os O SR. ZAThfA- Esta. c1ue acal:o ele clar-lhc, do Congresso que, se.111 direito, ti vesse re06-
pela forç1 bruta. (nw :·t ·JS aP_oiados); ele mofo elos deveres ele um deputado . jiiüo ou pretenditlo receber njucla de r,u.sto. 
que eu tenha o d1re1to de dizer aos bahia nos : o SR. SEABRA- N:lo recebo li ções de y . E::r. Ur.r Srt. REPRI,SENTANTB - O pr.;sidente 
d ~[) nte 11 furça empregada no Rio de Ju neiro o SR . z .u1A-Iü de r ecebe i- as, com cor- do Congresso não póde saber cli3to . 
so. t9mos um _recurw-: é le.vantnrmo-nos ele teza, e muitas mais, não só de mim, mas tio O SR . ZAMA- 0 Sr. presidente ou os Srs . 
ar.mas na mao para repelhe a força contra outros, todos a~ Tezes que se afastar da secretarios. O que eu desejo é uma in fo!'11ia-
ª · forçi · linha recta em que tleve cu,:ninhar. (Apartes.) ção exacta. Não se i si aqui se procederá do 

:U~r SR. R~PRES.ENTA::-<TE - O av_i so .do Sr. Tenho, finalmente, de tratar ele um as- mesmo morlo; mas na assemblé11 provincial 
m:rn1stro elo mter10r provoc11 esta JU3t1ticac1a sumpto, para o qual p3ÇO a atteoção do Co?1.- c[u, Bahia eram os secretarias que autori;avam 
ce_Qsm~a · g-res:o. Creio que V. gx., Sr. p1·esi lente, o pa.zamen to ~a;; ;1j Ltdas de custo, cla.ntio para 

OuTao SR. REPRE.SENT~NTE - Talvez o cJmo nó.3, lé os jornaes, e cm u:-n destes dias isso uma guia . 
oh«;lfe do poder executivo nao tenha conheci- vi em um orgã.o de publicidade a seguinte F(lço estas observaçõ'l~, porque quero lavar 
menta do voto do C011gresso. noticia sob o titulo-Escandalo. a tes tada elo Congresso. Quero que tique bem · 

O .SR. ZAMA. - Desde_ gue os Srs. ministros O SR: J?ADARó-lsto é gra va . accentuado qne nós não Yiemo3 aqui domina-
queb:a:nm .n resprms.ab1hdade e a solidarieda- o St~. ZAMA (bulo) : dos por interesses de especie algum. Estou 
dl;l ~1111s.terral, que lnes dava a força de que « Somos informados d .> que gravi;;simo mesmo convencido ele que qualquer de nós 
p~ecuavam par(). reger este p iiz como ele· v.buso ou já se commetteu ou e:; til. para ser. ai111.lt\ o mais pobre, preferiria recorrer ab 
v1.11m, só c?nheço um recurso- é nppellarmos commetticlo. obulo do povo, :.nleix:ar·se levar por um sen-
parJ o 1~mco responsavel, legal e pofüica- « Ninguem ig nora que aos Srs. represen- timento menos re 0 ·ular e cli""no. 
n:iente fallando! dos ad_os que se teem pra- lantes que se tclm ele transferi r cio seus es ta- O SR. ELYSEU 11ARTINS~ O que admira é 
1t 1pado n est~ paiz : o umco recurso é o Sr. dos a . esta capital , p 1r .t aqui assistirem as que V. Ex. esteja fazendo S'lmelhaote ques-
mar~ch al ~10tacl.or. O acto do governo é a sessões elo Congresso, o Thesouro abona uma t ão p~r causa de um arUgo anonymo. . 
man!f(lstaç.ao mais solemne de despreso pela g·ratiticnção 011 <1 juJa de custo, que no orçJ.- O SR. ZAMA- O Sr. rapresenrante não 
moçao aq m vota'.la. menta ( qun.ndo havia orç:unentos ) as3im se . póde chamar de anonymo um · artin-o do · 

.Agora chego a outro ponto, para to ~ar no inscrevia -Pai-a a v inda e votw de depulados. Bra= il, cujos redltctore3 são por demais co-
qual t or.la ~calma é po~ca . · «< Acontece, porém, as vezes qu 3 oclepuh.clo nbecidos. 
~ pnmeira declaraç-ao que faço é que não e!eit? por um11 _q ualquer circums'"ripçã.o ter - O SR . ELYS8U MARTINS- Tambern fui jor-

esta no meu pensamento offencler nem ele ritorial nella nao se acha quando se abrem iis na lista e nunct~ esqul vei-me de aEsignar os 
leve o nobre r epresentante pela Bahia que sessões, e neste caso é patente que nenhum meus arligos . (Ha otiiros aparlcs.) · 
m~ tem h~nra clo coi'.1 SBU5 ap_arle» · direito legitimamente lhe assiste de pel'ceber O SR. ZAMA-0 que íjuero é que se Jiq "d 

Teo!10 li :lo em cl!versos Jornaes desh ci- um11 quantia cujos fins espcciaes a lei deter- esta, questão, afim de que, por c_ausa.tlo ~1;r~ 
dacl? ,. 1 ~clumdo1 entre ~ lles o Jit~ 1-~ia! elo ?om- min[I . de um collega, ni1o recaía a responsabilidade 
me1 ~'º' o qu~ em s:11s no 1c1as eqmvale sobre o Con,QTesso . 
quaq a uma Jolha ffi 1 J « Receber dinheirJ elo estado rnr;:i, fazer ., . , . ~ ' ' .. º c1:1 , que o llo Jre repre- · - Sr. pre3idénte, dou por coÚcluidas minhas 
s~.1.1tant.e pela_ Bahm es ta ou: _v~e ser u9me_a_do uma .viagem que nao ~e realisou e1Ui'T<\ le, observações, pedindo desculpa _de tero~·cti iado 
dnector da Faculdade de D . t d 1, per1111ltam-nos a vulgandade da comparJçiío, - r 

· ' : .,.ii r1.o 0 "ecite. a es11ertez'°1. elo compra.dor infiel embolsaiide 0 por algum tempo a attenÇão elo Congresso . 
Tem fundam ento estn, noti Gm ? O SR Er YS8U M \RTINS N- d · 

O· SR. s :~AP.RA rlá um ap~. rte . im porte ele generos que não cornpron. e1Idto ~ l g t;i~: · ' ' · ....., . ao pro, uzm 
O SR. Z_A~IA-PAlo caso ·porque se fü;>; - a . <'. Não conhecemos! na_ r e2ente moral posi- o SR. z'.uu-Perdiio · · 0111 n'io vim rroduzie 

Jl(!1:gunta, r ol' essB, mesmo se da a resposta: t.rv1stQ, . que cleno rn1rn1çao· possa t er some- eiTeito. _ ' ' 1 
· · 

CuJ US est hcec ora!io ~ Ciceronis. lha.o te b1.·incacl<üra ·, n, rns na O[JÜÍíii:o do lodos O "'R EL"SEU ~,, \.RTINS •r s 
_ ., • L l\! 1 1 -,,. n parece que. é 

. Senbore;;, 0 modo ele r esponder elo nobre os mora.listas . catholicos eleve a es•)ecie se;· es;o 0 fim . . . 
·d13putado faz-me acreditar que essa noticia incluída entrn as mu ltiplas infracçdes do se - ~ S_R. :'2íA~I~ 7"Niío ,~ei coi;rio hei de respon-
te1~1 . funda111ento. timo artigo .de decalogo. d_e1, nao direi a líl1[J0runenc1a, mas ti e,xio-eu" 

O SR.. « Ent~·e tau t o, tal é a clurez ~\ dos tempos e cm elo nobre .senador . · t> _ 
fü:ABR'!.-Si tem fu:1damen'o 1 miH ta11to v·ar1'a111 l)l'O''ªvel111etJte s " · tl o s "' • · 

J·w.·is1 _ " '" . ' . ou o rn · u:rn JJa(]'"·ª ' üLISEU•i'IAR'I'INS-NãoP .• s t_·. ~ u. · a!_Í_o"'Í,Ú '~ º, , d<1 ordem e cio prog-resso1 as idé41s SC>l!re ti " 

•' 



' O SR . ZAMA - 1".eÇ'o a V. Ex., Sr. :P~esi- 1 n1entes, apartes mui to convencidos,qnJ o 01'.10 1 póle deixar .cie ~provei tar os momentos que 
dente, .qu~ mande declar::w qne o Dr. A1:· 1s~Lle:; 1 dor hwia ele dar, de m'.Klo qne S. E-.:. nã.s j lho s'.to conc,ed1dos . . 
Ces1r Esp1nola Ztma nao rec3b~u_ aqa1 aJuJa i3riJ. ·meiJ de s1 m·i nter no terrenJ em qu· L'l u· no Jornal do Commerci:o, no d1scu1·30 
de:cusb algnm·t; recebeu-a n::i- B'1hh . se lnvi.1 co110~ ·1do,so') p3nrt rle ser considera- pronuncL1do pelo Sr. ministro dajustiça.,um 

O SR. Eus1rn MARTIX.3 - St tem inte1·esse d:t a s: i<1 am r·m·içã.o coa10 mera expa1nabiíida- apiute do O!'ador. que alte ra o seu pema-
?e ?ecl a ~a1· sei! noaB, façJ.-o; mas não f ,ç1 de irrihrl iça. - mento . 
ins_11:.,uaçoi.o a 11111 gue:11. . . Ao uobra r<Jpres3n t'1nte ele S. Paulo, quo Quando orava S. Ex . e fez r eferencia a nm 

O ~R. ZAllL\. - N:w es to ~1 rn s 1 .nu ~rndo cousa procnro•i ver!rn•ar o Co n.~rGsso, o or.1clor dirá trecho do im1JJr<1dor Gui lherme, o ora loe 
algu~1 ;i. , qno ni1o é bom anr.1.1r tm.tando de.stas que3- acompanho t~ ::l . Ex. pot'i]Ue n• s p··?gi'e;;sis_fas 

O t-R . r:R Jib.IDE;rn - O Sr .. rep1'esentante t õ3s, clas tris p1rtic11 l iri :l!l.cles, t1'.1 t 111clo de le- moderuos ve que a Allemallha e~ta sob o im.• 
z 2.ma, lw b1tn;1d.o ª. fo rmul~1 r 111t cn·p ~ 11 ,1 õ3s e vaut11; unn serie ele accn3ações injustas puls'J de unn grande torr3nte que a .levara 
na~ po.len .lo_ d1r-ig·1J-as. acs ministeos, co:110. qu imlo só se trn.h ele r eco nstituir a p1tr ia . ao areal. 
f:17..w, no re.:\1rnen decd1:clo, lembro u-se de di- o s ~i. Jo.<É Ai-E .!No (p :·la ordem) - Se. Os povos e os governos tendem torlns a. 
r1Jrtl~as a mesa _rlo Congrcss J. . presilcn te , a 1~eclamação do Sr. Z;ima niio unilic'.t1' a Con federaç!'io cl?-. Allemanha: A 

. A 111terp;U:iça1 ;lo St·.rep ;·esr,nt~nte c311lem pó.le ficar 1103 tem1os qne elle a collocon. Pl'll ·'Sll\ ap rove:_ta, ~ma p'.lhtwa ela AustrHL e 
d Yer·;:ns pirt~s-ser.1d o a 1 ª r~ l atl va a vagis Ha uma que>tiio de di gni Jade do par'lamen to, as s:1as d1ssençoss rnte rm~s. 
no Congres ~o em v1tti:de de renu n~i n ; deErjfl de honra par;i a imprensa, que cumpra s0}1 Observando o Sr. pre~1de 11te, que a ho~tt 
s. Ex . S ~\be r ~mi.ntns vaga.s e:mtem e se Ji rpida.cla devidame nte. . es tn.va da la, o orador pede apenas dous m1-
fdrnm rommll ll1C·1das n~ s·overn o para mrrn- Não se pó::le trazer lnra o Congresso ·a l!l·· nulos prrra comrletar ~ seu pensamea!o clt-
di1 r proco?er _a 11ov.1s ele1Ç'o33. .- ju ria de um jorna.l se:i1 qne esta ~erc:t e.ne zendo qu3 hoJe t o:la a p1·ecccup:içao cht 
. .O Sr. _h n11 2 ~ •1? Sonrn, deputar.lo ele1topela. caracter, para se converter em um ti tulo legi- Alleman! ia conv~!'ge _para um só ponto 
l\!nr a.nlmo, offi r:1ou aq Cong-1·esrn r esign1nclo timo ele accasação. Di t'e i nqui qu e ha r epre- que é a sua un11icaçao. E' por est~ face 
o sen 1 r:i~1J1.l 1to,. a lg11!1s ontros dep:itarlos sentant,es .ch naci1o, l'esli lente3 nestrr c.1pit :t, que enr:a_ra o modelo que deseJa que s1g-a tL 
fi7. rnn 1g:rnl :es 1 g-~i n ç10: s1~unrlo me crnnln.. 'llle r eceberc11n favore:J pecunirt rios a qus mw sua patria. 

1\las·. a leg13la çno e~ 1 ste11~ 0 n\o 1we·iin o teem direito, e i]Ue lrnuve nm go verno que os O S1i . ARISTIDES llfau (pel~ 01·de m) pede ::t 
rns1 ele v:1g.1 1h. rnpre 'o:ü açao p 0 h ren11'1 ci 1 conced eLi, e 11111 n, aud:J cia se:n nom3 , ou um p:tlavi-a P.ela Oi'_,[em vorque nao pourle conter~ 
do ;.i•n ln to, º. s1 no ni:o.i'.·'clo rl 0 Cons 'itn ir,1ío prég?Lo ingl0 d o çle clif'famaç:'io . se deante do ;1v10'\ q~1 '". teve º.desprazer d tl 
esta e~bb 1lecuJo .º rl !_r~ to .<l o rennnr:inr p .\!fio ó sem r ,; zfirl qnc a~ucl o ao> re;:;himos eh l ~ t' l1 onten1, cio SI' . mw1st1·0 do rnter:o1·, dm-
nrnmhto, es ;ri: . rl:sp~ s :cao n.rnrl:i niío é lm, dignidade rla pos'ç io que oc;upo, peJio clo a g1clo fios gov.~ r11'1 .do 1·es elos esLMlos, . 
po~'i] ll ~ o 1:rcq or:~o a1n tl :i csb sofTrendo a s:n \.' . r:x . 8.3 cli ·~·n 3 pl'omo ver 1n 1 meio ele pór O SH .. PRESIDENTE - OlJse1·vo .ªº nobl'e rn· 
pr11ne1rJ, d1 :c ussn.o : al em tle q:10-nií.o no no lo :;iH' cht c.1lu mn ia rtnonvnm, n:i e e u:n p_re3eo lante qne ::t !tum do expediente ac\\~-so 
Co ngresso C.onsliluin te, 111;1,; :\ cnm'.l r:1. r.lm me rcado l11c1·ativo d0 certos · jorón. iistcis sem i111da . . · 
Srs. de put:idos. co:11;i3te conhec3r cbs v:ig:is a comprehe:isi1o do 5911 papel, a verdade qua.l OS~ . AlUSTlDES M AIA neste c iso reqner 
nllnd 1.rL1>': (Apowrlos .> <fave ser c1nlwcida p3t0 paiz. qne S: EL consulte o Congi'c>so fl.!lm do 

As:.:1P1 fi ca. respondirlo o primeiro po:1 to tlt1 - Tanto mai oe l'<ll.i'io tenho p'.1.r::t nito cabr- ver si esse concecle-lhe crnc;i m1 ntltos de 
lntcrpcl l ~~-ii~ . me ante a divn lg-nçi1o dcsh i :1j11 ri:J . qn:uito urgencL1. 

Qnn1~t,: as 1:1 fonnRç.18S perli rl :1 s :w g-0verno ha poucos rlbts tiv<l a decepç1oamara·a de ler E:n cinco miuu tos cliri o qne t em a rlizer . 
pelo 1\1 :n1 ster10 da Faze!ll_ln, em vi 1' li1 rle rlo qu3 0 meu nome era classiflcaclo ern 'ioo loQ·:ir Consu lhcélo, o Congrnsso :1 pprova. o rnqner i-
requerunento. 1ln Sr . repr ,>sentnnte Oih~.ica . entre 0 rlo3 ltomcrn s mn's ri ens rlo Beny,il,(-i-,isn) !11 011to de urgouci:i. . 
11pen.a~ ~os7~ 111 form::_r :~n Cong-P2srn iJllG a s'1il fic~ ncl o ab:iixo de mim 03 0 0 -;803 II «· rll'ilclo~ col- O Stt . Prt1.;srn "'NTE-Tom ::t tnlavm o Sr. 

· l.'e~m':9.ª' f-,/1 lr.1:l31111lt1cl a an gnvcr!l'i, no rlin. Je.!tas os S!'s . 1\ f 1yri nk. Conde r.l e F'ignoireclo 0 Aristi 1k; !lfui<i. 
1111 .1rncb 1to ,1~1.PL o em qu:i o C'on .!CTes:o :1p - o Sr . R:rn.o cio Guali y, qn o forlo3 s~bem, SOi' O §r . Ar26iltides RJl:a1a, en ia cli
provon o re 1 1_1 ~r-1 rn:onto d an_n <~ ll o S1·. repre- uma rhs mai;; 11'.ln;':? clase m::\is alnst:lllns fo:· - zrrn ~ln i]l l '~ n?lo ~o fl 'Jdiaconloe rl o[l.nlc cloavi.;o 
sent:rnte. As rn rur;11 acõ:!.S fll nrl ;l niio vi8P:1IT1. · tnn:i.s da Bali'a . do 11obrc IY.i11i,;' L'O cl1) intel''.ol' , pnul icn.tlo nos 

Quanto i1 rnoç'lo r.lo S?'. 1•cpre3en t inte .To::6 or:rn; s do li on tem . 
Marian o, lambem po3s,, inf1w111nrao ConQTa3~o O Sn. ZA~u-N8m J10l' pom amento me oc- · 1. v1rnsos S!l.>! . REI'RESE:\'TA'ITJ, ,-i\poiarlo . 
q11', no di ·! . s 0~ 1ü 1:te àrp1ell e em i]:Jfl f.ii nn- cor~'e n , q:mnclo fn.lei -o nome <lo no~J re clq iu- O S1L All lSTrn:>s ~ !AlA-0 Sr. pl'esidente e 
pr<1 varJ:1, fo1 d1rig1cla [)O governo pelo ~'linis- tailo : 6 um~. i.lo;·larno:i.o qqe füç.) t.le corr:ç<lo . todo o Cougresso h5.o elo 1'ocorth1l'-S'.l rio ~LHW 
te1 iodo Interior. O Stc Josi:: An:r,iNo - Dan.;; 1118 livre qne to for . .un ge nt is, elo qu;1uto fü:'am fida lgos para 
· Na, ultim1.pl1'te ;:L1 s·ia. intel' p)l1 1r;J·1, 0 s r. ~s;im foc;se , porq ue des'le enl:'io 1'~3 jnlgaria com o Governo ProYisorio, qunn•lo, no rli ;t da 
repr~scnt;111te Z·rnrn, ]l3~1 i n qlle a. n:es.i in - :ncom pativel co:n ° nobre represé'nt in te ne:;t·1 JWirnei r!), reu:l'ií.o, vciu depor 'o !os 01 po 'el'es 
form1 sse qn:ies e ra m ns rn nmbr·o:;. 110 cnn - c<is:.t, e S. E-.: . S'lbe qno 0 esti:no e L'espeito rle de q11cello se rich'.tv::ti nvosticlo,cm virtudo d11 
f!I'ASSo que luv inm pretrrn rhlo rcc8bor i:1de-· lo1ga da ta ]JJ.1'<1 sup;J:i l-o c·1p1z r.le cnvol.var- l'ovoluç:to il o 15 elo no1,emu1·0. 
yjd.1mento a njml;t r1ri cn>to . me ncss'.1. c.:'w:itrioe do joeuali:;nn no StJrviç::i O prn:::'.l::ii!llento elo Co:1gTessri n'io pylic1, se i• 

· Nest~ parte , n p11 ~ 110 mesmo i1nrn 0 11 0 1w0 da calnmn i~-. V· E.'i: . ó um nntin-o p:irlanPn- outro, o 01'a1.l o!' re :onltece ; nrns _o Con,QTl.lsso 
t.n.r . nilo tn.ri:1, n:ir t nqni uma ~efernnci~1, in- d · "' ~epresentnnt.,, , qn e. rnrlnmenbr n.nli Q"o , como ivia exa ctamente, pül'iJ L!G soube ser gen til, 

e0 deve cqnltec'r ~1~n0.s são os t rarni tP.s pai·n cli vidual ião od ios:l. Si lova.ntoi com nsco ter diro' to a a lg uma gen tileza tambem p01· 
o p1g»nwnto ela flJU(h de cu3to aos Srs. r o- e~sa insinuaçifo, é po1'i]Ue preso muito o meu par te do g·ovemo. (Apo 1:arfo~ . ) No emtanto, 
prc >entrnt es . log:i r ilo r epresent.inte de um lon ginquo esl::t- o ::tviso do 11obre ministm elo intel'ior é urna 

Qner ri, mesn. cl:i Cama.ri, q:1er n, do Semdo, do do norte, o C'lar;i , e n:'io desejo· qne, depois clesf!ita (ap oia-los) . .. 
quer a tio Congresso, nnrJ:i tee1r. ahsoln birnrnte rle passai' pelo pri m3ir0 homem rico elo Br,izil, O Sn . Enrco COELHO - E' uma provocação .. 
qu' ver com a ~jnd ::t de cinto . ( ~ poiad?>.) log-o em soguiLl<t m~ inclu :i.m ontre os qne s5.o O Sn .. ARBTIDES llIAtA - . .. é urna pro· 

O r eprewu tan te a rerflHH' cli rect;l lll r:lllto ao irnis pobres de ª lti vez e Lli g nicl :idc). ( Mui tos vocaçlo ac!1Jto3::t a esto Congre3so. ( i11 ui tos 
governo <•n ncs g-overnad 0iwt A mesa rlo (;oq- apoi:iclo>.) apoiados . ) 
g re,so não tem áhsolntilme11te a m::itrnr intel' - NP.ste s3nfalo mamlo 6, mc3D, este r equeri- O SR. Enico <oELÍrn- E' um desJforo. 
v'ençii.o ne3se pag·.1mento. _ '.°nento. O Sn. ARISTIDES MAIA - Si as eleições cl0s 

Qtrnnto aosnbsidio. n. fü lhn org-nniz:vh na E j à q :i~ cstiJu comª p:tl cwr .1 p;la ordem, estttilosest avarn m :rc'.ld 1s, o aviso elo nobro 
secr:i tari i é rnheic:•cl i. pelo p sccrnt:wio. "ª: peco a V· Ex. pwa toc:w cm um ass·irnpto mini:;tro era inn til (muitos opoir.vlo•) ; p:lr
rnmetti h ao Tl1 esouro par;i , h vist-1. chll:1, estranho ao qu e cli ;sc 0 noht'e re prnse ntanb~ . tanto eose ::tviso só t eve um ob,i ectivo e ess,-, 

.fazer -se o pag·nmento:m;i.s em rclnçfío a n.iidn Poc.o mizericorcl i:1. p::ira e3te Congresso. Niio obj ec ti vo fo i a mo,ão em narltt lles 1'PS pBitos!l , 
rl e cnsto , a mesa nada t em qu e interforfr. pód·e-see sinito es te o tcrre :1 0, q1n1hlo insi8to em nnch1, aci11tosn. do Congresso. (:ipoi ados.). 
(Apoiados.) pam que seja posta em rJ:scuss!'io a minlHt O Gongrosso não mo rnci;t e>t a res pos t ~1, , e 

As<im,u mesa não tem ~L$)lul amenle meios indic:i.çã.o, propondo a mmlrnç1 da casa em ti ti h::t o cl il'cito de s ;r -rn :li.;; considerado pelo 
. ti qli8 runcciona o Con.Q·re3SD . s .. t <l . t ' ('i ' ' / pwn. 111 orrnar no Cong re3;;0 q u:ies silo os · ~ ' r. 1111 ms ro o ll1 er1or. 1" mtos apoiac os e 

membros tlel le, que porventnra pos"S i.m ter Sr. presidente, nóo; não podemos continuar alguns apartes.) 
pret,,ndir!o rec,her a nj •irl a el e cu;; tn, sem ter nesb'l foi'no, onde nos a tirai·am pira pun 'r- O or.idor tem lido nos jomn.es qne teem ha
cl ireito n. ell n, co:110 d ;sej t 0 nobl'e dr:l put.ado. nos rlo p::ttrioLismo com que estamos trufando vi1lo conferencias diarias Llo rn inister io com o 
(<\ poiculús) de rfotal' ª Republica cb urn::i, consfüniç:Io. chefe ,:lo Governo Provisorio ; m~s p)1'eC'.l que 

O SR. Z.Hr.1.- :\gradeço muito a v. Ex . 0 (.lfo itos apoiados.) lavra c.1mplJ to chsaccordo eu t i'O. os membros 
rnoclo por ,.rne 1'esponclen-me . O Sn.. P RESIDE:\'T8- V'sto estar excedi · lo do ministerio e o illustl'J lnt t· iotn , qu 3 em tão 

O SR. PRESH>Rl\TTJiJ-Tem a palavrn , pela em muito o tempo rlestin ado no exp3cliente, boa ho1·.1. foi corJocado :\, fl'en te -clesta nação. 
ordem, o Sr . repres;mtante deputado Espirita sujaitarei nmanhK a deliberação elo Con- (Nwnerorns apuiadàs . lliiiito b~m; nrnito bem.) 
S'tnto . , gresso os requerimen tos dos nobres r epre- A opin ião publica já se tem mnnif,,stado 

O SR. EsPIRITO SA11To nerliodo a palavra sentn,ntes. po1' vezes, e c ll:c tnm encon tr:vlo e lu de 
r·ela ordem, .di z 1111e no i·esnrno elo cl iscnr;;o O Sri. ArHSTIDI>SMAL",(pe'a ordem.) - Estan cl o encont1'ar neste Cnngrnsso a aclhes5.o, qunsi 
do S:'. M;l rtinho Pr;\.do, pnl1li r,ado 110 Dirll"itJ esgotada n, hora elo e.'i:pediente, requeÍI'O q:ie que pos>o aflli'1rntl-o, rle <]lle o mm•eolrnl 
O/ficial não vem um aparte qu e 0 omdor deu, V. Ex. consu lte o Congres>o si me concerlo 10 Deo~l oro lia cl 1~ ser o primeirn pre3idento cle ~ h.1 .. 
diw nrlo-se ahi fl.Denas qne o n o'.1re l'eprosen- mi1~1los para foocla1nent.tr a minl1'.l. decla- Repn blico .. (;l po iaios.) 
fanto cle S . Pn u101'.~Sponclenrl o n. a.p1rtes dis- raça·J . , UMAvoz - Mereco-o. 
ser:\ q1w nii.o t inlm medo cloelRmento militnr O SR.F'RE <IDENrn- "\e:; te caso tenho de dar O Sn .. ARISTIDES MAIA - Poi::> bem, si e2tc 
(nn. vet'>hilc disto ninau'm t i·a ton , foi nnm a palavra ao Sr . Lui z Dclphi no. minist. P.rio es lá em cles:1ccordo com e ll1~ , como 
quesUí.o do qne ni ngne·m se preoccupou), mas 

1

1 Tem a ralav~'ª o Se. Lniz Delphi110 . está cl~n do provas peh\ divcrgenci;i, rp10_ o 
rprn censurava aq ue!les ropublicnnos quando O Sr. Lu•z D e lfiuo chz que o Co1_: - min istro do interior pl antou mt represe nt·< -
se haviam jungido ao cnrro elo governo. gresso deve estar cnuç,lclo clepots ele üto çao de l\Iinas (apoiados a ntiv apoia:los), \Wl:t 

Si S. Ex; tivesse feito semelhante affirmam Jon g·a hom de expcd10ate1 mas o qu l tem t\ divergen~ü quo exis to 11:.t r1ropr in. cl eput·· Jtv 
cão, ella Seria re$pondidâ por a.partes vehe~ cl°ze: ê t :fo impol' tanto para O orado r que JJ~'l piiu lis tr, contrn um cloD ministl'OS (apoir.!ti•. ·, 
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neto apoiados e apanes), pelo facto elo Sí·. mi- [ Sala. das ses3ões, 1·9 Jú j1m eiro ele 1591 . - I segn1»1nç• com'.nurn , do progr2s,:;o e estabili-
nistro cl::t fazend::t n tí.o ter comparecido i!s 1 Genei·oso Jlforques. . . 1 da do da Repnbl 1ca . . . . 
conferr.ncias rnin isteriaes, e porque t um bem o Ao ar t. 9° das cl isposiçõPS t1 ·w1s i1ona~ . Cita factos referentes aos mrn1..; tros da JUS-
Sr. m inistro ela iustr ucção publicn. não póde Depois elas pa,lavrn.s - Tri bun.a l. Federal-:- ti ;t'1. e mwinha . Que nii.o compreli_endu como 
con ti nu:n· na cr13renc:a ela sua p '. stn. por mo- a.ccrescente-se : assim como os Jll!zes d_e d! - se p,os>:a innçcenta.i: o ~h.e'.13 na n;1çn o, quanrlo 
lcstht o me l ho~ é que este ministerio aban- r eito que, por effe ' to da nOV<\ or ga111saçao o g over no é um , 1:1 •liv1s1ve l r. rc~ponsave l. 
clone ~· poder (muitos apo iwlos a apm·us) , por- judiciaria, pcl'ders m os seus loga1·cs , emqua n- P e ;1s;1 qn e :1 simpl es ackpção. 1!0 f ~~o _fe_
que. o ministerio que o chefe do Governo to não forem empreg~dos na magistratura dc i•al ni'io sento penhor dns glor 1:1s nnc1on11eo ; 
Provisorio orga uirni' ha de ser um m;n.i.s- fetle1\1 l, ou, com acqt11 escenci:1 su'.1 , 1rn dos a r evolnção rl e mellwr fu t11ro. i.<'nibr(l, fJU A a 
terio de linilivo, porque elle é que tem sabido cstildos . In g laterra rb pcis de. t,•r n.rlo r t :itl·• uma d1;1-'> 
coll o2ar este pn.i z n a a.ltnra que lh e compete, Su ppri ma-se o art. 10 . . . c'.ln;; ti t ni ~ü 3s n:wi; adi:inta.<1:1s W• 111.'rnd o, v:1 11 
e é quem e~ lá i udi gi tado para ser o p t·es~- Sa la drrs S )S~Õ3S , 19 de j::t ll i? l l'O d0 1891. - 0 3 so ns rro.c·~ l tC'S o ns saas '.·o:iq·: 1:s L;ti; Y!~ -
den te dct Re· ublica. . (,-l poiados) Generoso !liarq!ics . l:\rl . s, p~;nctpal mout ~ np:n a. 1 :~v sao da. LI) -

1·:s;:e rn inistorio por consequencia. Jrn el e ser Disposições grmies ll:t'El h 1norn ri:111a rl.a lt li.11. . 
defi :i iti vo , e o Congresso não pótle por mais AccrcsceDt )-So : . . _ . L flmhr i. " · Hn!lgr1;1 Cl l:i s tor:11. o percurso 
su ppo1 br o ::i. ctua.l miuist erio . (Ap oiados e Ar t . To.los os fn nc c.1onan os te rno um- tla.q Jibc1'•.h1d os l.02aes nss!.o pa1z. o s r; u m ~-
aparte~ . ) form emcnte os se;1s Yti nct:nent'.ls 1;a.z~s p ·3 lo ele lo de con slilrnç~o , em :is. tnrd : a au senct;\ 

O que o orador quer e que o seu pr ot esto tilesonr o publ ico e fi :ctd0s pol' lei , ticamlo da vi <l t de r eb ç:w a.drn rn1st rnl1 v:t.rntre ~s 
fi que c:m~i gu aclo na. a.ctn. da se5~ão de hoje. supprinfr.loJ 03 emolumentos, cnst as, porcen- mnnicipios, de mo!lo rnn ell e3 pwcci;1m oas1s 

ORDEM DO I.J !A tagens . , . . . no meio ele um gr.rnde cl r s1r to: ., 
DISCU~SÃO AO TITULO V DO PROJECTO DE Art . Nenhum fuucc:on n.no podera. SCl' Le:n ht'<\ a Repuhl:c;i, Argcnt•11:1 , d cpúl~ ;1 

coNSTlTUJÇÃo clemittido. a. hem elo sel'viço vu 'il ico sem que si.n lei 0l'Q'1nica, que nn.s pnrlP5 rs:ie:1ciacs, 
Con liuúa a 1" discussão do titulo V elo pro- so especifi quem as razões, de ordem publica. era a ultima palavr.1 dn. rniencia. 1Y1ii t ica e , 

jecto ele Consti tuição com a.s emendas apre- que de te1'mi n:.nam a exonera ção, sempre qiw e'lt rc la.nto, o sufl'i'.1gio p0pn lar, nn p11ra:;e rle 
's mtada.s . o clemitticlo assim o requerer . . c t1 vo e Jacque, ficou r zcluzido ,il._p~ t,, : i 1 i Jndo 

São lidas, apoiadas e entram conjunta. mcm- Ar t. A gu~rdct nac10n~l, vm\hvl o1rn. l'c~ de nnn mera, ficção legal; a. 1n;c1nt1va e n. 
t e .em cliscus~ão as seauit1tes serva em r e 'açao ao exercito fede r.1!, se i a auto r d n,~l e p~ rhmonta r cedendo nnte n. pi'c-

Em~nda~ constituich pelo conj nnclo das m ilícias dos pote:1c· a. cio chefe do execu tivo ; o s~bio sy :.. 
Ao art . 2° elas disposições ti ·{~1is i t or ias . esta.elos , rn obil isa.dos ·e.m tempo de guol' '.',i, sob t ema ele po.leres li mi ta 'los , h nrmonicos, incl e -
SuLstitua· se o art. 2° polo. se!3'mu~e : o commanelo do pre31clente da Repu])l!ca, ou pen:lent es co:i-.pl e tame:1 te an 11:111 ,tJo e_ o-; 
Os actcs do Governo Prov1sono n a.o appr?- do g-enera l por ell~ nom ~;i do. ,. meio3 go.vorn n.nB:~L1e3 01ncentt'Jf.103 na.s nuas 

v:ulos expressamente pelo Cong resso Cons11- Paragra pho umco. E a.bo11d:t (1, uctua l do nm so homem . 
tuinte , ficarão dependen t es de deliteração elo g uarda naciona l. . Po:· i 'S) o or .1cl or está convenci: lo l]n ~. não 
Cong ress:i Leg i'i lativo . . . Art. 85. §.4• s~ppr1m :1-se ._ . ohs t •nte as vi ·-tori:.v; fJUB o Cong-r~ sso te1~1 con-

Sa la. das ses~ões , 19 ele Janeiro de 1801. D1 spos1çoes tran s1to r io.s S 'l .~niilo sobre .si nrnsmo,de m~nou·~. a na.o re-
Oli-veira Pinto. - Yirgilio Pessoa . Art. 2.0 Suppl'in•a.- se , o !J::im assim o r.:i - ccinr compn r aç1i.o com n. assem1JJé·1 1\3 \ Vnsliin-

Acld itivas ás clisp os'çJes tran ;itorias spectivo paragt\1pl11 . "'tone a Convençiío Franceza. si ellc. repe te 
Ate que o Cong re::so Naciona l, em ses3ão Art. 12. Supprimam se i11 (t t1 a. as lD lavras ~ ora·lor, nfo ~cgnit' its trarlicçõcs do pniz, 

ardina.ria. , ela Mre uma lei el eitoral p:1 ra a - ma.ndt3mos vo :- tanto- n té o fitml do n1'ti.so . a su 1 e ~ ;)wiench, a Constitu'ção por si 11ão 
Repuulicn , entram em vigor, pn.rn o pl eito da. Sa.ln. da> S!!S>õ3s, 19 elo janeiro de 1891 .- far:i. a. feli;:i.!acle pnblic~ , e o velho part ido 
org·anisação do'.; estados, as clisposiçõ::is da r e- Barbosa L ima. republic·rno p;~ li!'<\ rl entro em breve a r ev isão 
forinft de 9 ele janeiro de 188 1, no qlu tocar :i. A's clispoi ições transitoi·hs dn. Cnr ta Consti tucional. . · 
constituiçãri elas mesas el eitorae3, fls ::al isaç1io, Art. 2. 0 Se.it• rcstabelecicb a recln,cção ela Discu te rrnlã.o n. ncces i 1hul e de su:i, omcnda , 
r ecebimento ele ceclulas e apuração de votos. Constitui ção decre'.acla_ em 22 ele junho ui - in compatibil isa.ndo pa.rQ, os cwgos de go vcr-
- Nilo Peçanlia" timo: nadares elei tos do5 es tad ri~ , não so os cidadão:; 
Substitu.am-~e os arts. ~º e 10 das clisposi- «Os ~etos _?o Govem~ F'rov i s.ori~,_ no q~e q11 e quat : o meze3 nnte~ tl t eleição dos con-

çõe3 tmns1torias pelo segurnte: co!1trar10 nao. fo1'em <t Constt~rçao , sera.o g'i'eS30!', ttve;oem oc ~npulo o govc r1.1~ dos mes-
Art. Os des2mbargnclore3 o os membros l 3J S da Republlca, em 'l uanto na.o revogados mos, como ta.mbe11 o; qu ~ os presidiram por 

do Supr emo Tl'ibunal ele J usliç:i, não ad rn ilti- pelo Congresso. - G. B 1sow·J . » oco:1sh'io da e leicii.o. A ·medi la é morali.>ndor a 
dos a.o Supremo Tribnnal Federa l , bem 001110 Art. ::i.0 Em vez cle -1892 - cliga-se-1891. 0' s1bia. e r cp '.'O:l:.tz a legisla.ç:lo mona,rohicn , 
os juizes· de direito que, por e:treito ela nova. - G . B >-soiiro.>) 1 ne3 t ·~ pnrliculn:» · 
orga.nisação judiciaria, perderem os seus lo- Arts. 9° e 10. Sej am redigidos (],; seguinte Nii. ri Ye fJ lD el la se po3s1 e.> tenLler ao illus-
gaees, perceberão dos cofres d'\ Uniã'.l os seus modo, renniclos em nm só: teo chefe do '!Overno . 
actuaes v en3i111en.to, emquanto não_s'..l empre- «Art.. Os ministros do Supremo _T~·ibun;1'[ o Co:1gresso, si bem que r ccon!rnçJ. o quanto 
garem ou na.o obt 1vem aposent ado!'ia . de Jusl!ça., os clesernharp-nclores e JU1zes ele o Braz il lhe deve, não recebe n mandato im-

Sal~ elos s~ssõ.2 s, 19 de janeiro ele 1891- d!reit_o ª?tu~~s ~ue, por effe ito da nov;i, orp- p 3rativo pln rlar-llrn a. in vestidurn de pre-
Firmmo dei Sifoer1·a . 11 1saçcto .1nd1C1ur1a , perderem seus log-ru'e:;, siuente rh R~puhlicL · 

Di~posicões grn·aes continnarão a percebí'._r seus vencimentos Advoga nnn outr;J. emon la sua., adop tando 
Art. 8'?. . Suprunam -se as paln.vras- e tia actuaes, emriu a n to nao fo rem emp1'r gado3 pwa o p~ox i mo pleito ria org-;1 n's ·ç io do3 e::;-

Cons tituição. em cargos ele i_;u:t l ou super ior r emunera- t aclos, al'!ll'nr: s d's : osi ;ões rla h-i d J 9 de j i.-
Sa l.\ ela s ses õe, 19 de j a neiro ele 1891.- ção .-- G. B esouro . » neil'o . Ilis tori 1 o snffra.z io 1.nive rrnl na 

B m·bo.rn. Li'.1ia. . ~ubs titutivo a.o art. 83 . Françl. ltnli :i , Estaclos Unidos . Di:iam;rka, 
Suhst1t.utivo ao art. 2° das dispos 'çõ .s O exer c·1to compor-s0- lia P.J lo vol unt1riado 0 voto ounrnhti\'O, o vo to p1·opo1·~·ona l, se-

transi t orias : . . _ . e em caso de fo l ~a pe lo sorte10. gn n,Jo n.s opin!ões de vurios pnbl'içis ta s mo-
o s a.ctos .elo Gover no .Pro~1 1 sor10 serao leis A armnd • sera compo3ta pelo p2s,oal d.as derno5,l]llO cit;1, o pecl 3 ao Congresso, l]Ue cor-

da Republica, emqua.nto n~J revogacl~s p~lo escolas e em falln. pelo sort ew ·e volu ntar:a- que· 0 pleito olei t ornl proxi1110 do tJdas r.s 
Cong re::so, que os exa.mrn :lra em sua pnme1ra. elo. garantias parn. n. livre ll1'1JJif 's ~nç1ío do povo. 
s e8:>ão o~·clinaria . . Pa.ra_~Tapho. unico. Em ~empo. de gne.i'l'U O S r . LenpµJdo d.e Bnlhões 

Suppr1ma-sc ? pa~agrapl!o u?1co . todos sao obrigado > a. . serv iço n.1t1 1.tar -.- hlio sente occupar a tl'i buna no mom en ro cm que 
Sala d.i,s ~e sõo as , 19 do Janeiro de 1801 .- Tosta. - Hoin.Jro flapl •sta. - Josc P.111he1ro Jl~·c- r eina ta.nb a .'.! ib' Ç•'io no seio elo Congi?sso, e 

Uchoa Rodn[Jiies . c1iado.- .~breii.-Pai1l9. Arq1llo.-,L au'.'º Jllul- l n.1110 m~i'l quan to o n.>si ·mpto cio qne va.e 
Accrescen~o-3e : . ler. -:- Jo sa A ugusto V 1n

1iaes. - Dionys:.o Ce;·- o~cupar-se não póde prender a ntt enção ria. 
« A rt . Fica allo lida a guarda nacional, queira. casa por ser muito a.rido e muito clifferente 

devendo em suh.1!ituição ser crcachs as O Sr. Nilo Peç nnha(.n1vi112ento tlaque ll e que nc;i.\;a de se:' di3··utid o . 
r eservas rlo exer cito, de accordo com o sor- geral de attençüo) corncç t es tm nlnurl o o pro- Qu.1n·lo se clebn t en na c::irnmiss1io do3 21 a. 
1~i:.> po~· base pn.ra o r ecru tamento mil itnr .- ceLlim~nto . cio;. illus lrJ3 representantes q i~c nllin; n, pwte.Llo P!'oj ec to ela ~on.sti t n i~ãa e qne 
(, . Be~ourv . » teem ido a ti 1bu11a., estabe lecer um cord1to contem as cl 1s po' i ~c Js t r.tnsiten 1s foram s 11 n· . 

Subemcnrla á emenda arlditiva da. commis· snnitnrio en t re _o chefa Lli cla.rl ol' o os seus mi- 1rn rid'ls t re:; a 1 vit)os corn rel ação ~o art. 2-;; . 
são, creanelo um S~1 prc1110 Tl'i b:11rn l- l\ Ii ~ itw : ni ~ tros . Qu7, cLul'.l (1, prnlic<.1.b ilidade . . da dou - Depois rlc bre Ye tl iscussã.o,ffoou asscl!t,1ct 0 riue 

§ l . º Onde se ]e - doze rnem t·ro3- cl1ga- 3e trine a.me r1cnna , isto e , (1, rnspons1b1l1dade do es te m·tü;o sei'ia su ppl'imido por conter ma
- quinze membr<?s- s em v~ z . clc- q ua tro chefe ~o. poJer cxcr. u li vo peran te a mçi'io e tori '1 de que só o Congi'2sso Onlina ri o pode rL\ 
jurisconsultos- diga-se-lres Jur iscous •i lto;; . dos n11111s t. ros pe :·a nt 0 alie, carece q11e , na tomal' conltecinnn to, e [\Ssim vota ndo acom-
- G. B e:::ouro . cfütgnose elos actos ll o gove:' 110, não S3 sep::ire mis3ilo ths 2 1 e11t 3ndia a. ffüstar clo3 nossos 

Ao ar t. 83 o Sr. D' oclorotla Fo;1sccn, tios 1:ome:.1s que o rleb11 es a ·cril'c'\, sobro os netos do Governo 
O exer c: t o e a a r ma.da nac:onaos com pnr- ce1·caram no momen tJ ,re.vol u c:o 1~ ano. · Prov.i;;.;r.;o, c1·it.icn. inco11vonien te, sob todos 

se-hão por sorto[o, medea nte prévio a li~ t ,1. - . O devm· ,é ta nto mn15 1:T1 per1?S? ne~b sen:- os pontos do vi ; i fl , no mom ento presente. 
mento.-Sa•1tos P c1·e irn. tido, qnan ao se ~ ;1l;c q no o m111 13te r'10 esta Depoi5 de va1· ia.s co:JS1der;içõ,, s ue or,lem 

Addilivo :i.s clispos:'ç;es trcmsiloí·ias . mor to pela. oe;;s~~ao eh~'. t u lurn , qnJ não ó pol i ti on. e fi nancci1'n , cliz o ora.dor rine só 0 Na3 eleiçõe3 a qno se hou rnr ele ]ll'OJf\fler por tanto Je; J c1;n111 n' \l-o :l. 1, s·1 l va nrJ o a. p 1~rn1 g"wer no rl !c ta tori.:i 1. éyespnns~ vP. l r e lo deficit, 
pa,ra : r eenchi mPn to d ·1s wi g·as no Co·11;-resso do 1·et10ran :º c,1r>fe cl r> "~-htl<'.> e fJH anrlo n n·· 1- e o pr op r1n S r. mi 111-tro ri , faze nda. 

0 
rliz 

Nacio i a ! , assim como para membros cbs DS- me 1.1 te .n. rr1t 1cn. L~a acç 'º· .g·o.vorua men tal se qna nrlo, pnrn. expli c.1l-o, affi rnn q!ie a lcga
rn rnbltlas leg-isln.ti1'as clo3 es tados, em qnanto fara , trnd.o o pôr io !o const1turnle . l irlado é uma. ::irmaclura mais prot ectora dos 
estas e aquelle não tive!'em decr eta.Llo as r c- . Além di sso se ~alio r1 ue c~·l a um rlos mi- ;1 dmini :-; t radores do que dos admini stra.rios. o 
spectivas leis eleitoraes, o processo de\ org1• - rns~ros ao la.·lo . t\03 g:i'anrle3 erros, fel os dosmornnamentq fil1(111 ceiro.crc'ou difficulda.des 
nisação das mesas e fiscalisação sera o r eg t'l- ma10res sacr1fic10s, ato . os do amor ~r?p1· io , extraordinarias à soluç_ão dos pro'.Jlemas fe 
acJ.Q..P-e a leij,e 9 cleja~eiro ~1 88 1 . ~ , ~ das crenç~~clas tradi.ções em benetic:o ,ja dera!iyo _e e_conomico. _ 



Ent!'imuo ni terceil'a parte elo seu cliscUt'3o, 1 que . i:iro~ul'a cnclaos::w o p::tpel-moecla, ad- 1 discutir em occasião opportuna todos o3 actos 
o ora.dor. _d;z _qne. us soluções que o Sr. mi- 1 optanJo a e3cola que estabelu2e como ponto 1 do Gove·rno Provisorio, para appí•oval-os ou 
nbtr© .ela fü~.encla tem ela.do ás ques'.õe3 ban- pl'inci1n l o regimen th conversão. rejeitai-os, com excepção apenas daquelles 
cariàs Jh'e ' par acem perigosissim•1s, porque ConsUera. as in >titniçõcs bc1ncarias crea- que cxpresoameiite puclei·em ser a-pprovados 
crerni3am o papcl-moêdo, na circulação e das pol' S . Ex. CJmo clesJ,sfros:i,s e peJe que ou reprovados nesta. Cons titu ição. 
p ·rLuelxtm o cambio . em .nome dos ·intcressss do pai?, e ela Repu- O oro,tlor é um homem·educa1lo na O)posi-

Mostra rin e, rio iu iciar-sc o novo reg imcn hlica as trJns form e, p')rri110 não quer q·ue a· çiio ; os annos qne pa;>sou na assem bié" pro
no paiz, o cambio estava acima do par, e ex'.s· todo mem ::: nto se füça confronto de3>'M1ti1j oso viucial do R_jo de Janeiro fo1•am S3lllpre ele 
tiam bancos solida:neutn constituidus, ele las- entre as fiurnça3 J,i, Republic,i e as do impe- opposição . 
trp metallico, -cmit ti 11':10 notas convel'siveis rio, porque não qner que S ) diga que as fi- Entrntanto, C ) ll1 relação ao p_eriGdo melin· 
á v:ista rio portador, e que dentro de . c[uco nanças da Republica são finan t:as do papelo· droso c111e atravcsslt o paiz, declara que 8a1wi
annos recolheri;i, o füuico Nacional todo o rio, que alimcn.ta a mais descnfl'eiadtt joga- ficaria crenças e convicções, desd e qLie não 
·papel-moeda ex iste11te na circulação, s3gunclo tina econdnz o paiz p::tra o abysmo ele um affectassem o lni z, só pa1•a que elle entre, 
o contracto celebfü~lo com o governo . ClÚ'So forçJ clo perpetuo. . desde já, no reg imen lla legalidade. 

Outl'n. é a si tuação aclual . Si o nobre mi- O SR. H.osA JUNIOR (pela oi·dem) - Sr. prc31- Contimnnrlo, o ofüdor diz que o estado 
nbtl'O da üze ntla, em ve1, üa crear fabricas den te,requeiro o encerramento da discussão elo actual elo paiz não é dcsa gradavcl só n.o Con- . 
de papcLri1oech, pois nada mais siio estes titulo V, que trata das disposições geracs e gl'esso, é tambem ao goveruo e ao cidadão 
bancos Llc pJpel incom' crliYci:;, tive~se ido em transito;·h1s, pai· isso qus aci·cdito que e li as que se acha collocado nas culminancias do 
auxilio dos b:uicos existentes, ele conforrni· t ee,n sido elucidadas c:invenientemente i)elo3 po for, que deseja que, em nome ela cli g ni 
clad·e com a lei de IS ele junho de 1885, mais i!lustres representn.ntes que teem occupado a dado, em nome elo bem publico e em no:n ::i 
1arde se podcrin. reatar a opcra~[o e dar- se tribuna. cio patriotismo, o paiz entre deste já. n'o reg i-
circulaçü.o à a lmejada. base metallic:1. Posto a votos o r aqu3rimento de en~crra- n;eu da legalicl::tdc . 

O orador nunca ·Viu n. circulaçlo fiduci aria menta, reconhece-se nfo havei· numero, tendo Tmta-se do projedo, pw conseguinte, seja 
t ifo systcmatis:1rfa como no Brnzil, nas con- votado a favor 74 e contrJ. 57 . elle discutido e votado. 
diçõBs em fJU3 o S1'. minisLro chfüzemla acaba Co!1timia, pol'tanto, a cli3cussiio . Entrando o orador em outra ordem ele co!1-
cle collocarcste problema. O §r. Menna Barreto Yae s ideraçõR3 , r efer e-se áemcnda ele um nobre 

Eis-nos, p0is , diz o orador, em face de clnas tratar do art. 83 elo projccto que esluda os reprcsentan-te que torna incompatível 1xi.r,i o 
escolas economicas perfeitamente dislin ctas: meio3 ele pr2ench3r os cLlros do exercito e cargo de governnclo1·es os eleitos para o.:; es-
um:i que considern o papel mo 2ch a clivid<t a1·mn.da nacitll1 ftes. taclos da Repnl.ilica. 
m11is onerosa ele um p:iiz, como um cancf'o Diz que tres sã.o os s:v stema> principacs de Lembra qne daquella tr ibuna j a se disse , 
qnc deve ser extirpado a todo o tran-c; e a se· precuchet' os cLiros do exorcito : o recr:1- e elle orador repete, que si os nobres r eprc
ou tra escoln, ·a que parece ter- se fl liado o t amento , o voluntarfado e o so ~ teio. sentrintcs autor3s dJ. emen·la fossem log icos, 
Sr . . min ist ro ~ln. fo zend , entende qne opa- O t'ecnit,i,mento deve ser rcpudi ldo co.mo si r~vel~ssem toda a aHi 1, ~ :1, qu e e. propria 
pel 1nconvertivel é um cxccllcnte ngen te de a 1·ma e:upregüda p3lo goveri~o contrn. os fra - do c_icb clao de um p1i7. li H e, deviam r.o-
ci; cu lação, e até 11111[1. S'LlV<lÇ[O. COS; j)l'lllcl[)<t.lrnen tc nas qun.dras eleitoracs . ·' rncç 1r ror Íncompnti 11ili,;ar p ~ll'a O CJr g'O de 

Faz o liistor:co 1.h pl'i.me;m Escola qu e ten1 O voluntn rh1d o é_ o me_io que se deve ernpr~ - pl'G ;idente da. Rcp 11 bli ca o g .)nernlis"irno 
tido rcpresl)nt«n!es no governo, e cheg-a nté grw el e profel'e nct::t., e enxerg;:i no pl'ococl 1- Man oel Deodoro da. Fon!'e 'n.. , 
1889, ao rnini, V0 rio 7 de ju nho, qn ?, Jll' (.? ten - menta daquc lles que,1t10'rem exting uir, imüs Achn. a rmcnch in colnrcntc, e pol' conse
rlendo resolver ' de'.'initivm110ntfl o pm!Jle:1m elo riue nm,i, injn~t iç :1 , uma extors<lo rio ci Lt- g u'nte con fia no CongTesrn que uão a. appl'o
ch consol icl 1ção do m~io ·circulante ·. ·esb be- dão q@ do.>eja a listar -se w1.s llleiras elo exer- varit . 
leceu um b3nco cori1 fundo rnGtn.llico'. o B •nco cito em cle fez,t el a l~a t rL1. Pro.>eguind o diz o orador r: u3 s! os nobres 
Nacional do Brazil; o incumbiu ele rctii>;w o As3im,o voluntn·mdo eleve ser conservado, r apresentuntes r eceiam q11:i poss1 m ser ele[
papel rnocdn. dentro de cipco ·ann os, rece - exlingn inclo-se os pi·emio:; que ta nto cooper am tos govct'nadorr:;s, ciclacF03 qnc tel1ham est ado 
bencloem ·tl'ocanpolicesdojurocle4°/ 0 ,. . paraofalseameu to cl osys tcm ri . no govcmo quatro mozcs a.nte3 da elciçio 

O cambio mantinlm-se acima do p :H o á O sorteio é n:i. verdade o meio legitimo p '.1.m nos estados qne presidirem, cbv Jl1l t ambe m 
operação p:xreci :m fa7orn vei ~ as condições serJm preenclmlos os cl[l.ros tanto no exercito r cceiar qu e o g·eneeali ssimo que cs ~á na cu!

. oronornicas do paiz, e, quando clla iniciava-se como na nrmada,porque nenhum cicladiio t em minancia do poder, possg, t amb Jm influir na. 
auspiciosa, rebentou a revolução. o direito de l'ccu.nr S3US serviços á patri'.l.. e\Giçiio do Co:1gt'es30, -

O n1i'nistro da fozcoda seguiu pnra o cxilio Nn. a.t'lll'lClit o peS.'iO'.l l eleve S3t' tirado tb es- P11ss1 ndo a novo assumpto, r efe1·e-se o ora-
e o Sr. }Ü1y Barbosi, pas~on da impl'ensn. ao' cola ele aprcndiz,3s e poç homens ail'eitos á dM as finanç~ s _clo p:íi"?., e fazendo val'Íll.S cJn
posto mais importmta ela alta governação dó viela elo mnr . s iderações, conclue dizendo que parece que 
Estado. Stio lidas, apoiadas e en tl'fbm conj uncb·· toda a vitn.l iclach se despertti neste paiz, que 

Com o Sr. Rny Barbosa subiu ao governo a mente em cli3cuss5.o ns seg uintes todos os factores elo progresso es tão em mo-
outra escola e~onomica - a do pJ.pel incou- · E mendas vimcnto, e qne o pc1iz camiulrn. im pavida-
vertivcl. · Depois do artigo el as disposições tram ito- mente p;i.ril.. o futuro bril ltante da riqueza e 

PàS'la o orador, em segu ida., a exa.minar rias, que diz que-os ~esembargado~·es e gs ela civi lisação . Não é, porém, o progt'esso i·eal 
como o Sr. min istro da fa zenda expoz seus membros do Supremo Tribunal de Jusilça, nao na ordem economica, porque este é o que-r e
principias, e examina como S. Ex. a preciou ndmitlidos no Supremo Tribunal Federal, con- su ita do n.up:mcnto eh producção, e a prova 
a situação oconomica que encontrou , a.naly- tinuarão a perceber os ~e us vencimentos está na qneixa geral que ouve por tod os- os la- · 
sanclo a exposição riue S. Ex. rfüig·in ao chefe actuaes-colloque- 3e o seg umtc artigo: dos e fina.lrnente na pobre za e na cl esl'raça . 
do Estado, em 28 ele dezembro de';l889. O Congresso fixará., em lei or llinaria, uma O orador passa ainda a tratar elo estado do 

Diz q.ue as emis,,ões ele pnpel foram sempre P.e1.1são vttalicia ao ex:-imperador pelo exer- Rio de Ja!1cil'o, e depois ele longas consi'.lora-
"- cletermrnarlas. como recur30 extremo, para se c1c10 que tevo ele quasi 50 annos no cargo ele oões termma agradecenrlo a benevolencrn. do 

nttender ás necessiiln.des imperiosas do The- chefe do Estado. Congresso, que tanto o honrou e o captivou . 
souro. Sa la das sessões, 15 ele janelro ele 1891.- E' lida e apoia.da para cutrnr e!ll cl.i.scnssão 

Hpje, pelo contrario, procura-s1 systema- Virgilio Damasio . - Jose Hygino . - "Manoel com o proj ecto a seguinte 
t isw a circ_ulaçã.o fiduciaria, amplia ndo .se Francisco Machado. - Au.r;usto de Freitas. - Emenda 
descomedidamente as emissões, sem motivo Paula Guimanres. - Ai·tlwr Rios. - Ignacio Substitutiva ao art. 2º 
plamivel, e com graye3 prejuízos que el las Tosta. Os actos do Governo Provisorio só podem 
acarretam. Subst itua-se o§ 5° elo art. 1° das disposi- ser alterados ou revogados pelo congresso or-

Ti1. l precipitação tem havido ncsta.s medidas çõe.> trn.ns!torias, pelo scguinie : dinario. 
de t amanho alcance, que o proprio Sr. rnin is- «Conclmüa ella, o Congresso dará por S. R.-Arthur Rios.-Augus_to de F1·e itas.-
tro eh Ltzenda t em-se· visto muitas vezes finda a sun. missiio constituinte e encsrrará. A. Eusebio .-P. Guimruães . - V. Damasio. 
obrigado a. a lterar e modificar os seus ele- a presen te sessfo, marcando o dia l ele Julho Fica a. discussão adiada pBla hora. 
cr"etos. elo corrente a nuo para a l • reun ião ordi:ia- Veem á mesa. as seguintes 

Em deci·etos posteriores ao de 17 de janeiro, .ria ele c1da uma elas c:unaras. Declarações 
o Sr. ministro elo, f,1zencla estabelece o re... Sala <las sessões, 19 elo janeiro úe 1891.- Nós alD ixo nssig nados, r ep1'esentanto> do 
sgate elo p~ipcl-rnoecla. do Esta•lo, e trata da Editai-do Gonçabves . - L. l11ii!le1· . -B. de estado do Rio ele Jan eiro, declaramos que 
conversão elo papel bancario. E' curioso es te Campos. - Rodolpho Jl!irancla .-I. Se rzedello. não r ecebemos, nem exigimos ajuda de custo 
resgate. Transforma-s e o papcl-moed,1 elo O §r.Oliveh.~<'L Pinto- Esperava e requeremos que se publique esta nossa cle-
Esbdo em p1p3l-mo3cla elos bancos, con- que os seus comp:inheH'OS de bancada clemons- clarnção no Diai·io O/ficial . 
vertendo-se- este logo que o cambio fixar-se trassem com relaçiio ao govemo elo Rio ele Sr\la. clris sessõ3S, 19 ele janeiro de 1891. 
ao par por um anno. Janeiro a pouca. regulllriclacle, o nenhum iu- - Vir iato de Mede ii·os .- Oliveira Pinto .-

O papel-moeda do Estado, que nii.o excede teressc publico proveniente da clil'ecção dada Erico Coelho. - V irgilio P essoa .- Nilo Pe
de 170 mil con tos, desapparecc, e surgem pelo illustre cidadão nomeado em 1.5 de no- çanha.- Fróes daC;·uz.- F'omew Hermes. 
500 mil contos ele papel dos bancos. vembro, governador do estado elo R10 de J a- - Baptista da Jiiotta.- Urbcino Marcondes.-

0 nobre min ist ro eh fazenda, no intuito de nefro. Braz Carneiro N . da Gama .-Fi·ança Gar-
valorisar a moeda, exigiu pagamento em om'o Par a SS. E Ex._ a elc'.ção elo Sr. Portella valho. - D. Manhttes Barreto. , 
doS' imp8stos ele importaçiío. . para o cargo de g·overnaclor do Rio de Janei- Decl aro que si estivesse presente teria 

O oeatlor oomprehende que outro intuito ro não será um acerto. votado pela abolição elos títulos e concleco-
livesse S. Ex . , mas valorisar a moeda ele- Diz que a medida proposta é de caracter r ações. 
predanclo-a, é exquisito. legislativo e pergunta com que direito, com S!l-la elas sessões, 19 de j aneiro de 1891.-

Concluinclo, o orador diz que não pócle que competencia o Congresso legisla sobre Paidino Carlos. 
dar conselhos a. S. Ex., mas pede-lhe enca- materia eleitoral? Vae a imprimir o seguin te projecto e re
reciclamente que faça mais uma das . suas Acredi ta que · é da dignidade do Con- dacção para a 2ª discussão ela Constituição 
evoluçõe(abandonanclo=essa2e.scola economica grasso, que é sobretudo um dever imperioso dos Estados Unidos elo Brazil: 



'Pl'ojooto tlc Constilui~ão dos Eslallos Unidos elo 
Brnzíl 

TITULO PRI::'l:!EIR.O 

DA ORGANIZAÇÃO FEDERAL 

Art. 1º 

A Naçiio Brazileira. acloptan do , como fóe 
ma. ele governo, a Rep 11Jlica Fecl~ r:itiv", 
proclamada pelo decreto n. i de 15 ele no
vembro ele ·t889, co nstitne- se , por uniii.o per 
petua e indissol uvel entre as suas antigas 
}Jrovincias, em Estados- Unidos do Brazil. 

Art. 20 

1 Cada uma ãas antigas pt·ovincfas formará 
lllll Es tado, e: o antigo m i! nicipio neu:tr0 
const ituirá o D istric lo F'etleral. cont.inu<l.ndo 
a sel'. a capi to l da Un ião, en1quanto OLltrn. 
cousa uã.o deli berar o Cong~·esso. 

Pa.rat!-rapho un ico. Si o Co ngresso re.so1 ver 
a mudança ela capi 1al , escoll1iclo, para este 
Jim, o territorio, median Le o consenso elo 
Estado ou !';staclos ele que houver · de des 
m embra r - se , passal'á o ac 1.ual Districto Fe
deral ele per s i a constitu.ir um Estáclo. 

.Art. 3° 

Os Estnclo~ p odem cncorporar-sc! entre si, 
~l1hclivi1\i r-se, o u de~mernhra t·· se~ ptl.1.'a. s~ an
nexn1·en1 a ouL1·os. on .fot·1nnre1n llO\'OS Esta
dos, med ia nte acq-niescencia da s r espec·tivn.s 
leg·islat.1n-as loc:rns, cm do ns an nos saccessi
.v oS, e appeC>va~:iu do Co ngresso -~ acio nal. 

Art. ·1º 

Co-n1pe Le a ca.cla E'3t.nrlo prover, a expens::is 
pro'pria$, á'3 neces o..; idnde.:; de S?U gov.:•rno e 
aclministm ção, podendo a União sLtlniclial -o 
súmentt> nos c.:isos excepcionaes ·de 'calanü
clacle J.rn blicit. 

Redacç5o para 2,ª discussão do projeclo 
de Coosl.i!uíçuo dos Estados Unidos do Tirazil 

TITULO PRil'l1:EIRO 

DA ORGANIZAÇÃO FEDERAL 

DISPO SIÇÕES PP.ELIM·IN ARES 

Art. 10 

A Nação Brazileira adop·ta corno fórma de 
fí,Ove rno, sob o r egimen representativo, a;. 
l-1.epnblica Federativa, e constitue- se. po1· 
união perpetua e indissoluvel das suas an
tigas provincias , em Estados-Unidos do. 
Brazil. 

Ad 2° 

Carla uma elas afftigas pro-.incias formarc~ 
un1 Estado~ e o antigo muni cip io neutro con
st ituirá o Distri c to Federal, continu~ndo a sei· 
a capita l ela União, emquanto o Congrnsso 
não tomar outra del i beração. 

Paragrapho unico. Si o Congresso resol
ver 1i mudança da capital, escolbido, para 
este !Ün, o territorio. mediante o consenso clo
Estado ou Estados ele que houver ele desmem
brar-se, pa~sa1· á o actual Drstricto Feclera1 
de pet· si a consUtuit· um Estado. 

Art. 30 

F ico, pertencendo á U_nião uma zona ele 4(\C; 
Jeg·uas quadradas sitttaClfl. no planalto central 
da Rep ub lica, a qual será opportunamen·te· 
d emarcada para nella estabelecer-se a !ntura. 
Capital Federal . · 

Art . 4.º 

Os Estados poll~m encorporar-se entre si, 
subdividir-se, ou desmembrar-se, p1ira se 
annexarem a outros, ou fori11al'ern n ovo& 
Estados, mediante acquie,scQnCia das res
pectivas assembléas legis1a'tivas . em dous 
annos successi. vos, e app1·ovaç.ü.o do Con
gresso Nacional. 

Art. 5. 0 

Incumbe a cacla Esl ado prover, a expensas 
}Jroprias, as neces.>idacles el e seu governo e 
ad1ninü=:tra.ção ;· a Unifi.0, porém, o subs i 
diará em caso de calam icladf, publica, quand0> 
o EstarJo ou Estados solicitarem. 

Projecto de Constíl uiçllo tios Es!ndos Unitlos do 
Brazíl 

Art. 5. 0 

O Governo Fede1·a l não pocl~1·1í. i.ntervi1· [em 
negocios peculiares aos ~staclos, sa l vo: 

1. o Para r epe li i t· itn·asão estningeiea, ou 
ele um Estn.clo em oLttro; 

2.o Para manter a forma republicana fede
ratiYa: 

3.o Para rest.abelecer a 01· rlem e a tra nqnil
lidade nos J;;staclos, á requisiçiio elos poderes 
l ocaes: 

4.º Para assegmar a exe~ução das le is elo 
Congresso e o cumprimento üas sentenças 
foderaes. 

Art . 6. 0 

E' cl<l. com petencia exclusiva d<l. União de
cre·tar: 

1. o Impostos sobre a importação de proce
dencia estrange ira. ; · 

2. 0 Direitos ele ent"ada, sahicla e estacl:t ele 
navios: sendo livre o cornmercio de coRteag·em 
às mercadorias nacionaes. bem como aB" es
trnngeiras qu~ já tenham pago imposto ele im
portação; 

3. o Taxas ele sello; 
4. º Contribuições postaes e telegraphicas ; 
5.º A c1·eacã.o e n1an11t.en\~ão dt·! alfandegas; 
6. o A instit1üçiio de l.Jancos emissores. 

Pn.r'agrapho unlco. AR leis~ actOi;; e sen
tencas elas anto 1·icl11cles da Uni;i.o e xecntal"-se
hão-, em todo o paiz, ·por funccio narios. fe
deraes. ' 

Art . 7.º 

E' Yedad'.J ao GoYer.no Feder>1.l c1:e:ll' <lis
tincções e pre leren._cuts e1n ravOl' elos p '.H'~:)S de 
uns ·contt·a os de onLros l!:staclos mediante 
regula.meatos con1mel'ciaes 1 ou·Liscae:,. 

Art. 8.º 

E' da; competencia exclu;..tiva dos 1~istados 
decreL:1r impostos: 

1. o Sobre ti. exp~rla 1;ãn de mercadorias, que 
nfí,o ::-ejarn de outro~ E ::: tc,.cl0s : 

2 .º :::iol.Jre a propriecl:.tcle teri·it.orial 

3,u Soure transmissiio de propriedade. 

§ 1 . º E' isenta de impc·st:>o, 110 P>t.aclo por 
onde se exporLar, a producçt"to dos ouu·us L,;s 
udos . 

Rcfacção pa!'a 2." discussão do pI'ojcclo 
ele Couslilu.i ção dos ~sta rlo s Uuiilos do füazíl 

Art. 6.o 

O GoYcrno Ferleral não porlerá rntervil' 
e n1 ne3·9c ios peculiar8s aos ~sta.clos . sa.lvo : 

1° Para repellit· i nvasão es trangeira, oa 
ele um Estado em otLl.1·0 :· 

2° Pa1'1t ma nte1· a fórn1a Tepublicana fecle 
r::t.Liva; 

3° Para restabel ece:· a ordem o a tra.nquil
liclade nos J:;stados a r equi s ição llo .; respec
tL vos O'Overnos : 

4°
1 

r'ai·a :t'S sÚgu1'::tl' a exec 1J ção rlns leis do 
Cong1·esso e o camprin1ciYto d:.ts se ntençns 
foderaes . 

}Lrt . '/. 0 

E' da compcl:encia e:: clnsiva cb União cle
c reta.r : 

iº Impostos sohra a irnpor Lação ele proce
dencia est.range it·a; 

2° Dj1·eit.os de en tirr\,dn.. r,;il1jclJ. o e!-:itndf .. de 
navios. se nLlo livre o Corn1L1erc io de cos
teag-1-~nl ús 111 ercaclod:.:s nar-ionaes. hem co1no 

' {;s estrang-ei1·n.s que jú tanha,111 pn.go iff.po.sto 
de in1 po!.·taçKo ; 

30 Taxos de sello : 
4° Con trilii dt~ões pOsta.es e tefog-ra phícas : 
5° .A c1'CLtrJf\.O e n1ann tc nt:üo de a l fandeg·as ; 
(io .A. institnic::l.:J de h:-1:·H: o :-; crni..;s ores. 
§ i.º Os imr.in~ t os cls~ r e tacl% pela União 

elevem ser u niforme.s paril todos º" 1-:staclo'. 
§ 2 . o As ]oi->, actrJR e 11 cnL1:' 1 <.~:1 d as ;tncto

ridacles ela. U ni:l.o exec : 1tnr-~e-h :l o, e~11 todo o 
paiz, pot' t\rncc i :)n~u·i os fede1·~t.es. 

,\t·t. S. u 

E" YNbclo ao Gnvel'no F cJ .,..a l c;·an.r. de 
qnalqttel' morlo, dlc:tincc.'<)8::.i e prPfet·1~n.ci:ts 
( ~ in frH'(it· dos portos de un:; c o ~1ü·a o::; de ou 'ros 
E:=; tados. 

Art. 9. u 

]~· d:t enn1p ~ t·ncia ex cLi. :;;iva dos Estudos 
deem"" t' impostos : 

·l 1
) S11bi·e '1. exp .. n·t.ru.:;i.n d? 11 :e:..·cadoriass , que 

ntln sejan1 de otJtl'o::'\ Es·t;1 _dr'"" : 
2° ~hlH·e :J. }JL'U}.IL'ieü .. Lde 'tJ i·rj toriat e sobre 

predi 11~; 
3() f;n liL':! t1· ::-i n':nn is~ii.o 1le i·11·apl'i ?. do.de , ; 
40 Snl.n·a i n~lastt·ia..-; e pr:)'.iss;ie>~. 

1 

§ l . 1) l~' i s:~ n ta dz i !11p Ht.1)::;. w1 l ~:; !.n. cln prn~ 
~,,nde .Re e~~[lO L' L a~'. <.:. tiruJlle_;:.1.0.- Üu-S U\i.l.l'US 
J',::; t:.1tlo~. 

.... 
~ 
~ 



J 

Projeclo de CortsfituiÇão dos Estados Uni los do 
Rrazil 

§ 2.0 Em 1898, ou ant~s s i o Congresso de
l iberar, cessarão de todo os direitos de expor
tação. 

§ 3. 0 Só é licito a um Estado tributar a im
por tação de mercadorias eskangeiras, quando 
destinada a coilSumo no seu terl'itorio, re
vertendo, porém, o producto do imposto para 
o Thesouro Fe de i·a l. 

Arh . 90 

E' prohihido aos Es·tados tt-ilrntar-de qnal
qui;.r modo, ou embaraçar com qualquer· difli
culdade. ou gravame. regulamentar, ou ad
ministrativo, actos. instituições, ou serviços 
esta belecidos pelo Governo·da União. 

Art. 10 

E' vedado aos Estados, como á União : 
1. o Creat• impostos de transito pelo terri

torio de um Estado , ou na passagem de um 
para outro, sobre productos ele outros Estados 
da.. Rep~blica, ou estrangeiros~ e beiu assim 
sobre os vehiculos, de terra e agua, que os 
transportarem : 

2 .º Estabelecel", subvencionar, ou embara
ça.r o exercicio ele -ct1ltos religiosos ; 

.3. e Prescrever leis retroactivas. 

Art. 11. 

Nos assumptos que pertencem concurren
temente ao Governo da União e aos Governos 
dos Estaclós, o ex:ercicio da aulot'idade pelo 
primeiro obsta a acção dos segtrndos e an
nulla, de então em diante, as leis e disp :>
sições della emanados . 

A1·t. 12 

Além elas fontes ele receit;1 d isc1·imina,das 
nos arts. 6° e 8°, é licito á União, como aos 
Estados, cumulativamente, ou não. crear 
outras quaesquer, n_ão contravindo o disposto 
nos a1·ts. 7°, 9° ·e 10 § l º . 

Art. 13 

O direito da Un"ião e o dos E stados a le~ 
gislarem sobre viação ferre::i e navcg- ação in 
terior será regula do por · lei do Congresso 
Nacional. 

Redacção pnra 2'.a discuss:io do projecto 
de Constituição dos Estados Unidos do Ilmi l 

§ 2. o Só é licito a ].iin" Estado t ri butar a 
importação de mercadorias estrang-eiras, 
quando destinada a consumo no seu te rr itorio, 
l"everLendo, porém, o proclueto do imposto 
para o Thesouro Federal. 

1 

~ 
.· d 

("i~<4rt. 10 
· ., ,). . 

E' pr ohibiclo1 ;iY:Estàclos tr ibtrtar ben s_ e 
rendas fecleraes ·ou sei·v1ços a cargo ela Umao 
.e reciprocamente . 

Art. H 

K veda d-0aosEstaclos, como á União: 
1. o Crear impostos de transito pelo t?t"l'i

torio de um l<-staclo, ou na passagem de um 
p.ira o_utro, sobre prodt1ct os ele outros Estados 
fla Ref5ubl ica, ou estrangeiros, e bem assim 
sobre · .. C's vehiculos, de terra e agua, que os 
trans p<>rtarem ; , 

2. o E stabelecer, subYencionar. ou em'ba-
raçar o ex:ercicio de cultos "r eligÍosos , ' 

(") 

Art . 12 

Além das fontes d\- ·receila discriminadas 
nos ar ta. 7° e 9o, é lic ito á União, como aos 
Estados, cumulativamente, ou não, cr~ar
outras quaesquer, não contravindo o dis
posto :cos arts. 7º, 90 e 11 § Lo 

Ar t. 13 

O direito da União e dos Estados de 18'
gisln r em sobre viação .ferrea e navegação 
interior, será regulado ,p.or "lei do Congresso 

·Nacional. 

(') Para. ser incluído nas Disposições Geraes. 

Frojecio ele Constill!ifão nos Estados Uuidos do 
Rrazil 

Art. 14 

As Coi·ças de terrn e mar são instit11kões 
n;,.cionae~ permanentes, destinada·$ á defesa 
da pa td a no extel"ior e ú mat1 utenção das_ leis 
n o [nlel'ior . 

Dentrn nos Ümites clft lei, a f01•ça armada 
é essencialmente obeclien1e n,os seus supe
t•iores hie1·0..rch1cos ç ob.rigacla a suste1rtar 
c.ts instituiç.ões constitucio1i aes. 

Art . 15 

Silo 01· g-J,os da so f:e ran ia . nadonal os po
tlerei; ]egisJa\'i1io, executivo e jndiciarjo~ J1 .1r-
1nonicos e incle.peaclen tcs ·entr e si. 

SECÇÃO I 

DO PO DER LEGISLATIVO 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GEllAES 

Art. 16 

O poder legislativo é exercido ·µe lo Con
gresso Nacional. com a sancção do Presi
t!B nte ck Repablica . 

§ 1 . o O Congresso Nacional compõe- se de 
dois rarnos: a Camara. e o Sena.do. 

§ 2. o A .eletçiio para senadores e depu
to.dos á Ca.n1ara. íar- se- ha siinultaneainente 
em todo o paiz. 

§ 3. o Ninguem pôde ser, ao mesmo "tempo, 
deput.<•,do e senador. 

Art . 17 

O Congres so reunir- se- lia, n a Capital Fe
dera l , aos 3 de maio do cada anno, incle
pe ndP.tüemente ele convoca cão, e fu n çcionarà 
q•tat ro mezes , da data da abertura, podendo 
s~r prorogado, ou convocado extraordinaria
mente . 

§ i. o Cada legislatura durará tres a nnos. 
§ 2. o Em caso de vaga, aberta no Con

gresso, por qualquer causa, i nclusive a. de 
renuncia, as a utoi'ídades do respectivo Estado 
eariio proceder immediatamente a nova 
fleicão . 

=- ..-1· 
l ' ...__,;.,:!'' 

Ticdaq:iio ji ~r~ 2.' <)isc11 s,1ão tio pro,ic~ l o 
de C<ins!iluivào dos Es tados Unitlos du Brazil · 

Art, 14 

.. \s forps de t?.l'ra e mar sito institniçõe,s 
nn.eionacs pe rma 11en t.es, destinada::; à. defesrt 
rla patl'Üc n o exteriot• e á manutenção das 
leis no interior , \ 

Dentrn dos li m ite~ ela lei, a frn·ça ari1iacla é 
e.'"3sencialn1 e nto obediente aos SPus sup~r io res 
hiern.rch icos, e oüri.gada a sus ~entae as in
st itui ções consLitucionaes. 

At·t. 15 

Sei.o or·s-ii:os da sob.eran ia n::ici01rn.l os po
rlt•t'('8 Jegi.::;la t. ivo, e~ec : 1li vo oj nd :c ia1·i 0 ~ l1ar-
1non icos e -incl~p~nclent::!:S cntr..:! si. 

SECÇÃO I 

DO PODER LEGISLATIVO 

C.\.PI1'ULO I 

BISPOSIÇÕES GERAES 

. Art. 16 

O podp.i· legisbt [ vo é exerc[do pelo Con
uresso Nacionat conl. a sanccã.o de Presi-
Lle nte ela RepulJ!°ica. -

§ i . o O Congresso Kaci r'mal compõe- se de 
dois ramos : a Camarii dos Deputados e o 
S3 naclo. 

§ 2. o A eleição para senadores e clept1tados 
far -se-lla s imultaneMnen-te em todo o ·paiz. 

§ 3 . o Ninguem pócle ser, ao mesmo tempo, 
deputado e senador . 

Art. 17 

O Congresso reunir-se- lia, na Capital F e
deral, a 3 de maio cle·cacla an no, i nclepenclen
·temente de convocação, e funccionará quatro 
rnezes, da data da abertura, p odend-0 &er 
prorogado, ou convocado extraorclinaria~ 
mente . 

§ i. o Cada legisla tura durará tres annos. 
§ 2.º O Governo elo Estado em cuja re

presentação se der vaga por qualquer causa, 
inclusive renuncia, iará proceder i mmediata
mente a no1·a eleição . l """ . .;J • 

' "-l'' 
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A Camara e, p Senado trabalh.arão separa
damente, funccionando em sessões publicns, 
quando o contrario se não resolver por 
maioria d~ vot;,s pr~sentes, e só clelibe!·arào, 
comparecendo, em cada urna das camaras, a 
maioria absoluta de seus membros. · 

§ 1. o Os .regime nto!=: elas duas Can1aras es
tabelecerão os meios de compellir os membros 
ausentes a comparecet'. 

§ 2. o Cada uma dellas verificará e t'econhe
cerá o poder de 'seus mem br~s. 

Ari. 19 

Cada uma das camaras elegerá a sua mesa, 
organizará o seu regimento. in te1·no, comrni
nanclo penas disciplinares, inclusive a de 
exclusão temporada, aos respectivos mem
bros,. nomeará os empregados de sua secre
ia1-ia, e regulara o serviço de sua policia 
interna. 

. Art·. 20 
.t . :. 
Os deputados . e senado-re~ são inviolaveiis 

por suas opiniões, palavras e votos no exer
cício do mandato. 

Art. , 21 

Os deputados e senado1·es não podem se1• 
presos, nem processados criminalmente, sem 
prévia licença de sua carnara, salvo fhgrante 
clelicto. E, neste caso, levado o processo até 
pronuncia exúlusiva, a autoridade processan l.e 
remetterá os autos á camara respectiva,• par<\ 
resolver sobre a procedencia da accusação, 
si o accusaclo não optar pelo julgagiento ira
.mediato. 

Art. 22 

Os membros das duas camara5, ao tomar 
assento, coniral:iirão compromisso formal, em 
sessã,a publica, de bem cumprir os seus de
veres. 

A:rt; 23 

:Dui:'an'fe as sesgoes vencerão os senadores 
e ·deputados um subsidio pecuniario, alem d;i. 
ajuda de custo, fixado pelo Congresso, no fim 
de, cada legislatura; para a 

1
segurnte. 

_, 

[ 
!'1. 

fü;idaer.ão· para · ~.• diSCüssão dn -p1;ojcelo "~ 
de Constituição dos Estados Unitlos do Br,azil 

Art. 1B 

A Camara dos Deputados e ,o Senado tl'n
balhnrão separadamente e em sessões pu
blicas, quando não - se resolver · o contrario 
por maioria de voi.ci; ; As deliberações serão 
tornadas pela maioria absoluta dos seus mem-
bros. ·-'. 

Paragrapho unico. A cada uma das ca
maras compete: 

Verificar e r,econhecer os .poderes de seas 
memtiros: 

Eleger a sua mesa: 
Organizar o seu i-egilnento interno : 
H.egular o serviço ·de _sua policia, in t(l:rna; 
~omeor os empregados de sua secretaria. 

Art. rn · , 
i 

Os dep·itaclo8 e senadores 
por suas opiniões, palavras 
cicio elo mandato. 

Art. 20 

"• 
•\ 

1 

s fo i hviol:neis 
e votos no exer .. 

Os depn:taclo_s e os senadores, desde que ti
verem re•:ebido diploma a té á nova eleição, 
não poder'ão ser presos, sal ,.o caso ele !iagl'an
cia ~m c1 '.ime inafiançave 1, nen1 processados 
çriminalrnente se1n pré via. licença de s ua 
camara. ~, neste caso, leva.do o proce.sso n t.é 
pronnnci: <exclusive, a uutoriclacle p1·ocessante 
ren1etterá;'. os autos á can1nra l'espectiva, pat·i:t 
resuly<rr ~o·bl·e· a procedencia da accusa~~ão, si 
o accusad :o não optar pelo JUigamento imme
clüHo. 

Art.. 2i 

Os merJoro" dns duas camaras, ao tomar 
assen-to,· e.imtra hirão compromisso fo.rrnal, em 
sessão p11blica., de bem cctmpeir o;; seus cle
veres. 

Art. 22 · 

Durante as 1:ess<Jes vencerão os senadores e 
deputados um , subsidio pecuniario ig·ual, alem ' 
rfa ajuda ele casto, fhaclo pelo Cong-resso, no 
fim de ~ada le ~islatura, para a ·seguinte. 

Proj~elo de Consliluição dos Eslados Unidos dó 
· füazil 

· Art. '24 · 

Os me;11bro's do Congresso não podem re-' 
celier do Poder Executivo, emprego, ou com
missão remunerados, excepto si° forem mi-ssões 
diplomaticas, commisspes militarns, OLl_ car-' 
gos de accesso ou promoçii.o legal. 

Pa1~agrn.pho nnico. Durante o cxercicio le
gislativo cessa o ele outra qualquer foncção. 

Art. 25 

~ão condições ele elegibiliclacle par<i o C;on-
gres~o ~acional: . · 

1. o Estar na poss<'.· elos .direitos ele · eleitor ; 

2.o Parn n Cnmara, ter rp.ai~ ele quatro an- · 
nos de cichiclão lm1úleiro, e mais de seis para 
o senado . 

Art. 26 

S:J:o ine!Pg'h-eis para o Congresso Nacional: 

1.º Os r eleg·iosos reg-ulares e >eculares, bem 
como os arcebi spos, bfapos. vigarios gera.es ou 
roran.,os, parochos, coadjuc•.orP.s e todo~ os. 
R~cerclote s que exc rcer2n1 autoriclacl2 na!5 suas 
respectiva.:; coníiss.õ~s ; · 

2 .0 Os Governaclore::; : 
8.o Os chefes ele polici::t ~ 
4.º Os commanclantes de arrnas . bem como 

os de1nais f nccionario~ -militareR, que exer
cerem conunandos de fot•c;as ele terra e mar 
equiva lentes, ou superiores; 

5.º O;; comma nclautes de corpos policiaes; 
6 .o Os magil3trados, ·~a.Iv o si e~ti~·erem 

avulsos ha. n1:l!is de nrn ano o: 
7.º Os fonccionarios administrativos clemis

si veis inclepenc.lenten:;~nte de se.n ten~~~. 

CAPITULO II 

DA CAMARA 

Art. 'l7 

A C<tma"rn compõe-se ' á~-1'.leputaclo~ eleitoR 
pelos Es:ados e pelo Distr1cto Federal, me
clíant~ o suffragio tlirecto. 

füdncção 11ara fi!.a discussão <lo projeclo _ 
de Constil.uição dos Esiados Unii\os do ~raziJi 1 ~· 

fJ1' 

Art. 23 

Desde que tenham sido eldt.os, os membros 
elo Congrnsso não podem celebrar contractos 
com o Pode!' Executivo, nem clelle 1•eceber 
e~11pregos ou comnüssqes re1nuneradas . .. saflvo 
missões diplomaticas, commissõ~s· militares, 
ou cargos de acce;)so ou pro;noção legal. 

Pai'agrapho unico. · O mandato legisl ativo 
e inc0111pativel com o exercicio de qnalq110r 
outra funcção durante as sessões. 

Art . 24 

O <lepntaclo ou o sencidor não pócie ser no
meado .pa1·a cargo diplomatico ou commando 
nülitar se1u licença. d(). respect iva Cama!ra~ 
ne1:.1 ser presidente ou fo,.er parte de directoria 
de bancos. cor:'1pn.nh ias o n 01np1'ezas q Ue gozem 
cle 'Ü\vores elo Uoverno Feckral. 

Art. 25 

São condi ções de elegibiliclacle para o Con-
gresso Nacional: .. 

10 EstaL· nR posse cios direitos de c,icladão 
hrnzilei1·0 e ser al istavel <:orno eleitor; 

2º Parn a Camarn, ter-ma.is ele qua"tro a-nnos 
ele cirlaclão \irazileiro, e nmis .. de seis· }Ja·r.a: "'-
Senado. ., 

Esta disposição não compr ehende cs ·cida-
dãos a q ne re!'erc-se o n. 4-clo art. 68. , 

Art. 26 

Q Con12·t·eRRO. em lei e1::pcc Ln 1. declararfü os 
casos cl f: '·i nconipa tibilidacle eleit'oral. 

CAPITULO II 

DA CAMARA. · DOS · DEPUTADOS 

Art. 27 

A Gamara dos Deputados se coin~iõe dos 
repres·entant~s da .Nação eleitoS'"' por E~·ta,dos 
e pelo Distl'icLo Federal, meclian te suflhigio, 
rlit·ec·to. · · 

,. •: 
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Projecto de · Constituição dos:·Estid0s-0Unidos' dq · 
Brlllir . · 

' § ·Lo O num,ero· dos Dáputados será fixado 
P,EÍlo Congresso, ~m proporção que -não exce
<iéxá ?e Uin.por_ setenta mil habitantes. 

§ 2.º Para este fim mandará o GÓvern'o 
Federal_ proceder, dentro em tres ·annos \]a 
inau_gt.ira,ç~o do primeiro Congresso, ao -recen·
s·eamento.· da população da Republica, o qual 
s e reverá d·ecennalmen te. 

Art. 28 

COmpetEt á ,Ca_mara a infoiativa de todas ,as. 
leis:- de impostos, a fixaçãfr das forças '.d·e· : . 
terr.a .e mar, a discu,ssãq: _dos pt•ojec eos otfe::
re<:iiélos pelo Poder ~xecuttvo e a declaração 
da procedencia ' ou improcedencia: da ac-
cU:sação contra o Presidente .da Republica, 
nos termos do art. · 52. · 

CAPITULO 11I 

DO SENADO 

Art. 29 

O Senado compõe-se dos cidadãos elegi veis 
nos te.rmos do a rl. 25 e maiQr~s de 35 annos, 
<iscolhidos pelas legislaturas clbs Estados, ,em . 
número· de tres senadores por ead-a .urri ; .me-
diante pluralidade qe votos. . . 

~ · Paragrapho unico. ps aenador.es'do·D.istricio . 
Federal ~erão eleitos pela fórma · instituicla 
para a eleição do.Presidente da Republica. 

Art. 30· 
O ·mandato i:le sedador durará norn annos, 

renovand·o-sé o· Sênado' pelo ter.ço triennal
merife. 

§ 1. 0 No primeiro a,nno <la primeira legis
latura, logo nos trabalhos. prepara torios, dis
criminará o Senado o primeiro e segundo 
terços de seus membros, cujo mandato ha de 
cessar no termo do primeiro e segundo. trien
nio. 

§ 2. o Essa discriminação effectnar-se-ha 
em tres listas, correspondentes. aos tres terços, 
gradtia_ndo-se os se nadores de cada Estado e 
os do Districto Federal pela ordem de sua. 

· votação respectiva, de modo que se di-s Lribua ·· 
ao terço do u,! timo 'triennio o primeiro votado 
no Districto Federal e em cada um dos Es- / 
tados, e aos dous terços• Seg'uint'es· os ou tros 

1 dous nomes na escala dos suffragios obtidos . 
§ 3. 0 Em caso de empate, considerar-se-hã'!' 

fav.orecidos os mais velhos, decid~ndo..:se poi· 

"'"''º· '""º'º. ''''"" ''"''· · / 

I 

! 

· Rc<l,a<t;ão para -2,:i.; dismssào. d'o,,_ri·oje'êfo 
d~ Con~itui~ão dos ~sladus Utüdos do : BraziF 

• • 1. · , i 1 

-~-· ~~~~~--~~~~~~~-'--~~~ 

· § 1. ~'·. O numero de Deputados será fixado . 
.pélo O ingresso, érri proporção ·que não exce- · 
derá d( um;por setenta mil hàbita.ntes, niio 
devend·o esse nume1·q ser inferior a quatro 
. por E• tndo. ' 

§ ·2."0 Para·este· fim mandar á o Governo Fe
deral. ·proceder, d.esdA j~á . ao recenseament<;> d~ 
poJ.?ulação· d-a Repubfüca ," o qual se re>erá 
decennalmente. 

Art. 28 

/ Corripe,fe á Camar,1t Í a iniciativa de todai;; 
:is le is de· impostos, .. das le is de fixação de 
forJ;a~ d!'l · terra: e ·'mar, i da· discussão-dos pro
jectos ofl'erzcidos pelo Poder Executivo e a 
deClaração da proceclen cia ou il)lprocedencia 
da ·accitsação contra ·o .Présidcnte ' da Repu
blica nos te rmos do art. 52. e contra os Se
eretarios-de' E'sfadó nns ·crimes' connexos com 
<rs do Presidente- da Repuolica. 

CAPITULO III 

DO SENADO 

Art. 2'.l 

O Senado compõe-se de cidadãos P.leg-i "e1s · 
nos termos do art. 25 e maiores- ele 35 a·nno•, 
em numero de· tres Renadcre.s por cacl<i. ~stado' 
e o · DiS.t-ricto Federal; eleitos pelo mesmo 
-modo ]J!Jr ;que o.são -os Depu tados. 

Art. 30 
O mandato ·-dif senador durará nove annos, 

renov·ando-se o Sena do pelo terço tdenn al
niente. 

(1. º) 

(2. º) 

(3. ~ ) 

(i)' Os §§ J0
, fo e a•>roram tr:rns!er-idos ·pom as 

disposições transüorias ;-

., 
-l~1:ojccro ,, dc .f.onslitui~ãa: dos".Estado:S: ·unÍilos;dó 

· Braii'l- · 

§ 4. 0 O ma1{dato do senadpr eleito em sub~ 
stituicão de ontro durará o tempo restante ao 
do substitu ido . 

Art. 31 ,.... 
·o Vice.:.Presidente da Republica sPrá ipso 

f acto o presidente -do Senado, onde s6 terfl o 
YOtO de quaJida.cJe, e Pérá Sllb~titnido, nas 
a use ncias e . impedi meu tos, pelo vice-presi
dente, dessa Carnara. 

Art. 32 

. Compe-te prh-ativa mente ao Senado julgm· 
o Presidente ela Republica. e os demais func
clçn arios fecleraes designa-dos pela Consti
tuição, ·nos termos e pela fórrna que ella 
prescreve. 

§ L o O Senado, quando deliberar como 
tl'ihunal de jnstiça, será presidido pelo Presi
dente do Supremo Tribun a] Federal. 

§ 2. o Não pr(•ferirá ~entençti condemna
ioria sinão por dous Lerços dos rneÍnbros 

. p1·esentes. 
§ 3.o Não poderá impor outras penas mais 

que a perda. do ca rp·o e a inc11pacidad e •de 
•;xer cer q1:alq11 er C!utro, Rem prejuizo da ~cr iio 
<la j ustiça Ol'djn:q·ia. coutt-u o conden111udo . 

CAPI'l:ULO IV 

DAS A TTRIDUIÇÕES DO CONGRESSO 

Art. 33 

Compete priva liYamente ao Congr esso Na
cional: 1 

1. 0 Orçar a · r eceita, e fixar -a · despeza fe-
deral annilalmente; · · 

2. 0 Antorii'a o ·poder rxecutivo 'a contrahir 
empresLimos, e fozet• outl'as l)perações ele .cre
dito; 

:3. 0 Legislar sobre a ·divida pnblica, e esta- ' 
belece ,· os meios para.o "eu pagamento; 

4.º ·Regular a arrecadação e distribuição 
d as rendas nacionaes ; 
. 5.º Regular ó commercib internacio nal , b?.m 

como o dos !Estado• entre si e com o Distl'icto 
f<'eàeTial, a lfandegar portos, creur ou supi\ri
m ir entrepostos: 

() .
0 Legis lar sobre a navegação dos rio,s, 

que b.1nhem._ mais de. um Estado, ou corr11m 
por terdtorio' estra ngeiro; 

··'t·.o- Determimii" o--· peso, vxl·or; inscripção, 
ty.po e· rl enominâção das moedas: · 

;,;_o Crear -banco~ de emissão, leg.isl<J,r sobre 
al ia, e tríbutal-a; · ·· d 

f .,., 

. ' f( . . 

• : füiac~.ào· Jl:it'á- 2 ~ . -dísct~ssful· cd-ll' ' ~1'.0!ieet~;~ .· 
, qe, .CónstiluiÇão_ 4:os~.~E,st?~-os/fü1Jdtis, d'cVIYi'a:zif:;t ·. 

P a ru gra pho unico. O mandato do senader 
eleito em substituição de 9utro d'urará o temp0 
restanLe ao elo substituido : -

Art. 31 

O Yice-Preoidente da R epublica será ipso 
faci-o o pt·esiclente do Senado, onde só terá .o 

; voto de q1ialidade, e será R1thsütui·do, rfag, 
ausencias" impedimentos, pelo vic~-presidente 
dessa can1ara .. 

. Art, :12 

Compete prh·ativa-mente:Ío Seµ.ado j·ulga:r o 
Presidente da Repnl>h"c:a e os clem.ais fo11ccfo>
narios foderaes designados péta Con•ti t \iição, 
11os termos e pela fórma que alia prescreve . 

§ 1. o O Senado, quandc:> d elibera.~ como 
tribunal de j11stiça, será pres-htido pelo Presi
den Ledo Supremo Tribunal Federal. . .. 

§ 2.0 Não proferir:í. sentença condemua
toria s in ão por dous 1 wrços dos membros 
presentes. · 

§ 3 .o Niio poder·í. impor Qlltras penas mais 
que a perda do cargo e a i 11capacirlade de 
ernrrer <jualquer outro, sem prej 1izo da ncç~o 
da. justiça orclinuria. contra. o condenu1ado. 

. CAPITULO IV 

DAS ATl'lÚBUIÇÕE~ DO CONG RESSO 

Art. 33 

Corn pôt-e priYativamente ao Congresso Na
cional : 

1 ° Or_çar a receita, e fixar a clesp"éz:t foderal 
annualmenle, tomando as co11tas da receita e 
despeza d·e cada exe rcício financeiro: 

2º A11torizar o pod'er execut ivl) 'a ccintrahir 
emprestimos, e lazer outras op(·rações de cre
dito; 

;Jº Legislar rnbt'e a divida publica. e est.a- .. 
bélecer os meios para o seu pagtunento; ' 
_ 40 Regula·r a arrecadação e d1s~l"iuui1:ão das 

· rencl i;is federaes; 
5º Regular o .commercio i·r.t<>rn:\cion;il, bem 

con10 o dos Estados entrt! Ri e com o Di str icto 
Fcclet'a.J, alfandegar ponos, cr·eal' ou s ~ppri
mir e1ürepostos ; 

(). u Legislar sobre a na''!.:•ga:ção doi; rjos 
quando banhem mais de nm l~ stodo o,u es
tendam-se .a territo1~1os estrangeiros; 

7. o Deter'm i nar o .peso, '' " lul' . .. i irscl'ipção, 
1ypo e denomin:tçiio das ·moedas; 

::!.º Crcai· h:rnccs ele emissão, legisla r sobre 
ella, c ti·ilmta l,a.; " 

~ ~-1 

.... 
"it 
~ 
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9 .<> Fixar o padrão dos pesos e inedidas : 
-IO. Resolver ·definitivamente sobre os li: 

mi tes dos Estados entre si, o.s· elo Districto 
Feder al e os do territorio nacional com as 
nações li mi troph·~s ; · . 

1 l. Decre tar a acc:1sação do Presidente da 
Republica nos casos do 53; 

12. Autorizar o Governo a declarar a guerra 
e fazer a paz ; 

13. Resolver '1.eflni·tivamente sobre .os tra
tados e convenções com as nações estrangeiras; 

f 4 . Designar a capital da União: 
15. Conceqer subsidias aos E,stados na hy

po these do ' a:rt: · 4•"; · 
.16. ~egislar sobre o serviço dos coneios e 

telei;tt"aphos; . · 
17-_ :Adaptar o l.'eg·imen conveniente á se

gurança 'das fronteiras :· · 
18. Fixar annualmente as forças de terra 

e n1ar ·~ ·-- 1 

rn. Regular a composição do exercito; 

20 . Çonceder, o_u negar · p~ssagem · a forcas 
estrangeiras pelo territo rio do pa iz, para 
operações militares ; . 

21. Mobilisar e ui.ilisar a forca policial dos 
Estados, nos casos taxados pela Constituição : 

22 . Declarar em eotado ele sHio um 011 ma is 
pontos do territol·io nacional~ na emergencia 
de aggressão por forças esti'angeir;i.s, 011 com
moção interna, e ·approvar ou SllS j'.le nder · o 
declarado· pelo Podel' Executivo, ou seus 
agentes responsaveis, na ause11cia do Con
gresso ; 

23. Regular as condições e o processo da 
eleição para os cargos federaes em todo ó paii; 

24 . Codificar as leis civis, criminaes e com
merciàes ela Republica e bem assim as pro
eessuaes ela justiça federal; 

25. Fixar os vencimentos dos llfinistros ele 
Esta.do; . 

~ ... J • : ,• ., . 

26. Crear e· ·snpprimir empregos publi·cos 
fedet·aes; · fixar-'lh0s ' as ' attribuições., e esti-
pular-lhes. ºS. vencim,enlos; . 

Z7. 'lnst1tu1r trilm nacs sul.Jordmados ao 
Supremo 'l'ribunal Fedem! ; 

28. Legislar con-t.r::i: a pirataria e os atten·
ta dos . ao direito das gcn tes ; 

29. Conceder amu i'stia: 
30. 8onimu°tar ~ pei•eloa'i- as penas impostas, 

·Crimes · ele ·r ésponsal.Jilidade; aos func-
po" arios federaes : · 
cion. Legishu· sol;re terras ele pro1Jriedacle 

dna} e .min?-S ; 

ncdfit~ão para 2.a cliscussão do ]irojcclo 
de Cons!iluiçào dos Es!ados ·unidos do füazi 

9.° Fixri~o · padrão dos peso~ e medidas; 
10. Approvai· os tratados d" limite celebra

dos pelo~ Estados entre si e resolver os con
flictos que se susºcitem entre elles a tal res
peito. 

11. Resolver definitivamente sol.Jre os li
mites elo Districto Fedet•al e os do lt'n·itorio 
nacional com as nações Jimitrophe~. 

i2. Autbrisnr o GovfH·no, n. cl cc larar a 
guerra, esgotado o recur . ..: o do arbitI"an1ento, 
e a fazer a paz; 

13 . Resolver definitivamente sobre ostra.
taclos e convenções com as n ctções e, trari
geira.s; 

14. Designa,r a capil<J.l da União; . 
15. Conceder subúdios aos Estados na hy

pothese do ar t. 5°; 
16. Leg i·sfar sóbre o Rerviço dos correios e 

t~Jegraphà~ ·; . , . · · 
17. Adopta.r ·o. reg:ime11 com·eniente â segu

mnÇa das frontei°ras ; 
· 18 . !<'ixar annualmente as forças d.e ·terra. 

e mar; 
19. Legislar sobre a organização do exei·-

cito e da. armada; . · 
20 .'. Conceder, ou negai· passagem: a for ças 

estrai,i1<eiras P<:ilo ' territorio do paiz, para 
opeeações militares : · 

21. Mobilisar e utilisar a . forç<t poHci;d ilos 
Estados, nos casos taxados pela Conslit11ição; 

22. Decla rar em es tado ele sitio um on mais 
ponto~ elo t0rritorio .nacional, na· emngencia. 
de aggre.1'são por forças estrangeiras ou de 
com moção interna, e a.pprova-r 011 . snspe11der 
o sitio que bo11ver sido declarado pelo Poder 
Executivo ou seus agentes respoMaveis, na 
ausencia do Congresso ; . 
- 23. Reg-u·lar as condições e o processo ela 

eleição · para os cargos federaes em todo o 
paiz; ·" . 

24. Uecretar as leis processuaes ela justiça. 
federal ; 

25. Estabel~cer .leis uniformes sobt·e n at.u-
ralisaÇão e fallenci'a ' ; . l 

~8. Defink e pu·nir.os .. cri!mes . ·politicos, os 
de :falsificação de moeda e :dos titulas . pu
blicas da União, e os commettidos no alto 
i:nar; 

27. Fixar os vencimentos do3 Ministros de 
Estado ;, • . 

28. Crear ·e ·suppriinir empreg'os pciblicos 
fecleraes; ' fixar-l'hés · as attribuigões, e esti-
pular-lhes ·tis vehcimei1toi; ; , .. , .. . . . 

· ·29. Organi,zar ajustiça federal; nos termos . 
do art. 54 e· seg'tún tes da: Secção lll ; 

30. Legis13t_r con'tra a pirataria e os aHcn
taclos ao ·dü·1'1to das gentes; 

3i. Conceder amniRtia ; .· • :'· · 
32. Commutar e perdoali aa·penaR impost.a_s, 

por crimes d~ ·responsaliil1dade, aos func-
cionarios fe'dellaes : ·· ! · · 

3~. Legisla:~ sorlre ter~as ., de prspr~ed.ade 
nacional e minas; t 

\ 

Pl'ojccfo de Cons:iluição. dos Eslafos Uni:los un 
Brazil 

32 . . E.statuir leis peccJ i:i.~es ao Dist.ricto ' 
.Federnl ; 

33. Subrnet:er a legis lação . e~pecinl o• pon~ 
tos elo territorio da H.epu blica necessarios 
para a fundação de arsenaei, 0 ·1 out.ros esta..
helecimenlos e instituições de conreniencia 
federa l ; 

34 . Legislar sobre o en;;i no superior no 
Districlo Federal ; 

35. Regular os casos de extradição entre 
os Estados ; . 

36. Velar na gnarcl~. da Constit:tição e elas 
leis, 'e providenciar sobre as necessidades de 
caracter federal ·; 

37. Decretat• as leis e resolucõ~s nece•oarias 
ao exercício dos poderes, em que a Consti
tuição investe o Governo da União; 

38. Decretar as le.is organ.icas parct a exe
cução completa ela ConsLiLuição. 

Art. 34 

lnc1!mbe. outrosim, ao Congresso, mas não 
· privativamente: 

1. 0 Animar, no raiz, o dP.~envolvimento ela 
ecluc·i.ção pul.Jlica, a a::-"1cul t1u·a, a industria 
e a .im1nigra1.;ão; · 

2. o Cr2.ar instit,1ições de ensino superior e 
s e cu odariu no Estado ; 

3.º Prowr á instri1cção p1•imaria e secun
daria. no Districto . .Fecleral. 

Paragrapho unico. Quaesq11cr outras cle•
pezas ele caracter local, na Capital da Repu
blica, incumbem exclusivamente á a utoricbde 
municipal. 

CAP.11'ULO ·V 

DAS , LEIS J!! RESOLUÇÕE;:; 

Art. 35 
1 

Salvas as excepções do art. ·2s, todos os p1'o-
iectos ele lei podem te" origem indistincta
n1ente na Gamara, on no Senado, soh a iµi
ciativa d~ qualquer dos seus membros, ou 
proposta em mensagem do Poder Executivo. 

Art. 36 

O projecto de lei; a.doptaclo n'uma das ·ca
maras, será s" bmettido á outra; e Psta,. si o 
approvn.1·, envial-o-h a noPoclerExemüivo: que, 
acquiesceEclo, o sancciunará e promulgará .. 

Rcrlner.ão para 2.o 1liscu ss~o tio pr11j c.1ro 
de Consliluirão dus Es:afos Uni los do B!·azil 

34. Legi8lar sobt·e orrranizac;ü.o in11nicipal 
do Di~tl'icto F ederal. lie;~, c•>in-1 Rol.ire a po, 
licia, o ensino s·1iJ3rior e os demaiq sernvos . 
q-ie na Carital fo ram res2t'l'aclo> p:,ra o go-
Yet·no da· União: • 

35. S11bmette1· ·á legisbç:fo especin,l os pontps 
do territõl'io da l{ep11bl1ca. nec•ssario;; p:1 ·ra a 
fonclação ele arsenaes, ou outros est:1 beleci
mentos e institui~ões d~ c:.rnvenienc i<i federal; 

36. Regular os casos ele e::;;t.racliçfio entre os 
Est:iclo~ ; · -

37 . Decretar ns ·leis e re•olncões necessarias 
:i.o . "."ercicio dos pocl<Jt'as q1Íe pertencem á 
Uniao · ' · 

3~. Úecre tar as lei·s orpnica~ p:ira a exe
Cll\'ªº com[)leLa ela Constituição. 

Art. 3:1 

Íncnn-1be. outrosim, ao Con,.,.res.;o . nll'ts nã.o 
p~·ivativanie nt e : . 

0 
• , } ...... 

1. 0 Velar na. gnard:i da Co nç;titni\~5o e ela~ 1 

leis e vrov iclenciu. 1· sobre as nece:;-, iLl:.u.bs de 
caracte r r~det·al; 

2.0 Animar no p;.tiz o cle<envo\vimento das 
l etras. at·Le:-5 e :::.ci ;~nc ia.::5. lJen1 co rno a lmmi,- ~ 
µ-raçã.o. a <.1gl'irtuh·11·a, indn!5tri te C<)tnmercio, 
~e1n privilegios que tollw..111 a acg•lo Lia:;; go-
vernos loca.es : . . M 

3.° Creal' instituições ele ensino SllJ?3l'iCll' e 
secundaria nos J·:st:i.dns : ,. . 

4.º P1·over à instrHc!.;;to pri1n:irL1 e secnn
d~iria ll 'J Disteicw· !-'eclecal. ' 

ÇAP!l' ULO V 

D.\S LEI.S E ltEfSOLUÇÕES 

Art. 35 
•J . ..· 

Salvas as exceNões do ar\. · 23. todos os 
j)l'Oj('C tOS cl~ lei [\OcJem t~l' .origarn incli'Hi!lc:la·· 
1nentc na Cn.1nara.. (1u no :-;ena.elo . ~uh a ini· 
ciativa ele qualqttÚ dos Raus Hi.eml>roa. · 

ArL\ ~U 

O p:·njecto de lei , a rlopt:1c10 n'i.tma 'elas Ga
maras, será snbrnet!itlo fr ,ontr;{; e esta, si ·o 
app l·on\.r, env•iui_-o~lrn a·J PodCi.' l~xec ati ".0~ qne, 

1 

a.cquie.')cenclo, o sa11cc ionat·ü. e p::o1nulga.rcJ .. .. 

~ . 



Projecto 
11~' 

de Constituição dos · Eslndos 
Brazil 

' . 
Unidos do 

-
§ t.o Si, porém , o Presidente da Rept1hlica 

o jlllga r inconstit t1cional,' ou contr1.l rio aos in
·tere8ses da naçã.0, ·oppor-lhe-ha o seu voto 
déntl'O em 10 cli:1 s uteis, rlaquelle em que 
r ecebeu o projec lo, devolvendo-o, ·nesse mesmo 
prazo, á Cama r ,c onde e lle se houver infoia-
do, com os motivos ela r ec11sa. . i 

§ 2. o O si b ncio do Poder E xect1tivo \n o 
decennio importa a sancçã o, salvo ' si' e$se 
termo se cumprir ·es ta ndo já encerrado \. v 
Congresso. 

i 
. § 3 . o Dev.olvido . º. proj ecto á camara _inl

ciadora , a lh se suj e i tara a uma cl1scussao l1 
á ·"votação nomin al , co nsiderando-se appL'O'
va do , si obtive r dous te rço.;; dos s11Jfraglos 
p re.sentes: e, neste caso, s e remetterá á outnn 
Carnar a, , ele on de. si ve ncer , p e lo.;; me5m o~ 
·tra1nites , a n1esrn u maiot•ia , voltará, con10 
lei, ao Poder E xecu li vo p <c ra a solemnidad e' · 
da promnlgação. 

§ 4,o A sancção· e · a pr.omulgação effe-, 
ctt1a m-se por es tas fo rmula s: j 

fa « O Cor. g resso Nacional decreta, e cu ' 
sancciono a segulnte lei (ou resoluçã o);» · 

·2a " O Cong .. esso Nacional d ecr co ta, e eu 
p"."on1ulgo a seguin'te le: (ou resolução).>> 

Art. 37 

O · p~~ i ecto d~ iei J e um;.i, camar a: , emenda-! 
do na "outra , volve r ú. á primeira, qne. si'. 
a cceiLa1·' as emend as. enviaJ'. o-ha, modilicado 
em con fo rmidade delb s, ao Pod er ~"ecuti \•O. 

§ 1.º N o caso contrari o , volve r á á. camar a. 
revi,;ora , onde só se consiclerat'i:to approvada~ 
a s alterações , si obtiver em d ons t er cos .. d os suf
frag ios presenies ; e, µesta hypo1 hese, tor
n ar á :i ca mara iniciadora , que só a s poderá 
reprovar merlian te d ous terços dos seus vo tos. 
· § 2.0 Reje itadas d este mõdo as alterar;ões, 
o projecto stibmetter-se-h a sem ellas á 
sancção. 

Art. 33 

-Os projectos lo lalmente i;.~j ei tados , 011 não 
sancci(in ados • .. n ii,o .se p:icle1'ão r enpya1· na 

. mesmh: àessao· Ieg1s'lal1'và~ 

Rd - ' 2 J. _·d . e acçao parn . ª 1•1scussao o prOJ ecto 
de Consliluiçiio do~ Estado~ t:nidos ([o Brazit 

!i Lo .Si , porém, o Presidente da R epuhlic:i. 
o julgar incons ~ itucion a l, 0 11 contt"ario nos 
interesses da Na cã o, oppor-lbe-ha o seu veto 
dentro em dez · dins ntr i.,, daqnelle e n1 que 
recebeu o·projecto; devo1 1·endo-:ü, nesse ·mesmo 
prazo, á Gam ara onde elle se houve l' iniciado, 
com os· mo t.ivos da recu sa·. ,~. 

§ 2.u ·O sile nCio dó Poder Executivo no de-
cemdi0 importa ·a ·san_cçfo1 · 

. O Podcl r ··Executivo da·rá ·· p ublic'id'acle ás 
suas raiões , no c a.so de r3cusu. d.e sanccão , 
quan 1 to e <; l iv er e ncereado o Congre~sb. 

§ !J .'º De vr!v iclo o pro,iect o á caino.ra ini
ciadora·, a l li se sujei tar:), ·a. uma' d iscuss5.o Ei 
:i votaçã. '.)' .1w m in;:1.1 , 1cq n sidern·ndo.se ~'appro. 
"ado~ si o bth,er t1ou~ · 1eryo s elos suff'ea. fiios 
preo en·t es ; e, n eFte caso, se rem·ette r:i á 0:1 tl'1:L 
Camarn. , de onde; s i ve.nce r ; pe.loS nresmos 
tra mites , a m esma maioPia, ·vs Har ú:, como lei, 
ao Poder b:xecutivo pa ra a solemnidade' d~ 
promul gação' 

§ 4. 0 A sancçib e ·a promulgação · effe
ct uam-se por estàs formulas: 

i ª (< O Congresso Nacional •decreta, e eu 
sancciono a seguinte l·ei (ou resolução);» 

2°' «O Congresso Nacion,al dec1•eta; •e ·eu 
promulgo a seguinte lei (ou resolução). » 

' ' 

Út. 37' 

Não sendo a lei promnlg~ da pelo Presidenta 
cl:t H.epu b!ica nos casos d ··s §§ 2° e 30 rio a rt. 36 
dentro cje 48 horas, o Presidente do Senado 
a '' promulga rá , usando da seguinte forn111la: 

«O Congresso Nacional decreta e promulga 
a seguiu te lei (ou resoluçã;o) >>. 

Art. 38 

O projecto ele )ei de nma;cam ára, emendado 
na outi·a . volverá. á prim eira, que, si aéce i'ta t" 
as emenda·s, envia l-o-h a , modlJica do em cdn
formid arle deltas, a o P oder Execu~ivo. 

§ i.º No caso contrar io, volverá á cainara 
revisora, OT)dc só se considerarão apprn \·adas 
ás altera ções , si outiyer em dous teri;os do~ suf'.
fragios presentes ; e nesta hypotlwse, to1:nará á 
camara i nic iadora,. qne só. as poderú. reprovar 
mediante dous terços ~los setis ·vo t:os . 

§ 2.º Reje itada's deste ,I)1</Çlo) 1s alterações, 
o projecto submetter-se-lia: sem· ellas á sanc
ção. 

Art. 39 

Os projec tos rejeitados. qu não .san!)cion;;.
dos, 9ão se poderão renovar ua u1 esma' sessão 
legislativa. _ · · 

ProJeclo de Consr.it.ui~ão dos Esla:los Unidos do 
Brazil 

SECÇÃO .II 

PODER EX E CUTIVO 

C.\PI1'ULO I 

DO PRESIDE~TE E D O VICE-Pl~~SIDENTE 

·Art. 30 

Exer ce o Porler Execu tivo 6 Pres idente dos 
E~tnd o; Unidos do Brazil, como chefe elec li· 
vo da nacã o. ' 

§ 1. o Sabstitue o Pr~sidnrit '. no caso de im
pedimento, e succede-lhe, no 1t'e fa lta. o Vic.'
Presiden t>l , eleito s imulta neam en te com e llc . 

§ 2. 0 No impedimento. ou falt:i do- Vico
Presiclen te, serão succe, s ivamente chama.c.os 
á presidencia o vice-presidente do Se riado, o 
presidente da Gamara ·e o d~J' S tipreino 'l'l"i
bnnal F ederal ; 

§ 3. o São condições -essenciaes , para ser 
eleito P1·esicl ente , ou Vice-Presidente da 
Republica_: 

i.1> Ser bL·azilHit·o nato;· 
2 . .,. l!: star n •1 e"ercic io dos direito·' poli ticos; 
3. 0 SeL' maior de tl'i nta e c inco a nnos. 

Art. 40 

O P res idente exercerá. o cargo poc· seis 
a nnos: n ão· podendo ser reeleito par;.i, o pe
riodo pMsidencial immediato. 

§ 1.u O Vice-Presidente, que exercer apre- · 
s id,,ncia p elos ires ultimos annos do per wdo 
p reside ncial, não pode rá ser eleifo pres iden te 
para o peri odo seguinte. I 

§ 2. 0 O P1·esidente deixará o e:rnrcici o de 
suas fttn cçõ'es, improt·ogavelmente, no· mesmo 
diá em que terminar o seu perí odo pt"esitJen
cia l, s:iccedendo-Jhe logo o recem-eleito. 

§ 3. 0 Si este se achar impedido. 0 11 faltar, 
a s u bsti tuição far- se-ha nos termos do art igo 
a ntecedente.§§ Íº e 2. o . 

, § 4. 0 O pr:i n,eiro peÍ'iodo presid'encial t e1·
minarâ>· ao!r' i á- de novembro de 1896 : 

Art. 4i 

Ao em,Possar-se no oàr"o, o Presidente pro
nunc iara, em s .-: ssã.o pubficn., ·ante o Suprr:Hno 
'l'rib!rna) Federal, esta aflirmação: .. 

« Prometfo manter e cnmp'rir ' com perfeita, 
leald.icle a Constiluição Federal, promover o 

"' ?-' _); 

lledacção para 2." discussão do projedn 
de .Conslil.uição dos Eslalos [nifos rio Urazi 1 

SECÇÃO .II 

DO PODE R EXECUT I VO 

CAPITULO ·r 
DO l' i~E 'HDEXTB E DO VICE- PRE:HDEX 'l'ó 

Ar t. 4"J 

E xerce o Poder E xecntirn o l'l'e~ i rh rí t ,3 d i>s 
Es tado' U nido.; do Brnzil, eom o c li e t"e electi rn 
dn. N 'tç;fo. 

§ 1. 0 Sub5tltu~ o P 1.-." i rle11\3 11() c ·1s > d e 
"itn petlimento. e s:1cc3:·l3-l t1ê , 110 d :1 J'a.lt :l. o 
·v ice - Pra:-siLbn te . ele ito si 1 nu l 1 an ~anwa te eoin 
elle . · 

§ .2.0 N o i mpe1.l i111 · n ~') . 0·1 f,dh rb Vi c,i 
Pl'e!3 ideQte , ~ 3t' Ü. :) Su •:: l!3:H~ va,nu n a c ham ad1)S . 
ii prc~s icl e ncia o vi c ~ -p ~· a ;; ic"l e ru.~ 1l<1 S 3nn.do , o 
11ras idente ela. Caman.1. e o elo SJp i·a111 0 'l,ri -
buual Fed eral. 

§ 3.0 S:lo co ndições e~:; .?.nc i aes, p :i.. ra 6er 
e le ito P t· as lde nt3. ott Vice-Pt·e.i itl 311te ela H.e-
publica: · 

1. 0 ~e 1• bt• n.z il e i rn n n.to ; 
.2 .0 Es ta r no exe t' l:! i c hdoc; cl it:~ i to ;; pnli ~ i cos .; 
;J .0 Ser maioi· de tr in t:i e cincl) a a nos. 

Art. 4l 

Si, no c.:iso rle vaga p~ r qun.l r1 11 ~r c :i11sa da 
P 1·es idencia 011 Vice-Pr:1si clencia ; 11 i't:o ho uve
rem a inrl <L decorrido dous tel'gus d 0 pa!'iodo 
preside ncial, lll'Oceder -SJ-ha a num ekiç :.io . 

Ar t . 42 

o Presidente exei·c?r i o C'.t l'g"O po r rria lro 
a nnos; não p'odend0 sat• r ae laitJ para o pel' iodo 
pr esidenclal im media to . 

§ i. 0 o vice-p1·as ide11te. !]ll3 ex 0 •~ cc r a pre
Ridencia no ult imo a nno rlo par iodo pres iden
c ia l, n ão poder{t s 2. r e le ito pres iden te para o 
pe l'iodo seg uin te . 

§ 2 . 0 O pres idente cleix:i r á o e"e rc ic io ele 
s uas funcçõ es~ iinproL~ r,g·a. velrna 1te no m~·s mo 
d ia em qiie 1e rnlin a r o se n per iorlo p ,·es i 
cle nci a l, s uccecle ndo-lh~ l c!!o o r 0 cem-el ei to . 

§ 3 ,0 Si e~ .e se acha r i111pedid·o, oa fo. har, 
:t suliRtituição far- se-ha nos ~ermos do ar
t igo 40 §§ 1 o e 20 . 

§ 4. 0 O pt•imeil'o perhdo pres lrlene ial ter 
m inari' a i 5 de n ovem bro de 18~4. 

Art. 43 

Ao empM~ar-se no cargo. :o. Pl"esidente 
pro n11n c iai·á , ein fi l'? S::;fl..n publica , n,n'fe~ 0 8U:~1 

premo ').'t•i bnnal . ' F éc)e.r aL ;, sta. ;: fürrn açã~: 1 ·i-
« Prometto rµ a n·t,~ r e cn mpnr com 1xn·- · (/) 

feita lealdade ' a Gon'stituiçãq F e.der :i l, pro- )-1 

-\ 

' 
. ' 
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Projecto U ' Côilstltuição dos ' Esrados Unidos dd 
· · ··· · · · Brazil 

):iem.g<n•al da Repufflica, observar aa suas leis, 
sustentar-lhe a união, a integridade e a in
dependencia. » 

Art. 42 

b Pre•idenle e o Vice-Precidente não podem 
sahir . do·- terrltó!·io na cional serri pern:'.issãó 
do Congrésso, pena de perderem o cargo. 

Art. 43 

· O Presidente e o .Vice-Presidente . pei·c~be
rão subsidio, fixa do pelo Congresso no pe-
riodo presidencial antecedente. : · 

CAPITULO II 
- J 

))A. ELEJÇAO DE PRESIDENTE E VICE•PRES!llENTE 

,;\rt •. 44 

·o Presidente e o Yice-Pre.sjdénta .serl' éo e~
tJolhid>s pelo povo. m e.d iante eleição indi
recta, para a qual cada Estado, bem . como 
o Dis tricto Federal, ·constituirá uma circum
scripção, com eleitores especiaes em ntm10ro 
duplo do da respe·ctiva representaçílo no 
Congresso. 1 

§ 1.º :>ião podem s~r eleitores espe\~iaes, 
além dos enumerados no art. 26, os cidadãos 
que occuparem cargos ret.rihnidos. de·j cara
cter legislativo, judiciaria, administrat i.rvo, ou 
·militar., no governo da União, ou nds dos 
'Estados. ·.1 

• § 2. o Essa eleição realizar-se-ha no dia 
i de março do ultimo ánno do perioalo pre-
sidencial. j · 

1 

1 
! 

(Art.' 45 

,.. No dia i de rnaio seguinte se cel ebrará ern 
todo · o terri torio da Republica a eleição do 
Presidente e' do' Vic'é:Rresiderite " . . .: . . 

§ 1. 0 Os eleitores. de cada Estado formariio 
um ·collegio 0 e 'bem assim os .. do· Districto Fe
d0ral; ·reunin:do=-se todos no' logar, que- com a 

·~-, •}· 

' Ttodacção para \l,,a discussão do projecf~ 
'de Corislituição d'os Estados Unidos dó Brazil 

mover o bem ' gera~ da Rept1blica, obser.vat" 
as Ruas leis, · sustentar-lhe a união, a inte
gridade e a indepe nde ncia. » 

Art. 44 

·o Pre'sidente e o Vice-Presicle.nte não po
dem sahir do tenitorio nacional sem per
missão do Congresso, pena de perderem o 
cargo. ' 

Art. 4.5 

O Presidente e · o Vice-Presi rlente . perce
berão ·su hsidio, fixado pelo Congresso n<.> 
periodo 'presidencial a,ntecedente. 

C.APITULO II 

DA. ELEIÇÃO DE PREStDl!.NTE It VICE- PRESIDENTE: 

Art . 4Q. 

ü .'Pres idente e . o Vico-.P.resiclente da Re
publica 'e t· âo eleitos ' par süfi:'ragio directo 
<lu Nação, e mai0ria absolu ta de votos. 

§ 1.º A eleição · terá Joga r no diâ i de 
março clo'nltimo armo do periodo presiden
cial, procedendo-s~ na Capital F ederal e · 
nas capitaes dos Estados á apura~âo ' dos vo
tos recebidos nas respectivas ci rcum scripções. 
O Congresso fará a apuração final até o dia 
20 de maio do mesmo anuo, com qualquet· 
numero de pre~entes .. 

•§ 2. 0 Si nenhum dos votados holi.ver .a lcan
çado a maioria absoluta, o Congresso man
dará proceder a nov.a eleição entre os dou~ 
mais votados para cada um dos cargos, clesi
grrnndo · dia par.a essa eleição dentro dos tres 

• mezes .seguintes. 'A nova apuração se reali
.zár á em dià marcado pelo mesmo cidadão 
que hoúver .presidido a primeira , s~ndo decla
rados eleitos os dou·s · cidadãos que houverem 
obtido a :ma ioria relativa. Para esse fim pode
Tã reunir-se ' º Congresso em qualquer tempo~ 
com qualquer numero. 

§ 3. o O ·processo da ekição e ·da apuração 
será ·•dado em lei orclinaria . · 

§ 4 . 0 São inelegive:is .. para 9s cargos ele 
presádente·e vice- presidente os paren~es .con
sanguineos e affins·, no;; 1° e 2° gr áos do 
presidente ou vice-presidente que se ache 
em e·xerc'icio·no momento da eleição ·ou que 
tenha deixado até seis mezes ante3 . 

· ·-1 f. - "'' ., 4 

Projeclo,:de· Cnnsliluição. dos· Estados Unidos do 
Brazil·, · 

êi ~,;fel;; ant~cedendia, prescrever o respectivo 
G:JYerno. 

§ 2.° Cach eleitor vot·ará, em duas urnas, 
por ·duas cedulas dH!erentes. n'uma para 
Presidente, n lo u_tra para Vice-Presidente, 
em dbls "cidàdãos, um dos' quaes, pelo menos, 
Jilho ·de outro Es•ado. 

'' § 3. 0 · Dos voto'> apur:i.do« se organizarão 
duas actas dis tinctas, de cada ·uma das quaes · 
se lavra.hlo tres exemplares autheffticos. de
signando os nomes .dos votados e o respectivo 
nume:·o de •otos. 

§ 4. 0 Dessas · seis authe.nticas, cujo the.or 
imrnediatamente se fa'ni publico pela im
prensa, i·emetter-se-bão duas (uma ele cada 
;i;cta) ao Govern·acl or : do Estado, para o re
spectivo archivo, ~. para. o mesmo fim, no 
Di·strictó Federal, .ao j)l·esiclente· ela mnnici
pa.J ;clade, duas ao presidente elo Seriado ela 
União, e as duas r es tan ies ao Archivo Na
cional. todás . fecl;iadas .e .s.e llªdas. 

§ fi.ó Reunidas as duas,. c:i.mâras ·. em .-As-' 
sem blea Geral, sob a·p1:eside.;l.C.i<l do presjclénte 
do S2r,ado, elle ' al;·rfrá perante·eJlas a> duas 
ac\as, proclamando Pres idente e Vice-Pre
sidente dos ~s ta elos Unidos do Brazil os dois 
cichclãos, que, em cada nma .clellas, reunirem 
a maiori>t absoluta tle v0tos contados. 

§ 6. 0 Si. ningue1n obtivet• essa 1naiorin., o 
Congresso eleger:). o Pres idente, ou o Vi·ce
Pt·csidente. poi· m:lioria abso luta. em votação 
norn inal~ de ntre ·os tres mais suffrngado.s en1 
cada uma elas actus. 

§ 7.u Nessa eleição cada Estado. bem como 
o Districtq Federal, t.erú um voto '; ·e e• Le ca
berá áquelle, dos tres canrlidatos, que, na 
r espec~iva representação no Congresso, alcan
çar a maioria relativa dos snffragios. 

§ 8.• Para esse effeito, os representantes ele 
cada Estado, e assim os d o Di·stricto Federal, 
votarão por grupos discriminados. 

Art. 46 

Não Re considerará cons-tituida a. AR $'e m
hléa Geral para proceder :i. ve ri ficaçiio ela. 
elei<;:âo do Presicl<enLe e Vice-Presidente' da 
H.epu,ul ica. sem a 'pres~n<;a, pelo me tios, de 
dois terços elos seus membros . 

§ 1.0 O processo determinado pal'a esse' ftm 
noõ dai• :l.l'~igos .precedentes começará e Jin
clar:í. na. mesma se~~ão. 

§ 2:° Fe-ita, nessa sessão, a chamada dos· 
membros do Congresso, não ser:i. permitlido 
a.os presente» retirare,n1-se ela cusa; para. o 
que se .tomarão aR co1nenieates · medidas de 
vreca.u /;ilo material. 

'§ 3. 0 Nenhum membro pr·esente pôde · ab- " 
ster-se de votar. 

;. ,il' ~ /'-, ' ~ l.qfj·:~ - ~! 

·Redacção para 2 ·ª <liscussão;·do projccrõ , 
,de Consti!uh·ão . dos Eslados Unidos · do ·nr:nil · . ' ... 
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Prnj~cto de Constüui'ção pos Estedts_ Unidos do 
llrazil · 

CAPITULO III 
.\ 

DAS A1'TR1DUIÇÕES DO PODER EXECUTIVO 

Art. 47 

Compete privativamente ao Presidente ela 
Repnblica. 

1. 0 Sanccionar, promulgar e'.faze[· publicar 
as leis e resolnções do Coagresso; exµed it· 
decretos, in~tl'ncções e regulamentos para a 
sua fiel exeCU('.ÜO; 

2. 0 Nomear e clemitlir liueniente os Mi
nistro:"i d'!. l~ staclo. 

3. 0 Exercer o commanclo supremo das forças 
de terra e mar dos Estados ;Jnidos do Brnzil, 
assim como das de policia local, quando cha-
1nad a áa arn1as en1 defesa interna, ou exter;na 
da Uni ão. .,\ 

4. 0 ' \clministrar e distribuir. soh as leis do 
Co.ngt·esso, :conforme as necessidades do Go
verno nacional, as forças . de inar e te rri;\ ; 

5 . o Prover os cargos civis e mili~ares de 
caractf\ r federal. salvas as restriccões ex-
pre3sas na Constituição; -

6. 0 Jndult ,1 r e commuta" as penas nos crimes 
sujeito~ á j 11risclicc,,·.ão focleral., s:dvo nQs cas9s 
a que f<e l'Eiláem os ar~s. :i3, 11. 30, e 51. § 2° ; 

7 . 0 D~cL> r : r n. guerra, e fazer a paz nos 
termos cio arL. 33, n. 12; 

8. 0 Deelarnr immecliatamente a guerra. nçis 
caoe:::os de invasão ou aggressã.o eslrangeira; 

9.• Dar conta annualmen te da s ituação do 
pa.iz a 0 Congresso Nacional, recommenda.n
<lo-lhe a-!i providencias e refur1n(ls urgentes, 
em uma mensagem, que remetterá ·ao secre- . 
tario cio Senado no dia 'da abertura da sessão 

· legisla1 iva; · ·· · 
10. CorH•ocar o Congresso extraordinaria

ment.e, e pl'Orogar-lh» as sessões ordinaria.s ; 
ii. Nomear os magis:rados fecleraes; 

12. Nom0ar os membros do Supremo Tri
httnal Fedel'a l e os ministros cliplomaticos, 
mediante app1·ovaçào cio Srnado; JJOdendo, n" 
ausencia do Congresso, designai-os em com
missào a-té que o t:Jenn.do se pt·o11m1cie; 

13. Nomear 0$ de1na.is niembro.S do corpo 
diplomatico e os agentes consulares; 

14. i\fante.r as relações com os Estados es -
trangeicos-; . , 

15. Declara r , por si, on seus agentes res
ponsavair;, o estado de sitio em qualquel' ponto 
do territorio nacional, nos casos ele aggr!\ssiio 
estrangeira, ou g-rave corr1111oção intestina: 
(Arts. 77 e 33 n. 22 .) 

16. Entabolar negociações internacionaes, 
cel ebrar aj11stes, convenções e tratados, sempre 
ali r e(e.r·e udurn do- Congresso, e approvar os 
que os E •taàos ce lebrarem na conformidade 
do ar·t. 64, submettendo- os, quando cumprir, 
á autoridade elo Congresso. 

\ 

:., , ·Jle,tacfiio pàra ·,2 .~ ·~iseussi.lo do-11rrjecfo ' 
rle Constituição dos ~slado$ Unidos do Brazil 

CAPITULO IH 

DAS AT1' ll!lll/ IÇÕES DO PODER EXECUTIVO 

Art. 47 

, Compete privativamente ao 1Presidente da 
Republica: , 

10 Sanccionar, promulgar e fazer publicar 
as l eis e resol-uções do Congresso, sahas as 
i·estricções estabelecidas n esta · Constituiçâ<>; 
expedir decretos, i.ns'trucções e regulamentos 
para a sua fiel execução; 

20 Nomear e de,mittir livremente os Mi
nisli·os de Estado; 

3° Exn·cer o mando supremo c)a3 forças 
ele terra e mar elos Estados Unidos do 
B razil, aesim · como da.s· de policia local, 
qua1 elo cha!l'acl11 áR armas em defesa interna 
ou cx ·t~-.r na. da União~ 

4• Aclm ini sfrar e distribuir. sob 2s leis do 
Congresso, conforme as necessidàdes do go
"\·erno nacional. as forÇas de mar e terra: 

50 ProYer os cai:-gos c ivi~ e militares· de 
caracter federal. $,dvas as restricções ex
pressas na Constituição; 

6• Inc!LtHar e commutar as penas nos crimes 
s ujei Los á jurisclicção federa l, salvo nos. caso~ 
a que se ref'et·em os ar ls. 33, n. 32 e 51 § 20 : 

70 Declarar a guerra, e fazer a paz nos 
termos do <trt.. 33, n. 12; 

so Declarar immediatamente a guerra, nos 
cn.i:;os de invaf;[o ou .aggressão estrangeira; 

go Dar conta annualmerite.da situaç.ão do 
paiz ao ' Congresso Nacional, indicando-:he 
as providencias e reformas urgentes, em uma _ 
n1ensagem ; que remeLterá. ·ªº 'sect"'etario do 
Senado -n.o dia da abertura. da · sessiio · legis
làtiva; 

10 ConYocar o Congresso extraordinaria
mente, e prorogar-lhe as sessões ordinarias : 

11 Nomear os .magistrados federae:s medt
ante approvaçiio elo t:Juprerno Tribunal; 

12 Nomear os m embros do, Snpreúto Tri<
hunal Federal e ,os ministros di.plomaticos 
sujeitando a apiJro,·ação do Senado; , po
de0ndo, na ausencia do Congresso, designal-os 
em commissão até que o-sena:do se pronuncie: 

·1-3 No mear os den:iais membros do cci1· po di
plomatico e os agentes consularr,s : . 
· 14 i\lanter as relações .com os Estados es -
trangeiros; · . 

15 Decla1·ar, por si ott seuR agentes respon
saveis, o estado de sitio em qualque~ po nto do 
territ~Jrio nacional, nos ca·sos de aggressão 
estrangeira, ou grave commoção intest-ina; 
(AFt 6 ·n . 3 i art. 33 1i,. l?2 e art : ). 

1',6 Ent,abolar IJegocia~ões internacionaes, ce
lebrar ajustes, convenções e tratados, sempre , 
.ad referendum do Congresso , e approvar os 
que os Estados celêbrarem na conformidade 
do ,art. 64. subm~ttendo-os, ·quando cumprir, 
á. àutoridacle do Collflresso. 

·'1' ;-.J>rPjcclo 1b · Consli(ui~fio dos Esrados l'nidos <do 
- Brnzil 

' 
CAPITULO IV 

DOS MINISTROS DE ESTADO 

Art. 48 

ci Presidente da Republica é auxilia d.o. pelos 
Ministros ele Eslado, ug~ntes, de suit çonfiança. 
que lhe referendam os acLos, e presidem cada 
11m a uma das ~ecreiarias,. em. que se divide 
a administração feder:..!. 

Art. 49 

Os Ministros ele J~stado não poderão nccu
muln r ouLro emµrego üll funcçiir. publica, 1wm 
•er eleitos Presi<lente"'õ"u Vice-Presidente ela 
União. 

Parag-rapho unico. O deputado,' on senador, 
<1ue ac.ceitnr o cnrgo de l\'linistro . de !:{! _ tn.do, 
prrderá o mandato, procedendo-se immeriia
kmente a nova eleiçào, na qual não poderá 
ser votado. 

Ar1. 50 

Os Ministro• de Estado não poderão com
parecer As ~essões do Cong~esso~ e só se com 
muuicarão com e lle por escr ipto, ou pes~oal
mcnte em conferencias com as commissões 
das cama.ras. , 

Os relatorios annuaes dos Ministros sMão 
<lil'igidos ao Pres idente da Re]Jublica, e coní
muuicados por este ao qongresso . 

Art'. 5t 

Os Ministros ele Estaao· iião são responsa,•eiS',' 
ao Congresso, óu aos Tri uunae<, pelos con
selhos dados ao Presidente ela Republica; 

§ 1. 0 Respondem, porém, quanto aos se ns 
actos, pelos crimes qualiJicados na lei Cl'i-
rninal. ·· 

§ 2. 0 Nos crin-les ele respon~abi tidade serão, 
processados e julgado,, pelo Supremo Tribunal 
Fecler<il. e, nos connexos com os' do Presi
<le1,te d it R epublica . pela autoridade · compe
tente para o julgamento deste'. 

CAPITULÇ) V 

D.\ RESPOKSABILIDADE DO PRESIDENTE 

Art. 52 

O Presidente dos Estados Unidos do Bi·azil 
será snbmettido a processo e julgamer}to 
depois que a Gamara declarar procedent~ a. 
11ccusaçiio, perante o Supremo Tribunal Fe
deral. nos c1times C(11nmuns, ·e, nos de -r-es· 
porlsabiliclade, pe ran~e o Senado. 

' ' "'-~ Jledacção parn 2.a discooslio dQ 111•,oje~~~ .T 
-tie Constilui:ão dos Eslados Unirlos. do Ilrazil 

CAPITULO lV 

DOS MINISTROS DE ESTADO 

Art. 48 

O Presi :l en~~ ela Repub1ica é auxiliado 
pelos Ministros de E~tado, agentes ·de sua. 
confiança, que lh e s 11'bsct·evem os actos, e 
preside1n cncla um a uma dtls ·secre tarias, en1 
.que se clivitfo a admi'nistração fecler:.tl. 

Art. . 49 

Os Ministro' de Estnclo não pocle~ão nccn
mular O f'Xf>l't:ir.io de ouLrO ernpr e.!..!"O Utl l'11nc1;.il.n 
publica, 11 etll se t' eleitos Pre;;i clente ou •Vice
P resiclente da União, deputadu ou senador . 

P a rap-rapho unico. O clep•1 tado, ou senador, 
q11,e aceeit11r o <'a•·go d~ f\Ji1'iR tro de Estado. 
perderá o mn,ndato. procedettdo-,;e immedin.
tumnnte a nu\·a. cleiçüo, na qua.L não poderá 
ser votado. 

Ad. 50 

Os Mi1;isLro' de E>taclo não pocler:io CO!l) - , 
parec.er ú:; f'e:;.:::;õa;:; rl,o Congr 2Rsu, e só se 
com muniear:lo co111 elle pot• escl'ipto. ou pes
s oalmente ern conterencias con1 as comn11s
sões clas 'cainnras. · 

Os relatorios annnnes dos ·Ministros serão 
dirig idos ao Preiiirl~n te ela Republica, e com• 
rnunicadocl p .1r e.>~e ao Congresso . 

Art. Gi 

' ·Os lllinistros ele Est.aclo niio ·Rito ·' ·respon.:. , 
saveis uo Cung-resso ou nos 'l1l'ibunae$~ pelf)s 
conselhos duel em ao PresirlenLe 'dn Republica . 

§ i. 0 Respondem, porem, qna1110 ·<lC!S seüs 
actos, pelos crimes qualilicados na le i cri-
minal. ~ 

§ 2.o Nos crimes commttn&e ele responsa.
hilidade serã0 prncessados e .i ulgados p~lo 
Supremo 'l'l'ibun.il Federal, e, n os connexos 
com os do Pre~iden te d:t R ept1b li ca, p al<t 
n utoridaçle compeLen te pa,ra o julgamento 
deste. 

CAP.lT)_jLO V 

DA P .. ESJ.>ONSA.lll LID'ADF. DO PRESIDENTE 

Art. 52 

d Presidente, dos E~tados Unidos do Brazil 
ser :1 submet tido a processo e julga,men~o, 
d epois que a Camara dec lara.i: procedente a 
accusaçiio, pP.rante o Supremo Tribunal .Fe
deral. no~ crimes• communs, e, nos de re3-
pdt~sabilidade, per:tnte o Senado. 

1 

.. 

~-
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,Art, 53 

São ct•.imEf; de .. re,5pons\)..bili.dade no Presí
de .. n.te da Republica:, o3 que atte.n~~fll contr<t: 

i. 0 .A ~xistan~ia polit~ca da UnJêlo; 
2.o A Constituição o . a f\>\·ma ad go >1erno 

.federal. 
3.9 O .livre exercicio dos poderes poJiticos ; 

,. 4. 0 O go->o e exercício legal dos d\re,itos pOli
ticos, ou individuaes; 

5.0 .:\. seg1frança. interna do paiz; 
. 6. 0 A pt"o!Jiclacl~ da açlminiscráÇão ;, . 
·7.º A g uarda e emprego co_nstituci9µal dos 

, dinJ:ieiros publicçis. 

§ 1. 0 Esses delictos serão definidos em le i 
cs1wcia.l; 

§ 2. 0 Outra l~i lhes re.gula.rá a accq~ação, o 
processo e o ju.h:a1ner)..f.o. 

§ 3. 0 A1nbas es .m~ leis ilerão fei\a~ na pri
rne it·a ses.siio ,do. prim,eiro Congresso .• 

SECÇÃO III 

DO PODER J.UDICIARIO 

Ar~ ... :54 

O Poder .Judicia.rio dai União terá por or
.g-iios um S11p"·emo ·T.ribunal Fedec·al, co1n 
séde na capital da Rep11blica e t.;:i.ntos jui·r.es 
,e tribunaeo !"edét·aes, d(stribuidos. ·pelo p:tjz, 

.,quantos o Congresso.crear. · 

Art. 55 

O SFpremo Tribunal- Federal compor~s.é-)rn. 
d<;t 15.juizes , qorue_ad:Os~na /ót·ma do art: i47, 
n. 11. dentre os ,c1da.daos do ·notav.el sabet• a 

, repu_t.aÇào -elegíveis 'p11ra o :'Seúa.Lio. . · 

4rt. 53 

Os jLtizes . (ederaes são vitalícios , ner(l.endo 
o cargo unicamente p()r sentença j uciici~L 

§ {.o Os seus vencimeritos serão determi
·nado's por lei do Copgt•e,,so, que niio os p()det"á 
di'rni nuir. · - · 

§ 2'." O Senad~ ji:lg-ará os ' me.mbros do 
f'lwpremo Trilt mal Federa! e ~s:e os jaizes 
fedét·iies infol'iores. · ·-

" . ...... 

' Rcdaef-ão, para 2 ,a discussão do projeclo 
de Constituição dos Estados .Unidos do Brazil 

paragrapho nnjco. Decretada a .rroceden
ci<;t ·da accusação fim\rá ' o Presidente sus

,penso -de suas funcções. 

. Art. 53 

São. crimes de responsabilidade, no Pre
sident -'. cra .Repnblica. os que attMtam contra: 

, 1° A . existencia politica da União; 
2.0 A Constituição e a forma do goverJio 

fedet·aI -; 
- .3º 0 . 1.i v.re .e:x:ercicio dos poderes políticos : 
· 4° O goso e exercicio· legal dos clireiLos 

políticos, ou ihdividuaes ; . · 
50 A seg-uran''ª i ntema do paiz ; 
6°. A probidade· da administraçi\q. ; 
.7°.' A guarda e empt•ego conslitucionul dos 

dinheiros publicoq ; · 
8° As !efs orçameutf;!rias votadas pelo Co n

g·L· :•sso. 
§ i,o Esses delictos sel"iio definidos em lei 

e>pecia!. 
§ 2. 0 Outra l

1
7i lhes reg-ulara a accusação, 

o -in·ocesst1 e o Julgamento. 
§ 3. 0 i\.mbas essa! Jeis ; serjio fei'tas 1rn pri

me.ira ·sess.ão do pri!ueiro Cong1:ess.o. 

SECÇÃ.ó'· III 

DO PODER .JUDICIARIO 

Art. 54 

O ·Po(ler Judiciaria da Uniiéo terá por.org-ãos 
.um Supremo Tribunal' Federal, com séd e na 
cnpital.da Repttblka e tantos juízes e trilm
naes foclet·aes, distribuídos pelo paíz, quantos 
o C0ngresso e l'ear. 

Art. 55 

O Sapremo Tribunal. Federal compor-se-ha 
de .quinze juize~. ny.tn,eados . ria . r<?rmn. do 
<irt'. 47. n-. 12. dentr o os ciclitdã"º . de notavel 
s,aber e' re1-iutt~çã_o, ~legiv~is ' 1!ara os:enaclo. ! 

Art. ' 56 

Os jnizes federnes são v,italicios, perdendo o 
· cargo unicarnente por sen.tenc;a judicial. 

§ Lo Os .. se '1S venc,imel)t.os sedo determi
nados pnr lei do Co r1gresso, que não os po
dt:rá diminuir. 

§ · 2.0· O .. Se:nado julgará os membros do 
St1premo Tribunal Fe<leral nos crimes clP, 
reRpo11sabilWa,de., e este os_ j_uizes federae• 
infel'iores. 

< ' 

,'I 

Projcclo de Cons!ilui~ão dos Estados Unidos do 
füazil 

4r.t .\ 57 

Os tt"ibnn ,.es fod_eraes elegerão de seu seio 
os seus presidentes e organizarão as re
spectivas secre tarias. 

§ 1.0 Nestas a'' 110méa.çii,o e dem.issào dos 
respectivos empregaclo'l, hem 'como o pro\'Í· 
mento dos officios ele jnsti~a nas respectivas 
circumscl"ip~ões judiciarias, compete respecti
vamente aos -presidentes dos t~·ibuna.e$. 

§ 2. 0 O Presidente da Rep.ublica designará, 
dentre os mcn1,ht·os do ::;upremo · Tr1b1111al 
Federal, o Pt•ucln'ttclor Geral ela Republica, 
cujas attribuiçõeo se deflnirão em lei. 

At't. 53 

Ao Suprernq Tribunal .I•'ederal compete: 
l Proce:-:1s..ir e julgar .. ol'igin1aria . e priva

ti,·amente1: 

. a) .o Presidente , da Republica . nos crime~ 
cornmuns. e o .~ Ministros ele J!;s1;ado nos casos 
Cio art. 51: 

bi os mÚ1htros diplomatic'ós, nos crimes 
cçnnmuns ·e nos t.le r esponsnbil/dad? ; 
. e) os pleitos e ntr·u n l)níão e os . 1$,stado:;; , ou 
~ntre este:=; u ns com -o~ ou-tl'Os: 

d) os litig·io; e r f' clanrnções entre nações 
estrangeirufõ; eu. União ou os Esrnclos; 

e) os con.llictos dus j ttizes ou tt"ibunaes fe
de~·a.eq eutre si, 0 ~1 entre esses e os dos 
l'Jstaclos. 

II .folg ru-. em gri10 de recl).rso, as questões 
r esolvida-; pelos jaiw' e kibunaes federae'l, 
a::;sin1 con10 as de q11e "tt·ata o presente artigo, 
§1°,eoart.GO: · . 

rrr 'Rever 08 pi·ocessos fü1dos, nos ,termoi do 
art. 78. · 

§ Lo Das sentenças da,,iustiça elos l<:sta rlos 
e~ ulli1na in.4ancia haver.á recurs_o para o 
Supremo Tri bunal Fecl'en1l ; 

a)'quanclo· se <iuestionat· · sobre a valido.d~, 
, ou a ·. applicabilidacle de tratar!os e .Je1s 
fecleraes ; e a , decisão ·do tribunal do Estado 
for co.ntra .ell'a: . · · ., · -

b) qnancl~ 88 contesta'r a 'valicla'clc d e leis ou 
:i e to:; dos governos dos Es tatlos . en1 fo ce. ela 
Constitúiçi\o, ou das leis Í'ederaes'. .e ·a decisão 
do tl'ibunal do Estado coris'icler<~r vali dOs os 
acto,, nu leis impug-nad <cS. 

§ 2. 0 No~ e.aso.> em que houver de npplic;ir 
l~is dos ll.::sta~os, a justiço, federnl cons 1Jlta.l'á 
a jurispr11denci<1 dos trii.Junaes 19cae;, .e ';ice
versa, a justiÇ:c rlos Estado~ consulbr{t aj1t• 
ri•prudencia <los tl"ibunaes . fecler:ae>, qliando 

, ho .tveJ; de_ interpre.t.ir lei.~ .. da ,T)1.ii(j.o. 

Redacçiio para 2.ª rliscusslío do prC>j~cto 
de Co1:stiíui<;ão dos Esta,los Unidos tio nrazil 

Art • .. 57 
••:,"-S 

Os tr1hnnat-,A federa.e~ e.leger(\O rle aeu seio 
os sens pres1dP11tes e orgamzarão as respe-
ctivas sec_rí.:'tarjas . · . _ · 

§ 1. 0 Nestas a. nnmea.C"t.lo e de mis8ão elos 
:re.-;pec tiv os empregas:Ios, ben1 con1 0 ·o pt~ovi- ~ 
mento dos · otficics ele j\tstiça nas t'e8pectiva.~ 
circumscripções j udiciarfas. compete !"espe
ctivament~ :ws pres i ~l P nles do• ,tribtrnaes. 

§ 2.0 O I'.residente da.J{P.p ublica de>i1=nará, 
dentt•e os .m ern tiros do Supremo, T.ri·b11nal 
Fed~.t·al, o- Pcocaradnr Geral da '.R epubliea 
cujas att.ribuiçôe~ . s.e c(eli-n'irii.o em h~i. 

Art .. 53 

. 
Ao Supremo 'fribunal Fcrlel'al co.mpet:>: 
I Proc~ssar e j ulgar originar.i.a e pri'vati-

Tamente: · 

a) o Pre.üdente . da .; I~epnblica nos cr'imeR 
commüns. e os Minis tros de . l~stado .n·os ·casos 
do art. 5t; . . 

b) os mi1üs l~os d,iplomatico•. no~ cl'imes 
communs, e n,::>s cl,e. resporlstt.bilidadl?; 

e) as calj.>a.s e co,ntlic.1os, e1itre 't . Uni~o e os 
Estri.dos, ou entre .es tes nns com Qs o.utros; 

d) os Jitigios e rech1 nrn~ ões entre ilações 
estrangeiras e a União ou os EsLa.tlos; ·1· · 

e) os con.flicw; cios jaizes o:i t.ribuna~s 
feclerri.es entre si, oa ·ent 1~e es~es e os dos · 
JGstados, a.$si:n como os do~ juizes e 1ribunaPs 
de um Estado com . b".s jti.i~e;; 11 trtbunaes do 
out.ro Est.a.do ; ' ' 

II J~ilgar, em gráo _, de recnr~o, as 1 ques tões 
resolvidas pelos .J Lpzcs e tnbunaes fecleraes, 
r.r,sim c~n10 as_. de qua.:tralp. o p1:e.1'enle artigo 
§ 1°, e o art. G'.l; '. ' 

lll Rever os processo.> . iind~ , ,nos termo~ 
do art. . 

.§ 1. 0 Das_ s~ntcnça.s .. d\t justiça clqs E'tados 
en1 ultin1a ' ins ~ttri c i a )1a":verá i·ecut"so piu·a o 
Supt"e!llO Tri b1m a l , Federal: ·- -

<i) quando se qu6s~i. o nar sohr ' a. validade, ·, 
ou a applicabilidade d' ' t!" ttladüs e leis fe
deraes. e a decisiLo do tribunal do Estado for 
contra· ena; : 

b) quando se cu9 tes iat• f1. v~ l icla(le d_e leis 
ou actos do~ go~cr.no15 dos :Estitdos,-eq1 face r]:i 
Co~stituição, 011 das: ,leis fede~·aes , e a ·(!e .. 
ci~üo d.o· tr:ibunal do l~stado c ••ns·iderat• ... Yfl.- : 

lidos o~ ílct,os,. ol l '·l e is irii pua-nado~ . 
§ 2° No~; _ c.<:•_sos , enJ ·qu,e, ·hMtver de appli c \ 

cac· 1,.-i, dos . E•, lados . . a .. j astic;a . federal 
cons.11llp. r{\ ii 1ju1:i: p.ruLlen.c ;a. .d<)S .tribunae• 
) p~ae~, , ê vic e:""\'·C~:sa, a jHA t}ç.a. dos J~:strtclos . 
c<;>nsultará a ju,rispfudenc1a , elos .•tri)mni+es 
fr-~et;at\s,_gn,t\!l llO '_h(/ L\yey ,.ele inJ.e,r_p~etar leis 
tht União. ' · 

" 
'). 
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.l\rt, ·5.9· 

Compete a os juizes· ou. tribur.a~s fedet•aes 
decidir ; 

a) a s cansas ;.em gue a lguma das partes es
triba:r a acção, 'ou á defesa, em disposição da 
Constituiçiio Federal; 

b) os Ji t igios entre um Estado e cidadãos 
de outro, Oll en tre cidadãos de - Es tados di
versos, d ive rsifica ncio· as l eis deste•: 

e) º" pleitos entre . ,E·s ta dqs es trangeiros e . 
cidadãos beazfleiros ; · ·' · ' 

d) as . a cc;ões movidas . ·por es.tra.ngeiros e 
fundadas, quer e m con tracto;; com o Governo 
da Un ião, quer em conve nções ou tracta dos 
da União com outras nações : 

e) as que8Lõas de dit·ei•o màrit imo e nave
gação ass i1n no oCeano como no's rios e la.goa. 

' do pa iz ; .. ; , ' 
f) as q uest ões de d ireito criminal ou civil 

i nte rnacion a l ; 
_q) os cr imes p ol iticos . , 
§ 1. 0 E' vech1,do ao Con g-resso commetter 

q ualquer j uri sdicçã o federa l ás ju:; tiças dos 
E sb dos . ·, " 

§ 2 . o As sentenças e ordcn~ da magistra
tura fede ra i siio executadas por offi cbe~ ju
dicinrios dtt U niào, uos qnae~ e obrig-ada a 
prest a r a uxilio , quando invocada JJOr el l,es , 
a policia local. ' ' · 

A r't. 60 

As decisõ~s dos 'J u izes 011 trib :maes (los 
l~ s tados , nas ma.terüis de sua competencia, 
porão termo aos processos e ques tões, salvo 
quan'to a · ' 

i 0 , habeos-corpus, oti 
20, espolio ele es trange iro, quando a espec ie 

não e8bver prevista eHt conve11ção , , ou ~ra-
etado. · · · 

l!Jm ta"s casos· ha.verá t·ecurso voluntario 
pa1:u o Suprem O' Trib1p1a l 'F ederal. 

Art'. 61 

A justica dos E s tados nii.o pôde inte1•vir e m 
q·uesGõe.s suhniettid as ªº '; tribuna.es fo rforacs, · 
t1ern ann ulhr, .a lt:ernr ou ' suspender a s s uas 

, $f: n ta11ça.s , <'u orJcns . 

/ 
pcdacção para 2 ·ª discussão do projeclo 

de Cor1slit~iÇào dos Es!ados Unidos do Brazil 

Art. 59 

Compete aos juizes ou tribun aes federaes 
decidir: 

a) as causas em q ne a lguma da• .pnrtes 
funda r ·;i. a cçãó ou a defesa em disposição da 
Constituição Federa l: 

b) os liUg ios enti-e um Estndo e cida dãos 
de outro, ou entre ' cidad ãos de Est :l dos di
Yersos . . cli:versiii·cando. as. leis. des les: 

:oJ .. 0~ 1 , pl eitos · en·tre ·E s.ta'dos -es-tra.ngeiros e 
ci.'d actii'bs · bt'a :ril'ei·ros ·:·•' · " · · 
... •• d) a s acções · movidas por eqrang€iros e 
fundad as , quer ern contractos com o Governo 
el a Un iáo, q1ier em conve nções ou tractados 
d a União com outras nações ; 

e) a• questões de dire ito 'rn ari t imo e n :w e
ga.çào ("JS sin1 no oceano como nos rios e lagos 
do paiz; 

nas questões de direito criminal on civil 
internacional : 

g) os cri mes P" liticos. 
§ i.' E ' vedado ac• Congresso commette r 

qmilquet· jurisdicção federal ás jus ti ças dos 
E s tados . 

§ 2'. o As senten ças e ord~ns da magistra
tnra federal "iio <' Xecntadas po t· oíll c iaes judi
ci a ri os tla União. a.os quc.LE S a policia loc al e 
obrigada a presta r auxilio, quando invocado 

· por elles . 

Art. 60 

As dec isões cios juizes 011 tribunaes elos Es
·tado :;; ~ na s mate'rins de sua compe te nc ia , porii.o 
te rmo aos proc.essos e tiuesVie.; , salYo qua n to a 

:1 ° ha boas-corpus, ou 
2º· espolio de estran geiro, qua.ndo a especie 

rúi. rf estiver·pt·evista ·em conYenção, 011 tr a-
tado. · · · 

Em taes casos haverá recurso voluntario 
para o .S uprem't> Tribunal Federal. 

Art. 6i 

A justiça doR E•tndos não póde .inler vit• 
em ques tõeó subinettid as' aos ti'ibun aes · fede
raes , n em annullar, alterar, ou suspender as 
suas se ntenças, ou ordens. E, re.ciproca rn en t.e ~ 
a jus tiça fed er a l não p óde intervir em quM
t ões s :: bmettidas a os tribun aes doq E s ta dos , 
n em ·annullar, altera r ou suspender as d e
cisões ou orden·s destes , exceptnados os ca"J' 
expressamente de.ela raclos ,e e IR Cq.ns til ui ~. 5 . .;;:: 

Proj~clo d~ Constiluição dos· Estados Unidos do 
Brazil 

TITULO II 

Dos Estados 

Art. 62 

Cada Estado re.!!er-Re-ha pela Con sl ituiçã o 
e pelas leis q 11e adoptar, comt anto· q qe' se· or
ganizem sob · a form a republi ca na, n ão 
contrariem os princípios .const.itucionaea da 
União, l"es peitem os dir~ilo·s que.· est~ Coµ sti-

. tuição a'-ss eg ..zra e- .oüservem as 8·egl!-intet;· re-
0ras · :t 

" ;_ ; ·Os poderes e~ ecutivo, le,r isla 1ivo e judi
ciario serão cli seriminaclos e inclependentea; 

2º Os governadoreq e os memb·r os da legis
latnrn loca l • erãu electivos : 

30 Nã o se rá electi rn a magistra tnra; 
40 Os ·mag istrados nã o seriio demissiYeis 

sinii.o por sentença; · 
50 O e ns in o serú leigo e livre en1 'Jodos os 

graus, e gra·tttitu no primario. 

Art. 63 

Um a l e i do Congresso Nac ional distribui1·:t 
·aos Eotados certa exte ns:l(I ele terras devo
lutas, clern a rcaclas a Cll ·9 ta cle lks, nquem da 
zona da fronte ira da R e·publica, soh a clau
sula de ª " povoa rem, e colon.i sa rem clentro Rm 
det., rminaclo prazo,. devolvendo- se . quando 
essa r esalva se não cumprir, ·á União a pro-
pri edade CP.elida. ' · 

Parag t·apho unico. Os Estados poderá o 
transferir, sob a me.smn condiçiio, essas terra s, 
por c111 a lquer tílulo de dire ito, oneroso, 011 g ra· 
tuito, a individuo~, ou associa ções. que se peo
ponham a povoal-os, e coloni sal·c·s. 

Art. 64 

E' facultado a os Esr odos : 
1 o .Ce.le bra r en trn si ajustes e con ve nçõrs 

sem caracter poli tico; (A rt,. 47 n. 16:) 
2° gn1 geral iodo e qu alqner pt.'> cl er, on di

reito, c1ue lli eo n i10 fol' negado ·p0r clauRtd:t 
expresoa n a c.:o .; 1; ti tni çiio, ou impli cit:1111 e nt.e 
contida na organi zaçflo po lí tica·, qué ella cs la
belece. 

Art. 65 

E ' defesoªº' Estados: ' 

i o R ecus a r fé a os docnme nt.os puhlicos , de 
n a tureza leg i:: l nt iva! ad rni.nistrati v a, oujndi
ciar·ia, ela União, o u de t1ual<p1e-1' d<'" Es ta dos ; 
2~ R eje iLar a. mneda, on a e nl'i ssão hn nc:n~ i a 

em c ircul aç<'io por ne to dú Govern o F ederal: 
~- :)ó Fru:m·~ :)tt declú1;nr g-lt~ rr'iF e·ntro -âj e us,1r 
de rr~presalj u s ;. !; ' 

~11 

ne ·lac~ão Jl31'11 · IJ. ,a, discussão <lo, ur.llji~cto . 
de Çonstilniçii'o dos ·tMadqs UriiJos.· do · llra1il 

:; 

TITULO II 

Dos Es~ados 

A1·t. G.2 

Cada E starlo rcger- ;;e-h a pela Co 11s ti t11i çit6 
e pe las l~ i ,; q u e a dap tar , r e$peitadcs os prin
c ipio s '.co nsti w ciunaes dá Unià o . .. ~ 

.. 

Ar t . 63 

A S m i nn.~ eu:; ten·n. ~ 1l e volut1Ls s ~n elo do ... 
mi nio dos Ei;;trtdo:;. :-:e 111 pr• t:!,i 11iú, dos \.li L:ei t i ·R da 
Uni ü.o a Lud:L a. p:H·ç.àn eh~ t.erri to.do qu~ pre
cisar para ;1 d.e l'esa. das fro ul~i .·us . para fot•'Li
ticaçõ es ~ para .. C (J O !; t r u c t,~óes e ein tff> r:.d para. 
qualquer serriço p11 l1 lico q 1 i ~ d,, pencla directa 
e E'Xcl usiva men te Lle s aa n.utori'clatle . 
Parn~r:.pho u n ico. Os pr oj!rios riacionaes, 

qne.~n ão fo t·e n: n P eesS ~l :i ~s pa ra ~H rvi Ç·os da. 
Uillao, pa s.:1 r an ;ip clom1111n dos J,<:s ktdos, em 
CUJO le1·r i tor10 esti ve rer11 s it11 ~ dos . 

Art. 64 

E' facult ano aos ;Estados : 
i ° Celebr ar ent1·.; s i ainstes e con venções 

s em crirnc ,e r politico ; (Ar t. 47 n. JG .) 
2o Em ·ge l' .d lodo e q ua l<111er poder, on . .

cli r e i to, que llHn n ico fo r ll egarlo pot··cl m1sula 
ex pres~ :t. ou i mpli l' it 1111 pnt" con: ida nas 
Claus ulas expr esws clic Conslituiç:lc'. 

Art . G5 

li:' defeso aco Eslat.l os : 

i o R ecu"a r fo a os docn men tos publicos, rl e 
n a tureza leg i s la t iv •: ~ .. adn1in is bra ti va, ou j ltdi
ciaria, ela Un iito, o u de c11t " lq uer dos E st«tl os ; 

20 R ejeitar a moeüa ,. ou a emissão ba ncaria 
em circul nçâo por !l'~to el o Govern o F ederal; .. 

{ 

30 Fazzr ; ou ·deélars:.- guerr ii. entre 'si e usar. , 
~e repre.;ali :1 ~ ; · ' . ' 

' 

.. , 



1lrojeélo de C-0uslituiçifo dos Estados 1'..nidos do 
Brazil 

4u Denegar a extradição . de criminosos, 
reclamadii;; P?las j llst iças de 011tros Estados, 
ou do Distt·icto Federal, segundo as leis do 

·Congi-~ sso., por que esta. materiu. se reger . 
(A_rt. 33, u. 35 .) 

Art. 66. 

Salvo as restriccões especific;das na Consti
tuição e.os direito" da respect iva municipa li-

• dade, o Dis tricto Federal é dii·ectamente go
'ver11 ado pebs au·toridacles f'ederaes. 

· Paragrapho unico. O Districto Federal 
,Sez:-á organizado por lei do Congresso. 

TITULO III 

Do municip~o 

Art. 67 

:: ··. Os Estados organizar-se-hão, por ·]eis .saas, 
'.;W.b o regimen mun.icipal, ·com ··estaes ·hases : , . 
7. 

f.o Autonomia do mun1c1p10, em tudo 
quanto reepeite ao eeu pecalüu· interesse: 

2.º Elec· iviclad e. da a dminis tração local. 
.P;irag 1·apbo 1rnico. Crna lei do Conµ-rass o 

.organizp.ra u municipio no Districto Fedei·al. 

Art. 68 

Nas e1eiçÕ ·~ S mun1c1paes serão eleitores o 
r.elegivefs o -:; es traugeiro.s residentec;, segundo 
as condições que a lei de cada Estado pee

~·scrcver. 

TITULO IV 

·' Dos ·.cidadãos brazileir.o.s ·-

SECÇÃO I. 

DAS- QUALIDADES DO CIDADÃO 
BHAZJLEIRO 

Art. 69 

São i:idadão~ 13razileiros: 
1.0 C:Ís nascidós no Brazil, ain.cla que de pae 

estrangeiro, residindo este a serviço de ~ua 
· . .naçiio ; 

2.º Os fi lhos de pae hrazilúro e os illegit i
·, ;mos .d l!! mãe brazileii:a, na.sc idos em p;:\iz es

·trange1fo , ·Sf ··estabele cerem~- ·âo'ffiicilio nti.;: 
'R.épúbl if:a ; ,. 

·u 

\ 

de 
Rmlar.~ão para 2 .a fücussão do projeclo 
Conslituição · tlos Estados Unidos ., do .Brazíl 

.. {o Denegar n. extradição de c riminosos, 
reclamados p?las j11stiças ele oittr os Eôtados, 
nu do Districto F~deral . . se!1"undo as leis do 
Cong:resRo. ' por .C]:Ue es~a :tllateri~ se reger. 
(Art. 33, n. 36.) 

Art. 66 

E)alYas as r eskic;:ões especificadas na Cons1 i
' tuiciio e .nas leis federaes. o Districto Feder~l 
é administrndo'pelD.s auto.ridaties municipaes . 

P ,1ragrapho unico. As despezas de caracter 
local, ntt Capital ela Republic;i, iric•.mtbeiü 
e:rclusivamente á autoridade municipal. 

-· - ~. 1 
1 

·i 
1 

f 

TITULO III 

Do municipio 

Art. 67 

·©s Estacfos organ.i~ar-se-hão · por fcí·rma .!J.ue 
.ficftie .a·as-e·gnratla-a ·áutonomia eles mmricipios 
<>m ·tnd<l ·~qúantp respeite au seu .peculiar 
jnferesse . 

TITULO IV 

-nos cidadãos br>azileiros 

SECÇÃO I 

• DAS QUALIDADES DO CIDADÃO 
BRAZ!LEIHO 

Art. 6B 

São cidadãos brazileiros: 

iº Os nascidos no Bl'azil, .:linda que de pae 
eska;ngeiro, não residindo este a serviço de 
sua · na~à·o ; . 

20 .Os filhos de pae ·brazileiro e .os illtlgi.ti
m9s de mã.e prasileira; nascid-1s em paiz es
Cr~irgéiro ,"si 'esiáb<! leceee·\n·· dómicUfo ná: Re~ 
p~;bltc'.~ ·~ 

J 

·1 
1 . 

r 
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3.0 Os filho s de pae brazileiro, que estiver 
noutro paiz ao tierviço da Kepulihca, em
bora nP..lla não venham domicili>tr-ee: 

4. 0 Os estrangeir ._1s. que, achando-se no 
Brazil aos 15 ele no•embro de 1f!S9, não de
ela:rarem, dentro em sei;; mezes depois rle 
entrar em vigor a ConstiLuição, 0 animo .de 
conservar a nacionalidade de origem ; 

5. 0 Os estrailgeiroe. que possni rem bens im
move i'> no Brazil, e forem casados com brazi
leiras. ou tiverem filhos l>razi lei ros, salvo si 
nrnnifestarem, perante a a!ltnr id~.de compe
tente, a illtenção de não mud:tr de rn1ciona
lidad~ : 

6. 0 Os estrangeiros por outro modo natura-
lizados. · . 

Parag·rapho un ico. São da competencia 
privativa .dn Poder Legislativo Federal as 
leis de naturali iação. 

Art. 70 

'"São ·ErlP.·itores ·OR cidadãos maiore' ·ae 21 
arn nos .. que se .ali'<tarem 1fa fórma da lei. 

~r i. o ·Não .podem alis,tàr-se eleitores para. 
as eleições federaes, ou para as elos l!:stados: 

1. o Os me.ncli go;; ; 
2 . 0 Cs analphabe os; 
3.• As praças de pret. exce1)tuado-; <'S alum

uos das escolas militares de ensino sujJcri•.'r; 
4.º O;; religiosos de ordens monasticas, com

. .vanhias, congreg-ações~ ou con1munidad~~ de 
'(!Ualq11er cleuominação, sujeitas a voto de 
<ihediencia, re.p-ra, ou estatuto, que. importe 
a renunc ia da liberdade individual , 

§ 2. • A eleição para cargos federaés reger• 
se-ba por lei do Congresso . 

§ 3 ." :::ião inelegiveis os cidadiios não alis
·tave is. 

Art. 71 

O.~ .e! irei·tos de cidadão hral'.Heiro só se sus
pendem ., ou perdem nos casos aqui particula
r1::1ad<1S. 

§ 1. 0 Suspendem-se esses direit~e : 
a.) por incap;icidade physica, ou moral ; 
lJ) por conclemnação criminal, emquanto 

durarem üS seus effe itos. 
-§ 2. o Perdem-se : · 
a} por naturalização em paiz estrangeiro; 
bj por accei°taçãei de emprego, pensão. con-

. . d~eoru.ção~ ou 'titulo. estrangeiro, sem liQença: 
·do Poder Executivo Federa-!; 
' e) por na·nirnento judicial. 

§ 3. o Uma .. lei federal es~vtuirií. as concli
ÇÕ<is · de.·re_acqui~iç.âa elos di.reitos ele cidadã-i . 
tfrâ-ii'l.é iro. 

., 

1 r-
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• ' .;i.., 

30 º' filhos de p»e hrnJ:ileiro , que estiver 
n'0utro paiz a'1 s ?rdço da. ~=tt-pnül ica. ~ em bom-+ . 
nella não venham domi~ilhr·s~ : 

4° 0 .-; es trangeit·o:3, que , uc llando-s~ no 
Bra'.i 1 aos 15 de nov ~m bro ele iSS:J, não de
clararem. dentro em seis mezes depoie de 
entrar e 1n v1gn1· a Const.iLuiçã.o, o ani1no de 
.conservar a nacionalidade de origeíl1 ; 

5° Os es Lrangeiros c111e possuirem ben~ im
moveis no Braz·il e forr~m crtsados com b,razi
l ei·ras, ou tlvet·em filho' brazileiros, com
lanto que r esidam no Brnzil, salvo s i maniles
.tarem a in tenç.;iu ele mi.o mudar àe, nacion::tli
da,cle: 

6° Os estra ngeiros por outro modo natura-
li;cados. · 

Paragrapho nnicQ. S;io da competencia pri
vativ<t elo Porlel' Leó· islativo Fecleral as leis 
de naturalizaç;io. 

Art. 69 

·Sã~ ete i lo,·es os Cidad,:fos mai ,,ire'~ de 2-l 
anno.c:;,..q:1e S3 ~alisw.r-Hn na fUt"m:l. da l e-J . 

. § t.o N:lo podem al~st:ir-e·e "l.' i·tores 1pra as 1 

e1eiçiies federnes , oa p 1ra ao el os E s tados: 
1• Os mendigos: 
2" Os n.nalplrnli 'tM: 
3• As p t»tt•;1R de brnt, exceptaaclos os al11mnos 

tlas escoL.t~ milit Ll'l! S de en:;in·, superíot·: 
1~ Q;-; religi 0$0~ de Ol'dens rnonastlc.as. Com .. 

pa'n h iaS, P.ongl'egn.çõe.~. ·ou co111n1n 11 idarleR de 
qnu.lquer denominação., suje itas a votn ele obe-· 
dii~ncia . regra.~ ou estatuto . que ilupol'le a. ~· 
i..-en•u1 cia. d.J. lihe~·cla tl :) incli v1dnal. 

§ 2.0 A e leição ,para cargbs fdderae;:; reger
se-ha poi· le.i elo Con!n·es5o . 

§ :1° ~5,o inele,;i veis os cidadãos iü\o a lis
ta.veis. 

ArL. 70 

Os diMit1B'cle ci-ladão brazile.iro eó se su~..
pe11dom. ou perdem nos casos aqui parlicula-
ri1.ados. · . ' 

§ i • Suspenclem-se: 
ai por i11capacidade physica, ou 
·bj por conclenm'1.çti.o ct•iminal, 

du·rarem os .s ·~ 11s eli'ei.l.os. 

mo1·al· 
ernq ua'.nto 

1 

§ 2o Perdem-se: . 
ai J>Gr nat11ralização e.m paiz estrang!Jiro; 

""' . Jl) 

"" 

b) µor acceitaçãn de emprego, pensiio. coo: 
decnrn<;i\.o! Q~r titulo estraúge iro, sehi liceriC'a i.~. 
do Poder Execuifvo Federal ; 

§ 3•• Uma lei federaLe•tntnirá as conrli
çõe~ .de r.aai;q1lisl,çii9. dos . dü;~.itos- ele· e·idad.ã.0> · 

..braúlek\):. - . · · · - : · 
,,... ~/l t~ ., ,.. -



•··. FPojee!o de Conslitui~ãQ dos Es1ados Unidos d() 
· . llrazil 

'SECÇiO II 

DECLARAÇÃO DE . DIRElTOS 

Art. 72 

A Const ituição assegm·a n hrazileil'OS e es
teaugeiros residenl,es no paiz a lnv io l abi lidad~ 
d0s dire itos concernentes li. li bet·dade, á ·segu
r ança. individual e <'.e propriedade nos termos 
seguintes : 
. § i. o Ning11em púcle s9r obr igado a. fazer , 
ou deis:a.c· ' de fo.zet· alguma coisa, siniio e:n 
vit't1tde de lei. 

§ 2. o Toclos são i"·uaes pel'ante a. lei . 
1\. l{epublica não iidmi tte privilegias de n as

cimente, ·desconhece foros de nobreza, não 
.e•·ea 1titu los de fidalgu ia., nem condecorações . 

§ 3. 0 Todos os i11divid11os e confissões r eli
g iosas podem exercei· p11blica ,e J ivremente o 
~,eu cul to, .associa.nele-se; pa ra. esse fim e 
adqui rinclo ben s. obser va.elos os lunites postos 

,1•elas leis de . miio-morta. 

§ 4. o A Republica só reconhece o casamento 
ci ·dl; que peecederá. se111pre as cere1nonias 
i·eligiosas de qu alquer c1il to. 

§ 5_ 0 º' cemi terias teriio caract.er secula.1· 
" serão admi tr Lstt•aelos pela :.rntol'idade -mu-
11icipa l. 

§ 6.9 Será leigo o ensino minist1•aelo nos 
estabelecimentos publicos. 
. § 7. 0 Nenhum CLtlto ou igreja gosará de 
sabvençii.o ofüc ial . nem teriJ. relações de de
pendencia, ou a llianç·a cum o goYet·no da 
União. ou o d os Estados . 

§ S.o Conti núa excluicla do pn,il. n, compa 
nhia dos jesuítas e prohibicla a fonclação ele 
novos conventos, ou ordens monasticas. 

§ '9.Q A 1i0dos é licito associarem- se e r eu
ni 1·em-se liv-rem ente · e sem .armas. não po

. dcnclo in tervir a polici.a, -siniio parn mante1· 
a ot·dern publica. · 

§ iO. !!; '. permittido a quem c1uer que sep, 
.rep1•esen tar, mediante petição, aos poderes 
p11·!Jlicos, denuncia r a lmsos elas autoridz.des e 
promovei· a r esponsabilidade. elos cttlpaclos. 

§ U. l!'Jm tempo ele paz, ri ualq ller póde en
trar e sahir , com a sua fortuna é bens.quando 
e como lhe con ve n h ,,, do ter ritol"io da Repu
blica(, independentemente de passapot· te . 

§ 12. A cas:• é o -asy lo inv iolavel do indi
vicl~o; ni11guem pôde penetrai-o, ele noite, sem 
cr>1lsentimenvo d[) ,mura.dor, senii·J para acu
dü a vic.timas de cr im es. ou desastres, nem 
dl" <li.a. sin<io nos · casos "'·peta fórma µr-e
sc<·.iptos, na lei . 

ll e:lacção pa ra 2."- diseussão do p1·ojeclo 
de Consfiluição dos Eslados t:nulos do -Brazil' 

SECÇAO II 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS 

Art. íl 

e\. Constitu iç iio n.ssegura a ln·azile iros e e5-
trnngeiI'os residente.~ no p;·i.iz a inviolabili 
dade elos dil'eit.os cc;ncernen tes á lib ~rclacle , i . 
segurança individual e (, propriedade nos' 
terrnos segui n t cs : 

§ Lo Ninguem pode ser obl'i~·aclo a fazer, 
on deixar cl" fazer [ilgnma coisa, sinão em 
vit·l L1de. de lei. 

§ 2.º Todos são ig·uaes peranle a lei . 
A Republ ica não admitte priv iteg-ios de 

nn.scimento. desconhece fo ros de nobreza e 
extingue · a6 oril.e ns honorificas existentes e 
todas as suas preror,pti , as e regal ias, bem 
cJmo os ti tulos n obi liarchicos e ele conse lho. 

.~. 

§ 3.º Todos os inclividnos e confissões rel iI. 
giosa.<; podem ex ercel' publi ca e livremente o 
set1 culto, associa ndo- se. para esse fim e ad
•tui rinclo bens, obse r vados os limi~es · postos. 
pelas le is de inã.o-1nor ta, e guueclaclas ,as eis- ·· 
e 1·i minaes. 

§ 4.º A ~epub l ica s6 reconhece o casamento· 
ciYil, cuja ce lebração serü. gratui Ln. . 

·s 5. 0 Os cemiterios .te r J:o ·carnc t0.r secular e 
serão aclm inist1·aclos pe1" auto1·iLlacle muni
cipal , Ji cando line a todos os cultos relig-iosos
a pratic~1 dos , respecti,:os ritos. em _ relação 
aos seus crentes, desde que nii:o oJI'enclam a 
moml p11blica e as leis . 

§ ô. 0 Set·á le igo o fl'.nsino nüni~trado nos 
estab ·~lec imentos pnblicos . 

§ 7.º Nenhum culto ott ig t·eja gozar:J. ele 
subve nção official, nen1 ter:.i. rela(·é5c.:; de cle 
penclencia., on all ia. nçn. con1 o go Ye t·no daJ 
Uniii:o, ou o elos Estados . 

§ 8.º A t ·idos e lic ito associarmn- se c r eu
nit·e1n - se livren1ente e S(lJU o.1·1 na.s; nã.o po - . . 
dendo intervir a policia, si não P.ª"" m a ntee 
a ordem publica. 

§ (),o E' perntitl.iclo a quem rp10r que seja 
l'eprese nt.ar, med ia n t3 p ~. tição, aos poderes 
publicas , denunciar ah·1sos elas a utol' idades 
e pt·omover a respo nsabil idade elos culpa.elos, 

§ 10. Em tempo ele paz, q1rnlquer .póde 
entrar e sa.hii·, co :n a stut fot·tuna e bens, 

. quando e como lhe convenh :L do . ten itorio da 
H epublica, independentemente de passaporte . 

§ 1i. A casa é o asylo inviolavel do indi
viduo; ning-uem pôde penetrnl-o, de no ite, 
sem consen tim01tto do mora.r lor. s inão para 
acntlir a victimas de crirnes~ C•ll düsastres, 
nem ele dia, s in :io nos ca s1> e pe la forma 
prescriptos na lei. 

t-
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§ :i3 . E" livre a 111anifestaçã9 das opiniões, 
en't qL1alquet· assumpto , pela imprensa, <ilu pela 
tribuna, se1n clepenclencia ele censnea, res pon ... 
clendo cada um pelos abusos . que commetta , 
nos casos e pela fórma que a lei taxar. 

§ 14. A' . excepção de ll.ag-rante ·d elido, a; 
pyiR<io não P.oderá execu tar-se sin<io , po1· 
urdem escrip~a qa autoridade competente. 

§ 1.5. Ninguem pode~á ser consel"vado em 
prisão sem culpa formada, salvas as excepções 
instituidas em lei, nem leva,do á prisão, ou 
n ella detido, s i prestar fiança iclonea, nos 
casos legaes . , ,, 

16. ,Ninguem ser;i sentenciado, si não pela 
aµto ridade competente, em virtude de lei an

' terior e na fórma pot• ella regulada. 
, § 17 . Aos accusados se assegurará na le-i a 

mais plena defesa, com todos os recursos e 
meio~ essencia,es a ella, :desde a nota de culpa 
entregue em . 2-t horas ao preso e ass:ignad.a 
Jiela autoridade, com os nomes elo accusaclnr 

. e das teste1nunhas . ' 
· § 18. o: direito de p1•opr iedaéle mantem-se 

em toda a suà plen~tude, , sa lva a desapre
priação por ·necess idade, '.ou utilidade· publica, 
mediante, indemnização prévia. 

§ 19. E inviolavel o sig illo da correspon
. cleilcia . 

§ 20 . Nenhuma pena passal"ii, ela pes~oa elo 
. delinquente . • 

'§ 2L Fica abolida a pena ele galés . 

§ 22. É abolida igualmente a pena ele mor·te 
em crimes politicos. 

'g ·23. Dar-se-ha o habe.as-oo;"p1.ts, &en1pPe 
que" o individuo soffrer· violencia, ou coacção, 
por' jlJegalidade, ou abuso de poder, ou se 

.sent ir v.exado pela imminencia evidente desse 
perigo. : , 

. § 24 • . A excepçiio das causas, que, po-r· sua 
n aturez;i., p·~ rt encem a juizos e.;peci::1es, JJ.ii.o 
harnrá ÍÔ!"O p1·ivilegiaclo. 

... f t 

Rdacçào para 2." discnssão do 11rojeclo 
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§ 12. E' li\'re a manifestaçiio das opimoe.>, 
em c1ualquer assumpto, peta imprensa, ou 
peb tribuna, se.m cl epsndencia de censura, 

·respondendo .cada. um pelos abusos, que com• 
melta, ncis casos e pela fórma que a lei taxar, 
não sendo ach)tit.t ido o a n onymato. 

§ 13. A' e~cepção el e flagrante clelicto, a 
prisão não poclerú executar-se, sinão po1· 

'ordem eseripta ela a utoridade càmpetenGe . · • 
§ 14. Ninguem' poded. ~er conset'.V:!!-do em 

prisão sem culpa for mada, sal v.as as 'exée; 
Jlções insti tuiclas. em lei, nem levado {e prisão, 
on nella detido, si presia r Jiança idonea, nos. 
casos lega.es . - · , 

§ 15. Ninguem ser[~ sentenciado, sinão pe a: 
auto1·iclad·e compztente, e.m vir tude ele lei 
ünteri1· e na fórma põr .ella regufada. 

§ 16 . 'Aos accusados se asse.g.urúá n a l e i a· 
n;1ais plena defesa. com \oclos os r <)c urs-os é 
meios essenciaes a ella, cl~sde a hota de cu.Jpa; 
entregue . em 24 ·11orn5 .ao pr~so e assig-nada. 
pela au~oridade . com os · nomes do accusacloc 
e elas t estsmu nhas . , ' , 

§ 17. P clit·eitó ele propriedade :tít1ntem_.se 
eh1 toda a sita plenitude, sa lva: a c1~ ,saprópria

' ç[o por necess idade, ou utilidade pull.JJica, me
tliante indemnização prév ia. 

§ 1.8 . E' i nviol ;we l o sigillo ela cõn·espo1i:.. ; 
·- de ncia~ postal e te legraphica, · -

§ 19. Nenhuma pena passarú da pessoa Llo 
de linquente . , 

§ 2J . Fica abolida a p s na ele g;ilés e ele lia~ , 
n imento .1udicial. 

§ 21. Fica igualmente abolida a pena ele 
morte, reset·vaclas as disposições ela leg islação 
milit-1.r erµ tempo ele gue1·ra . 

§ 22 . Dar-se-há o lw'1cas- corpns, sempre 
que o iudividno soJfrer violencia, 011 .coacç:io, 
pot· itlegalidade; ou abuso ele poder, Ol!· se 
sent ir ve~'aclo pela imminencia evidente desse 
perig-o . . · • . · 

§ 23 . A' excepção elas .cansas, qne1 por 1'1:1ª· 
natureza. pzrte ncem ,a Jlltzus espec1aes, .nao 
ha ''<'.rá fàro privilegiado . ' · 

§ 24. E' garant ido o line es:srcic~o de qual- . 
quer pro6ssão móral , intel lectual e inclus"." 
tr ia i. . 

§ 25 . Os · in,ventos industriaes pertencerão 
nos seus a1icto1·es aos qaaes licará g·arantido 
pot· lei um pdvileg-;o t emporario, 011, mt falt a. 
<leste, ser<i, concoclido pelo Cong-resso uo1 pre
mio r azoavel quarido l1 ojam de vulgarizat· o 
invento. · '1 

, • 

§ .26 . Por motivo ele crenç.a ou ele foncção 
religiosa, nenhum c irlacliio braz ileiro poclee1\. 
ser pt·ivado de seus direito ., civ is e políticos 
nem eximir-se do cnmprimento de qualquer 
dever civ ico. 

§ 27. Os que nlleg:irem motivo ele crença , 
rei igiosa com o·fi m cb se isen t<lre:n cle quál
rpt.'l t' on us .que a.s le is ela Repuulica imponham 
:>.o~ cidadãos, pe rderiio todos os dit-eito$ po
li tic )S. 

1!-1· 
oo· 
°'! 

·' 
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Projcclo de Consl.it11icão 1\os Estados Uni fos do 
'Brbzil 

lledacção para: 2 ·ª d'iscnssão do projcclo 
<lc Conslil.11 çião dos Estados Uniilos do Brazi'l 

§-28 . Ne ah tim impos~ o de qualquet' natur~rn · 
que seja poder á ser cobrado sin iio em vut ude 

' de mna le i que o autorize , , · 

~ .. ' ( 

Art . 73 Art, · 72 

"Os cargos publicas civis, ou rnilitare3 , sã.o 
accessive is a todos os }Jrazilei1·os , obsêrvadas 
as condições ela capacidade especia l, que :i 

le i es l11 tui t'. 

Os cargos ptiblicos civis , ou mil itares,, são 
acc3ssiveís a tod os o.; brazilciros, observadas 
as condições de capacidade esp2c ial, que a lei · 

' estatuil', sendo, po1eém, vedadas ns acc 111nul :i.- · 
ções i·emune r adas. 

Art . 7.3 
/ . 

A apose1itadol'ia só pocierá ser dada a os 
fu ucciona rios pu blicas em caso de inv:ili dez 
no s ~ rv iç o d a P a t1·ia. 

. e 

i • 

Art, 74 Art. 7-! 

Os [officiaes do exeré ilo e· da armada só 
perderão suas patente~ ·por sente!1ça p:u;sacla 
em JUl\rado , a que s2 li gue esse eft e1 lo. 

o s" officiaes do exerci ~ o .e da armada sÓ 
perderão suas patentés, po1· se;h timça maio~ ele 
dous a nu as de p1:isão passada. em j •1lgado .no 
lr ibun aes competente'l . · 

. ArL 75 

A sentença, couclemnaloria por cdmes in
famantes, pt·evistos nos coeligos militares º'1 
leis civis , faz perder a patent ~, crualquer qu@ 
seja o tempo ela sentença . · 

A1:t.. 76 

Os m ilitJ r e3 ele te n a é n1ar te 1· iio fõrÓ esp·2~ 
e ia! coi1sti tniclci por membro s ele sa:\. class?., 
'para cdmes m Uita ~·es. -- · ' 

.~ .. 

'··· " ... 

i ,. 

A1:t. '75 ·.::· 

Ari. 77 
A especifi cação do3 dii· .; itos e garantias 

expressos n a Constiluição não ·exclue o:itras 
gar a ntias e cli rú tos; não enumernc10s ,.ínas 
resultantes da fórma ele gove rno que el b 
es f.abelece e dos pr ii1cipios que consigna . 

1 -' l 
A ' especific.Lçao elos dir~i to3 e gJ ranli"a's 

expressos na Constit u ição nã o excl ne out;·a> 
g.n·,·tntias e direiws , ·não enumerados , nrns 
r esaltantes ela fó1·mct de gorn rno que ell.t 
esta belece e elos princípios r1ue consigHa , 

º · SR. PRESIDENTE de.:;igna para tcmanltã. a 
~eguinte ordem do dia : 

Cont inuação da· l •· discus3ão do titulo V do 
projecto de Constituição - Disposições geraes 
e disposiçíJes trnnsi!ori?s . 

Levanta-se a Se5são ás 4 horas ,][i tarde . 

DIS CU RSO PRONUNCIADO NA SESSÃO 
DE 14 DE JANEIRO DE 1891 

O Sr. 13"ran.cisco Veiga (mov i
mente de attençlio) - 81'. presidente, niriguem 
m11is do que eu deplora, e lamenta que apre
ciosa attenção do Congresso Nacionnl SE'ja 
!listrahida co1l1 qualqüer oatro assumpto que· 
pão a. discussão e ãnalyse do projecto ele Con
sli tnição submettido a noõso estudo e apre
ciaçii.o ; ninguern mais do que eu deplora e 
jamenta qne o Cong ress:i rep3tidas vezes, e 
'!linda agora mesmo, esteja a occupar-~e com 
questões que, embora de alguma imporht ncia, 
pod~m ser co113ic\ernclas insignifica ntes em 
c'.mfronto com o magno assnm pto que deve 
fa r.er o exclnsivo obj ecto da no.>sa solicitude 
'!l esforços . 

A';sim . pensa.n lo, -it1val'lavelmente ·. tenho 
11eg .da meu voto a todn.s as urgencias que 
:;i.qui sa teem pecli~o, para tr,ltar de assum ptos 
alheios ú. Constituição. E, assim procedendo, 
Çnmpro um dever, qu_al o de corresponder á 
,j"nsta e patriotica anciedade da opin ião nacio· 
:p.al, que reclama de seus mandatarios o cum
primento cio seu primeit'o dever..;.. votar a 
.Çonstituição e restituir o paiz á pos1e ele si 
mesmo, sahindo do periodo dictatorial em que 
ó.~ nda está, -para entrar no regimen da legall-
1.) 1cle, unice digno do um povo l ivrn. (iliuito 
/!em.) 

.Nestas c:incli"ções, en teria sil encio ;o deixado 
:v ,tar-3e n. moção do illustre representante de 
:p.e :nambuc) , s-inão se 1113 affigurasse co110 
'cJu3a provavel, sinão certa, que o Congresso. 
t dvez attendendo ao grande numero e ·a, 
~a~peitabil idade dos signatario3 da µio çlío, 
a.pprovm<ia u. ·mesma sem m<iiôr exarn\1 . . 

l:MA voz - Gastava-se menos tempo. 
o Sa. FRANCISCO VEIGA - Gastava-se me

nos tempo, diz o nobre r()presentante do meu . 
estucfo; mas, si assim o fi zesse, o Congres>o, 
além de reta1·da r, ilrntqmente, a organisação 
elos cst:J.clo3, ·-pro jecleria incoherentemante 
(apoiados enao apoiados, apartes); o Congresso 
procederia incoherentemeute, ·porque, Sr. 
pre3idente, esta moç[o não é, no fundo, sinão 
a que aqui apresentou o nobre representante 
pe_lo Rio de J aneiro, o ili ustrado SL'. Erice 
coei ho . . (Apoiados a nao apoiado!'- , ap artes .) 

o SR . -JosE MARIANO. - E' nlltito difl'eren
te, nãoha a menor semelhança . 

o SR . FRA NCISCO _ VEIGA. - E accresce que 
a ·moçilo elo Sr. Erico Coelho tinha sobre est[l, 
a vantagem de franGamente declarar que o 
re-guh1111ento eleitoral estava, condemnado, 
como incapaz de dar uma ·camara exacta ex
pressão ela vontade na.cio na l. E assim, dizia 
mui to logicamente : adiemos a eleição das 
legislaturas clo3 es tados para depois àe ter
mos um regulamento que garnnta o livre 
exerc'.cio elo voto popular.· 

O Su . Josf.J MAR!ANo.- V. E:c mesmo 
está se jncumbind.o ele mostrar a differença . . 
. o "SR. FRANCI SCO V~JGA .- frei lil., respon
derei ao nobre representante e espero pro
var que a clifferençn. existente é apenas na 
forma, sendo iguaes no objecti.vo _a que ambns 
visam ... 

O SR . JosE: MARIAN 0 ...... Nem no objecto, 
porr1ue júlgo não tem tido. pensrrmento reser
vado. (Apartes.) 

o SR . FRANCE CO VEiq ,~ ·. - V. Ex . pro
vecto orador, seja generõso para quem não 
e, e interrompa-me n1e nos. , 

O SR . JosÉ MARIA:'<o . ·- Prometto não lhe 
dar mais ap1rtes. 

o SR. FRANCISCO VErGA·,- Aprecio os 
aparteo . mas assim , em tio grn.n '.le numero, 
im possibilitun a discussão. '-

Sr. Presidem te, prJtend ía o honrado repre
pentante; .. ·.pelo Rio de .Jaqeiro qu 3 se t.lec l'e 
ttls~·e novo reg"nla'lrento p.tra gnr<H1lir f!. 

a liberdade do voto ; e depois se chaignasse 
a e.poclrn, pa~a, as eleição das legislat~1ras dos 
eatados . ,Era tima ra zão logicn.. 1e proceden
te . . Entretanto, o Congresso v.oton contra, 

·por não querer adiar as eleições. . 
ó que quer o nobre represan~ante signa

tario e apresentante da moção em discussão 'I 
Si eu quizess3 demonstrar a 'i rnpro_ceden~ 

eia desta mo ;ão, não teria mais do que ler 
ao · Congresso as palavras e0m ~ue . d illustr~ 
representan te de Pemambuc_o J ustiâcou e fo t 
S. Exª . quem ineumbiu-a, · de de~larar que a 
moção nrto -tinha razão -de ser. . . ,; .·· / 

Elltc; qµe esht e3cripta como q:ue em fórma 
Lle syllogismo, é illogica. , e sm c.ouclusão não 
está absolut3.mente el e· accordo com as pre
missas, O que ·diz o nobre r epresehttü1te-· dc 
Pernambuco ~ Diz- attemlenclo que' as legis
laturas do3 estados devem ser eleifos ·;pelos 
regulamentos .1aes e taes, e, deterininrrnclo 
um desse3 regulamentos que as const ituições 
elos estado3 sejam moldadas pela Constit uiçfto 
ela Hepublica, é de parecer •que as elei<;õ !S 
sejam oil'ecluaelas um mez, pelo mrnos, de
pois de approvada a Constituição. 

VozEs """'E' mui to logico . ·, 
0 SR . FRANCis:o VEIGA. - NiJ,o é tal j . e 

ea uão quero outro ,juiz que não o nobr,e dc.pu
tado autor da moção. 

A unica conclmão a tii'ar-se da~ preri1is:ia_s é 
que fi que adiada a reuniã.o dos congressos 
constituintes d"Q;; estados para depois ele a p-
provada a Constitu íçi'ío. . ._ 

Mas, a eleição faz-s0 ·e deve ser feita untes 
da. ap pr·ovaçfio da Constituiç,ão . 

O . Sa CHAGAS Lo E a to -Temos pressa · tle 
organisw os estados. · · 

O. SR. FRANC ISCO VEIGA. - A metl lt.la lem
brad1 pelo illustrn representante·tle Pernam
buco a_])solntamente não preenche os_ ·s2us 
fi ns ; com a franqueza que lhe devo, permitta
me S. r.x, qus cl iga : ella é inemcaz parn o 
inlnito quo parece ter em vista, sendo, aliás 
0{Ii?.1 i::~s~1_!1a in r.:i. e ~eit~3 prejt1dicio.es~. não 
so a Umao como- prmc1palménte a urg·enté 
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· organisação dos es'tacl~s, o que ê P'.\.1'.a mim tornal-o 0 nrnis ·breve possi\·(31 (r.ipoiados); est;'i, O SR. FRANcrsc) VEIGA - Pergunto n,) 
essencial. . no animo d·e todas os seus níembi'os col'res- nobre representante : qual é o effeito prnti~o 

Conw V. Ex. sabe, Sr. pi•Jsidente, em pói1der a auciedade pnhlica decretando quanto da moção ? 
alguns do3 estados .até·jã,.,hoµve ekiçõe3: ja antes a n0ssa lei fuudameulal (apoiados); e3ta O SR. Jos:E MARIANO - E'.l o direi a 
houve em Matto Grosso; Alagô~ls, e.creio que no auimo de todos os- seüs membros cumprir V· Ex· , · 
tan>bem em Goyaz: do_melhdi' modo a grande e alta missil'.i que O SR. FR,~Ncisco \'EI'.>A - Emquanto uão 

O S~t. ARISTIDE3 MAIA-Em Goyaz, uiio nos fei confiada, par11 sahirmos dentro em flz 9r o favor de dizer, V. Ex. co:.isErntirã, 
apoiado. pouco das iucertezns affliclivas daactualillade. qne eu a interprete tilo exactam~nt ·i · quauto 

.O SR. FRANcrsco VEIGA - No e3tado que- ( Apoiarlos .) · po:ssa. 
tefrlro. lt 11onra de r'epresentar a eleição está Mas, por mais demoi·uchi que seja a cli.>cus- O Srt. Jos8 MARIANO - Está no seu di· 
marcada pfra o dia 2t:i elo col'rente. · são da Constituição, e .qunsi infallivel qne reilo. 

Ora, si.hoje mesnio' o Congresso tomas.se nos pl'ime.il'os ,dias do pt'oxirno mez de feve- O sn: . . FRANcisco VEIGA - Sr. pi·esidente, 
uma. resol!lç,ão qualqúer a este re3peito, ad - relro . esteja votada a Con:;Littliçil.o FeclerJl admitt.l ndo, o que nfo po:oso concebe!', qne o· · 
rilittinclo mesmo q1re esta r'e30lução podesse (apoiados); e não me consta que congresso Cong1·esso approve o moção do uobre repre
obrig·ar, asseguro a V.. Ex.: que era impos- algnm dos estados se reuna em - fevereiro, sentante, crt-io que ella sô pófo ter um effeito 
s.iv.el chega1' a granr!e rriaioria das fregueiias tonos elles se reuuem de março em diaute. moral: mandamos ao Govemo cst:.L es~e
do estado de Minas Geraes a noticia ela mellida (Apm'.tes ) cie ele convite, acl vertencia., inspiração ou o 
·aq.ui · adoptada.. (N(fo apoiei:/ os, apoiaclos e _ Admittamo:;, para. fazei' a vontade vos no- que melhor nome tenha. E, de duas um'.1 : 
·iip.irtes.) bras represntantes que es te Congresso pro- ou o Govemo a acceita, e, nesrn caso, lemos 

Pergunto ao illustr.; rep1•e3entanle, qual longa os seus traba lhos por dous ou tres mczes, que elle se declarará reo confesso do ·crime · 
o tim que tem em vista a1;resentando a su11 para concluir a, cliscus~ão da constituiç:ão, de imprevidencia ou i11c:1pacidude ( não 
·i'noção 1 qual seria a couscqucncia? Uma simples apoiados) pois provnrá que foi pr2ciso que o 

O SR .. Tos:E l\IARINNO- Respon tlt·re i de- portaria elos g·overnadóres elos estados adian- Cougresso lhe fosse adverti.l' ele um obstaculo 
poisa V. Ex.; não o faço n.goraparn não rlJ .arcunifiodo3congí·es303 constituintes elos queoccorrriana marcha regular da aclmisª . 
iuterrompe·l-o com apartes. mesmos estados ; e f\SSim ficarú, a questão li- teaçilo; e teremos, Sr. presidente, de larnen-

0 SR. FRANÇA CARVALHO _ E 0 oi>cldoi' ja quidada.- (Apcii·tes.) tar este facto (e muitos dos nobres r.iµresen· 
di~se: que uão gosta ·de aparte3. Pois os nobres repre~entantes fazem assim tantes la.meutarão ainda. com mais dor do 

O ·SR. FRANc1sc0 VEIGA-Eu não disse q11e tilomau juizo cios ·governadores dos esta.dos, qne en) ele vermos o gove1·no elo paiz, pam 
não gostava de apartes, o-que não gosto é que querem lembrar-lhes uma simples medicln. questão tão simples e Eecunclaria, precisar 
da enorme acctünmulação delles. (-Riso .) ele bom senso, uma providencia de comezinho que o Co:.i gl'esso lhe fosse dar inspirações, 

Mas, iJão comprehendo 0 fim que s. Ex. criterio ~ · fosse suggerir o uuico alvitre razoa:vel e 
vista. apresentan -'o esta moção; e, si uão co- ü SR. Josili MARIANO - Isso era 0 mesmo sensato, porque e.ffectivamente, eu repito, si 
nhecesse as intençõe~ d·' nobre repr-e~Anta11 te, - d houvesse governo, ja não digo da Uuiã6, mas 

~ v "- ciue clar ao Govemo Pràvisorio o ireito de l 1 t l d 1· diria que S. Ex. veiu iior . esta fo' rma ~, lll'e- l e qua quer es ·ac o, capaz e consen 11' · 1111 - · " mandar adiar o Cong-re3so. ·- d 1 · 1 t · t' r · seutar uma moção ele desconflançfl ao Go- . , .. - . 1. , eJunuw as eg1s a uras respec ivas pam ,or-o SR. F!tANc:rsso 'i EiuA - Nao e um alia- mularem suas ccmstituições, antes ·cte estar· 
v~_ruo. (Muitos n:io apoiados e apartes. O mento arb1 .. tt.'ar10, o nob1'e. r.epresentante co- tlec1·etada a Constituição Federal, lei mãe, e 
Sr. presidente reclama attençrio.) 1 t t t d JI l 

F li 11 iece per ei arnen e n 1 erença las con-1 b. n.se essencial daquella, este er.i t\m gove1'110 -Oi' me 1oi· que seja a rninlhi von ta•le ele clições, 
acceitara explicação que dão os nob!'es repre- 0 Sn .. Josú MARIANO_ Ifa só uma diffe- rnepto. , .. -
sentltnte.3 ele que não teeni intenção ele votar rença, é que vv. EE:xs. estilo divididos, e o SR •. Joss' MAtU~No- Entuo es1~ero qua 
uma moção de ·desconfianç.1 ao Governo, SS. V .. Ex. esta obedecendo a um pensamento v .. Ex. ttt•e a conclnrno ele uma premissa q.na . 
E Ex. hão de perrnittir que eu dê as palavras político. hei de estabelecei'. . . _ 
a ·significaç1io que eJas teem. - · 0 'sR. FRANCISco VrÚGA _ Qual e 0 pensa- O Sa. FRANOISOJ \i EIGA-P.ms nao. 

O que é que p3de ou lembra o uob!'e repre- meu to político 'I O SR. JosE MARIANO- Hei de. ,chamal-o a 
seutante ao Governo com esfa moção 1 0 SP •. Jos.É MARIANO _ y. Ex. obedece a esse .terreno paea V, Ex. classificar o seu 

lembra-lhe cousa de :imple3 bom sens) ! esse pensamento da divisão do s9 u estado. 1 govcruudor. . . _ 
Senhores, nós tivemos no p11'lamento, uo Em Pernambuco a eleição jà foi adiado, e 0 .O SR. A~_murco Lono - Diga-me s1. nao 

tempo ·da monarcltia, nnmero:;as moçõss de governador alli, tera 0 criterio preciso pam estamos. aqm parn. collabor~r com o _Govomo 
rlescoufüinça, · mas, confesso sinceramente, adi~il~a, tantas vezes quantas necessari:ls ! na obm santa ela const~ucçao d<~ patr1n, eínlão 
jamais .v:i nm'.1 em termos tfo clesagradaveis forem. (H'J. oiilros ai1artes.) 1 para o que estamos aqm 1 (ApotaclEs) .. 
p~ra um governo regular corno esta. (11poia- VcizEs _ Nãó qu.erem que 0 orador falle. o .SR. FRANCISCO VEIGA - Nao compre•. 
dos, n:io apoiados e ,apartes.) o SR. JosÉ MARlANO _ Peço descnlpa ao !JGmh bem o aparte do nobre repr,osentante. 

O que- importa, Sr. presideute, o conselho orador, si disso alguma pa!av:ra menos doce. 1 O SR. Awmico. _Lono-V: ~x: potle~se m~
que o Congresso quer dar ao governo ela. Re- o SR. FRANCISCO VEIGA_ 0 ap~rte com . goar com. a. nos ,a collabo:ação, n~as .per
public·.1 senifo dizer-lhe: - tende criterio, quJ acaba ele honrar-me 0 nobre represen- 1 g~n to. : s1 esta. collabora9a1) consl1tuo10u_1~~ 
.tende ,lJ_om .senso. (Não apoiados.) Esta ci que fa nte, . e mais uma. prova .da desuecessidacle uao _e o nosso fim, o qne fazemos nqu1 ? 
o. a verdacle . (A.poiados, -~uio apoiados e tro - desbi moção. Si 110 estado de PernambucJ, 1 (..-ipoiCLClos). . · 
cam-se numqrosos apartes. O 81'. p1·esiclente com ·applauso do nobre represen tante, 0 respe .. 1 o_ SR. FRANCISCO VEIGA - A collalJ?~ 
reclama_·attenç1io ·pam o 01·aclo1·.) ctivo governad.or adia as eleições... ! raça.o do Congresso, que me lembra o meu Il· 

Peço aos nobres repr2seutantesque tenham o sR.. Jos:E ll<fARIANo _ Mns os outro3 es-
1
1ustre amigo e contm:-·aneo,represeHtante iio1' 

· ~t bo ndade de me attencler. tados podem proceder de modo diverso -do de Mrnas, parece que nao ficn; de modo nen~u~ 
·Scnho'res, .si os estadose;;;livesrnm confiados Peruambuco. (1'rocain-se oiw·os apartes.) ·I excllllda. A nossa verdadem1 collai.Joraçao e 

a gov$nrndores de tal ordem que fo::s'.l mis- 0 SR. PRESIDENTE _ Attenção ! Peço aos aquel!a em que e~tamos, é a de, . ~stt~danqo e 
te.r- o·Co11gresso Conatituinte, interrompen1Jo Sra. repreRentantes, que não interrompam 0 ; mel110~'.lndo .o }ll'OJecto. qu~. no~ foi oftereciclo, 
a sua·'mí'ssfo, lhes mandar recomménclar que orador ; quem tem n, pltlavra é 0 Sr. Fi'an- co11f~cct0nm m?s o co.r.11go fun911.men.tnhla re-
procEclam com criler'io e bom senso, nós po- cisco Vei"'a. . · 1 p_ubl!ca; este e que e o .pr1rne1r~, e 1mpoptan-
cleriamos dizer que eramas um p8iz perdido, · · " , . tissimo elevei' cio Congresso (apoiados); e não é. 
porque est~vamos governados por ... cre- · _O SR. FRANCISC,) VmG.\ - Se. presidente, .

1 

o C01JO'resso invel'tendo ou, antes subindo dtt 
tintis;: ;- ·- -- - -- - - - ·-- - . . .. . nao tenho a, honra ele. conlJ ,;cer. todos os go- espl\efá 'd]], sua acÇão "j:1ei'ri1ilfúii-n\e éjtú~ diO'a. 
· Effectivamente um governo que precis:s1e vernadores elos estados elo Br::lZll. · · exercendo um pàrla~rnntarismo, como nm~ct~ 
que o. Congresso o fosse atlmoestur por n1io · O SR. Jo;:;i': MARIANO - Basta que conheçil. houve, nem me31110 no · tempo d.o. Imperio; 
consentir elle que se procedesse a confecç[o o do seu. 1 qu~í'enclogo~eruar, querendo admm1strar por 
das cO:nsliluições dos estado~, rintes de cleefü- 0 SR . FRANcisso VEIG.~ - ... mas, . em rn e10 ele m~çoes. • , 
tada C,onsti luição da. Republica, porque sobre relação ao ggvernador do meu esta.do, folgo j O SR .. NILO: _P ,~ ç..:.\.~HA- E,~ , ?·X [).~ lo, ~ avo· 
esta devem necessariamente basear-se aquel~ e tenho particular .1)razer de garantir_ ao camlo a s1 a.ttubu1çoe~do .poi~r executivo. 
las, .era um governo de beocios, pois que :em nobre representante,de. garantir ao C0ngresso o SR .. FRANCISCO YEIGA'-Perfeitamente. 
tão· simples assnmpto _carecia de s.uggestão d 1· · - é :1 · l li . . e - e gai'.un !r. a nnçao, que . um .r 03 Clt a- . Ó SR. NIW P.EçANHA clil; oütrn a1i:rte. 
a · ieia • ·- - . · · · d aos mais clutu1ctQ§.. que o Brazit . possne. . - · _ . .. · .. , e , . . 

Portanto, o que é que veio .. fazer o nobre · (Apoiados.). Não é üina hornenag-em prestada O ~n.. FR~Ncrsco VEIGA-:- O qt\e _s1~mfica o 
représelitante com a sua indicaç~o cit 1110Ç'ío1 por mim;·. no estildo de l\fürns Gveraes todos 0 Congresso rntenornper a sua. .. rn1ssao para.. 
'
7eio dai ao Governo; permilta-iné rlizel-o, conhecem pela sua. probiLlade, peh sua. hon-. · lembrar.ªº- Goyern9 ~un acto . put'~1111ente ele 

um conselho assiúi a moda: das famosas mn- radez 8 p3Ja .stü\ ·declicnção a caus'.l. publica; m_era .e s1n1ple3 a.dm~nistr.aç·~.º·· ~ · E pr.~tencler. 
ximas do Sr. De La PciHsse: veio ·diz1,fr"' I1Je têm um -passado muito glorioso, e npp3llo nao so gover:n<J.r, e.orno ;:tdi~nrnstrar ;_isto é.º 
que comece pelo principio, que tome por base p:U'n os meus. dislinctos ·couterranecs; qn~ 0 ·purfomenlur1s~J10 120 se.u m~1s alto grá:o ;e mais 
d; edificio os alicGrces. . conhecem de ·perto. . · · .. e~ tempoi:a\JeO e nao .é , ass.im que o Congresso 

O SR.Jos:E MARIANO-:--Mas h(I. ca:.sós eráque: · . . :. . . . . . . ha de cooperar efücazmente pum . a recon-
se deve começar p2lo fi:m. .. : .. .. , . UTh!A voz....;... .o que .é cei·t.o e que as 11:,ten- 5trucção da Pi~lria. . - :. . ' 

o SH.. FRANCISCO VmGA-A\li é-que c:1b ~- .. d~ncias rllpubltcum1s te81.n·. s1Llo tocbs d1rnol- · , un .Srt. :REriúsENJ',\NTE _ ·u.est!c que tt 
ri.a dav o con:;ellJo, porque seria' .un1 . · c<1so. vidas. :inoQIT.o é irioJ.l'ensivu., uão p(ltle sor .11arlamcn·· 
eice[lcipnal. · .. o SR. FELICIA NO P:ENi>'A - Isto niío pro~' ª tar·isino . 
. Se. president J, pai' muito demora:lo que uada, porque póde ser que <lS iutenclencias O SR. NrLo PEçA;-ir-rA- E' inofi'ensivtqior· 
pos$a ser o debate deste Congresso, está no repnblicanas n'.\o tenbttm ruzuo. (fü oHtros_ que o Qovei'no ha de rir-se della. -
aiijmo do todos os seus _meinbro;; o desrjo de apartes.) · O SR. FRANCISCO V:ÉliGA-Apoiaâo·. 
-;., 
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~- O SR. -BADA_Ró-0 paiz ganltari.a. muito, si 
vis~c ·-o Governo rir elo Congresso·! : 
' o Stt . FRÁ'.'<ClS30 VEIG: ... -Fignrei dua.s hy~· 
potl~es·es qu'> se pJderfam dnr, c:i.so o Con
g'resso a pprovasse a moção, e ja vimos que, na 
primeira, bto é, si o Governe attendesse it 
fl'.lOção, confe3~av:1-se réo de incapacidaue ,. o 
que não po:lemo3 presumir do g·overno actual, 
nem de nenhum outro. 
_- A sogltlld<l. l1yp ·tl1BSl3 era aqael hi que ln via 
de t'ei1. li8ar-:;e, e Lligo úrnito pfürositalmente 
-hilvia-, por~1ue não C!'eiu que o Congresso 
i1.p;Wove esta moção ; h:wia de foal is;11'-·so a 
hyp •tlteso do Govomo receber a moçi'J e não 
dar-lhe a rnellor i1hport;rn:;ia. (Avart•'S.) 
· Purgunto ao no'.lre represeatante si li ·~arii 

bem, seri:\ n.gr.• da ve l ao Co:1gres .o, f, i'i::unos 
bom pa.pel pernnte -a opinião nacional, qne 
nos estú, julgandn, tomando uma resolução 
as·;im pl'ecipitncl;i? A resolução' menos p:m
sada que a~s'm tom:is3e o Go ng1·e:l30 , t eria 
a1nelle cnuilo ele ra3pilit:i 'J il id:vfo, ele .serie
dade .~ t!e l'·J ílexã'J e gra.v.ld;ide · qtie cleven1 ci
r11.c.ter:·s1r to .las as deli beraçõB3 d·3ste Con
gi'e>:so ~ · 
.. . ne·c 1rto ·que .não, Si'. presi1len te. 
- ~i'i,o " linlw, p;;rque o Governo não fciria c:-iso 

thmoçã ·,e o Congresso teria feito o máo p~ pel 
de ·d 1r· 11 \h° c<Jns:ilho extempornneo, cons<:J lho 
qne)he não fui pe.lido, c ·1-c llto que o Co:1-
f''r·e .;sl'l 1üo t inha competenci t p.na dn.r n-1 
oc ~1~ i ão o que pJr i3so seriajust:i.me;:ite des
p~esacln. 

u~r · SR. REPRllSEN'Í'ANrE- _ E' J113lhor por 
logo no C~:1gt•.isso o es : r : pto-C~sa p:wa alu-
gar . . 

o Srt. FRANCIS)O VEIGA:_':-{[) se trattt 1lisso. 
O"q'.)J.l digo ó que não é · e3te o lnodo de no3 
elw::irmns no conceito ela opinit'i·o publica. 

O modo des~e Congresso augme.1tar c:1da 
vez mais o p:'e3tigio, o r<Jspsito a qüe tem di
retJ,o niin é invadindo att1·itíui,~õ3s lle outr. i:; 
pod ,res, é cumprin lo stl'Íct'l 13 rigorosamenle 
Sl3Ll3 dev:eres , é nn~tra1rlo-se . a c,walleir.o d,i 
préteffção rfarp1elle3 que quet•em C)nverter 
esta assemlJ!f)" em mnn e.•pecie de con vAnção ._ 

o Sa. ALEXAND!tE STOC!U,Ell.-A maioria dos 
qu13 as3ignn ram a moção é m iis <\m iga elo Go- ' 
v ·1·11odo que l1'}U.:Jl!es que se oppõem. ( AJJoia
(los .) 

\) sn .. FRA1'CI3CO VErGA-Sr . president'', o 
aparte de meu illnttre amigo, representante 
dJ !\foi:1s, diri ·.:ri ndn-se a mim, te:-n mai; ·~r,L'- · 
vüLlde elo q11e pó le parec.ir i1 primeira vi~ta. 
. o . ~R. ALEXANDHE STOCKL;;R- Dirijo md 

·g'"3ralmente. 
O_SíL FttANCISG) VEIGA~ Sr. pl'esirlente, sl 

h t c1:i.uu r!e qne me ar1 ecei13 é de p:i.re.~er en~ 
tlns:n sh peh nov .. ~ Ol'ílem de couJas ; não me 
f 1G 1 o nol11·0 repreSADb nte eJti1 hj 11stiçi. · 

.6 SR, ALF.XANDRE STOCKLER-Poi.:; eu SO L\ 
muito enthusiasta. · 

U <:iit. 1<' .t ,\c'l t ' i ~co VEIGA-O dito do Sr. re
pr.;~•füta11te,cnrrohorado por outros, veiu lem
brnr-me a posii;ão ·excepcional quo occupo 
nes te Congresso. .. . 

o SR. ALEXANDRE STJ~ICLER - Excepc.'.o-
~ ll~. 'l O SR. FRANC~sco VEIGA-E V. Ex. permilta 
q ~ie eu a j ::stifique, com a cab3çn, erg11icl 1 .. 

Sr. presiden te, toccinclo-me em p 1n to mui to 
nBl.inclroso o aptwte do nobre representante, 
ca rec3 de r~sposta, 

YozEs-Não houve insinuação nenhuma . 
o SR. FRANCISCO Vmr;A.....;.Conheço o Sr. 

r epresentante muito ele porto, honr -me com 
sua arnisade, e creio que não teria .o pen
snm13nto de magoa.r-m ~ . 111as somos uomens 
publicas e temos o dever de rno:> t1•armn-t1os 
a':J paiz tnl qu:1l somo3, fnllando-lhe inteira 
ver. ln de. 
. SI'. presidente, fui, embora dos mais obscu

ros e descon hnniclos (.iwitns n ·in apoiados), pcir 
tr,idicçiio ele f1.111ilh, edncnçêio o frerp1entes 
c·stn rlos, füil e sincero 111.)m rr.his tn. Não o fni 
son)ento ntó · 1-5 cl1i nnvemlwo, dahl em qne. 
p1rece, ncnhaPam-se to lo~ ns monnrchista, 
cle.:;ta t13rm , füi ainrla Llepoi~ i.ln11uellti tLlta. i; 

so me resolvi a ,;e1' obscnr,) cnoporndor dct Re
j:mblica, quando Yi -q1rn a monarchia em meu 
})fliz era -uma impossibi_lidade, e noovenci-me 

. que, ou o Brazil sc:i:t fo Jiz com a Republbn, 
ou dcsg"L·açado con! a guerra civil. 

,., Illas, Sr. presidente, in~puz n. mi.m me§mo 
cond1cçõ:ls. Todo o meu passado fot monar
chi~ta, e ps propagandbtas da r~publicu (e 
no 11113u e5L1do os houve elo~ mab dis'.inctu~) , 
não nie convenceram. Tel'ia, poi3, vergonba 
de - mim mesmo se viesse hoje, -com euthu
sL1smo serodio e suspeito, E:ntoar llymnos a 
republi-c:t, qullnclo é. cer~o que ella se f'ez con
tra mh1l1n. vonta.·le e esforços e .que na chta, ele 
su ~ proclamação, si estivesse em m'nlns mãos 
im peclil-a, eu o teria !'eito. 

Titl'.ia fé e a mais siuc~r::i. convieção Lfe qqe 
a mon'.lrchin. conslitucional represeul1:t tiva po
dia fazer a, felicidade de minha . . pat1fa, corno 
füz a da Inghttcrrt\ e, da Belgicci e po's. jamais, 
cogitei ele abandonur as instituiç-õcs .cino ti
nhamos e que nos lega.~am nossos m:dores. 

Entf'etanlo, ·0 3 acontecimentos ele 15 ele no
vembf'ó, s'.l_ndo acceitos e sanccionndos pelos 
estadistas em que eu mais confia.vn. e pela 
qunsi unanimidade da opinião nacional, tize
.rnm-me reftectir sobre o dever que tenhó Lle 
nãci ir contra, esst1. o;)inião (avoiados), além 
dbso, a politica ·tle moderação, de congt'aç;,
mento, ele paz e harmon ia, qu,e no meu estado 
inriuguron o seu p ·irneiro governador, o -i1-
J11;t :·e mineiro Sr. senador Cezarfo · Alvim, 
p •li lica que algnns lhe não pe1•clr.nm, concor
r .. iu- g: a!1defu ~nte parti qne eu e os ·meus ami
go; nos a.pproximassemos cln. republica. 

Pensei, e t0ril\, sido, b l yez, mais acertall) 
cm ton1a,r o a.lvilre de alianclornír min ha ob;

. curissi rna viela politica, mas 115.0 era si; t'n 'w 
nl;rnns amigos , que mo oul'iam B r'comp . 
n!ta,\';1111; t.irnava parte na redacção de um 
j<ir.nal, qu 1 s --nnpre S ) manifestou com 1r,axima 
frn_;1que:>a solit'J todas a.s questões de interesse 
publico , parecl3 u-me, pois, que não dev'a aban
•lonar o ·103to e lern hra.ndo-mB que a patria 
sobrelevav:a e sobrevivia ~s instituições que 
haviam sido desmoronadas, en tBnrii se·r dever 
de patriotismo concorrer com minha coopera
çlo e leaes esforços para a ot•g.rnisação ela re
publica de modo a garantir a felicidade dos 
brnzileiros. ( Apai·tes.) · _ 

Scnrlo assjm o nobre rep: é ·;~ntante não tep.1 
di~eito de querer colloca.r-me em posiç1o sus
peita. 

_Sr. presidente, jn.m:üs pretenderei os pri
m3iros 100';\re.:; entre os repnblici1ns : 'no 
seu gr.111de exemlto C)nsi..lero-me reem ta 
llisonho, auxiliar muito obscuro (nao apoi'ados) 
e não irei disputar a S. 8x. e outrcl3, EJUe se 
bn teram galhardamente na, propaganda fa 
ide1 republicfoa, ns palmas da vict.ori:i. 
Procurarei concorrer para a felicidílcle desta 
! er-ra. que é patri'L de todos nós, na med icla 
de rninhns forças e emquanto no men estado 
p3rclura1' a política moderada e conciliadora 
que ai li tem sido seguida. - . 

Si outra for adoptacln, si prevalecer o 
exclusivismo, clivjdindo a familia mineira em 
venceclorl3s e vencid os , eu me . retirarei de 
vez á vida,_ privada, deixando aos nol~res 
representantes fazerem a felicit!acle ela patria 
co1110 a entendem. , 

O Sn .. 1\STOLPHO Pro-Toda idéa de exclusi
vismo . é censurada em Minas, onde não se 
pólo levantar !3SSa ba.hcleira. 

o Sn.. FRANCISCO VEJG_ ... - Re3j)OÍ1 '.liclo, 
como poude, o aparte do nobre l'.epresentante, 
em que se poderia ver um ai·riere panse, 
declaro mais uma·vez que não tenho ·a pre
tenção do disputar ao nobre ,represenbnle e 
fl. outros a honra de defender e meúos ainda 
ele privar com os membros do G9vei·no P1·0-
visorio, roucos dos quaes conheço. 

o SR . CHAGAS LOBATO - A's yezes os ulti
mas são os primeiros. 

o Sti. FRANCISCO VEIGA (com 'energia)
Nnnc.1 disputarei a primash\; o ciue_ quero 
:ipenas é que respeitem a minha. cooperação it 
Repnblicn. corno leal, sincera e digna. 

o SR. Cl!AGAS LOBATO- Tanto como o de 
qnanlos tem pugnado peht Republic1. 

O Srt. FHANcrscn VEIGA- Portanto, não ve-
11!11. f"zer insinuações que podem pareeer cles-
a1rosa>. · 

O SR. CHAGAS Lon.1To- Não houve insi
mrnção, sou !ncápaz clUo. V. gx:. não me 
con!Jece,· appeJlo pa l'J. OS q ue" me conhecl31ll. 

o Sn.. FRANCISCO VEW~~- · V. Rx. clissê....:.. 
os últimos, ás vezes, si.t9 oi primeiros quando 

se falluva da dedicaçii;o e. enthusfasmp pelo · 
Go"venfo -p'rovisorio. Isto uno é insinuação i· 

o SR .. CHAGAS LoDA'l'O- Pelo Sl3U merità,.' 
pelas sua.:; riualidadês; -e ' foi neste sent.ido . _j / 
CfLW dei -o aparte. 

o ·sR. ·Fn.ANcrs ;o VÉwA- Sr. presidentE>', 
niio sei si será defeito ou erro. Recaio muito 
!i c.11• suspéito na,. Repu_l.Jli~a; mas )üt mtia. 
con~a qnl3 receio arnda m 113 e que 11113 esfor· 
ç:i.rci pa.ra r1u 'J 11113 nl'í.o aconteç:l, é cont'undir
lll 3 com alguns qu_s conheço quJ;"avosa~l?S · U: 
mudarem dl3 politic1, com a mesum· füc1l1q.a,.. 
dl3 e mpid13z com que nns magicas clo3 thea
tros SJ mucbrn as vistas, ütz13ncló g-alas do 
s i.mbcn i to d:1 apostasia, qusr2m cl'i:\putar 
pri1msias aos antigo.:; repüblicfü103, scmdo _o];
pri1mircs a deprimirem _o Imperici · que 03 
su5ten tou e a muitos dos qua~s cobriu de 
IJ011r.1s e heneficios. O que receio ·é que "' 
alguem me colloque 110 numero destes: 

Em relllçii.o a coo;:ieração que proineito_ á 
Rep ul.J licJ, de defendei-a, e auxilhl-a e01)1 , J 
lealdade, r, incl3!'a e fielmente faço um~a 
limitação- quanto ao paso<1'1o. Dn. monar-

1clib só fctllaroi hem lembrando sempre com 
í'rcsp13ito e reconhec;m13nto as virtudes ciV"félf ,, · ~ 
o priv.tdas o os l.Jo}s serviçJs dariuelles qqe 
no Brn,zi'l a, eucamaram;aos nobres repre
sent<L utes;-que fon dai;am a, Republicn, por 
qu e condemnavam o lmperio, cnlJe a, ~ui3sf!,9 
ele pôr em relevo seus erro.> e vícios; !J, miin 
niir t> lici lo, não jnlgo digno füzel-o . 

Vozss-E' nnito 110'.ÍroSJ o proce-Jimento de 
.Y. EL ' -

O SR. F1tA"1CI3co VEIGA- Desrle qne a na:.. 
ção ·rte:1 S3ll assenso it Republica, o meu: deve.e 
é coop]t'ar, co:110 !Jt' .1ziioir0, pira a pro3p lri~ 
r\ade della, mas o ~ue não posso o qtt~ '.ntt_o 
elevo, o qul3 nu 1ca farei é im ~ ta,r o s:c.imbt;'! 
tjnó qu:.,imou n que Q.docava · e adorbu ·o·qué 

. q~teiman~. (Muito binu.) · 
Fechando o parenthesis que fui . forç1.elo .à 

a.rrir para· dar uma resposta ao aparte c;o.m 
que ·fui honrado, no qual se dizia que ami
gos mais cledica'los e mai;; sinceros do Q:;
verno, era,m justamente os compelentes parn. 
o defenderem, proseguirei nas reflexõe; que 
fazin. 

.UM SR. Rl'JPJ.ESENrANrE-~ão foi assim. 
O SR. FRANC!3'.!v' VEIG,\. - -Sr. pI'esidente 

ponho na conb das minltns infelicirla~leí 
o facto ele t sr sido hoje' forçndo a occupar a 
a lteni;ão elo Congresõo pn.recenclo tomar dores 
p.: lo Governo. · · . , 

Não fui ele 1i10do algum _·precipitado e sô 
pedi a palavra depois que V. Ex .. ·declarou 
p~r clua3 vezes que eslava em discussão a 
moç:io. 

Temenrlo. o encerra.mento da .discu-;são e -
uma votação f,tvoravel qae me p,1recia certa · 
no intuito _9eevit:11',q11anto a mim,um gral1llÓ 
desastre nag p1ra o Governo a q:1em não me 
cabe defendl3r, m 1s pará o mêu esfaclo, cnja 
organisação se procura demorar, foi qurndo 
reso lvi. subir á tribúna e oífarecer ao Con-, 
g-resso its consicleraçõJs que e3tou faz13ndo, 
em ordem a justificar . o voto que hei de dar 
contra esta moção, qtD sl3 mJ afü"ura de;;-
necessaria e inconveniente. " 

O 'qu13 sigui ftca, Sl3n hores, clar-sil n.o Go~ 
vcrno um conselhQ de simples , ]).)m semo 
sobr~ assurnpto ele stn excln~irn competencia 
actualmente 1 · 

Porven tur,1,este Congres3o tem ju:;tos fun-
damentos parJ. aEsirn prucede r 1 . - - ' 

O SR. Jrsf.: IIL1.RIAN0-!'\fí,o sei, a admiltir
se a dout_rina' do nobrn ri'.p1·esentant", como 
~s t~ Cong~osso tem discu tido e emenda do dos 
artigos df1 Const.ituição. 

O SR. FRA NGISC.J . VEIGA - l\fos este é o 
seu rleve1'. E' preciso q.ue o 11obre re pre'ien~ 
t:lnte attendn. para a missão essqncitl do Con--· · , 
gresso C?nsti.t_uinte .. O -seu dever é justa
mente d1sc11t1r, melhorar e emendar o pro• 
j ecto constitucional, · · 
- C? SR,. Jo~Ê _ MARIANO - Mas o Cong1,esso· _ 
assun procedendo ,de'icousiclem o· Govei·no 
segundo a theoria ele V. Ex. ' 
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.o SR. FRiANCÚ'JO VEIGA - PBrdôe-me. ~- - · - · · 

Estan:ios '-Ua 'orbita de . nossas attribuições, , S1~. pres.idente, os no'!Jl'aS signatari?-s da 
~§sa é a nossa missão ; essé é 0 nosso dever. 10çao, com certeza querem· uma medula de 
(Aparte~.) , ' o ·dem g~ril que aproveite a -todo o Brazil. 

:sr. presidente, comprehendo a·· tarefa do Miis, sendo assim, ella já é _t11rdi1 ; üo es-
Congre3so discutindo e emendando 0 projecto ta:~o de l\fatto Grosso jà se fez a eleiç[ó da 

. cofütitucional,· mas não lhe reconheço 0 di- reppectiva legi~latura, o mesrn::i se deu em 
reito de à presentar· moções · da naturezã da A}agoa'S <:J -em Goy,iz. 
que discutimos e cujo resultado me parece /o SR. ARiiTiD)E'l :\IAIA.-Em GoyJ.z, ain-
prej_udicial; ' d'a não. _ -

FaJio. por !?arte da minh~ a~tiga provincia -/ o SR. Ftt:\NCL>C) v EIGA, - Nilo aprovei ta, 
que esta anc10sa por constltmr-se em estado ]!>Of come;iuencia, ·a medida ainda qurndo fos
autonomo ·e independente· se obrigatoria; nlo produúria effeitos senão 
. O SR. Jos:E MARIANO - V. Ex. -não póle />arciaes, e o qal é peior, como ja tive occa

füllar em nome do seu estado, porque a re- s ião de Ill03tl\ll'' effeítos perniciosos, porque 
.presentação de que faz p~rte está dividitla /só serviria par;i, demorâr .a realimção do 
·aqu~ no Congresso. l1d? ~uis almej_a<lo om1nnho dos ·estados bra-

0 SR. ,FRANCISCO VEIGA-Então v. Ex. 1,, ztle1ros . .(Apowdos.) -
me 11a de permittir que eu fallé em meu O SR. PALLETA. - Principalmente o do 
nome e. como representante de Minas. ( Apm-- Min~s. 
tes.) - · · O_SR. FRÀ~cr;c1 VEIGA.- Principalmen-

0 SR. FRÁNcI3C.) VEIGA ..._ Sr. presiden- te o de Minas Geraes, diz muito bem o nobre 
te, não fallarei em nome do meu estado ,collega., porque não ha estado algum .que 
1'.ºm mesn_io _do men municipio ; mas já qn~ ,mai> se · avantage áque\le em amôr a 
tl v.e perm1ssao do meu cellega (dirigindo-se independencia, em amô1• á autonomia, em 
ao 

1
S1· . .fase .Mariano) p:ira fallar no meu amór á lib)rdade. ( .4poiaclos.) 

obscuro nome.·· .. E, por cons<guinte, é n)u:to justo o aparte 
O S1.L JosE MARIANO - 0Ls'3uro n01he não do nobre repre.;entante dizendo q.ue especial

apoia~o _o nem V. Ex. precisa da minha mente o estttdo de Minas tem essa aspiração 
permisstw. -nrJente, po~que deseja,quanto antes, s:i.hir. d'3 

regimen clictatQ.ri ti em que esfamos,desBja to
mar pósse de sLmesmo, por á frente do :::eu 
governo o cidadão que for escolhido p3lo 
povo, deseja reger~se pelas leis que os SJus 
eleitos -decre.tarem, pagar os impostos que 
ivotarem seus representantes, e o ·nobre .re
:pr~senbnte, que conhece esta.s aspirações, que 
,é um· filho di~tincto d'aquelle estado, longe de 
1estar·commigo pugnando pela prompta reali
:S;lção d'aquelle patriotico d·3sejo, é u·11 do3 
qü3 propõem que S9 demore, sabe Deus por 
crnauto temp:l, a organisaçilo dos estado3 l 

O. SR. , FRANCISCO VEIGA •.. direi que o 
govBrnador de. Minas é um •homem criterioso, 

~ tle ai.to bom senso, e que, si por· acaso a 
promulgação da constituição "da Republica se 
demorar ao ponto de reunir-se o con"'r.esso 
mineiro ante3 de promulgar-se a Constrtuição 
F~dern;l, posso affianç il' ao Congresso que 
esse illustre cidadil') adiará a reunião do 
congresso mineiro. 

, . Mas concedamos que el!e, comettendo grave 
erro, não cumpre esss dever, cous'.1 que nãci 
posso admittir. 

o SR. AMERICO LOBO - Tem commettido 
illegàlidades e. até, interceptado õ telegrapho. 

O SR . PA,L'LETA. - Po1· um nBz ap.3-
nas. 

_o ER. FRANCISCO VEICA- E' inexacto, meu 
J ~llnstre col!ega, creia que V. Ex:. está· mal 

rnformado , (Trocam-so di~ersos apartes.) 

o SR. BAPT!Sl'.\ DA MoTrA- Po'r Ul)\ mez 
apenas. 

o SR. FRANCISCO VEIGA·- Pe[.) me:101 
4ois ou tres mezes, VV. EExs. pretendem 
protrahir u reunião das legislaturas, quasi que 
por . tempo indefinido. 

Peço ao nobre rqpreseutante que nãó tra
ga as _questões domesticas da n:lSSlJ- terra 
1nra o Congresso, temos visto aqui çomo de
sagradam .essns dis?ussões de politica local . 

Sr-. presidente, s1 faltasse·ao governador de 
Min:is ou aos goyernadores dos outros esta
dos o criterio preciso- para adiar a re:mião 

$ das futuras Jegisluturas, caso Üvessem de· 
~1 reumr-se antes de sei• approvada a Consti-

1ui·;ão, as proprias legislaturas seriam as 
·,~- PEimeiràs a de?retar o seu adiamento porque 

r--na.o encontra:_mm a base indispensavel para 
polerem leg1~lar. (Apoiados, não apoiados. 

!->. Trocam-se muitos apartes.) 

Isto é mais uma prova da desnecessiclade 
de'sta moção, que alias só iria produzir males, ;· 

1 

demorando, sem nenhuma razão de interesse 
publico, o qu-e póde ser feito eles le já. 

. Sr. presirle_nte, nos estados ha um des3jo 
. artl~rite, apaixonado mesmo, para entrarem no 

reg1men _lega 1. V. Ex. não desconhece que 

1
, e~ta é hoj~ a aspiração mais palpitante, -mais 

,. vivaz, mais energ1ca do povo brazileiro ; e, 
'-' rnnhores. sej3mos francos, nós, membros do 

1 Coogr~sso, diante d11s difficuldades que asso
' berbam a situação, diante das incertezas do 

ft1turo, e. do.3 receio3 do presente, diante 
desse accnmulo de causas que trazem o espi• 

" ; rito pub~ico em verdadeirà anc\edade, em evi~ 
1._, dente mao e3tar, a e3perança e consolação que 

E' assim a refacção da moção: que as 
eleições ~ejam adiadas pelo menos para nm 
mez dep:m, de de ~retad11 a Constituição isto 
é, VV. EEx:s. 1rnstes termos convidam a 
di.ctadnra para adiar a organisação dos estados 
p~r prazo indefinilo. DesJe qua o G_overno 
nao demore mBnos de um mez, satisfaz 
o .convitB que lhe faria o Congl'esso: si de
morar por um anno, si demorar por dois 
annos, se demorar por dez annos a dictadura 
faz o que pedem os nobres representantes.! 

UM SR. REPRESENTANTE- Não ha mais 
dictadura. · · 

o SR. FRANCISCO VEIGA- Como não ha? 

o MESMO SR. REPRESENTANTE- o Gover
no está com os poderes delegados pelo Con
gresso; não ha maL; dictadura. 

o SR. FRANCISCO VEIGA- l\L\s o Go
verno está na p3SS0'.1 de um só homem e 
quando um só governa; sem contr,\ste de ou
tt•os poderas, sem uma lei que o contenlrn ha 
d1ictadura,. ' 

o SR. BAPTISTA De\ MoTÚ- Enfüo a mo
Ção é laudatoria ao Governo P1·ovisor.io, ( Ha 

utros apartes.) 

( 
d~mos aos nossos antigos comprovinciailos, é 
dizer-lhes: dentro em pouco estareis consti- O SR. FHANCISCO VEIGA- Não é Iau

. tu idos em estados independentes e autonoinos ! datoria. Eu não posso considerar de louvo 
e ficareis livres dos ·estadistas da rua do ·Ou- um consel)10 de simples senso commum porque 

1 
vidor, da. política do Rio de Jnneiro, que vos este conselho só pode repousar sobre a convic
tem sido tão prejudicial . çiio que se tem de ,que a pessoa a quem se o 

l 
Este é o consolo, esta. é a esperança que . dá não tem espirita Incido. Não duvido tias in

damos aos .nossos concidadãos. · tenções d.os nobres representantes, mas a 
) E como havemos de obter a realisação desta advertencia que füzBm, por muito comezi-

aspiração tão patriotica, tão justa, tão digna~ . nha que é, não pode- ser agratlavel a quem 
(tipo lados e ti:ocam-se apartes, O Sr. presidente . \ª receber. E.sta é que é a verdade . . (Apartes.) 
pedé altenção.) , · '?lias; &'1.·, Pres1'.leute, esta questão de 

. 

101 

- \ 
tempo não influe, porque, si eu pud.:ss~, sí 

. tivesse meios de dimrnu·ir, de uma hor<t que 
fosse, o. regímen provisorio e dictatorial que 
no3 domina, eu teria muitn, s1tisfação em 
fo~el-o. 

o SR. GA. JJ R!EL !vfaG,\LHÃ ES - E~t·}\l 
pleno nccJrJo. 

de 

O SR. (FRANCISCO VmGA-Eu ·teria muila 
gloria, muit0 prazet' em communicar aos 
meus conciLladiLos q.ue tinha c:mt.ribuiJo p11-.1 
acúJlerar o arlventJ da leg.:i,li·fade, sem a 
q~rnl não lrn, garantias, nem segurança p~m 
nmguem • 

Ora, Sr . prJsid3n te, nestc'ts coJdiçõ ~s comC> 
achar poaco o consBguir-e abreviar por dous 
ou tres mezes a organisaçilo dos estado3? 
Como achar inditferente que continu3 pol' 
mais dous on tres mezes e3te regímen ele 
i l!Bgalida•le 1 Que razão ha para evitar-se 
que as eleiçõ:is s ~jam feitas quanto antes 'I 

Ainda a moção do Sr. Erico Coelho dizia: 
« Nó3 queremos a e!ei 7ão por um outro regLt- . 
lamento. » 

rifas os nobres represcn tan e3 nada articulam 
contra o regul11mento eleitoral vigente; . 
pBdBm apenas que se adie a eleição· e, por
tanto, que S3 prolongue o estado anormal, só 
para evitar um in'.)onveniente que elles inn
ginam possi rei. 

Entendi que não devÍot deix:tr passar, ao 
meno3 sem o meu protesto, a moção dos 
honrados representantes e, sobretudo, sem 
invocar a attenção do Congresso para o que 
ella contem, sem lembrar o que ellejà votou 
e que elle em substancia já condemnou n idéa 
que S3 encBrra nesta moÇ<'te, _que é o adia
mento das eleições. 

VozEs-Não, senhor. _ 

o SR. FRANCISCO DA VEIGA-N<t moçfo do 
Sr. Eric0 Coelho o Congress0 manifestou-se e 
manifestou-se por grande maioria contra o 
~di.amento; me parece, ·pois, que elle S9rlt 
rncQherente approvando a actual.,. 

OSR. B. DAMOTTA-Mas, si V. Ex:. a · 
achou differente· 1 

o SR. FRANCISCO DA VEIGA....::. No fundo .. é a 
me3ma cousa. 

O SR. H. l\IARCONDE:;? - ·V. Ex:. disse que 
n:i. outro se tinha em vista o regulamento 
eleitoral e nesLt o acliamBnto da eleição. 

o SR. FRANCI3CO DA VEIGA. - Na primeira. 
<lisse eu, ·pedia-sB o adiament9 a pretexto de 
que o regulamento vigente é máo, nesta sé _o 
pede a . pret3xto de que as legislaturas só 
d~vem raunir-se depois de appr.ovada a Con
stituição. As crnsas são ditferentes, mas o 
inlu ~to de ambus é o mesmo; adiar-se a 
elrição. . 

Por isso, dizia eu, desde que uma e outra. 
teem o mesmo resultado pratico, o Cono-resso. 
que já rejeit0u a primeira., por mai<frh de 
r!1zã~ està obrigado a rr,jeitar esta seguudtt, 
si qmzer ser coherente. ' 

VozEs-Isto não. ( Apa l'tes.) 

. o SR. FJUN?ISC) VEIGA - Si d6U-SB já o 
lacto, Sr. presidente, do Congresso commet
ter uma incoherencia, não é razão para com
metter outra, e esta incoherenda seria tanto 
~a~s c~ns!-lravel e lamentavel, q1rnndo só ser
vma, rns1~to neste ponto que foi o motiro 

· unico que me dtterminou a fazer estas toscas 
· observ<~çõ3s, para retardar a organisação do~ 
est~dos, isto é, para demorar a s1tisfação da 
mais nobre, dct mais justa e da mais 1 mvavel 
aspiração dell 0 s, qne é decretarem suas con
stituições, e.legerem seus governadores e fa
zerem sua vida a parte,com a autonomia, com 
a l!berdade e com a independencia qne . al· 
meJa'.11. 

Voto contra a moção. (Muito bem; nni:to 
bem. O orai.ar é comprimentado.) • 

!tio de Jau3iro -Imprens1fücío::ial.-., 1891 
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i,:_?' ANNo II QU ARTA-FEIRA 21 DE JANEIRO DE 1891 N. 19 
!1 
11 ~i.J}Tí!REl.!_~. 1~0 t-Hrin'JAT r~ i l. il pho \lll'a'.111 , P.tuli!Í ) Carlos , C1it 1 A S\.i.t co:npotcncia par11,i sso niio-i;óie 1
< u JU AlJi.J .1.;ll.u lJ .~ JJ J ,1·:iJ1', Ro l r ig ll ~S .\lrn~, A! l'1•ctlo Ellis, Crtrlo:; se i' ro:1Lst.,•h; pois, supp r-imilht.1 as nsseni-
f G ~H·d •, i\I ·)roir·a d.1 :>iii·,1., Alme1d11, Nl\; ue1 r:i., l.iJ j:1s provinciao3 , por um dec r·cto do gover~o 

'; !(11 ':i iio Jn nio :>, Fle 11 1'y Cura.d', L~oiioldo tl e cl L 11.epnl.J li c:i. foram in ves tidos Ll us a1tri-
l/ -37 ª s~s3Xo EM 20 n:~ J.\.:f ;~cto DE 180 1 IJ ;1 1i1õ }S, Gui111a yães Nc.1t1l, A z~rocl P , U ; ~u .... li n\õ33 dellasosgovr.rn ntloresLlos est1dos;e 
:í rnho de i\1 entlonç.1, i\:fa.t'cin. •10 de i\I:igalimes, fui 11 0 excrc'.c io legitimo dessas n tlribt1içõe3 

I't . sidmcia do S,., Pr.1de11te (le !lluraes , F. rnando S irn[I~ , c,nfo3 Campos, Sch-i ·ni t1t, que o governo de- Goy11,z proJe Jen n. rectitl
\'ictori110 l\Ior?t eit'o, Pereira d<t Cos t-l, Ant:'i o c:1ç: i1:J elo.> limites do · termo el e Ja ta.liy, recti-

Ao me.fo-dia faz-2e a cham1d,.i-.' á, .. ~' t\ '.11 r e- c1 • F.1 ri:1, .Jul ;o de Cas lil11os, B::Jrges lle Me- fi .::n ção cont1'.t a qtnl prote3tar1m os lubi
Sp)ndem 03 Sr3. Prudente ele J\!Ol'aes, Paes de t.l d ro3, Al ciclcs Linu, Thom 1z Flo re3, Abreu, la ntes t!e S~u1t' Ann t do Paranahyba. (Troca m• 
carvalho João Neiva ; L<:d ~rnrdo Gonçnl ve~, Ho:nero 13aptista, Ro2ha Osél rio, Cassi~no c~o se az:ai'les .) 
Franci;co' l\1-Lclt tclo, Leovcgildo Coelho, Joa- N _sc imento, Fernando Abbott, Demctrw Ri- Infundadamente, p:irém, o fa zem, Sr. pre-

l quim S:Jrmento, Jo1o f\l tlr·o, Canha JLutior, he1ro e Monna $ ,rret•J. sidcntc, porque o clecroto n:'io estendeu o 
· José Secunclinn,. M1nocl BH.1li1, Anto11i0 Abre-30 a se3sü.~ . - tcrritorio goyano p::i r11, além d,t linha divi-
h) B.i.enn, Jo1q11im Crnz, Tileocloro P<lcheco, D. . . 1 e· 11 ) I "CJ" com ca a ·a 0, St" . . so: ia até hoj e n'to contestada por llfatto 
1 Elyseu l\fartins, Jo:i9nim Catunda, !3llzerra Fl eyo.mpi: ·01· ' s 1 ~ , · ~' J\I·,l'tº ,. l\·I·iºcliºd~o· 1 Grosso , não inv;tdiu a zon L litig ios1, como 
[ J TI 1 , l S uto or1(1no ei xo o, a I ... d\ ._,, .. 11 c.11 .. c.t. , f' 1.. t n !Ti d . . t 

11 
,,. 1 d.i Albuqnerque unwr, leo me o o , 1~. 1. H r l' dr·1-0 • , Fc"n·rncle' Henri- ,, ~a rn e o e s~ n 1rma 00 ocu ,ne.1 o a uu1uo. 

JJ3é Bernardo Oliveir•t Gnlviio, Aman C;t- • J.u 1110 0 111 "º " 1.rn~ ' ' . ,, · , (4 -- r i ) · · -
' l s·i 1·iq ue de Carvalho, i\far t1n h.o Ro) r·1 g u_ es, Jus- · · Jlª. es · . . . 

1:. valcJnti, Al meida Barreto, F'i t· miHo e :t ·-1 - lin i<UlO Serp1, Lea nJrJ M 1c1el
1 

l•'.ranc1.;cJ ~o - I So1, Sr. pres1clcn t0, que. ó rnopportuno en
veira. José Hygino, José S 'm 3lo, FrCJ dar ico d:·é Con lede Fi o·ueiredo, Fen·e1ra. Bt·andao, . t :·ar em amp!o3 de.>euvolv1mm to.; sobre_ est.a. 
Serr.1110, Pedro Pnuliuo, Tnv:wes Ri.itos, LeJ'!l el ~'ilh o , Anferico L'..iz, Fca:-.cisco Am'.1.- ', q11 e> tfo, eh que só poderá to:n1r conheci-

! 
Roá Junior, Ço J!ho e Campos , Tl1 onmz C_'r:1z, · J\I tt t C d 

B b D Pa i,_ Do:nin go3 Po r to_, 'Palleta., Cez::mo 1 o a ; me ~1 o o- on~p-esso .,qna_n o p}SSal' a exerqc:ir 
Vicgilio D.1masio, Ri:y .tt' :i.;a, Jmi:igos J ;1.110r e Lo ·ics Cha ves : e sem c1 urn os ~r.;;. · aR sm s fnn cço33 orJ1na.r1as, mns pe~ ) :t V. Ex. 

. Vil~ente, Gil Goul.i.rt, Monteu'o Lle B:v>ro J, Ü.-ln "'e l Pe3tann, S1lll .tuln M.trinho, Aqll il ino ' por11" i3sã.o p'.l.ra em rapi.Jos tmços e3trtbcdeccr 
'

1

'_ ,... Qtlintino B11cayu v:1, ~ape"' , BrJZ Caz:_neiro , tlJ 1\~naral, Jo~é Bev ila1ua~ Anniba l F'a lcilo, desJej â os t e r iTIOS deltt . 
;1,-"' Cttmpos Stll, s , Ub3ldmo do Am1 m l, ~ autos . 

1 1 
B J d M d 

1 Andra,le, Generoso i\!:1rq:101, E-; le1res Junior, r erell'.t .. ca ,yra, 3rnat' ~ e i· e'.1 onça, , Pur um convc ni o re,tlisado em 17íl e ~itrG 
Luiz Delphino, RllnirCI íl1rccJ llcs ,_Prn'l8ll'.O · S.uito1 \w1t't, Alberto Bt\u1ho, .J oa.1mrn Bt·e- os g-J 1'ernn.d0r os el e MaltJ_ Grosso e Goyaz, 

"!- M,ic)mlo, .Julio da Frot~, Jo1q:J1m t•·e11- v o~, Luiz :i:I~r ,it, Tl10m~z De lp~t.1110 ; . V'!~lne:>, ent'Lo c1pitnnias-L•\iz Pinto de Siuz t e An
cio C.tlS'.lrio Alv·m, Arnertco L0bo; 8.lnll'u :) J. _i~o Pinheii o, Go n2 tive~ Clt·iv"'·" _\ totti, Do- tonio Carlos F1ir·t:iüq de ~I endon ç11, ficou 
w:wúenkollc .J oiio S ·v i3r ian o. J1X\1] U1111 .d o m n; o3 lrnclta , .B irno de Sa nta fL l_ena, Luiz n.sse nl-ttlo que os limite'l serião pelo r io dàs 

l 1 1 J Barr e tu, An lon10 P.r.·ailo, Cae bno de A_ I b:1- J\T. or te~ a tê s:i::ts ca.b .1 ~ei 1·ns , llestas 1·101· um_!l So11zn.,Sil va Call }(.) , Siivn, 'ar:rn1 1S, OVJ lUl11 1 L l e t l V 

Mnrlinllo, Pinheiro GncJe.>, 13elfurt \'1 e1ra, l'JUer .-1ne, L".u:o .Mu l er, . '.\Cerc.a on rn io, linha rec ta até ns do Taquary, por e3 te rio 
Uchóa irn:fri o-ues, Indio Li<) fü•,1z11, L111··0 Ern es to do Olt ve1r,t e Assis !3cazll. a.b:i. ixo a té o Cox im, pJr este acinu n,fe o 
Sol ré, Inn oce~i cio Sàt•zed )llo. Ni1n Rib::• iro, !~' lid:, 1~ost a em cli s ~u ss :io e se :1 1l8bato C. 1m::i.poau, cbhi poe um va r:ul •JtH'O de t8rt•a 
Crnt- 0 Pedro Cilerrnnnt, M ttn. B:1cel1:11', ap,1t'Jv.1cb a acta dti. S'3Ssão anteceJente. até ao t'ÍO Pado e pot· este até o Parana-

1 CostL llo1lrig11 's, Caso miro Jlln io'r, Anfr_i, i0 hyln . 
j Fi:i.lho No"'•rnin P,1 r.urngul , Ne!son, P1rJ3 ·O Sr.. G _tiu1 -~r:t 3:s N _t,t :-:t l - Sr . i A lguus ::rn no > elop;iis em 1837, si não mo 

Fer.re i ~a, B~rl.Jos'.t Li ·na,Bezen il, João L0pc~, p1»·siJoute,o l'JS;H?itoiorJ em , i1 ob3die :i ~it a.o fall n :i. memoria, !\falto Grosso, sob o pre.
Frederico Borge.>, J os i A ve!inn, G011 ç:1 l0 ilo 1·egim".ln to e a co:1s:clcr.lçio ljlle V. 8'(. me ma· tc x to de qn J c1"t 1111 i.> cLll'a. e mais nat u ra l-.a 
L::wo:; Nascime:1 to, Ped1·0 Ye!!in, l\I gnel re e, peLi. r0titl:lo com qal t él m di: i:s·iJo 03 dlv is-1 pelas nguas do Aragnayn , iovaJiu .. o 
C 1ftl'd t\mor·m Gurci:i, Ep ih cio, P0tl1·0 ,1.111 0 - t :·a lylll10s · c1 8s te Coog r.csso iril 1i'1ir·a111-me cl11 tor ritOi'io goy .:no, ro:11pe;: :lo o conYenio de 
rico, c~utõ Cartaxo, Sá A•1dr :de, [{.3t11 •nlJ_1, ra~o1T8 ' 1 lo, co:110 é aqui co ; t11 ·11J , a~ p' cl1ú > 1771, e ele ent:io cm cl11:1n te tem procut'ac~o 
Tolcntino de CéL l'Yail10, Rosa e Silva, .Jo,w 

1

11.1 p1! lvra pcl1 ontem, op pó · uma. con~c3Li.- uil:tt :r cach vez rn :i is em prejuizo de Goy:1z 
Barbalho, Gonçllves l"crro i1 '.1, .1038 ;\fal'irno, ~ão lj cl \ 1les,le Slb'.nilo, devi.i. ter sido oppJ3ta os limitas do seu tcrrito: io. 
Alnviiú L Pernambu~o. Jn vencio Lle A!;·1ti.1 r, :i.o illnilre coll og11, D1'. Az ;redo, c! Jpu t:d o por 1 Nos relatol'ioJ dos PN'sl<.len tes ele Goyaz 

. , Awll'é Cav;;lc1 nli, lt 1ymumlo 13Jndei ra, MJlto-G_·o3:;0. L · G l C 1837 l' 
~ . tu z onzaga re .1margo, em , •r,tu-

Md ra ele Vasconc3llo3
, Joi'ío de Sqneii· •, P .i~:.i p1.·in i3;ã1 a V. F.x. p'.l. t'.1. li 7uid cll' com ci'iCJ l\I triltl tli , em 1853, o Cruz \lactndo . em 

João Vieira, Luiz Lia Allllt"<ttle, Es.'it•ito o ill113t1 ·0 ct c·p ~1ta1lo urna qn·lS lão 11ue, fdi z- . !8"15, c:1cJ11t t'<l. llH;J energ-icos pt'ole3tos con. 
' ..... ,_s,mto BJla!'mino Cm:eiro, Tlt ·Jop'lilo do3 lll G!ltd V. Ex. lnde esLu' t1' .. nq1üllo, não é . tl'n. as usut'p lçõJs dll ;\Lltto Grosso. S: ant<i~, Po:lt is d' Mímn:la. O.'üi' ~a , Gil:i '. no 1 · - · t l 1 

Bl3nro, Iv,HloP1\i.clo, OliVJÜ'a Vn.llad.l.o, F.J- · p ,ss~''., _;.e 1 ~11it quB3.tao";:~ erasta c. ~a ,p:rnt i Em 1861 fo l lcnl.ll.J o litigio ao parla
Ji:;bello Fnin , Angnsto r\3 F't' :it 13, Pa·lla n; e ~o , '.1~ d.e. u~'.11 L exp1 "º'~º que ' "e sendo , mon to, te :1do Goyaz ob tido a .sn ü vot' o p·1-

-f Ai· >·ollo T03t[I. , Snbi'.l, Anton io l~ :1 z ;bio, B. iti e 110~ co.isa"ra.d.t pelo Lb O. l rocer th commi.ss iio, a qne foi submettido, 
za.il'n , Àrthul' R\os, G:u• i.i. Pir s, M·,rc:1 li no SI'. p;·nsHll nte, o illn ;tPe dep utado por mas nJda S3 resolveu então. . · · 
Moma S:wtos P ;r .lirn, Cu ,tncllo d J M; lln, Mrt tt_o .. 'J ro330 onvlo~t à nyisa , n t se3sã J de j A q·1e2Ui.o co nti nú r1. pois de pé· e foi gran
P<wla. 'ouimar:'i :s, Miltoa, Am ?h;lo~li io, D' o- 0" - fc ir~, 1 ~:11 '., 1"l,lll' ~ 3~n'.~çw, ]11''.l les~o, ou. CJU J · de o meu p:1smo qt;anclo li no 1L1ocumcn'toa 
ny~io C ~rqu '.l il'.l, L·;oy lgil1Jo Filgu Jl!\l.1, !3wiio melhor n .i rn ~ ! ,n ll:~. du:s. h~.bi t anto~ ele S,t~t~ 1 q.1e re -; po:ido .ª am: :mção ~l c qne csltt vá ella 
cb S. M ti'cos, i\l Jd r.uln, Barão dl.l Vil la Vi- Ann n. ,tLi. P.ll_,i. 1 ~113 .Ja. 01 •1t t ,i. u.n noto Llo ,,J rJso lvid L h 3.V l>1 nn 1s de meio secl!lo. -
çosa , Pri >~o Pi.1.1\liD, ~lon i z Ft'JÍl'e, Ath::i.y Je :vcri;o Pl'?V'.' º: 10 .,d? G o~,1.Z q u ~ ~-·11~Põ 3m 1 A.inda e:J1 1834. u t:1 illustre ' nc1 ~01pdo d<?3 
.Jnn ;or , Fnns ct e Silva, Fo:i33ca I-l 31'>n:_1s, ,iUc.itito. io J o~ clll eitos cL :-iratto G i o~.,o. aud1tor10s cbsta. c_i ptL1 l o Dr·. At·:5t1cl !s Sp1-
Nil0 P.3çanlrn., Urb1no M:.i.1'<::on:l 0s , i\I.v1hn,;3 Di z-se nes n lk> ~ n-n 'nto qne vem pnbli catlo 1noln,2:n um be n el c.b zi do cfücm·20, profer ido 

( Barn to, Cydllo d3 L ,m-r;, OU nir.t PJn tn, no Diario 0 ,{ich l· cl J S'11'bt1.lo, e h'._1je repro- na .Soci0Jaue de Geographi:i , susten tou com 
Virinb cl 3 M;Jeiros, Yfrgilio Pa.:;:-;on, F cn.n;;a rlu ü lo no Diario de N oti ci1.1s, l'J ll O o g·o v.3 1·110 1 so lido3 arg1111131Ito3 o cl ir .õ ito de Goyaz :1 ex-

/ Carv.t!ho, -BaptU1t rht i\blt1, I<'cóe 3 rh p ~·o vi :iorio de Goy<u, illegtl e i11 corn 1x! lenb - . ton3::t. e ririui33itrnt z;i:u q·1e M.Lt to GroBo 
C1'JZ ,- Alcindo Guauab1m, Er '.co Coelho, 1n e nt~ , exo c: Efln lJ do sn l\S nttribu'ç5e.>, tle- pt'e ten.18 uznr p:H-lh:i . 
Snrnn1io Fen.1z , L·1pes TroYã '1 , .focqn l3 cpatou so'W.J limit e3 en lr2 i\Iatto G!'OSSJ o Dou-ma por fo l iz, Sr. pt'03iLb :J t.J , de ter 
0 :1r:(ia ; , Ar :stld ?s TJJbo, Mayr-in k ,. Fun_u,t rn Go)'«7. , u ;\t!'jXU .lo te1TJS de p.'opriccLuJc tL- cont r ibui clo 1n r.i. f1U 3 ele novo foss) t1'azido o 

, \.VM·11 3ck ; Antomo Ol ya th ·i, 13 _trLt ro, P11 c!ti ~J qttGll e e3t ido . litig io i de c i~ii o rlo pode r legisla tivo, porqne .! 
··~, Masc:ir Jnh:is, G:tbri el cl ::i ~ 11 gal hti:1s , Ch·:g,1s b j · · 1 esto:1 ccr tJ c1ue o Con ~rG3 3o, rlepois de h3m 1 

1 l 1 Co mo 111 lm :'<J r J g wcrn o p:'OY toOi' IO e e ~ Lo1-1ato, J1tco'.J d.i. P.tixiio. Ale.mil ( r·e Stoc t -1 1', C · l · · .1 1 t es~ la i:al'ido a rBS [1eito, não ]JOderá dsixa.r .. da · Goy,,z , U! u:n L • .is s1g:11llnr1os ucs;c t ect·c o, 
F1-.1ncisco Veiga, Cos ta So 11 ; 1 ~ , La 111 nu:1 1er, 1 1 1 t V 17 ser ·-_fa>·orav el no meu eót_,i.<lo, fazenfo viz.o-. 1· · 1- [ t N. ]l ') r isso j1.1 go-m9 11 0 t ·:we:'.l e pres tr n. , ''"· ~ AI va ro Botelho . Pe 1c11110 "c11na, .lu 1':1 t 1cri.- l r ,1 r e:n tocl:l. a sua j>lcmtmle o convenio de 

[ e no Co:1QTCJ33'.1 os e ;c bt"3Ctmento3 necessa1· 03 cio, Conê.t ll a '.ie lJ.o, l\l rn oJ I Fu gll ncio, As- ~ . 'i/71. 
· ·, · " 1 o p 1r.t rp1:i 111c l'.1:ir [))S5il:11 <i precta1· a rp cstão_. tolpho Pio, Ar'i:; t1 ,e3 i\T.1w, 1_,o noa ras· , .. ·imos. Ao co:1clt1i r, Sr . pi'esiJen tc. ><llj :1. -:n~ . p3r-

C., rJ 03 Ch ·1g-:1s , Cos ta .l\Lch:L<.lo, [?eprelt'.L Ih- Soiic: t-H.io 1ni' nm1 repra:;enta. ,;:\o cios lia - mil li IQ explicnr 0 voto , q 11o d Ji f\ Íll o~ífo · 
l1ello .Jo5.o de Ar elm', Bn:rn o clJ P.1iv:i., Jofío bita.nte.s d.J t e:·mo do Jatc1hy, o govJr :10 p1·0 - Rai•Jt,l los, 0 qu e tem 80 pres tado 11 m· · i~ .da ,.i 
Luiz' Fornir•1 Pires, l\! .rii nlw rr:1 do Junioi', vi w rio , d J fl '!J liz p~rt e . rec tific.rn os limite~ n:n 1 inte!' pre tnção tlesfavomvel aos int ito; :· 
nerr;ardino ele Camp:;s, Fr,mcisco Gikeri ', ·lo>so t )l'lllO, pa m irnpe,Jir os GO!loL.i ntes coa- que o dictamrn, 1. ;j 
J\loraE's Barros, Domingos ele 1\'!or:i.es, Adolp~10 1 U i cto~ de jnd.; ·li «; .'i.) cntr.:i ns re;pJclivas Appn v:e\t \'\ n o;ip.; rltrniLlade, porqi:e "sei 
'Gordo; ;CarvlllhaJ 1 An9·do Pinhei··o, l'vforsi., autJr iu ides e do3 t~m1os YizinlLs . qq11üo e dilllcil ol;ter,so ::i. p:1hvra 1 0 seio 



_,. -... .. .. ~ 

da: lih?rdade.do pensam eu to, n, nossa pal r ih YozP..5- '.\fo ito bo:i1. ue.s.te Congresso. Serei ·breve, porque não cle
sejo absolutamente ·concorrer para que se 
demore ele um míiihto que-· sej::t, o momento 
tifo anciosamente ·almejado - de entrarmos 
no :regirne11 ·leg,d. 

ficari1 comú n, tcrr,i, qÚa:bclo se realis:l!' a· ' o SR. A RBTIDES LoBJ-Nestas co ndiç~:lê:> 
sinistra lll'Jvisffo p!Jysic,i, µo :re~friament·e do acho que é um ticto ( lo suprent~. ju3tiç.1, m?.r·· 
sol. Opai-tes .) 111.J,nte .!10.i e qu<\udo todos S<llJemo~ qne 6; eiras ,./' 

V. Ex., Sl' . prc3iJen te, nffo ignora qn e o c ;tão atl'ibu la1.lo>, qno o Congresso dê um te;~ 
mini3terio acabt1. de abandoncir o po:ler. (N1io Limuoho do seu rw mhe.:i nnuto :teste gr·amlc 
apoiados .) · cicladiio, rendencl:1-llrn e~b lwme1ug Jl11 cm 

:com g ronde pezar, Sr. presidente, tenho 
onyido as i11justas refe rencias, que r qui se 
tem feito, aos que votaram a moç'lo de 18 ele 
novembro . O SR, . PED:l.O AnrnR TOJ - Ser,\ verda le ; 11 0'.ne cLt p.t tl'iú. . (ilfoi tvs apoia'.ios .) ' 

O illustre•representci,nte Ari;; tiJes Loba, at
tribuiu ao melo o voto elo Congresso a, essrL 
moção, e a niesma opinião foi, ha pouco3 dias , 
reproduzida, no meio elos mais energico~ pro
testos pelo nosso distincto comp::t nheiro, Sr. 

·Martinho Pra~o Junior. O proprio autor da 
moção, Sr. represon tante R<tmirn B::trcello.>, 
decl8roü, que o havia inspirado a prucle11cia. 

mns no mo'inento actual nffo ó. .-~ O S·ri' ~" ·ROD:l.IGUi,s-Apoiado ·é a unict !'~-
O SR, BADA Ró _As mais gr.w e3 refl exões com pens;i. digifa ' dos homem de bem. (J1iiitos .. ...,, 

se f<.Lzem a respeito dos meti vos cpe detet0 a1i- apoiados.) 
nam ·11 a sahicl;1 el os mioistros do Gove!'no O Sr. ARIST10gs Lono - Port l!lto · rdqaeirJ 
ProYisorio (apoiados e· apartes) ; é urna qu cs- que em nome do Congl'llsso se lanc,; na. act;c 
t:l.o qu3 a tl'ech a holll.'J. do governo; (a poiaclos um voto de p1·ofü11do e si ncúo reconh2ci· 
e -:ipart es); o nós estamos e:11 vespc.nt> d<3 rne:ito o de gr,1ticli10 . .'. ·. . 
i1.1vost ir um cicln,diío qualq~uer... o SR. D:.<::1iETRIO RIJ3Erno-Em no:no Ua 

VÓzES .,.- Um citbtliío qu.1lrJtE!r não apoLvJo. p1tria. (1lfoitos apoiadas .) · 
Eu <leclaro, Sr. prdsidentJ, CJU9 ui.to vot 3i-a (!la outros ai~a rtes .j f 

· p 3lo· mêtlo de qu9 fa'llam 03 Sts. Aris liLl3s Lobo , O · SR. A RBTíDE; Lo:Jo-'- . .. em nome <a Ili!., 
é M;irtinho Ptado, nem p3la pr udeneia el e qu 3 9 ~r:,. B .1~ 1.Ró - · .. . n~ ttlttc posiçl0 do patri ~1, áquelle illu ;t r.c cidadão. (Mni~os 
{alla o Sr. Ramiro Bi:trcJllos, e creio CJU 8 cle pr-1111e1ro mag1-1rado d,t N8.çcto. npo i~tdos .) . 

' âq~érdo . commigo es tão todoso.3 m ~n~bro3 _cl.o E'preCiso sabcwlleque l::t·:lo e3tá.araz5.o , . Vo:m3-:i\íuitobcm, ·nrnito bom . 

(Apoiados. ) visorio, si elo lado do.:; mill!stros clo:rn3s10mt- , mente appl'Ovado, · 
c.01.g.resso que deram os se us votos a moçao.

1 

se elo lado cio marechal cl~ere do Oovel'.no. Pro- Este reqnol'imento é sem clolJale unan imc·-

\ Nao hnvin razão ]Ja,r,i c1ue o Con
0
o·rns:;o t~- rio3. (:l pai:tes.) 

0 S R. AL~l:'>IDO GUANABARA (jJela 01·..lem)..:... .1, . 'V.:is1e mêdo (apoiadfJs). o. CJ! te l)o:bl'ia aco nte- 1 1~ · p.t ra prever o que se 'p:i le dar no fu tnto.. ~ · l t 1· · 
1 1 

·1 · n i 1 - ::; r . pre;;:c en e, pel t n, p.a avh\ pe .a ·ort em, 
. oo.r .e1!1,um .caso rlc: cou !cto com o Governo .: !'<l para lançar un~a. nncom qae.}JO J in,)i<f\G o infeli :.~mente in ra trat.tr ele mim e 'p.

1
r,i'füzcr 

. s er · t~::;~O l'vHlo ?. Ntto creio que o Gover:10 ele.,- porto de s1 lvaçao nRs occaswes per1g-os:\S, uma. r eclamaçf.i.o e um 
1 

dec:aração. · 
l';3.1pe1t~:is3 n.ssimop'.lV~, i·e~on'omlo a ~or.;a comoaqn3 V[le ~urgir,qn e pa ssoa · kr n. rn oção ,.,, ,.- ; . . . .. 
p'wa. dbsol ver a assJmb1é1 em que esta. re" que voa· eii-viar a 1110511 . A I cLL:unaç,10 e esta ... e que; sendo eu. nm 
pr'-7.rient <eh, está encarnada asna salJ3ranhi. 

7 
. , . • 1 . . d <l3 que l l'eqnent:1m ass t ,!narn~nte a~ se3sõc3 

D:ich, p:n:.lm, _e:i ta hypotlt •8e, eu ~11io ac.r,;Jito '\ oz; ,, - M1:1 to hem · Mt:1 to lJem · .. . c~ o . Congre.:s::i, . ten ~10 visto . q ~e ? n!;'.u. ncngo 
n.b .;olntamente que o nosso exerclto e a, 110;.3a, E' lida: , npoiada o fica adiada, j)J l' ter pe.udo ngnra ~m i Llcl a d. <1n :nt 'l 119. Diana Oi7icwl en;-
nrlna.d a, qu3 em todos o3 g-ramles momsnt():'; n. p.tl ,w1·u. o Sr. Cantãó, a scguin to · j .t!'e 0 3 tla1nell.es qn G fd tti.m s3m ~au.3:t p~r~i'.. 
his toricos tla noss:1 viLla. pol.iliea t3nt r; ; posto • 111 or:-.io · ctp:1 ün :. t em -fl g urad_o nss1m . n~ Diana Of!.ic1at 
ao lado da boa c::tusa, r;o collooasso ao lri:.lo rlo , em cliileeo11te3 se3 ;oe3 e arn-,a, n.t sesstw de 
Governo, quebrv.ndo n,-;sim mo glorio3a t rn.. Consiclel'::tnclo qne o Co:1 ~Tc3so N cionrr l hoatem. E' co ntr.t este factQ que ror,lamo . ~ 
dl;;ião. . intlicou ao Govemo Provisorio a, necc;sidar.l e A declMilç!'io, e.s t u. rne afftlcta pessoalmentê, 

de atliw a organ i.s 1ção dos e3ttdos até qu J a 
Votei pela moçiío Barc3lJ03, SI'. preõielante, Conslituiçi'Lo FeJcr.:ll sej ct. pI'omulg.idn,; . o é relati vamente it qLnstã.o l·evantach aqui 

porque ~.>tav11 inlim}meDte convencido ele pelo Sr.representunte Z·un;i,, s~nào euu.m .d.b3 
que era n.1di3pensavel para a ·m:1rch:1 reg- ~11.t r Con.;ideran.fo riue o Gove rno Prnvisorin, cm 1'0[ll\}S3!1 tai!t.e3 do Rto lb J tvkH'O. e r Qs1d111do 
dos traba lhos do Concrc5so qne elle 88 11111 - vez ele cx·ecnt ir com solic:tudtJ e l8 .1hl ide, mt C«p1wl teJcr.11 d·3claro elo alto ela tnbuna 
t tsse excl11sivamonte" á sua· fun cção cousti- co i10 lhe cumpriJ , a i,ntlic.içfto tlo Co n ,:; ra~s: i ,lo Co :1~·t•es;o qnc niio p::!di, não solkHtl i e 
tuin-te; e depois, po1'quo me 1)arecia nrna in- Nacional, desp:·ezotHt. do ,mo lo n, ·intn.3o, ü- não cogitai de njuda d 3 custo. . . 
y,~rsão da OJ'(~e~ logic.t ele suas fnnc ~õ Js-ell e zenclo disso o3tenlaçã.J por m3io de acto.> do E' sómente i5to o q·u tinha a dizei' . 
exercer attr11Jtrções de um poder que aind11 Mioisterlo cio Interior; . .' .. 

·ia .. crear que deyia se ori 0 ·inar da cJns ti- consider,i,uclo que o Congresso N:tcion ::ll cieiro. O SR. OLtVEIRA PixTv-:- roJo~ os reprc-
tul. ão. ' °' d 1·1 - · l sentautes do . l ·~ : o. lia Janen·o nao ped iram 

ç faz er vi ng.i 1' sun · e i )ernço33 por rnGi 0 e 8 nem recebem:n :lJllLla de cu ; to. (1lpoiado·~ ela '3. 
Foi está consideração, Sr. prasiden te, e só a~o3 revestidos de fót0 1nr.t de decreto, a.fl m de 1 l 

· · · t 1 · ~n, 1 v",'.I~ ~ di· .Q· ··,11".·Jn, 'le cl·,' 1·i 2 t1'Í.' o a, do 5,, u3 re- t'eputaç@ e.o Rio de JaneirJ.) . · , · est 't. que l~ esou em meu e3pll'i o e no r a m:110r -" " .. , " " " " 
par.te dos collegas que no mesmo sentido Yü- prc3entaiJles; O SR. Nr r.o PEçANFIA - To 103, mesmo 
'ta~am . · Con·;icler.1nclo que o ragimcnto interno niío a1uelles que mor,\m fô~a da c::1p 'tal .federal. 
_o SR. BuENJ PEREIRA-Por minh:t p:nte cogitou ele3se m Jio ele m11ni fo~taçl1 d:t >on-. ORüE ' I DJ DlA 

su'-:screvo inteiramente as doclaraçõ !S do Sr. t::de elo Congres.:o; 
il~giltaclo neste ultimo ponto. Ind' co quJ o Congl'aa :u Nacion:tl, cxlmi -

ó Sn.. ANTÃO DE FARIA-Sr . presidente, nando o· ca ;o,nlterc o ro6im2nto .n:i, p:wte 
l)recbo fazer urna rectilic,a~.ão re ferente n. um convouiente o estabcleç:i, a fót'.ra pBla qnal 
t' e ·ho do meu di5curso , que foi publicad• no lia de maniC<3sltn-se como a.;·ente llicec to J::c 
.Di trio Official t.l~ 17. do corrente. soberania nacional. 
,· Não sou daquel!es que julgam que os dos- S:1la das ses iõ33, 20 d3 j m oiro de 1801 . -
aikctus elo g·o-.;erno silo inimigos ela. Repu- Fr·wicisco B oidarà. 

· b!ic:t; s~ o fosse, viria dar uun clenunchi, o SR. ARISTIDE3 Lono (p ela ordem ) p3dc 
· co.'1trn. os co:npositores e os revisores elo prorogaçffo ela. hol'n. do ex peclien te pira 

Diario Officiai. apreS )ntar um re 1 uerim ~ nto. 
'Quando cu orava e me rafel'ia, aos ser- ·consultido, o Congresso co:rno.le ::i pPoro-

viÇos prestados pelo Governo Provborio. gação p ;clida . 
alguns representantes clissernm em apm'te :
gra nues ; mas os compositores mucll1.l'arn o 
p · M1 f e• n em u, ele . modo que em vez da. 
p tlãvra grandes puzeram fraucles, e os re
visores deixaram assim flcar ! 

-.Fbi para notai• isto que peJi a p:tla vm. 

O Sr. Ari!!itides L::>b::>- Sr. pra
siJente, póJe estar em tl11 vida a exoneração 
elo actua l ministerio, apewr ela pu blicaç:ü.o dos 
jornaes dia rios; mas o qtu é fórn ele dn vir.!11, é 
que o iliustre ministro da i113 trucçio pnlllio1, 
o Sr . B.' nj11min Constrrnt está effec tivamentc 
exonerado. 

Pedi pois a palavra ]Xtl'a indica!' ao Con
gresso ou ante.>· solbitar dell e u!n acto qtD 
reputo cb mais «lta justiça. 

nrs ::us.;;Ão DO TiT ULO V D::J PROJECTJ D.\. 
CJNSTITUIÇ'.ÃO 

Continú1 a 1° eliic;13são tio titulo V do·p·ro
j ~cto de Cons ti tuiçiio com as emendas n prc
sent td:is. 

São lidas, npoi :Í.dns e eatrnm c01Íjnne tit~ 
mente om Lliscus31i.o as seguinte.> · 

su:i-emenJa ao 
canha, AzerJdo , 
T!'ovão e 0Jt1·os : 

E1nc;1das 

adJitivo cios Si·s. Nilo Pe
UcliôJ, R.odrigue3 , .Lop 3s 

Em vez ele dizer - l]uüro me7,eS ante3 eh 
elei (~ão - cliga,-s,3 - t ros mezes · anteil ela 
eieiçfio, · 

·Sala das Se3sões, 20 ue jcttrniro de-1891. -
·J. L. Co elho e CampJs. , 

SCJbstitua-S} o art. 2° assim: 

•.. 
..;, 

.. o Sa.. BADARÓ-St'. pre3idente, ú vistu. dos 
acontecimentos de que dão uoticia a lg- umas 
gazetfts desta cidade, de::rnte tLs m::rn\f~s la
çõo3 produzidas hontem nesta casa, cleaute 
da ro.ioluçií.o tomad:i, pelo governo, elennte cht 
ina•1ifGs taç1ío do Congresso em relaçfío ao 
acli.unento das eloiçõ3s nos ostwlos, t en!10 
nec ·s;ifacle rle aprernnJar ao Con.:!Tesso nm a 
índ :·c:1ç'io afim ele qu e, compé11etrados el a 
ma,~·nitnde da situação que nos3a pn,tria 
atr 1.ves<m., compenetrados ele que a unica 
fórç1 que ainda póde salvar esta nação que 

O cidadão que aca.tia ele descei· do p::>Jer foi 
L1l v,n o m:i,ior col la,11orador, sinfo o princi
p1l fo ctor eln. r evoluçffo ele 15 el e novem bro 
(?iuitos apoiaclos) ; fo i. um d<)ô m1iorcs e prin
ci paes fun cbclol'e3 eh R 'PJblica (mu itos apoia 
dos".) 

Serão leis ela Republica os netos do Governo 
Peovisorio que merecere:il a approvação do 
Congres50 na sua primeira sessffo ordinaria 
lk::.nelo desde ji appro vaclos : ' ,,,;;. ~ 

' SG' tlespenlrn ' é o Congrüsso (não apoiados, 
apartes), vej:tmos a necessid,tcle de ser pa tria
tas, e que devemos render a vida pri
mefro que a honra e a lilierdade. No rlia 
em que se apagarem os ulti rnos lampejos 

Além cl aste neto gcanclios1 qn9 só p ~w si o 
recornmencla á posteridade (muitos apoialos), 
elle tem duelo as maiores provas elo seu C1-
racter.civico, ela sua, probidade (apoiados), e 
da ma10r. illustração que jamais Yimos nas 
cnmiaclas clo.'pod ir. (.4poiados.) , 

l. 0 Os actos .que são relativos ás patelüos, 
aos postos mili tares e aos · c1r0'0S inamoví-
veis outortíaclos pelo governo ; 0 

. · 

2 .. º 0;; que coacemem às conces3Õ83 e. con
tratos pert~ncente s a emprezas que efi'ecti
v'.•mente lBJatn começa.d.o a execução cio ser
viço a que S') propoern, antes do dia 15 de 
novembro ele 1890 ; 

3.~ Os contr~cto3 que, não envolvendo con
cessoos a part1culare~ , foram celebrados ;iàra 
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excéu:;:'ío de 0'1r!13 inli licas. - Julio Lle. Cast1- ' , Titulo unice 
lhos. - Pinheiro l\fach::t lo. - .Jnlio Fl'ota.- . Al't . O :w;J.ltl'::tmmto r o3olvo olJl'igatoria.-
F'il rnando ALbo lt .- füi. 111i1·0 B.11',cellos. mcntJ t OLlo o c011flicto interna.ciona l. 

Subemcnrfa a.o sub3titutivo ao art. 2° : Sah• da:; s~ssõJ.; , 20 cb janeiro ele 1891.-
Ô'3po i~ . ch.> p!thvras- os acto3 tio Oovern-o Nilo Peçm!i;i, . -

PróVisJrios-<1ccras.c ·nte-.~e - nJ.o re voriatll's 
re\t Constitui;lo .-S. n ... -Ar·thue Rio.>. 

Di ;pJs ições t ransitor ias 

Ao ar-t. l. 0 

Accre3ccnte-3; tl0pois elo§ 2. 0
: 

§ E><sa. elei:;iio será feita em rl ou3 csct'u
l. i1üos dislinctos par;i. o prosi le:1te e vice · 
prc3iúen te respe::ti vamen te, re:::eheqdo-se e 
a puran do-se cm primeiro Joga i' as cetl u!as 
para, 1wesi\:ll'n te e prn ~edemlo em segmtln. do 
1msmo mo·lo \Hl'J. o vice-presidente. 

S::tl::t das S•3,Sú'33, 20 de janeiro ele 1891. -G. 
BBz)Ut'o.-B. Li:n::t: 

;f'}nentla atltlitiv.i ús do Dr . 
e outr9s 

Nilo PtJç:rnl1a 

D.ipois das . pal:tvnu-!10uvere-.~1 occnp :do 
o g-ove.rno dos est :rlos- n. ·c1'escente-so ou 
dei !o ti verem sido exoncrctClo.:; . 

S1h d::ts sessõ;.:;, 2) de j1nei1·0 do 189 1. 
- Uch,oa RDdrigues . 

Acld icio110·se ús dis posiçõ2s tmn si torhs: 
E'. co ·1cetl!Ja. a D. Pedro de Alc::tnt:ll'::t ex

imperaclor rlo Brn.zi!, uma pensão que n. con
ta r de 15 üe nov•:mbro do 18:39 g,n-.1nta--llle 
por to lo o tem po ele sua Yicfa., snbsiste:ici'.l 
úecenl e: ficanJo ::w Cong-resw ortlirnu·io fix1r, 
em su::t pri :nei:•;t reuni:'io, a. cil'rn Lbquella 
p )n .. ão . · · 

, , .. 1, - chls srS!"Õ03 elo Coll!;TCSSO Con-
stit :: :le L'.) de .i t:wit;J lJ 13:)[.- AnLi:o 
de. I<'ari:;. -~I >lli7. F'r,)irc. - Rir:'io de \'ilia 
\içJ.;n.- Pedro Americo. - Uclio:• ft<Jdri 
g u ~1s .-J ofi O de Siiunit»t. - francisco l\L1 ~lrn-

do. - . P:wLt ,\r ,2,\1\ h. - !3~cl:.iro.- Mo11te11"0 
cte ·1hrros . - .! o:ío Pedro.- 1\ . M1lto :1.
Am '1hilophi) .- Cústoc!iJ <l e i\L:ilto .- S·1ntoo
P •r~ ira. - Sc~tbra. - Fllrf!Lli :11 \Vern er·k. -
1\I:ll til B:1co l la 1'. - Fe rn:irn Ca ntão. - Fr«Hl-· 
clsc;i Veiga. - t\Ianoel Fulgencio. - Guim:t-

. ri'i.es Nata l . - Silva Pumnlio3. - Cost.1. S.Jna. 
- P.t ifico J\Llscarenha;. - Feliciano Pc1111a. 

· · A»lditivo 

Ao art . 3" elas dispcisiçõJS ti'ansitorins. 
P.tr'10·1'.1 pho un i~o . 03 estados SGrilo .c0n -

YOCHlo.f !1. r ealis:i.r a cloiçã,J clo3 Congre3sos 
Constituintes só:nente Ll ~po i s tl e fl]ljll'OV;t i.h a 
Conslitni c,'[ o Fetl '"ral , e no pra3J m!l.x1rno de 
it'ils. meze.>, fica n ~lo sern e ffei to as E leir,õGs 
q:ie antes ti verem siúo re::t.lis.ttfos em algum 
dos e~tudos. 

Sa\;l. rbs se1sões, 20 de j ti. neit·o de 1891.-
Salú.:mh:i. l\lJrinho.' - Julio de Casti lhos .. -
Bellarmino Ca.rne:ro. - José M triano. - Joa
quim Mul'tinho .- \.Sto~k le r.-Dn tra Nieacio. 
- Cc.Ja r z tmt\.-Fern::tndo J\bbott. - Bo rg·e.> de 
Medeiros. - Alrnino.-Flóres.-Pinheiro Ma
r,h;].rlo .--\1. PrncloJnqior.-Fr·nno:• Ctirval ho.
Leit i 'oi ticici. - Cn:;to:!io el e Mel lo. -J nl io Fro- . 
ta - CMr1'.:.t ;.u:\IJ)]]o.-.T. n. E- tL1mb.1. - Ferrei 1'a 
Pi

0

l'e3. - Santos Pereira.- Rn y mntrlo lh n .lei
r .. 1. -'- ,\ l 111ei1h ['01-n1m~mco.--l'ereira cb Costa. 
- ·AlcÍiles Lima.-Antonio o:yntho .- Gonç:l.\
v.:s.-Ramos. - Alvaro !3o telln - C. P:de ttn. 

. E :nen la na> lli .>posiç5es 11·,i;i;itoritls 

Accresc0n le-sc cm ultim '.l 103·1n' oa on..le 
COiJVier: 

ATt. A p;·,rova ch que s: j 1 ::t Co:1slit u: ç10, 
será p1'0 :1111[g«tda psl:1 n:osa do Cong-res.so 

S:1 li• das S)SSÕ'S , 2.) de janeil'o .t.l e J8Gl .
Mora e3 °H11T03 . - P.rnlino CaPlos.- Alfredo 
El lis . - C. Campos. - '.\Iurnt .- Car los G:ucin._. 
- Do:n inº\lS do l\foraes. - .\ . Gordo. - Ro. ln
g:u.~s Ah~es . - R _ubifio ~nniot'.-:-Al:nGirb No
guei1'::t .-:\n to:110 Moreira d.1 S J! vJ. . -C!i~gas 
Lo1.Juto.-Fca.ncisco \'ciga .. -Fel!chno Pctrna. 
- Costa, Macha.clo.-Alvaro Botclho.-·L::trnou
niet' Go Jofredo. -J. A velar. -Ptwirico. l\1 tSIJ~\.
r enhas . - ManoJl Ful _c;encio. - Bueno elo 
Paivu . .,.--G::tl.Jrio l ele Mrg-illhã.es.-Co:o tn. Li 1m . 
e. p;l\ltü . - Carlos Ch.1g.1s. - Gonçrtl yes 
Ra.mos . 

O Srr . RosA J•u:;rroR (pela ordem)- - Sr . 
prc,itlen lo, h:wendo l10ntem req uerido o en
ce l'ramento da di sc11 ss5.o elas disposições geraes 
e trrmsitorL ~. e deixando es3e requerimento 
üe ser votJt.do, por nã.o h<tver numero n<t c:i.sa , 
v~'mho clB novo apt'Gsental-o a V. Ex., pe
d1mlo o encerrameuto eh r eferida cliscus~ã.o. 
(Mitilo li am .. ) ' 

Posto a votos o r equerimento de enc3rra
men to, é a pprovndo . 

O Sa. PRESIQE\'T8 ann un .:ia que va.e se 
votai• o titnio V do projocto de Constitu:ção, 
a começu' pelo art, 76. 

o SR, CHAGAS Lol3AT·J (pela 01 ·clem) -
Sl'. p1'csitlentc, a 1\1zão que determinou a 
disposição do artigo 7G, assim c,1mo da emen
da cl:t eommissKLl, foi a cl ivisrio cios poder2s,, 
e e.,b mesma razlio foi tc1mbcm que me de
terminou a offerec3r uma emenda . Nt'í.o 
riuero .iU3titl.ea.l-a ; mas .. como vou rilquerer 
prcferencia para que S3j [1 votada em primeiro 
Ioga~'· preciso fazer ao Congeesso ::tlgum::ts 
cons1der.:çõ:s. 

Minha emend1 é m::tislata, contém materia 
nov:1, não esta b :lecc sómen te ::t incompat~
biliJaLle clnrnnte o excrcicio, ell::t estabelece 
a incompa ti bi titlt1cle absoluta das peE.Soas que 
exercendo um:i funcção pmsam ser eleitns ou 
nomcaLl::ts pnra outras. Por consequencia e 
mnilo pt·oc::iclen te o reí]uerimento ele prefe
eencia quo ora faço il. V. Ex . 

O Sg. Pm~3IDl<NTE - Von snbmettel' ii 
considorJção cio Congresso o requel'imento 
rlo nobrn r cprosentllntA. 

Cori,;ul t:uln, o Co ngeesso c.m .;etle a pref0-
renci a po ~l ida, . 

. - SubmGttida à votos, é npprovn.rln, a sog'ni11-
te emonrl ' ~ulJsli:utiv::t do 81'. Ch:1g\ts Lob:üo 
ao art. 76: · 

« ~J ci·hlib inve.sti lo em f1111cç})S de qn<cl
qner elos tr;;B po:l üi'O > 115.0 pJlor:i. Slt' n'.l!l1 3a
llo n 'lm eleito p:1 r a. as de ontl'O . )) · 

Fic:im p1·cjudicaclo.:; o ar t. 713 do pl'oj e.:: to e 
o suustitutivo ofrel'cciLlo pela c: mnli:ssão ao 
n1 estno f! rtig:o . 

E' po3to a ·voto3 e approvano ·o ai't .. 77 do 
pro}:clo: 

« Po.ler-sJ-ln decL1mr em e3tado de sitio 
qualquer p~rte elo tr.rritorio dG, União, sm .. 
p:rn len !o-sB ahi as garantias constituciona.es 
pala ·tempo cletel'111iuaclo, quando n. segurança 
da Republica o exigir, em Cê\SO> de aggl'essão 
PStran.!r<l ira, on commo:;ão intestina . ( \ rt . 
31, \], 22 . ) 

§ l. 0 Niio se nc'in1vlo reu nido o CongT,,s-;o e 
conenclo a, patrfa imminen te perigo, exer:::a
cerit. csn attribuição o Poder Execntivo Fe
rler::i l. ( -lrt. 47, n. 15.) 

§ 2 .. 0 Este , p'l rérn,clm'.wto o esta<.lo ele si tio , 
restri?l_l'it'-se-ha, nns medid11s de · represe:'io 
con tra ns p3ss:x1s : 

1° A' cle~en ç:'.io cm Jogai' n:'io Jesli1mdo aos 
r0n3 de cri 111 83 c::i:mrrnns ; 

2° Ao il<'Steno p:1m outros silios do tyl't'i·
torio nnciouril. 

§ 3. 0 Logo que se re nna. o Congresso .. o pl'e
~ i lent :3 eh Republic:i. llrn relabr:'l. , motiv,1tlns, 
ns meclidas de excpção, a qtu se houver re
corrido, r espoodenrlo as nu tori dades, ::t qn' 
ellas se devernrn, pelos abusos em que, a es3e 
i'e3]Pilo, se a -:: ll il.l'em incnrsas. )) 

E' rejeitacl:t ::t emen' l:\ do S1'. M •ÍJ'J. de Vns
C•Jncel !os e onlro ao§ 3° deste art igo . 

E' snb~netliclo :1 votaçiio e a pprovaclo o 
.al'l. 78 elo 1wojec to. 
· «Os processos finclos, em materia cl'ime, 
poderií.o S3 1' revi :; tos , a qualquer . tempo. om 
benefici o dos eouclernn::vlos, pslo Snp rnrno Tri
bu1n l Fed era l, pm·::t se r~ fo 1° m::ir, on con
fit'mat' a sentenç•. 

§ l . 0 A lei rnarc:il'ú os casos e a fcínna. cl.1. 
r evisfo, que poder.\ ser t'cq n2rid:1 p8lo se n ten
cindo, pot' q~n l rpi.c r rlo povo, ou . ex-a/fici:i 
·pelo Procnr::tdo;• Get'ctl eh Ilepu blie:i. 

§ Z.0 N::t revisão não s~ po.lcm uzgr:tvar a,s 
pem1s eh sentença r evist :1 . 

E' ig-ualmente apprond,1, a segi.l'nte e1i10nda 
adcl i tiva da commissã.o : · 

« Ao nl't. 78 accrescen te-se: 
§ 3.0 As disposições elo pl' e.sente arli~o s[o 

e:xtensi vas aos processo3 militares, ca bem!0 a. 
re visiio destes ao Supremo Tr ibu n:ll :JI'libr 
:\ q11e se reliwe o art .. .. 
. 8111 seguida é app t·ovaclo o nrL 79 do pro
Jecto: 

« os fün ccional'ios publico3 silo stricta.men le 
1'8S[:J'>l!Savds pelos abusos e omissões, em qno 
1noor1 ·eren~ no e:xercicio ele seus cat'gos, asoim 
r.o mo peht rndul genéia, ou neg ligenc;;t em n:io 
responsabilisarem - qffectivamen te os s:iu; 
suba] tern'os. · 

Paragrapho un ico. Todos elles obricrar-sc 
hão, por compromi.sso formal, no à~to eh 
posse, ao desempenho ele seus deveres Jegae3,)) 

E' r ejeitada a emencln acldit iv:i. elos Srs. 
iVIeirn de Vasconcellos e Bellarmií10 Carne ir;:; . 

Snbrnetli lo a voto3 , é ::tpp rova,•.lo o art . ·so 
elo p1'oj ecto : 

« Cou ti unam em vigor, emquanto não r e
vogadas, (1,$ l_eis '.lo antigo r9gimen, no rrt~e 
oxpltc1t::t ou impl :c1tarnente nao for con lrar10 
ao syst em:t de g-overuo firnrnclo petn. Consti
tuição e aos p1'i1ic'pios nella eonsngraclos . .)> 

E' ig ualrneute approvado o art.. 81 do pro
jecto: 

«O Govemo F'e let'a l afhlnça o pagamen lo 
cl1t divich publica interna e exter1n. )) 

E' r ej eita·tu a emen<la 1teltl itiv::t do Sr. CliJ. 
gns Loba to . 
. Posto ::t votos, é approvaclo o art. 82 elo pro-
Jerito: · , 

.«.Todo o hmzileit'o ó obl'ig::tdo ao s?r1·i•.:o 
1ml1tnl', em clefcs·i, eh PatrLt e d::t CoDstitui
ção .. n::t f'Ü1'ma das leis f.,del'<1C.3. )) 

G' rej eitn.dl'\ a ementl::t supprossivn. Clo Sr. 
Da1;bo.Ja Lima . 

O S1L BARBOSA Lrn.1. (p alrt or1l~m) - Sl' . 
pr .,s id1.rnt0, nosta h:::.nc.\da e c:n1 111 :iorla. de 
razão nas outras està-so e:n rli!TI ~ uld tde para 
se Yohw, q1m11do se t r:ifa de 0 111,"w!a,,3 qne não 
['nra.m public.<clas. 

O S1(. PtrnsmENTE - Eu li a emenda p .J1' 
JuJs vezes . 

O SR . BA R!l'.lS.\. LDIA - E:;ton apen ~s f.t
zenclo esta reclamação pot' caus::i cl<l. irregu
lancla.cle . 

·ü SR . PRESIDEN-rÉ - Estas emeil.Jas fo1·am 
liLlas hontem e publicadas hoje no ·Diar io 0(-
ficia!. . / 

O SH. . BARGOiA L1MA· - V. Ex. tonu.r:L !1. 
providenci:t q Lic entender. 

O Srr . PRESIDENTE: diz riue vae submettee 
il. vo taçã.o a emen1h acl ,.litiv<t do Sl'. Meirn de 
Va:;conccl los ao nr t. 82. 

O SR . THO~IAZ l1'LO~S 3 (pelei onlem) - pede 
f[ll9 a YOta çt'í.o do1· paru grap hos soja. f..·ila se
p'.traclemente , visto como o§ 2° está. prejmli 
c•1clo, em virt u.lo de nrn:i Ll el ibet\lÇ'·ilO do t;:on 
g PG3 3') . 

O SR . Pn.r::;rn .,NT8 d,~cl;H'::t que nã.o jnl o-a 
est:lr p1' ,:jn lica1 lo o § 2", por i ~so que ns l~
ll\Joraç:õss rinte:-io1'os sJ.o as segll intes (lê): 

« PJr moti rn de ci'ença 011 de ftrnci;i'i.'l r e
ligio ;~ ncn ll:l !l1 ci, !c1dfio brazilefro p.iderit. see 
pr~v,ido ele BJ LB rfüc itos civis e político.> ; U811l 
exI!lll t'-S·l elo cumprnncnlo Ll8 qualque1· tlevel' · 
civ il. >) • 

A ou tt'l't dispojçlo !ip[)l'O»fül:t 8 ::tseguinte:. 
« Os que allegam motivo de Cl'ença reli 

g'ios~1, ·c1m o f'i:n ele se ison tarcm de qual rJiiel' 
P ll ll3 que ns le's d.e Re ptilJ!ict im 1:õe ao3 
ci:.l;1cltlos, p~nlom todos os dir;· itos polí ti co.>. » 

Como o Co:1gi'esso vê, s'ío chpo3içJ1., rel a
tiv:i.s á liberdale espiri t1 u L ernqu1nto riu ::i o 
qnc s0 Vele votnr ó_relatiYo Í\ i~e : 1 çü.o elos mi 
llislros de qualqn2r r eligi Jo do seniç·) mi
litar . 

Po.:; to.3 n, votos, s:l.n Sll'.!~83 :1~vü, n1e:1 te r.:j e.!·
t :LJ03 03 §§ l 0 8 2° th Oll13!Hh. aJ !itiV!t ÜO Sl' . 
~Lii'a dJ Vasco:1cdLn. 

O Sn. PRES1DE~T8 a'EHU'.:'.n. u rnt!l.ç;io rlo 
ftl' t. 83 do pl\)j 3CtO . 

O SR. RETU~rnA , oblomlo a p:tlti.vrn pel:l. 
orcl .,m, re rtu ~ r prof~rencia n:t v0taç:To \J'.\ l';t.o 
subs ti tutivo qn3 n111'es811to:i, e f[lle !:lej ~'l o 
vot <Çà.o do mo3mo ' snbot i tatiro fe ita por 
p~u te3. 
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Collsultado, o Congresso J?ãO concede apre- O SR . PRE;HDEXTE observ.:t ao ·nobre cle-
ferencia pedida . · putndo que não pócle na oecasi;1o jusLil1car as 

E' approvado o art. 83 do projecto: emendas porque a dis~ussão estit encerr.1da; 
« Ficn. abolido o recrutamento militar. e por isso eleve limitar-se ao sea rôr1ueri-
O e:rnrcito e n, armadn. nacionaescompor-se- mento do ordem. 

hão pot' sorteio, mediante prêvio alist unento O SR. VAI:rLAD.:\o limi t8.-se a pedi r a pre -
11ão se ad rnittinelo a isenção pecunia.ria .. )> el'encia para o atlditivo ela comniiss5o. 

,São rejeitf1das as emendas adclitivas dn. O SR. PRB.3 tDI-rnTm o'•sorvn. :;er d:os;ieces -
commissão e do Sr. Belarmino clã Mewlonça. sario o req11ef'imeuto, porrpie a pra,xe sa
fi c:ando prej udicíl clns as substitutivas elo;; Srs . g- uirhi é ~ubmetter em primeiro logc1l' -o acl
Bernarclino dfl Campos e outros, Sá Andra,rle, üit:vo ela commissão. 
Retumb.:t , Sau tos Pereira e Julio Frota e ou-· O S l . Awurn ( p1/a ordem ) - Dil que f1 
tros . emoJJda ela commi.;.;ã0 Ce.t'cé t us attr·ibc1içõ3s, 

E' app1•ovado o art. 84 do projectJ : que tem o actual co11sel110 supremo mi litar, e 
<( Em caso nenhum, directo ou indirecta- o orador como membro deste C.'.l1Eell10, ve o 

men te, por si ou em alliança com ocilt'.1 na- incoveniento q~te nest:t li mitaç;i,o tl'itr, á jus-
çiio, os Estados Unidos üo 13razil se empe- t iç,1. · 
11ha rão em guerra de conquis ta. ~> Pede, pois, à mes:i, elo Congresso que uê 

E'. igualmento approvatlo o art. 85 do pro- pref2rencia n:i votação á su ' emencl,t que 
- jecto : lambem fui aEsigna•la por alguns outros c.1-

<( A Constituição poLlerft ser rerMmacla me- legas . 
diante iniciativa do Copgresso Nacional, ou O pJder qne act ualmellte tem o co:iselho 
das legislaturas Llos estados. tem concorrido para manter o nome ele quo 

§ l. º Conshlerar-se-ha proposta a reforma, gosa ; e por isso pede .prefGrencin. pat>ct a sua 
qu::wdo, àpresenbda por uma quarta parte, emenda. 
pelo mell os , elos membros ele qua !quer ~las c:t- Consultado, Ó Congresso n:to concede apre-
maras do Congresso Federal, for accelta em ferencia pedida. 
tre:; discussõ3s, por dous terços Jos votos em Po:3 lo a votos, ó rejeitado o additi vo da 
unm e em outra casa cio Congresso;on quando c::>'.Dmis3ão . . 
for solicitada por dou;:; terço3 dos e.stnd0s, re- E' ignalmen te r -j eitaclo o substitutivo do 
present .1clos C'l.da in1 pela n11ioria cios votos Sr. José Simeão e outrJs. 
de suas legislat tm1s, tomados l1 () elecurw de um . São considerados prej ud ic.1clos 03 addlli vos 
::urno. elo Sr. Belc1r;nino de Menclonç<:t e ti o Sr. Ga-

seus cargos, ·s:ilvo si por ell s · ophlrtl!ll, logo 
rine sejJ m rcco nheci.Jos s3nadores, ou tlepu-
h1dos. )) · · 

E' ig1rnlmente approvad;1 a emend:.t &t com
rnissão que 111:111da ~u pp i·imir o§ G0 p1r estar 
pr~judicc1do pelo sub~t1tuti vo do art 26 da, 
Const it·ui çfo · 

E' sab:'nettieh iL votaçã.o n. e1m11 la do 
St•.Jo::io de Avelar e outros a0 § 5" •l .'.l :ll't. 1°, 
dis pondo qu~ o Co11g1·esso S•3 di;s'1l1·a depob 
rl;t Cieiç'lo do Jll'GSiue11te. 

O Stt. , Jo ,1'.; .\1 .\ll lANO (pela o.«lJ ,ii) t'e'llllll' 
voL1çilo 11omit1El l. 

Có1m1ltn.do, o Congt•2ssJ nilo appi·ov:t e.; te . 
req nerimen to. _ _ 

PJ5la a votos, ê rcjei tucla a enie11cla do 
Sr. João de Avelar o outi·os. 

g' tambL'm.rejcitacla a emc11da tlo Sr.Eduar
do Gonçal ve3 e ou tt·os ao § 5° do art l 0 • · 

E' posto a votos o art. 2°. 
o SR . BARDJSA Lnu, obtel!UJ a pt!aV!'i\ 

peLt o ruem, diz, que iaj nstamenle clt:11nar :1 
attenção cio Sr. p1·e3iJ1rnte, para. nm::t emenda 
quJ apresentou no art. 1°, q11e aca!Jit de ser 
Ji,Lt por occasiüo elo ar t. 2°. Esta emenda re
reec-se ao p1•ocesio p::tra a eleiçfo do cargo de 
presi lente e vice-presidente. 

E' impre,cind i vel que a eleição seja fei ta, uo 
seg·uinte modo : os e lei tores votnrii.o em uma 
ccdula pa.ra o presidente, ~ 13 na o utr.~ rara o 
vi re·prcsiüen te. 

Esta em3nda ê aclditiv,1, e pa1~0ce-lh e que 
não esta prejudicada. 

§ 2. 0 Essa proposta clar-s3-11'1 por appro- bino Besomo, relativos á creação de um Sn
vada. si no anno seg-11i11te, o for mediante premoTribunaliVIilitu e os elos Srs . Bar- O Sr . Elyseu· JU:artins - Nào 
tees di ;cussõr>s. por maioria ele tres quartos bost Lirna e Gabi no Besoul'iJ relati vos á o-u;ir- t1rn ho rt pl'ctonção ele· ser reg-imcntbb e por 
doo:; vo tos nn s. duas C:urntr;rn do Con:;resso. ela n:icional. 0 isso tcn ho neocs, idacle -de 011 vir a autorisacl<t 

§ 3. 0 A pl'oposta approvada pu l1 licar-se ·h~ O SR. GABI\TO Bi;;swr.o(/Jela ordem) enten- opini<io de V. Ex:. so!Jre o fJcto qne acabo ele 
0 0 11 1 as as>ign·tlul'as do3 pl'esidentes.e secro- Lle que a sua emenda, ci verdade, tem algirns obse 1'vc1r, e si V. Ex. não o decide por si o 
tarios c!Js clu1s Caimtrn.s, incorporando-S3 á pontos de-contacto com a. que foi votada em suLmeLterá ao juizo elo Congresso, para que 
Co:istitui ção c:imo parte integra.nte clelln. ! • discus,s'io, mas que consigna outi·as dispo- jnlg uo do valor eb3 o'JservaçõJs que este 

§ 4.0 Não se poclertfo':iclmittit' comriobjecto si~õrn. facto me provoca. 
de deliberação, no Congrcss1, projectos ten- Entretanto, conformar-:;a-ha cJm a Llecis ~ o J\cab:t de S'3L' Jid t na m2s:i t1m:i ennndJ, da 
dentes a abo lir a fóema republicana-federa- cio Sr. presidente . qu1.l o Congresso blrnz não tenha P"l'f'ei to 
tiva., ou a igu;1ldade clti repr2sen.taç1to ,tlo3 São rejeitaclo3 os atld ili vos dos Srs . l\leirn CJn h'lcimento, porque foi apre5entucht á ul-
es l;uloJ no Senrl'.lo .>) de Vascou2e ll os e Belarmino c,11·neir..i; 0 do lima hora depois do J'el]n'lriuo o eacerra · 

E' ta1n bam appeovclda. a, segninte emenda Sr . B<l rbr,s t _ Lima rel;\l ivo il nn irormitl ade mentoda discussão . 
da commi8são ao § 2° deste artigo : <<Onde se ~los vencin~e1ltos Jos rnnccion3rio; publicos e Este ac to rn'lo me p'.lrece regu lar, tan to 
cli z -tres quartos dos 'Votos,diga-se - dotts terços a suppres3:w Llos emolumc11to3, cu;tas e por- mais que se tr;ita ele um assumpto irnp0rtan-
dos ·~atos . » con tagans . . ti.;simo e rh maõs alta trunscQndencb, pois 

E' raj .~ilada a emen la, substitutiva p::i.rcial E' a,pprovaclo _o seg.1inte addltivo do St•. que i1 emenda, ref0rc-3e á approv.1ção p1rci:ll 
do Sr . Meira de Vnsconcellos e Bellarmino Barbos.1- Limei: de actos do Gove rno Pt'OVi5orio. 
Carneiro e consiclerJclcs pl'ejadicaclas a J\ r t. .Ne_nh11m ru 1 ~ cc io : 1 ai• i n po ler,\ s3r ele - O regimento parece-me que exige CJ '!C as 
emenda mocliflcnlin elo Sr. Bernardino de motti;Io a bem elo serviço ]lLiblico, sem qne se ememlns sejum irnp1·ess1s e clistrilJuida,3 para 

,Campos e antros e a snppre:ss iva pal'cial do espec1fi9u em as razõis ele ordem public:1 qnc que nó3 outr,1s p~ss1mos julgar devi .lamente 
Sr. Barbosá Lima . dcte~n:maran.1 o, exo:101'nção, s·:m iwe qnc 0 do seu oli.i cto. 

O S11. BARBOSA LIMA (pela onlem)- St'. pro- rle1111tttclo ass1111 o requet'Cl'. U11r S11 . . RE PRESE\TTANTE;- Qu::tl é a ernen-
sicle:1te, pareca-nn qne a emenda offereci.ht eh 1 · 
a O' § 4° não está prejuclicafa . 'Vct'tÇCio 0 S~ . ELY5~U )\f.\ !1T1N5-Von dizer, e p~ÇO 

O Sn. . Pr.icsrnENTB--, O SI'. 13twlxisa Lima Em seguiLh e posto a voLn.s 0 approva:lo 0 que nao me 111teno111pam p:ir« não tomar 
offerec ·, u uma eme:irln suppressiva ao§ ,to do art. lº <las Dispos içü~ s transUorias ; ! m11s tempo ao Con .~resso . . . . 
art. S:S, qne com effeito não es tá prej ucli - <( Ambas as c:i.maJ\lS rio pri:rw' rn Con:,. 1 ,2~ _, 0 1 A e:nonda a ']Ue me r~flro ro1. leq1 Lla hoJe_ a 
cada. Nacional, co nvoc:1clo p a i\ 1 15 de uov7rni!Jrn me~ t por nm clo3 seus s1g1rnbr10s na ~coas1ao 

S1.1bmetli1h a voto3, é rejeitada a emenda de 189J, .serã? eleitas por e l ei r,~fül popuhr di- em qne cu estava ~<2 lado elo Sr . p1:es1den te. 
do Sr. Dnrbosa Lima. rectJ, segnm:o 0 re~· u hmen to ilGL:t etallo pelo O ~R . 2_A)1A - Nuo ueve ser accm ta. _ 

O SR. Pn.EsrnrmTIB mrnun ci;i que vão ser Governo Provisorio. O ::3R. l '.. LY~1rn MARTINS - Pa1'1'ce qne nao, 
votados os ndgilivos offereciclos, e di z que lia § l. º Esse Cong-r.)SSO t'ecouce:'t Llo e!Gito- senão pc: la leltr.t expre_:;s1 Ll_o regimento ao 
diversos aduilivos rel ::rt ivos à Cl'enção ele um rar.lo pode l'e:> espscües , para exprimir acerca menps pr>la rnter p_r~L1çétologtca qi:1e se cl ~ ve 
Surl'llmO· Tri bun~ l Milit-ir, um elos qu:t3S of- desta Constilu'içfo a vo ntade nncional, bem Llllr u:; sn·is dbp03tÇOGj refer:nt :s f1. ma teria; 
fe reciclo pelei comrnis3ão e outros de varios como par.1 eleg·cr 0 pi·imeirn ['l'esidente e vice·· a mes.t 111 3 pa1·cce nao Ll evm accetbl-a sem 
reprernn tn.ntos . presidente da íl.o publica . ']ne o Congre.;10 tivesie dei la pleno . conhe~i -

0 Srt . VALLAn,\o (pela ol'rlem) declara rjue § 2.º n cuniJo 0 pl'im ~ ire Co ngresso, deli - mento e a occasifo propri;t p;r:t discutil-a 
como nutor do adJitivo snj eito i vot çfo tem berar:'t em :JS,e : n!J ! é ~t gc i'<t!, fu 1J!l idüs as cliws com ~calma qnc o as3u1npto r~qu 'l r. -
JJCCOS'S iclilüe cl8justiflca l-o. cim::t r.is, sobre 83ta Conslitn ição, e, nppro - O Sa . BARBOS~\ L.I\IA-D!P ) lS L!O encerm-

H l um substutiv.'.l assig-111do 1;01• dous illn ;;;- va ndo-a, t:legei·it élll seguidn, por maiorin. nnnto da tl1;cuss:t0 e que nao lDdta ser apre
t i•es generaes mem\n·o3 do Snprorno Tri bunal a bso luLt de votos, na priml)ira ''obçiio e si sentad<l. 
Militar 'de Justiça e antros o!ílciars, que ex- ningtrnn a o!J ti ver , pJr maiori t re lau'va'na _ O _SR . ELYSD:u J\IARTI:-r_s - Assim o crdo e 
pliJam111 p:trl.icularmento ao oracl01' o sen sJgnnda, 0 presidente e 0 vice-pro;Uen te elos ]JOt' isso sub'.n?lto as co nsi.1er.1ções rpe ac1bo 
voto, e por is>o quer ch.imae a attenção do l~stados Unidos do Brazil . - de fozer ao 1u1zo da mesa e do Congresso. 
Congre1so para. dous pontos . § 3.º o presitle:itc'J e. v i ce- p rnsiJo~ile , e lei- .~ S:~. PRE3IDE\T~~-~eço ªC: nobre ropre-

0 primeiro, e o que manfa supprlmir t?s na. fo rma cl~s l e ,1rL i·rn, ocJuparao apre·· _se ,1.a!i.e Tw.;~e ln1dte a questa.o el J orue1:1 . . 
a ·1uillo q'u e está claramente consignado no sidencn e a vwe-presicl rmcii eh H.ep ublic:i, O SR. hr;\~ i;; u l\l ,\RTIN:;- S,t ia me J11m-
1.1rtigo nclrllt ivo, isfo é, que o SL11womo Tf'i- clurmite 0 primeiro p·:rio lo presicl8nci;d. tanuo a el l;t; mas V. Ex. Yê que me inter-
bunal Militar de Jus ti •~» posn julgnl' 13 :11 § 4. º r-\na essct elciç[lo niio ln verá incom- rompem co 11 ~bi1tornente. 
ultima instanci:t os crimes de na.tu!'ez.i mili- !Jl ti iiilid:1do3. os u 
t - li ! [' · t l R · r RESIDEN'rtC-1\fa> V, Ex. niio devo 

ltl', na.o ie som 0 ici 0 em c tSo a gnm § 5°. Conclui · la o! ln.! o Co ng:resso dará por responder a i;t partes. · 
aggrnvnr a p3ri :i, ; o sr:gumlo é o que reilLn tor1111nad t a s11'1 m1ssao const1tuinle , o sep:i.- , 
a doze o n_1~mero dqs membros. do mesmo l'itl1llo-se e:n c \ ll1 li'a e 83Da lo, encetará 0 ~ SR. Ei. Y ,Eu MARTINS-Não responderei 
Supremo Trwunal M1liti.r Ü] J ,1st1çi. . . ex.ircic io d JsU'.l.3 fun cçõ3s normans . •111a1$, rnas peço aos meus co ll ega s quB não 

O!Jsel'Va que o Snpremo T1'1hu nal ~f 1 l1tar . _ . . - tomem i.;; to como uma falL:t ele c.'.ln.;;iderf1ção. 
em rigor não precisa mais cl0 sete memlJro3, _§ 6_. 0 P.ir-: ª el.e;çao do .pr1111mro Cong-re310 Pe lo qi:e tenho expost~, p::i.rece que e~h 
e, portanto, não ha razão para elevar-se o 11ª.º :y igoram:i as l!~CJ lll}ÜtlJ1 l1clacles da.Consti- ementl,t nao deve S31' acce1Lt pel<t mesa mas 
numero de seus memb :·os a 16, como prorõ õm 11 u içao~ art: ~6 ns · 2 a 1 ; mas .º3 cixclulélo3 por remetlida. á segunda discussão tlo vroj'ecto. 
os autores do substit.uti vo. e3s:t cltspJs1,;ao, um ::i. voz ol e 1to ~ pe1·derão os . (r1p,H'les.) 



E' uma sorpresa que não -se pócle aümitlil' 
· no regimeµ repulilicano, t·:tnto mai3 quanto o 

regimeµ ,lo ' manda, que us emendas sejam li
das·,_at)GiQd'.1S, intpressus e dist1 ilmitlas. 

O Srt. PR.ESIDE:-<TE (") - O Sr. represe n
tante Elyseu Martins, no cli5cur.:;o que a~abo, 
de proferir, fez uma _censura á mesa ... 

O SR. fü,y,;;1w :\iARTINS - Nio apoiado. 
o SR. PRESIDENTE - P.ico ao Sr. repre

sentante que me permitta füllar. 
O S.r. reprnsentmte Elyseu Martins, no 

discur;;o que ac1ha ele fazJr, censurou amesi 
por ter acceit~do uma etne::i1la depois de 
haver peofericb o cncenamento d.t dis-
cussii.o. 
· Note bem o CongTe3SO : é S. Ex. quem 
affirma que a emenda fui accGita pela mesa, 
depois de proCericlo o encerramento. 
. Eu rlese,ia.ria que o St'. rilpresentante Elyseu 
Mártins, de:nonstrns>1 .co:n o reg-imento qne 
tem em mãos, on le está a disposição do re;ri
mento que· •é fa á mesa o receber emendas 
·antes de ser cncJt'raun, a, discu :;s'.ío. 

Justill~n, ns rnzõ:3s deste seu pedido; dizendo 
que -entende que medidas ele caracter legisla
tivo só r o::lem set' acccitas ou rejeita.elas p3Jo 
Congresso orclinah1 . 

o Sa. AMARO CAVALCANTE (pela ordem)
Sr. president'" necessito dar uma explicação, 
como un\ cl nquelles que conco1'.reram prir:i. a 
pass1gem da emenda suppress1va do o,r·t. 2" 
·r1 ns disposiçõJS tra.nsitorias e neces·ito que 
V. Ex. tenh ~t a bon<l.ade de dar-me outra a 
t'cspeito cl t emendn, r-ara o, qmü o nobre 
represcrn tnn t l p::J lo Pará acaba ele pecfü trans
ferencia. Direi a V. Ex. sirnp l13Slllente o pen
S'.:unento ela e:nenda suppressiva pa·ra que o 
Con oTe>so vote c0m consciencia. (Apartes) . 

Qâero simplesment-e explicar o prinsamento 
d<1 emenda. 

O SR. RuY fü\.RBJ3A (ministro da fiizenda) 
-Nós podemo3 depois explicar tflrnbem o pen
sa.men~o elo projecto, com o mesmo direito de 
V. E:c 

o SR. AMARO CAVALCANT1"- Nio venho 
jnstifica1' cousa alguma, quero simplesmente 
expiicar. 

O SR. Er,ysrm l\1ARTINs - Eu di>S·J que A suppre:;são foi proposta por se entender 
queria pedie nina int<irpretação. clesneces3:trio vir dizer ao Congresso ou á na-

-O SR. PrtESIDZNrn-V. Ex. disse o qne o oão que os netos do Governo Provisorio em
C'onp1"sso ouviu; é preci~o que a mes'1ngorit quanto uão forem revogados serão leis. 
e_xponha ao Co:1gresso como a com·1 se pa.'isou . Foi este o p:nsamenlo. 

Não ha no re.Q"imento clisp0sição ri lgunn Agora, a sub-emen:la que se apre3e11tou 
qu ~ vede o recebime:cto de emendas em- lli?. :-só podem ser revogado3 ou alterados 
qu 1 11t'l a discussão não estiver encerrn'.la. ror lei orJinaria. - · 

E' vArdade que o Sr. s .. ~no,rlor Rosa Junior Pergunto a V. Ex., parâ po:ler dar meu 
reprwlnz;11 ho.ie o requerimento de encerra- voto com con3ciencia nesta seQ"trnda hypo
mrnto da discu,siio. · these: e>te atlv~rbio-só-:-null ifica as paln
. A meS1 tocou o3 tympauos pat',1. avisw os vr::is-ni\o revogadas peln Cõnstitu ição 1 
membros do Congresso a,!lm ele fomwem 0 3 Porqu'.l, comprehendn v. Ex. que, si aqui, 
:seu. a~sentos e deliberarem a respeito. por exemplo, em um art igo determinado da 

Em1ua.nto S'l esperava a reirni:'io tlns 111 3111~ Constituiv1io se revogar implici t1t ou explici
bros do C(·Jlgresso, Yein a 111GS3-, não uma, EÓ tame :ite la.l ou t.d o,~lo, e o Congresso pu·.ler 
emenda, e é bom q ie o Congt•ésso sa.ilú isrn, suppol' qu.3 nssim se votou, isto fica subsistindo, 
mas vi~'am div1°r.-ms rine f0r.1m lii.la'> , apoia- e, euteel-; nto, nlo foi o que se votou. 
da~ e postns em dis~nssão. O SR . AllTHUR füos-Hn, uma sub-emenla 

· R":lpito, niio foi só n enrnnrla do .Sl'. Julio que o nobre rspres~ntante não quer ler. 
de Castilhos. · for,im outcas quB, depois de o SR. Ai\IARO CAVALCA'ITI-V. Ex. expli
lidas .e apohvlns, fol'J.ll1 postas em discu;;sfío , que ao Congres30 que aqui llo que fica revo-

Por oc~nsião rlo Sr. Jullo ele Cnstllhos entn- 2arlo pela Constituiçilo· esta i;.nplicita.rncrnte 
g.1.r-111 ) a em9ncla q11~ apres'nLl.VJ, assiguaJ..a revogado. · 
'fnr 8lle e pw outros r.ompnnlniros, o Se. se- o SR. PRESIDENT1"-AS observações cio no-

E' posta n, votos e r p~rova~la :i segu'nte 
emenda add1 tivn, dos Sr~. G:i.bmq B~sou:ço e 
Barbos'.I. Lima: 

« D.isposiÇões transitorias-art. 1°-accres• 
cen te-se depois do § 2°. 

§ Essa elGiçiio ~era ftlita. e_m d:)US escrn• 
tinio~ . rli~t i nctos, PW'I o pr(wd~nt ' P vice· 
pres'dente respectivamente, recebendo-se e 
, punrndo-tie tJ!Il primetr·u log'tr ati cedulas 
para presidente e p roc:e~leodo-s~ em 'º:_ Uida 
do mesmo modo par,\ o v1ce-pres1dente. » 

E' posta a 1rotos e approvad_a a ei:r:.enda 
ria commis5ão supprimiudo por rnoppo1 tuno 
o aet "º · 
«<o~ ~'\.e.tos elo G werno PrJvi~or' o, não re· 

vo1rnrlns pela Constituição, ·serão leis da 
Republica. 

ParnO't'upho unico. As patentes, os postos, 
os c1rg·o~ , innmoviveis, as concessões e ~s 
contractos outorgados pelo Governo .Provi· 
sorio são garantidos em totlo, o, sua plemtude.l> 

O SR. SERZ1"DELLO (pela ordem) - ob~ena 
que não é sua inte!Jsão nem de leve por ei:i 
du vi-la a votação do Congresso, nem a veri
ficação ela vola,ção feita pela 111"sa; mas v~ 
que pela divergencia, i\ll~ )rn, a emenda foi 
rejeitada· e por isso pedma a s. Ex. que _ 
neste asst~mpto, que é muito serio e altamente 
imrortante; fique perfeitamente finnada_ a 
doutrin1 da maioria do Congresso, e assim 
pediria, ou votnção nominc1l, ou mm• nova 
vot 1ção. (Apa rtes diversos.) . · 

O SR. PRESIDENTí'! - A emendei foi sub· 
mettichi a votos, annnnciaclo, ella em vo!' bem . 
chra e intelligente (cipoiados), o pres1dent~ 
elo Congt'esso p3diu que se levantassem º" 
senhores que votavam a favor ela eme1~cl~ .. 
Os Srs. secretarias contaram com exact1dao 
96 votos- a f.1 vo1· . . 

Não co:itente com este resultado, 11ecl1 aos 
srs. membros do Congresso que haviam ve
tado contra a emenda que SB levantassem, 
para fazer-se a3sim a verificaç~ã,o da. v:o.
tação ; e verificou -se terem votado contra. a. 
emenda · 84. . 

Conseo-uintemente a emenda. fo i appro
vacla pgr .12 volos' fo maioria. (Apoiados, 
mitito bem.) . 

na1.lor Elys3u l\hrt.ins ncha va-s·) 1111. m 'Sa. bre reprn'.,entanto não podem pro~eder. 
S. _Ex. obs3rvou-m ~ q ll' eu não p:i:l1a ac~0 i- DesJe que um-acto. llO governo está em clia:-

tar a · r.nnnclo,; r 'spowli a. S. Ex:. que metrnl opposiçiio a um texto ela Constituicão, 
coa1nnlt3rh um erro, uma, violencia :10 rli s- parece-me que não se póde póe em duvida 
tricto d11 !leput ;ção Rio-gnndense e d; ontt'OS, que esse neto não pó:le prevalecer. 

· A me3a não tem sobl'0 isto· a me_nor duvida. 
Entretanto, si o nobre representan.te m
siste consullarei ao Congresso s1 quer 
faze{· ·uma segunda votação, nomin'IL (Nao 
«poiaclos.) 

si recns'1.SS3 rJ 0 ebw 1-i meurlas nnm v.;z q u i o· Porém, quando sobre isto pudesse haver 
en ~orrarnento da discm;;ilo ainda nfo estava ;1 Jguma duvi-.la, ha sob1'e a mesa,- e foi lida, 
approv11clo. _ uma sub-ernen1la, que explica perfeitamente o 
· VozEs - M11ito b 1m. pens:1111e11t0. . · · 

o SR. PRESIORNTE - M:lS s'. Ex. que LlC- A emenda diz o seguinte: «OS actos cio Go-
cla,ron-s; satisfe.ito, veiu hoje osten tar o sen verno Provisorio só podem S3t' alterados ou 
zelo p ~lo regimento e pela fórnm p:ir que o revogados pe lo Con ·-'.resso ol'dinario». 
f;z. H;i, nma suli-emenda que diz . o se:ruiote : 

A nDS'.t f !z hr e flpOií).r toJn,s us e11Pn1ln.s « D ; poi~ dos a.ctos c!o Governo Provisorio ac
q'10 fw11m hoj ; apr.es 'nhvln s ant 1s '10 ser crf\sc011te-se : não - revogados pela Consti
·vobdo .o en c:>.rram3nto; e nós não ·p:Yl "mlb tui>:);lO >.'-
f zer o milflgre tis imprimir e clistr.ibnlr rL I' D. e modo que a emenda ficará reduzida aos 

- em.3ncbs qne s'io ·apr"s '1ltachs á ulti.1 nrt seguin tes termos:« Os actos elo Go>erno Pro-
}l'.)ra. · . ~ . . • viso1' io nfto ce vo.~·ado3 pela lei só podem ser 
. Por isso nao roJe haver uma c0nsm11 á i altoea!lo'i on fü vogl1dos pelo Congresso ordi

nPsa; a~ S1'. representante, tão zeloso ])filas nario )). 
_iwerogat1vns. do CongrJs.s::- , compJtir.!a lem- Assim, parece que n:'io podem prevalecer · 
brar o exp :id1'lnt 3. .. as duvidas elo nobre rep!'2sen fa,qte.. · · , 

O Sr. presidente cooclue: O SR .• l.MARo CAVALCANTE-Estou sr1.tis-
S. Ex. poderia fundamentar tim requeri- feito com a explicação qu3 V. Ex. acaba de 

mJnto, peclinrlo o adiamen tõ da votação dar-me. · · · 
clêss1s em3udas para, o dia seguinte com os O SR. PRESIDENTE-O Sr. Serzedello requer 
artig:os ·co1'respondentes . . preferenc1a para esta emenda, mas antes elevo 

Mas S. E:r. não entendeu nssim. Quiz ape- submetter á votação uma enuncia supp1·essiva 
nas manda~o s~u cartão de visita á mesa, que ao art. 2°. (Apoiaclos.) 
o devolvA .iust 1ficando o seu neto. Si o Sr. O SR. BARBOSA. LrMA-Lqmbro a V. Ex. 

·re:iresentante tivesse requerido o adia.monto, que o art. 1° não acahou de ser votar1o, por 
est1wia no. rnu direito. N:iio o tendo feito, a isso que ha um adclitivo qné não ficou pre,ju
m~sn. não nóde ncceit~r a censum nos termos dic:tdo e que aincb não foi subinettido a. vo-
em que foi formulada. (Jfuito bem, muito taçã ). · 

· Voz1"s -- Não é preciso. 
- o SR. PRESIDENTE - Fica, portanto, sup
pr.imido o a,rt. 20 e prej Ltdicnclas t~clt\S ns 
emendas subst.itutivas ou não, offerec1das 'ªº 
mesmo artigo . 

. Q SR. ANTÃO DE FARIA QJela ordem)- SI'. 
presidente, pareceu-me ouvir ter V. Ex:. d~
clarado que estavam pi'oj uclicados os subst1-
t1o.1ti:vos. ~- -

o SR. PRESIDENTE-Desde que o Congresrn 
sÚpprJmiu o art. 2° por julgai-o superfino, 
p·m·ec13-me,que ficam prejucli :~ad~s todas ~s 
emendas ao 111031110 artigo. (Apoiados, muito 
bem . ) · . . . 

o· Stt . ANTÃO DE FARIA~ Parecia-me que 
supprimi u-se a clispo·sição que alli eStf!<va ;n;as 
que não ficava por isso o .c~ngresso rnh1b1do 
de subslituil' aquella re 0lacçao por oqtra. 

o SR. PRE:iIDENTE-Si o Congresso ' tivesse 
1;ejeitado a di3posição cio art. 2°, poderio, ac
ceitar um snbstituli vo; m 1s desde que o Con
o- resso resolveu supprimir aquella disposição, 
parece-me que não pód 3 ahi cqlloc::ir 0utra. 
(Muitos apoiados.) 

E' posto a votos e a pprovado o ar.t. 1° das 
Disposiçeõs· Transito o-ias: 

«O estado que at é n,o fim do an_no. ~e 1 89~ 
nii.o houver decretado a sua constitu1ça'l sera -
sub1rJettirlo, por neto do Poder Le~islativo 
Federal, á de um dos outros, que mais conve· 
niente a e.>sa ad 1.ptaçãn p irecer, até que o 
éstarlo sujeito a esse regimen a reforme, pelo 

bem.) . o SR. PRESIDENTE-Sim, senhor, mas o pror.esw nella determinado. » . . 
São rejeitadus ns emendas morltfica~1vas dos 

Srs.MeiríJ. de Vasconcellos e B.ellarmmo Car· 
por. isto que· neiro e do Sr. Gabino Besouro, e a additiva 

o SR. SERZEDELLo pP.diu a p 1 lavra, pl=lro, nobre representante, ve que sou chamado 
requ,erer ao sr. presidente que consulte 0 para outro assumpto. 
Congresso afi1.n rle ver si este conced~ apre- .o SR. BARBOSA Ln\IA-E' 
ferencift na Yrtação para 0 substitutivo do chamo a attenção de V. Ex. do Sr. Pedro Americo. . 
Sr .- Antão de Faria e outro. O SR. PRESIDENTE-Antes de votar-se a 

emenda suppressiva do art. 2° vou l)Ór a 

(') Não foi re·1isLo pelo Sr. presidenLe. 
votos a . emeuda adcliti va, cio Sr. Barbosa, 
Lima ao art. 1°, 

. E'. nosto a votos e a.pprovado o art. 4°: 
«A' proporção que os estados se forem or· 

O'auisando o Governo Federal entregar
?1rns-ha a' administração elos serviços, que 
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vela Constituicão lhes competirem, e liq 11ida- ÜJ r;ue tiverem meno~ de 30 ;urnos de exer- r . PJ'o~elondo -se a Yot :ç;io d[, $;1,'.henie:ida ' 
rú a re '>ponsabi,lidade çla admi nistração f'eue- 0icio, con ti 11uar1ío a perceber seus 01·denados a 1fre ;ontadn. pelo . Sr . Coe lho o -_t,"a rnpo3 '.:º 
i'al no tocan t1Ht esses serviços o ao pagannnto até que sqjam aprovc'.tados ou a po3e11t,1dos ackliti ro do S t'. Nilo Peçn n!Ja , ,·cn ncn -s,c nao
llo pe>soal respectivo.» - eorn o ordenado correspondente ao tempo de ha \i3r numero, 11elo -que o S:'. i '. l'~~l<Jcnlo 

exercic'o . deci'tm adLlda a vo1aç:lo. E' considerado prej udi cado o substitut'vo 
do Sr. Pedro Americo . 

Posto a votos, é approvado o· art. 5° : 
«Emqnanto os estados se occuparern em re

gul:ni sm· ns despezas, durante o p1J1• iol'o rlo 
organlsagi.io dos ssus serviços, o Govemo Fe
deral, partt ~sse fim abrir-lhes-lm creclitos 
e~pec!aes , Bm . condiçõ3S fixadas pelo Con
gresso. 

E' rejei tarlo o art. 6° e appl'ovado o se
g'tiinte substi tutivo da oommissã:o: 

f,rt . G. 0 Diga-s3: - Nos estados que se 
fo1·em orgauizan lo, entrará em vigor a clas 
silicnção elas rendas estabeleciLla na Consti
tuição . 

Fi.:a lJ \'c.inrlicada. a emenda subs li,tu ti·va do 
Sr. Bernardino de Campos e outros. 

E' posto a votos o art. 70, 

. o Sti . MORAES Il BARROS (pela Ol'tlem) 
i)3llil a p~. l avrn. pela. ordem, para rerJlierer 
que srja votado els prefersncia o substitutivo 
apreseo taelo pelo Sr. Ber11ardi110 rle Campos 
e outro3, B ;,.ntes da leitura , porque s nt<lnde 
quB a lei.tura do substitutivo rlispensa~·it, como 
realmente rlispensa, a leitura elos diversos 
artig-ns rio prnjecto. 

O substitutivo tem por fim substituir os 
arts . 'i 0 , ~" , \:!0 , 10 e 11. E' sste o tl'aba lho 
que o 01•ar lor quer poupar ao Sr. secrJt:u io. 
que deve achar-se bDstv.nb fatigado. · 

o SR . PRESIDENTE'-- A leitura. não é d i~
pen svla., porq ue é necessaria. 

o SR. MORAES _E BARROS -o ]' r .lj ecto 
no3 ;ir ts . 7° e 8° d1~põe que o presidente ela 
Republica prefira os j uizes de ia e 2• ii1stan
cias . A emenrla reduz tudo a urna só dispo
sição, e~ tabe lecendo_ uma regra gern.l p •ra 
os ma.z1strad?s ~it1gos. Precisn, portantr', 
d:i.r uma exphcaçao e é que esta emendn é 
qu:1 si id11nfil'\11, á emenda apresentada pe'o 
. Sr. senad0r Saraiva. 

RPquer o omdor pre-fer encia para qu e sr.ja 
votnda a r.men cla substitutiva antes dos ar-
tigos do proj ecto. . ' 

O Stt . J oim' MARIANO (pela ordem) r .lquer 
qm se vote de preferencia o substitutivo. 

O 8R. P1~F.SIDENTE diz que neste sentido ha 
uma emenrla . · 

Cnnsultnrlo, o CongreS'W concefo a prefe
reucilt p3did<t pelo Sr. Moraes e Barros. 

O SR . ÜLIV!PIR!\ PrN'r:o (p~la ordem) r eq ner 
que a. ynt~çn.o das d1 snos1ções encerradas 
nes le snhstitulivo sej1. f·•ita por par tes. 

Con><.nltArlo, o Congresso não approva este 
requerrnrnnto. . 

O SR.· OrT rCTCA \pel? onlem) pr,r~·unb, si 
approvnrlo o snbst1tutlvo fica· prejucic::tda n 
.emenda do Sr. Gabino Besouro. · 

O SR;. PRESIDENTE diz que a ememla cio S1', 
Gabino Beseuro é um snbstitnti vo dos arts. 9 
e 10, e o subs ti tutivo ]l'lf<1. o q1rnl o Congresso 
con r.e rl ~n prefürencia é r elativo aos arts . 7, 8, 
9,lOe ll. 

Conseaniutementc, si fór n.ppPovado esie 
S'lbstituti vo, nquslh disrosição fica prejurl!
carla., porque não f? B concilia com aquellas que 
encerra o substitutivo. 

E' post1 a votos e approvado o se,,,u\nta 
substitutivo do Sr . BePn~wlino de Cai~1pos e 
o itros aos al'ts . 7°, 8°, 9° 1 O e 11 : 

Snbstit un.m-se pelo s0g.'uintA (qne é a emen
da do Sr . Saraiva, modificada) : 

Ai:t. Nas. primeira nomenções parn n 
mag·1st 1·atnra focl&ral e pam os 0stndn~ serãr· 
i1ré'f'Arirlos os juizes de direito e desembarga
dores ele mais nota . 

Os riue. não fore 1)1 admittillos na nov,, Ol'D':1-
nisação ji1diciarin, e ti rnrem mais d : 30 n.n~ o~ 
de exet•cicio serão apos3ntaclos com todos os 
seqs veucimGntos. 

As despn:ts com os mngistrndo3 nposenta
cloi ou postos em clisponibi lida'.le ser iio p:1gas 
p?lo governo fodera l . 

Ficam prnju licados os nrts. 7 · e 11 e bom 
ltSSlm to das as emendas o fferec'hhs ao-; mos
Íms artigos. 
) 

E' posto a votos e a pprovado o ar!. -12: 

Em.1uanto não se achar perfeitamente or
ganisado o r egimen do sorteio militir, prafi·· 
car-se-ha o volunt,1riado u:i. composição cbs 
forças de mar e terra. 

Fic ~ll11 prej,ucliCadas ~a emendí.L subs_lituti va 
11a commissã.ó e a·s emendas su ppress1 vns elos 
Srs . Bernaeclino de Campos e outro~ , Re
tnmba e Bllr bosa Lima. 

:procede-se :1 votação rlos a.clditivos offerc-
cidos ás disposições t ra,n$ilor irts . · 

O SR. GENER030 MARQUicS pede prefül'en
cia na votação pari'.. o S·3U additivo que é mais 
amplo.do que o do Sr. Nilo Peçanl!' · 

Consultadr , o Congresso não concede n, pre
fer~ncia pedida . 

Procede-se a votaç[o do adJ iti vo do Sr. 
Ni lo Peçan)la mandando vigornr rmra, o plei to 
da org~nisaçfio elos e,taclos a lei de 9 ds 
janeiro de 183 1, o qual é rejeitado. 

E' rejeihrlo o adcl i:ivo rlo SI' . Ni lo Peçanha 
r alativo ao arbitramento obl'igatol'io . 

E' em seguida posto a votos o seguiu te au
ditivo do Sr. Ni lo Peçanha e outros: 

«São incompati veis par.:i, os cargos ele 11:0-
vernadores el ~i itos dos estados da Republica, 
ua s•ia proxinm prgan i-aç1o , não sei os ci 
rl,adãos que q uatl'V mszes a n too; d"ct eleiçfo 
rios Cong-ressos hou vet\3111 o ~ cupaclo o governo 
elos estados , com:i t ambem os cidadãos que os 
presi,_lirem por occasiã.o do plei to eleitoral.» 

O SR . EPITACIO (pela or,lem) diz q c1~, 
:0111 todo o respeito- quB llrn merecem as de li
')B!'8çõ~s da -presidcnci-i, p3de qne recollsirle: e 
a · resoluçã.o que S. Ex. tomou <:ie subrnettn 
.. ~t. a emenda á votnção. Acha o orador que 
e3ta emenda, ~presentada pelo Sr. Ni'lo Pe -
9:1.nlrn, está prejudic1ch . (Mu itos mio apoia-
1},os. ) 

O SR. Jmp, ' MARIANO diz qne vaia contra 
mas não apoiado. ' 

· O SR. EPITACIO tDndera ain.dí.L qu3 po~ 
'l.n teriores volaçõss, o Co ngres;.o já r::mnifes
t.ou a intenção de não tratar Lle assup1ptos 
relativos a incompa,tihiliclades. desds que não 
-istabelece incompatibi lidade para cargo al
ç;um, nem mesmo p1m o cargo de presiden te 
la Republica. · 

O SR. PRE8IDE~"r ri: di1, que o orador não 
pó:le agom discutir a emenda . 

O Sa . EPITACIO r espond e que _ufio e3tá 
rliscutindo a emsncl<1, està moste;1udo ape1rns 
que ella foi pre,j uclicada, pedindo a at tenção 
1:1 presidenci~t pllra o que já fo i vo tado. · 

Proseg-oinclo, diz que ao art. 62 foi appro
vàda uma emenda. 

Orn, desde que se deixou aos e3tJdos o lli
reito de fazeram as su:i,s cot1sti tuiçõc3, esta 
0 mendà esta prej udicacb . 

UMA voz-E' rnn<\ disp:isiç[o transitaria . 

O SR. EPI'l'ACIO asssvera aiuclo que é uma 
lispnsição Ü' '1nsitori:i, mas qnA o Co11 ºTesso 
não pórle aLloptar duns disposiçõe3 lã~ con
t:•adi tori as. 

O SR. PRESIDENTE rliz que não quer assumir 
a respons1.bil idade ele consi;ler a.r essa emsu.-Ja; 
o rxmgreso.;o qne deJibsre si j 1ilga -est-1 clispo
si ;ão conven ient0 ou niío ; si ~ueP acceib r 
e3sas i1Jco111patibilicl:i des para a eleiç:'lo cios 
pi i mefros governri.do1·es ou n:io. . 

E' estí.L uma quest;i:o qus o Co1JO'resso vae 
realisar, approvando 011 rejeitando ~i, emenda. 

Pos~o í1 voto>, é approvat lo o additivo cio 
Sr. Nilo_ e outrq.~ . 

Vem á mo3a as seg;1i'.Jtc1 
Declm-((ç Ces de vôl, 

De ::brnmosquc .-otlmos il f;.vo1· di1.P!l1 c11dlt 
elo Sr. l\I2 i1•:t de Yn.sconcoUo~ q :ie isent!l (loc 
soniço 111ili!a1• os rni:J islro3 de <] ll :ll f]n er 'i·e · 
l' g iao. · 

Sala 1lí1> SGS~Õ35., 20 1ic jaw!irn cl3 189 1...:.... 
I .~n:1cio Tosta.-Amphi lophio. - \011 to Cn)' · 
bxo.-.T. L. Coelho, e e ll11 íOS. - Santos p.:i 
r eil'a .-Thonrnz Cr.uz - ?aula puimariies. 

Declarnmos· q110 vo Lll1lo3 peh di3soJ11 gão · 
rlo Cong·reso;o, depoi> ele te1·rni !ia tl t a, sua . 
missiio comtitnintc . · 

S da. d ~s S85Sões, 20 Lle j anei ' o de 189 1. - . 
Jnli o Frota .-Piuheiro Machado. - I-lome.ro 
B :ptista. - Bo1·g-es ele Medeirns. - R. Oscn' ío . 
- :Menn A. Barreto .-Pereim th Cos tn .- Tho
m;7. Flores - .\brcu .- Vicforino Monteiro.
Fer nanrloi\bhott :- Cassi d10 tlo N:Js~imen t·J.-
Julio de Castilhos. -

De 2.l a1\1m0s que vot:c1cos conti-;1. a ome.nclí.L 
do Sr. Ni lo Pe;:;auln que in ~omp •ti.bili5a para 
os e 1rgo·; c1 :1 go\'em a<lores ' eleitos (\OS 
e3ta<lo3 d t Hepubli cn,, na. Sllí.L proxi rna 
01'ga11i'rnç;lo, -n ã.o -só os cidarlãos que riu a tro 
mezss n nt•)S dí.L eleiçii'.l cio Cong- 1·es;0 ho:rve~ 
rem occupado o g-ov<Jeno tlos es t:·Írlos. corno 
ta.mbem os cidadãos qns os ·pre:,idirern por: 

·occ~ sião do pleito eleitoral. · 
Snla rla s .scs,ões , 20 de j nn c>i ro ele 1891 .:· _ 

A. Eusebio . - Pnulí.L Guinrn1ícs . - Arthur 
Rios . - Ignncio Tost a.-. Loveg'i-ldo .Filguci
r .s . - Augusto Lie Frei tas. " · 

Na qnnli.da·Je rlll füpresenlo1 nte rlo es t~r,lo de 
Pe~nambuco, resicbnte na Capitn.l Ferle'r,11, 
deo'n ro nue não procnrei r ecebe r rlo Th ef'.ouro 
nonh111na quan tia aPm elo sul·sidio elnranto os 
t1•ahalhos do C'on grss;:o . 
· . s~1n. rins ses~õ0s , 20 ele janeiro de 1891 :

Belarmino Cí.Lrne1ro . 

· D3~l ai'o qne votei contra o sulJstit11 livo cl_q 
Si'. Berna~dino rle Cnrnnos e outros n.os a.rt; ; 
7° a 11 dns r1is1wdcõcs transitori ns,' l)o\· 
j11l g»1 l-n nnno3 eqnilntivo 1111e o rio Sr. Ga
hino Bewnro, no quoi l dari:i, o meu vóto . ....:. 
Epi tnr, io Pessoa . - _ . ' 

Votei con tr.1. a ernen,la snpp.re-siv1\ lfo n,rl. 
2° d;is di spnsições trnmqorias, po1·que 'l'otarhi 
pela emen'h elo Sr. Uchóa Rorlrigi;es, qqe 
di z o seguinte : « 1·s aétos d0 Governo Pro
vi<:orio seriie 1 is da Repnhlica , emq u·rnfo 
niio revognrla> pelo CongTOS'.'0, que as ex
am ina; á em SL1'1 l ª .sc;,siio orrlinaria: 

S11h 11:1~ sessõ:~ , 20 de ja neiro c] 3 l o9L 
J. Avellar. 

Declaro que votei pelí.L d:sso l·uçito rlo C~n;. 
g-!'esso, depois de a ppro'\Tnd:1 a .Constituição, e 
elei t0 o pre>identG o vice -presidente d:t Re-
piil-1lica . · 

SnlarlasS .isÇes , 2 1 ele janeiro de 1891.
El'ico Coe] ho. 

Declaran:ios qu~ votam:os pela em'lwln, qne 
pr~p~ 1 a d1ssol ~1 "ao do Cnng-resc:;o,' depois cja 
ele1ç't0. rio pres1rlen te 1la. R.epn b J: ca . 

S:1 la das sessões, ~D de janeiro de lfll)J. -
J. Meira rle Vns~oncellos.- João BÚÍJalll'). 
B. Cameiro. 

De nccorrlo com os mei.;,s colleg·as depubdos 
pelo es t. ado el o Rio. ele Janeiro, 1foclnro 
qu e nunca solicit.li nem recebi ajuda ' els 
custo. 

Snla dns ~83Sues , 2;) rle j;)neiro de 1891 . -'
Frnncis~o V_ictor clí.L Fonseca e Silva. · 

o SR. PRP.srnv.NTE rlesig:rn pam anunl1 ã n, 
sr.gnints ordem elo dia : · :. 

Con!.intrncfío clil votn(!ão clo:'i n.dclitil,os hs 
rli ~ p'._l sições tran~it oTias do proj ecto de Cons·\i
tmç·1 o. 

Lsvanta-se a S3SSão ás 4 horas e vinte rni• 
put9s ela. tan\e, 



DISCLJRSO. PROFERIDO NA SESSÃJ)' 
rnn DE JANEIRO lJE' 1801 (1) 

O 81_· . ~Au1philophio (si 'enciJ ) 
Sr. [W2s1Lle11te, ·accupando n tl'ibuna ·neste 
momqn to so_lemne. qmndo va3 sor inici.lcla por· 

1 cota 11iustre assembléa <t discu ;são dus ·bas ·s 
~ C?1,1~litncfo1t\es ela futut\t org.rnis:1çio judi-
11 ,,.. c1nr1n._ do rneü. J1aiz, cn I11p1·0 nn1 do ver, 

que n~,1 _me é SJ 1mpo:;to. polo 111an1Jdo c:n1 
q~rn rui ho:1rado por rnens con ~idnd:\03, mas 
a11~cb p'..lI' c:rct:ms~[tllCias e:;pe::iaes. e pondo
ro:i)S,· que Ja nuo sao do to.Jo de3co:ihsci,las cio 

·Congresso . · 

' 1 

palanas e i1:t ·~nçõJS, peço-J.11e que permit
ta-me ler cl\iqui,nesb p1rto elo meu cl iscurso,
u::):L dcc lar;iç:io, uni0.\ q:n fiz, cm relação it. 
nunlu condn') ta ou p1'oce Hrneuto ul_terior, si 
po1'1·ontlll'<t viossé a rnererei' a honra de ser 
clL"ito mem'Jro •.!'esta as~omb l é:i. ;· cloclaração 
qil o f'ui p:1b! ic:1c\a por todo.3 os Ol'Z<Í03 ela ú11-
prn1rn1, diaria cl<t Capital dct .füthb qu::imlo, 
com surprnsa p.t ra mirn, vi que o meu nome 
Oi'.t co n · L1~L t9nci1 fl-ll!",;rnnhclo ou re;;om
nicntlndo ::io c:c;tura·.lo !.l'ariuollo es taclo, em 
li;tns de can füL\103 a oste Congres3o (iê) : 

D2Gf,A!1AÇÃO 
s;in o <~ n tor tlo um[), eme:1th a 02 ta part0· do 

pror~to, · emornl:• opportnil[tll1cnte aprese:i - «A' vbta tbinsi ~to:1cia na inclL13ão elo meu 
tada _a tllustradn commbsão, enc:1rreg.Hla de nome em listas de c'1nJ i,\a tos ao au nunci.1do 
rev~r o mesmo proj ec to, e tal t'i:1oencl<l, sue- Con-gre3so Conslituiatc, tonln p:i1· conveniute 
ce~st vamente n pprovada e rejeitncl, pelo 3 cli- declnt\H' : · 
gnos rev ;sorcs, !'oi, ap:·;s s~m rejeiçfü1 ho:1- Que nenhunn p3rte t enho tido oa confccçã.o 

, l'a~a p_:ll' Juminosi-S~Ílll '.1 parecei' o:n SGl:J'.tratlo, Ü'tS ai [u .fülas liStftS, tanto nas qn3 teem sido 
\· m..;sc1·~pto por alguns dojl mais illustres men- pubiic.tdas_, ne0;tes ultimas dias, pelos cliverso3 
il br,03 d nquel la commissão. Ol'fi'10S d t i:nrrel13'.1 d;) tarde, como uaquellas 
1

1

1·! ___ _ ; . ~ · co~? si _tanto não bastus>~ p<ira impor- qtB precedentemente foram clistribuiclas 
. mu .~ olm_g.,;çao Ue ·90-sten t li', nesfa conJun- em bolle:ins avulsos; · 

ctma, µ,_s 1deas cont t 'as u 1quella emendn, eis · ·_Q;10, es~eanho a comLinoções partidarias, 
.j' que vor~ olla a ser aiuda rcco:nmenclacb {l, rnw alnWJO a honr,t cl3 ser eleito, si plcra a 
!)l nr,;ec1nça9 .e ~studo elo nobre ministro da jus- minha eleiç:lo fó l' rieces>ari0 o concur3o de 
1 t1ça, _pe.o emrnente estad13tn, Sr. cons 3fü:i iro ~ualr[l\8!' do 3 p.i rli 103 politico3 ora existentes· 

~ . 1 ra1 vµ, .s macloe pela. Bcthi i, p:tss:rntlo d'es- Que, julg n·-me-hi<t indigno de representa; 
t ~\!'te a see endo3s~1cla peh aubriJ ide, saber meus concidadãos, t erh por cleslustrado · o 
e 11lta competencm cio emel'ito brn.iileiro, qne · -nnmbto e de prompto o resignaria em qual
h!l. ele ser? _eu espero, tii.o util a e.>te ~niz na quer ternpó; si elle viesse a ser-me outor
phn,se pol1t1ca qua or;1, est:i.11103 co:13titu inch _ gado p)r favor ou em vii'tucle de interven
qi)anto o tór.t na·1uollá que termicon a 15 cl~ . çfo intere>sa<Ja elo elemento governnmen-
uovernbro de 1889. . tal; · · 
~ füio_ yej_a .V. Ex . , Se. prJsiJ,:i :1Li, não ve.ia : Q :1e, finalmente, nãD se mi oum prntendente 

e~ta ilJu~tre ~ssem\Jlc!u, no mGa proce di- no nlto CJ.rgo, r econhecido acceitarei tocla
mento _actua l, 1sio qu~ em li nguagem polilica ~~1, su' inv_es~idun1 , como ~erviç~. que 
clenom1u:;i,-se - oppasiçüo parlamentar . Nii.o nao to:1ho o cl1'.e1.to ele l'\3C Usar a p~Ül'lfl; na 
so u. n(n hon~em politico, iüo o foi no passar.lo s1tuaçao gm ns~1111a a que somos clJeo-ados 
r~g-unen, nao .rlesejo sei-o nest8 qn 9 agora . si minh<: eleição fàrp:·odLÍcto genuíno d[l, .es~ 
e~t;i.mo~ orgcHfü<~ndo; nfLo amo, nfLo quero pontane1.cl~1de ~le meu~_ concir.lauã.03, sem qual
para m11~ as glonas q·w a politica otfüreco, 0 quer sol1c1taçtto da mrnh<t p:i.rto e sem outro 
de_ cornçao p~efürcria á mioin po.>i:,'.[O act inl c:impro:nLso a lóm do de cumprir o meu cl3vcr 
o ppJe1: conhnuar a servir;\ minl:t i· patria 1 ~a com .a m:u inn lib:irclade ele pensamento e 
ob.>curt~aue em qtn tenho vi vida nte ago:~a . ele arçã.o, segundo as . iu.spir[LÇ'ões ela minha 

A rnarnr pwte da rninlm viela eu a ten:io couscieucia e do meu patriotisn10. . 

(.

.. P~~s :tdo e~ercenclo c1 :~·03 dâ magistr,ltnn, Meu3 conclidadios : 
e. ll(l n~ag! stratura qmzera terminar 03 meus . A [lO!iticag-.jm, e SÓ el\a., f~z l'Llil', quandÓ 
dms, _s1 a rsso nilo se op1rnzessem, tle al gum m mos se t S[XH',1va, o editicio quusi secuhr 

l t~mpo a esta par-te, mot1 Y0 3 c.!o forç1 m:i.iol', da nossa p1·imcirn. fórma de governo, a 
· d1ant0 cl ::is quaes vae se mos trando im lio- çlfi31~eito elo pl'estigio elas tl'acliçõ :~ , ela forçn. 

\
! teqte toda .a r .i ~ is tencia el a min~rn vontn'de dos rnteresses mllas vincuhclos e tias gran-

toclo o amor guo voto ·á profls;;fio elo ml1 .. g i5 ~ . eles qnt.Ji,!llcles e vfrtucle:; privadas do b3m 
f, tr'..tdo e sua vthi molesta. intencionado monarcha; evitemos, pois, cada 
1 O Stt .. ZAMA_- E' um n11g-istra lo que muito um n:i_med:d<t ele suas forças, com a isençã;õ 
1 l10nra a mng1stra turn brazi-leira . ( Jlluilos e p'.tte10t1sm:i üe q:.1e for c.tpaz, que pelo 

' apofarlos). · mesmo monstro venha a ser .clevol'Ucla a 
O. SR . AMPHILOPmo - Nfio peps'.iva sr. nascent: ou nasci tm'a Republica . 

pr0s1~e nto, qne vfria. _um di a a oc;upll' . As fomias . ele governo nã.o passam de ac-
pos1çao neste Cong1'ess1 > Constituinte· não fui c1den tos na. Vlcla dos povos. 
collaboraclor da Republ ica, em uacta' c:rncorri · thhia., 11 de julho de 1890 . » 
p~u·a o s_eu.n:dven to. e, simples espectaclol' elas Guiando-me pN' es tas icléas e intenções, 

(~" cousas pQII trcas do meu paiz, por set' desde Si'. presidente, si tenl10 concorri elo com o 
1, 111111!~ um de~crente_, meu tempo e minhrL n;eu voto P'.l.rn. _serer:n approvaclas muitas elas 

a_cttv1dude erao qunsi exclusivamente par- c1 1spos:ções .J U discutidas elo projec. to governa-
t:U~aclos p_elos traLa lhos elo meu. gttbinete e elo menti!, ontras te nl!o ~1·imca mente desappro
f.ori:-ii! e 1el_os . eucarg·os que os cüiclittlos da · Vlldo _o a outras terei ameia de noo·ar a mioha. 
farmlm mo impunham. approvnção . 8111 c19us pon tos, ºentretan to 

A confiança de meu; concidadti.os, enti'll- pr,ol\rn•la e radi~al ó. ·a , nii_nha divel'genci~ 
tanto, confianç.1 tod<J. espontaneJ, lion rou-me ~om a_quelle \lrOJ ecto, e daht o ·· dever, devei' 
com_ uma cadeira. nesfe recinto, e, uma vez 1mper10so, que me corre, el e justificar a mi· 
aq_u1_c?llocaclo, é meu cl.ever, dever de con - nlu opposiçii.o a elle~; 11ddusin,lo as razões 

·r S?1en.cta, dever de patriotismo, clever ele e os motivos da. recusá do· 111eu yoto ás ·dispo . 
ü1gmdade, oppor-me a todas nquellas i•lêas síções qu3 llies são attinentes. 
qne _forem _. eon.trarias ás minlns convicçõõS Um desses pontos, a que acabo de roferir
(ap~rndos). Estranho a considerações parti· 111 ".' , é nquelle em que são estabelecidas as 
délnas, d"._spreoccupado ele qualquer interess:i relações entre o estado e as conffosões reli o-io
pes~oal,naoqueros1ber o que ê que me aconte- sas . Eu . quero, nus . actuaes circrnnstauclas, 

-., c~ra ou me_ es tara reservado depois que eu um syster~1<•. ele plen;i, liberrlade entre as cli
t1ver cumprtdo o meu dever, votando neste versas rel1g1ões e os. poderes da Unii1o, como 
ou naq:ielle se11l1tlo_, em '.IU fl csquer assurnptos est'.l clecretatlo _na Constituiçrto tlos Estados 
qne forem subm~tttdos a a p1·eciação cl8sta Umcloô, onde, s1 é vedado aos poderes fecle
as~ernbl~a (Apoiados e apartes.) Taes s:lo , 1'.1es - mante1· ou subvencionar cult11s, nfo 
r,01s, as tdéas que m!:l gu i tm tJP,ste momento. porlen:i _elles, po1' outro )aclo, emb<mlç<H' 0 
I~ p,ar,1, q<1e po;sa º. Con9-re3so bem aquilatar oxerc1cto ele qrmlq_uee cios cultos existentes, 
a.t '~ oncl.e vae a smcen Ltde destas minlws ~en~ ri este_ r.:rspet to Jll""Sc1•e ver iegras que 

(l) .Bste discurso cle.ixou cle _.ser _publicado na 
fo l h~ ,de 2~ de col'rente, por se ter emp1 stel
l_td_o a· ultuna. hora umct columna ele C()mpo-
s19ào. , 

l!rr;item a ltbzrdade elos es tados feclerndos. 
Era este o systenm uuico que Ct boa 1-;1zão 

e ns cou.venieocias poli ticas estavam indicando 
deséle. que ~e entendeu ser incompati vel co1~ 
as ex1gencms ela norn fórma ds o·overno o 
rngimeo ele uma religião elo Estado, qual 
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tir?h.fl.mos ontl''ora; e3te o exemplo que nos 
n11mstmm, exoepção feita da Republica 
Argenti ua, que mantém ainda a unidade re
ligiosa, todos 03 outros povos da mesma fôr• 
ma de govemo, a Suissa, a Allemanhn.; o 
.\'lexico; este, finalmente, o systema que ·çta· 
boa von tacle acceituriiio toclus as confis3ões 
religios:1s existentes no paiz. 

Sou c1 tholico, aprv;tolico - romano ..• 
o Sri. BADARÓ- Muito bem. . .. 
o SR. AMPHILOPHIO - . .. Ct'eio em to elos \-

os dogmas clcJrirndoi _[JBla Santa Sé, creio eiú 
todns as verdades r eveladas, acceito toüo's: os . 
sacramentos instituídos pela autorilade .de. 
Nosso S0nl1or J es11s Cheisto; mas, assim como 
f!U ern ! JUO a minha Eg-reja seja colloc ida eril 
s1 tunçao de per fe ita egwtldn_de com us clemais 
con/bsõos, assim tamuern não acimitto que. 
con tr,t ella se estabe leça, em nome da 1 ibf;r- -
dade ele cooscieucia, um systema de excepção; -
de negação claquella mesma liberdade, de 
attentaclo manifüsto contra. todos os sons ·d1:.. 
r~ i t~s; quero, em summa, um regimen de ·· 
dtrcüo commum e plena liberdade religiosa . 

Ç> Sr{. SEABRA- Si ó catholico do SuUab,us; • 
é rnconsequente, pedindo a liberdade de cur-· 
tos, porque o Sullabus_ diz que, nes te cuso, 
anathenia sit. ( Apoi'ldos .) · 

O SR. AThIPHILOPHI0-0 outro pon to em que 
a minha di vel'goncht é profunda é aquelle que 
enten~e com a futura organisoção judiciari\i · 
cio p:nz, materia imporLtntissitua, rnateJ'ia 
transcendente, cuja discussão bem merecio: 
ser. i nici~c\a por quem dispuzesse de maiores': 
hab1 lllaçoes, ele rnnior ·competencia ( iiteo 
apoiados) sobre o assumpto . -

Em t 1;.'co o ca.rn, e sirva-me isto ele escusa--,. 
as circumstancias a que alludi crri principie 
e a mm ha posição ele magistrado impoeni-me 
como dever imperioso o de dizer com fran
q~10za e verdade o que penso cm relação a tão 
cl11fic1l e complexo assumpto . ··· · 

O Congresso relevará minhas lacuna\ sa
b?rit sei' indulgente para quem, conw eu, não, 
tem lnbitos ele tribuna, nem dotes ora- · .. 
torios •. . 

-VozEs- Não parece . 
O SR. Al\IPl:IlLOPHIO- . . . e sobre tudo nifo 

me interro:nperi't com apartes, que, repetidos 
ulóm ele certa .medida , pocleriio perturbar-mo-
na exposição ele minhas i•léas, e seriameole 
prej t1dicae o clesenvol vimento ele minha -a,r
gumentaçfio. ; 

St' . presi~lente , desteuindo com pl et ·unent~ 
o systema ela antiga organisução judiciai'ia ·. 
do paiz, o Governo Provisorio estabeleceu no 
p~oj ecto ~e. Cousti tuição um systema que- S.~\. 
nao . é or1g111al_, porque foi importado da Re-"\•. 
publ ico. Argentma; mas que não é o systema :, 
da fe~eração que tem serviuo de t ypo prtra as ·. 
demais, a federação americana, crue 11ão é o .. 
da. fecleraç§o ela Suissa, que não é, aintla-, .Q. _.· 
da fcderaçao rja A llem,rnha , . · .. 

o SR . TAVARES BASTOS- P.trece que-.é !i~ . . 
Hond11rns . (Ri so . .) . , " .-, 

o SR. AMPHILOJ'HIO - De sm·.te que es-tav;t 
reservado para os üias ela nascente republ-ica 
brazileira um plano ele organisação judi_ciariu· 
que, abandonando a liçfio e o exemplo elos ' 
povos mais adiantados ela mes1rni fól't11a de . 
governo,, vie 'Se a ter por ponto de pnrticla e 
modelo as instituições da republica vizinha 
que eu, Da minln ignoraucia, suppunhn. até 
be1~ pouco tempo estar, em limteria-de,~legis
laçao, cultura e pratica. do direito, em situa .. · 
ção muito itquem. do nivel do Bl'azil. (llfüito 
bem .) 

UMA voz- Isso nach era., si. se accomm'..l
dasse it administração da j us tiça. 

O UTRA voz- Mas ó isso mestüo; não se. ac-
commocla . · 

O SR. _A~IPHILOP~rro-:- Sr. presidente; o il:':' 
lustre m1111stro da Justiça merece-me toda-. a · 
considernçiio pe:isoa 1, e sou o pri meiro a r~
?onhecel' seus t a lentos e a since1·id1de de suâs 
ll1 tel1ÇÕ3S .. , .·. 

VOZES - Todos DÓ3. 

O Sti . A>1PHILOPHio- . . . mas, desculpe-hfo · 
S. Ex., o seu projecto mostra que -S. Ex. aô . 
elaborai-o .esqueceu ele todo as circumstancias 
cio paiz e deixan_do-se fasci113.r pelas instituf• ' 
ções elo povo v1ii11ho, não atteu~ou quanto 
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devia 1nra a:i '(!oudiçõ3S deplor.wei3 em que 
se ach:i aquella, r epublic:t, qne de fe:.lernç'io so 
tem o no1ne . · 

'Diante das rechmaçõ:JS e prote.stos cpe a, 
magis tra.t ura do paiz levaníou .. . 

'UMA voz- Menos na Capi t:\l F0dera !. 
OUTRA voz'- Foi b3:11 a~111inho :tcla. 
O Sr:. AMPHIWViHo - Foi a prlmc'ra. 
Mas, dizia eu, Sr . presiden te, clia:1 te th::; 

reclam;i ç.õe3 e protesto.; ·tev,1·n tü.1.los pela ma
gistratura , logo q:ie peh impr:rns::i. foi -pn'.1l i
ca; lo o plano da fütu n1 organi;ação ,juJiciari:i. 
do paiz, o mbre rnini;tro, tentando ju$tii'i
ca:l-o, db;c, é:n u:-na cxp:) ;iç<'io de mot.í vos di
rigUn, ao chefe do ·thJverno Pr.Jl'i:rn·io, bto 
que pas3o a ler. (Lê): 

(( .. . Es3e accJrd:) g~l\11 CpJ:lh á org.tni
s ção e funcci·Jnim3uto de um Lln;1lo ['Otl r 
.indiciar ia no3 povo3 que teem acb;_:>t:ido esta 
form:i. de governo, signific L bJ:n posiliv<t
m91'lte que é sulJ3tanci.ll e c:u•.tcteristi 00 ele 
um regimon fedet'ittivo a co-cxistencia lh um 
pd:ler fdo3r.ü e d~ u-n [D h i' j di c'.,t rio loc.tl, 
c .tda um desenvolverUo a su t acçlo cbntro da 
raspe~ ti.va e;;pher.t de co11pet3nciil,SJ11l subor-
11inaç'.i.6, 11orqtt·) sã) soberanos, B SBl11 00!1-
tlict,Js;porquc cacla um c nluce lt tntureza dos 
int3re3ses qtrn provocam a ·su .t i n tcrve:1ção. 

'« Dér.esto, é bc:n eonlrnci t;i, a dontrin1 q11e 
p)r este sabio mecanis:úo C'.lll3i'etis:t-s·o em 
uma organisaÇ::'io govem:umnt 1 l. 

« füi.o se concebe umJ. fe leraçã.o se;11 e3t ti.los 
e muito m3nos ee cJmprehen·.lo u 'Tl esta lo 
sein sob31\tnia. Ora, 03 org1b3 de3ta sobe
rania .s:'\o 03 tres gr.rn ·Ie.> poel0re3 politico3 : 
- o Je ~islativo, o exe~uti vo e 1J j ucl1ciar·i.q; 
portanto, a suppressão de um cle33e.::; orgã.os 
déve prorluzi,l' ·nec2sstrütme11te a matilaçii·J, 
ou antes; a pràpria:sL1ppressão da soberani 1, 

p'.lis qtn, ornl3 és!a fülta stu•go a subordint
ção, a cl.ip.:intléncift, qae é lt neg.1çio 1fa, en ti 
dade poli tic.t q t\a s~ ilenoniina est tdo, mt 
iiccepç<'io do direito publico moderno. 
·'(< Em subitancbi, no regímen fed8ral está. 

consagrada a eid,tencir.i. de um'.\. d'1pla rn':Jc
. r.tni'.1 : nma que S) excrcJ cm to:la a exten
siio cio ~erritorio rncioaal, outra que circ:.im
séreve a sua acção ao3 limite; do teni torio 
ele c::1da esbdo. 

"«A applicação de3te principio ao gJverno·dos 
póvos creou o systema federa l, em opposição 
ao system11 u:litario, que é a concentraçlo do 
p~cJe 1·.e, po,.rtanto,a re_presentaçfo de u na so
berana un 1c.t. De ·, ta ordem ele idéas conclue
se· qu' par,\ fundar a uni Llade j_11diciLtrh,, co:110 
pé:fom os 1nc1 ~ i , t1·1'dos, so ria preciso r <3padirll' 
primei1·0 o phno de urna org-anisação feforaí, 
visto que sel'ia indispensave l privar os cstado3 
dé sua SQ!iernnia, arrast1 n-.lo-os á suboc·din:1-
çã'J do cen tro, etc .. . ~ -

Coq1•) vé o Congre3so, dou; sã.o os fund:t
rneotos qua o no.'Jre ministro a '.id1n p::tra. a 
justific.'lção do seu plano de ot'ganis.tçiio ,judi-
ciaria. · 

o. primeiro é o accorclo, a unil'ormid ide que, 
nó dizer de S. Ex., existB om todos os paizlis 
reg·idns p31::t. form:i. f'ederJtiva, no tocante à, 
dmtllllaüe j ucliciaria, por meio de 01•gifos [l1tl'•l 1-
leloJ, o que mostra, no entender ain la do 
noorn mini$fro, qtt':i tnl dualid11 .. le é .um'.\. eon
tlii;;:'í.o essencial, 'cll'acteristica , lle semellrnnte 
forma ele governo. 

O segundo é que a forma felet'.tti va t e:n 
ainda por condição e3sencLtl a co -exis tenci::t 
de du:ts sobera,nias, agindo si:nul taneamente, 
uma ao lado 'da. outrn, e que, a.ssim sendo, não 
se comprehende como os eotadoi po3sam ex
ercer a soberania que lhes é propria S3m nm 
dos tres orgãos .pelos quae3 se exe~·cita aso
bera.nia dtt UuiiiJ, o Poder Jttd iciario. 

Estes dom argumentos do no ~)i'e ministro 
poLlcm recluzir·s), em su11 essencia, a um só, 
isto é, como 111 formei. ele governo feder,\!, 
os· estados sã.o soberanos e a sober •. rnia deve, 
de necessidade, ter uni<i. tripli~e menifestaçiio, 
pol' mBio dos poderes legislativo, executivo e 
J udiciario, por taes rn.zões todos os governos de 
forma federal .teem uni(orrnemeote adaptado 
em Sl'aS co•Jstituições um poder j 11diciario lo
qi.l, parallelo ao poder judiciaria fe.leral ou 
nacionu.l e, como esté, servido por orgãos pri
vativamente seµs , distinctos do~ da União e 
d~ . todo indepe~dentes na espher<t de acção 
que lhes é proprm. 

!II1s, sr: p1·esi lento, não me p:i,rece q:ie · porqnJ 'o povo e sô o povo é S01).eran?, que, 
sejJ su.>ten t'.l ve l it do :t trin ::t elo nobt'J mi:ii ;trJ e;tu l tdas e· c:imnaradas entre 01 as federa
qu .rnto a esta supposh sobe1\1ni t dos esLtdo.3, ' çõ33 ex isten te.;, y'é~s'3 que entre ellas n1cla é . 
e:n um reginnn chi fe . l~r.tçãJ; ell:.t é p3i·cm- · m·ti5 1·arittvel dJ q ~w a ~omm::t de poder (Ju_e 
pto ri.tn1e:ite cJ11tlernnada pela, tl1co:·:a, e uni ve~ é co:1 reriJo aos orglos elos est:ldos, sondo o.lht 
salmentG r<ipolli'..l:i p3Lt lL'atic t; a C011;titffi· m tior oa menor, segundo as circumstanc1<\S 
çiJ üo3 E, t .clo3-Uni.los ter.mi:m item ;nto a de cJ,d<t pwo, de mo.lo qu 1 a medirb eº. ll
eep3lle, e ne11!1um doi cJ:nmentaLlores cLJSStl mit ·3 da deleJaçã.1 constitu.em, e:n ullunll 
,Co .isti tu:ç1L> a ~n:;te:ita· . ::i.:rnlyse, urna qno~tão ele direito posjtivo, qu3 

O SL<. C.\MPúS St1.LLl1S (minist1·a cl:i justiça) rn1h povo resolve cJ':nn entenda mcllur. 
- l-Iii ele mo,trat' r1ue sáo sçi!Jcrano3. · fü\o Jt·,, pol~, essa suppo ,t::t dualidacle de 

o Sil. :\.~1 2mw<>HD -.'hiJ,~J e3b los nã:J slJ, so1n;•,u1ia nos g Jverno> füdJrae;, e si isto 
não poJem sei' soJJr:.tuos, p11'.Jlle o qu 3 e:;tai110J nio S3 co•11prelnnd0 tão füc' 1 meu te q u:i nto 
co:i;ti :uindo ci un gJvel'!lo de füder çii'l, ê co:nprellendemos a origem e fins dos pouer~s 
est:t occ:1p:1 u:n pJ:ito i·1ternn:lial'io e <18 l0cltJ ; nos governos si nples, é que,,c.o :no Jª 
tr.rnsicç'io o:1lt'J a conf.Jder.tçlo o o cstn. lo at!vcrti.t MiuJ.is:in, p ·n1 .b3m com,prehender a 
sirnr tes on uuil<trio. Cun ;l ituiçã.o elos · E-;tacl 1J~ Unidos, é · preciso 

A federaçio é, cJmo a cJufe.Jer.1çlo, u·n e>- . evi tar o erro, rpe tantas vezes se cJm!l)ette, 
ta-.lo compost-1, n t lingnlg-am clJ.> pub'.icbta,·; CJmj)'.tt'.rndo-a a um g-over::io ceutrnlisado ~u 
mas, ao p.tS3'J quJ na ·confoJeração c1, l L rs· 11 u:11 governo coofeder.i,do, quando ellit nao 
tado guarJa per1i .1tun.111ent·1,in '.tlie]'.lVJlnn L1 lc , é nnu nem ontr.1 cousa, mas uma combi
su:\ l'JSp 3c tiva S)bcr.wia, sem viucu'.o; de LL.J- nação de am1x\S, de sorte que nã.o encoutr,w - · 
penJenci'' ou su':Jorclin ,tçito, co:no ci prop: io clu üi-sc um modelo rpe ·a approxime dos outros 

· toJ .t a SQberani::t, e s Jm outro li :11it3 alé :n Llo sys te:nas de gove1'.10, ellct deve servir do 
ti melo, .de est.tclo p tt'J. e3tad0, por su ts r0I L- inter·pre te a si proprfa, Reg'umlo o seu t-exto 
çõJS contl'.lctuam, que sl'.l de Jireito i11tJr :11- o ns c'rc ~umL\!Jci 1s p:utlculare:; que a db
cion:ll, rn f;det'JÇ1o, pelo c.:intt'L.trio, a s'Ji.10~ Lin.;tn:n das outras cJnstituiçõos . 
r11:1b ó só da tl'.1.ção , rClside or;gitnrü:nente Niio, Sl'. ·presidente, a sobcrani;,1, é ui1n·só; 
no povo dos estados qr.1 e co:Btitue:n :.i. f0d3ra- dividi li\ ou nrnltiplica·la, jit não ser-ia sobera
ç1o, e niio em Cctth e3tado consid::it\tLlJ abslt' L- nh; co:110 a certeza, como a vc rdacle, ella 
ct 1.1113nt9 c:i:110 nm::t font) de sobet'.mi<i e cl3 não admitte, ella nlio póde ter grão~. No seu 
1 oder' pu!Jli jo di:;tincto tlo poder 1m:ío:1 l ; e ó cxe:'êkio, t.ie :; t tca-sJ clell n. aq uillo qu J_ diz 
por isso que , e3tab,3 l ~c i .lo u01 rcgi:ne;i de c.in- rc;p Jito ao3 11e,:j·oci,1s el a Uoiâo, negocio; ge
l'ecl .~raçio, se113 r Jp1\3sm ta.nte3 sio a.Jd:1t~; rne~ , tugoci<H co nmuas tfa patrí 't, cómo 
diplonut'cos, sua1 ns1e.n!J léas silo dieta> e e:n dJ3 t tc::i,-se a111illo que é peculiar aos estallos 
seu3 ne.~ocio3 co:mnuns de mai•Jl' imporLwci t ("ipartcs), m:t>, em s1n origem e esseacia, a 
o cd re(ere11cl irn1 app:wa~e p tr .. t att·"st tt' SJb Jr.tnii é se :npr-.:J u:n1, corno um só o san
sole:nne :neatJ a so':JJ1".1ni .t <.li ca. h o.;Ltdo . ga) rfo qu J se 1111t1·.im tJ lo3 os orgãos elo 
coJfederalo. co t'[lO liu .nano; e ta:1to assim é que nós, o.> 

E' de3>e ty1)), m li:; 011 ·m rn J3 al ter .. tdo e:i1 legblador·e3, 03 repro>'ltl tant0s ·da nação, por 
S9l1' acci .lentes, em Sll<tl motl ,dir!.tr.leJ, m ts ·eleição do povo, é qne h:ivemos de Jizet• 
inaltor. LVJl, sempre o m'33!110 em s>Jm c .. \r.t· qu1es os po.l·Jr0s qwi terilo de pert·;ncor aos 
cte1·2s funtl1m.3n ta )s, é desse ly[JO, Sr. presi- estaclo:, no rogimen federativo que cstcunos 
dente, que- nos dá notici:t a hbtoriJ. , qu:llldJ org-anisrnclo. _ 
ref'er.J-S'l asconfe:Jer.i.çõ;s qu3 eüsti1'.t :11 na O S:t. AUGUSTO DE FREITAS - fslá, pelo 
a•:iti.sa Grecia e as da ~ui;s.1, H i!lan:.Li. e AI - meno>, engenl10sa a m·~·unnntação ele V . .Ex-. 
lem~tuha, em 011tro3 temp'>S, c:i:no foi por esse O Sn.. AMP_Hrr.ormo - Isso, St·. prosiclente, 
typo ainda que co:n)Ç'JU nos Est::idos-Uuidoi vê-se chtr!lm)nte, consu ltando a Constituição 
da. A·113rica do Norte aqtnlle gran lc, clilfüil dos E;;. ~:1,c\o's Unido3. Basta lei -a para nos 
o memol'avel movimen to de trnnsfor.11:1çã:i conve i~M.t>níos de que não ha allí sinão unn 
po'.itic:t CJllJ deu cm resultado a ftirrm foJe: so'.'Jera1lit, a sobe\'ania popular, origem de 
rJ,tíva, a qual, si deve enchet• de orgnlho to ·lo o po•for publico, assim d1 União, C)ft10 
acpBllo povo extr;lürLlinar'io, pclo3 gmniJeo ' tios esbtJ.103 . · 
bcneilc:í.is q te lhe tem asse~ur.iLlo, juotiça ó Assim é qno diz o preamlmlo da Consti· 
cJnf'cssa.1-o, ontreta8to, fui antes obt'<l. das tuiç:Io dos Es.l<tdos Unidos, que peç::i licenç:i. 
circu:mtancias o c] _L fc1rç:i, do3 acontecirnontos p11\t lsr :- «:'1103, o po\'O dos .Estados Unido3 
do qne elo gonio invc1flivo elos seus patriot:u (notn.e - o povo e só o p:ivo), de;ejn'n lo con
dos tins do seculo ultimo. sli tuit' um ::i. união nui; perfeitu, assegurar a 
. Etle~, 03 estad os a :11eric:tnos, pass::i.rnm de tr.rn1uilliditde intem1, provei' á defi~Sa com- · 

colonias a es tados confederados e de estados 11111111, etc . .. decretamos e eita.b ~ lec3mos esta 
confclleraclos a e:;tados uni 1.los on feder.vlos constiLuiçlo para 03 Est:tclos-Unido3 da Ame
e ness:t aclmiravel evolução · o qao vê-3e, ric t». 
antes ele tudo, é que elles obe:lecJr.1.111 a css11 O SR . SERZEDELLo - V. Ex. não se es1ueça 
mesnn forp, a ess'3 mo.;mo movim.:> uto cl3 de ver depois a Co!1stituição da Suissa . 
patl'iotismo, movimento irresistível, que está (H<i oiitros apai·tes.) · 
p:it' toda a parte, em nossos dias, transfor- O SR. Pn,g,;rnENTE-Attenção; quem tem a 
rmrndo os p3qu~nos povos em grandes naci F palavra é 0 Sr . Amp!iilophio . 
nalidacles e CJU 3( sob a fü1·m ~t feclemtiva, O?ª · AMPHILOPHro- Eis aqui clarameuto 
p:·ocur3ol'tl da unitaria simplos, · unificou já n11mfüstado o pens'.l-mento de que a soberania 
toda a Allcmanlu e .Suissl, antigas conf'e- é nnu só, a s'Jbemnia poru lar. 
der:\ÇÕBS ele e!emonto3 os mais lwcteroge- E' o po1'0 dos Estados-UniJos que decreta 
neos. e_ estabelece a Constituição daquella fedor.: -

Nos g·overnos fedel'aes, uma é a nnçiio, Ç.LO; n11d:;i. ha a.Ili que a.utor1se a hypothe3e 
uma só a soberania, e esta S'3mpre imlivisivel, do nobr~ ministro, a hypothese de uma dupla 
porque é a sup1·ema potestas; porqua si fosso soberania , d_essas duas soberanias parallelas, 
su:;ceptivel c!B di vi:úQ_ ou decomposiçiio, isso uma dn.. Umao; outra dos estados. g como 
importar ia subordinação , e subordinação e consequeucia de uma tal declaração, que por 
soberania são ícléas que se repellem, por ser S1)r ' o pre .imt ulo 'da lei fundamental deve 
uma a negação th out~a. ?onter em.synth~se todo o- seu pensam~nto e 

De sorte que, Sr. presidente, ha isto de rntuitos,, e~s aqm outra disposição da me.>m::t 
peculiar aos govemos füderaes: representam Conslitu~çao, .a do ~rt. 4°, n. 2, que por s.i só 
estados compostos, nms a soberanin, é urna só, r~solver1a a questao, ~1 o prea'n1bulo já lido 
pertence ao povo e no povo reside esssnci,1 l na.o bastasse _para cletxal-a, de plano, sem 
e orig·itrnriamente, como bem o demonstrou nenhuma razao de ser (lG): -
º· publ~císta umeric:in? Br0wnson, no seu pre- s< Esta Constituiçiio (diz a disposição que 
cioso lrvro- a. Republica Americamt. te!1llo deante dos oll:os) e as leis que sertio 

N_? se;1 exe'.'~icio, a S_?berania é delegada a feitas em consequenc1a della e tudos os tra
org-aos Cü\ Unrno e orgaos dts eshtdos, e clá.h i tados concluidos ou por fazer sob a autoridade 
é que vem toda a confusiio dos partidarios da dos Estados Unidos, constituirão a lei su
soberanht dupla ;, tal delegação, porém, nada prema d~ paiz e serão obrigatori::is p:tra 
affücta a soberania em sua essencia, pol' isso todos os Jlllzes em. cad~· estado, quaesq uer 
que a: , delegação proc~cle sempre do povo, que possam ser as cltspos1ções cJutrarias inse
como Jª se dava no regunen da noss:.t antiga ridas na Constituição o~ nas leis de qualquer 
fórma de govorno; e é precisamente por is.so, dos estados.»-- . . ' 

,~ ·-



E~fo: <lisposiç.'tq,,como .vê-se, positivií.rnbi1te 
deJlat·a rrue a Constit.u'ção, leis e tratados d<t 
Uni<'io, serão obrig,itorio3 p11'<i, todos às . o·3-
fado.; fe lerJ<los, o que bem ri10stra a .subor
dinaçii:o. destes e, µois, a 11u::!):icia completa 
da s 1berania que se pretende dar-lhes c.ill, uin 
l'•'fiimen de re:leração. . . 

·compare-se a.gora quanto acabo de lei' rom 
o que-tfüpunham os tres primeiros llrtigos da 
confederação qL1e precedeu a federiição nol'te
nmericqna, e dessa comparaçio surgira U'. na 
·c\mtra.-prova d<t verdade que tenho até 
àgom snsten taclo. · 

. Eis o que cli:J.iam taes rutigos: - -
«.\d. 1.0 E:;ta codedel.'.1ção terá o n·oine (te 

Estado\; Unidos ela America. . 
Art. 2.° Cada estado cons3rva. sua eobe-

1'.\nia~ sua liberdade, sua inclep:ml9Mia , e 
t dos ó> podere3, jnrisdicção ou dil'eitqs rjue 
não se acilam expressamente delegados · p9)a 
pre3ente confeclerpção nos E.:;tatlos Unidos 
representados em congresso. , . . 

Art 3.0 Os ditos estados constituem irdivi
dualni0ente, pelo presente acto, um p .ctó per
nnnente do amisade entre s;, pam a tlefüs1 
commum, conserv,1ç5o de suas liberdades e 
sua commum e reciproca f'elicidarle, co111pt'O• 
mettenuo~~e íl protegerem -se reci.•roc 1 nient.e 
crrntra toda a i1nasão ou. ah que a, todos ou a 

. alguns dei les, por mo ti l'O de rei igiiio, sobe
rá11L1, commercio ou de outt'<t cspec1e.» . 

F0deraçfo e cJnfederação são, pois, typos 
d i treren tes ele govérno, e só na cout'cclet\1.Ção 
sio os es lados 8'JÜet'clDOS. _ 

Passemos agora. á doutrina- ensinada: pelos 
publicistas que toem commentado a · c~nsti-
tui~ão elos Estados Unidos. . 

l~cfer : nrio-se no preambulo clt co:1>titu'ção 
do <eu pai7., assim enuncia-se o sJbio e ' pro
vecto-juiz Story : 

« o p,ovo orclena e estabelece uma _cbniifi
tuição, e não uma confedernç-ão. Esta 'última 
ou, pelo menos,. uma confedcr;1ção pura,''n~_o 
piss·i, de un'l tratado, de uma allinnç1 ·' en~re 
estados illllependen tes e que não é pa~á ~il~s 
obr;ga_toril sinão_pslo tempo que lhes co_9vep1; 
u 11a. _confederaç,ao repou5a sempre em pr9-
scri pÇões dbnte das quaes c·.icla parte ·julg-a 
detini tivamen te de seus direitos e devefos. 
lJma constituição, pelo contrario, apí'e?\)t1ta 
u rna fórma permanente ele l!overno, na qual 
os poderes, uma vez outorgados, são jtrev'_o
ga veis e não podem s_er nrbitI'al'iamente í;<;di-
raclos, etc.» . - . . · · 

Soli la rio nas mesmns icléas , diz, por' ~na 
vez, Tgwnsend, outro publicis ta a111e1'iêai)\J, 

-re fel'i ndoMse ainda ao preambulo da coilsti
tuiçlo do _seu paiz: 

« Di fi'ereu temente dos al'tigos ' da con f~
deraçfo, que conslituiam uma con ve11ç~o àu 
pacto entre os estados como taes (as sit.ch), a 
constituição é um pacto feito pelo pov!J. A 
primeirct linha do a.ntigo documento mostra 
que tr..ita-se de um p:i.cto entre estados;· , pelo 
CL)ntrario, a primeirn linha elo preambtjlo da 
Constituição mostra, que o pacto é elo . pov<;i. 
Nota~, .continúa o publicista americano, o 
preambulo começa por estas palavras:-'-'n0s, 
o povc,; e o que este. propunha-se a fazep era 
p 1I'a si proprio e S':lUS tle.>cendenle.;;, e nã.o se 
póde com propriela!le dizer que os esbdos 
ten11am dcscendencL1 . » · , 

Finalmente, Sr. presidente, e para nãofa
tignr a attençiio do Congresso com a éitação 
ele outros publicistas americanos, eis o. qúe 
diz sobre o assumpto o publicista ilrgentií10, 
Florentino Gonwlez: . 

« Pocfüi, o-povo consolidar os estados 'em 
um corpo que fosse regido por um só governó, 
a exemplo dos estados consol1dados eh Eu-
1·opa; manteve, porém, a distribuição elas 
funçõ.es do poder pela fórma ora existente, 

. porque reconheceu que cacl l\ secção ela :com
munhiio politica tem interesses peculiares 
que o governo local pó1e melhor regular e 
administrnr. E' pela conveniencia de rilgular 
taes negocio3 do m0l-llor modo possivel, qtie 
conservou-se o regímen de govern_os focaes e 
-no po~· una adhesion caprichosa d una auto
nomia de que pvr niiicho tiempo se havia eles~ 
fr'tttad o • >>-

Conséguin temente, · meus senhores, a ver
dade é esta: a sobernnia é. uma só, assi_m nos 

governos uni tarios, como nos governo3 con
slituiiJ03 sob a fórm:i. federativa. ( Apa1·t-e>.) 

E nem jair.ais houve qnem cm1sidel'asse 
c0m1 provn. ele sobcrJ1Tia loca l, parallela á 
>ober.u1ia mcional , a. ex i~tencia de j uizes 
nomea!ln3 pelos gornrnes de est:ldos federa.dos. 
Consi ler·e o Congresso que o Can:ldá, por 
exemplo, q'1e não p:1ssa, de uma colonb 
ingleza, vil·c, entretauto, sob um:i. fórma ele 
governo fe lernli v;1, e ~nas pruvincias, :is 
provincias dess'l. coloni·), decretam suas l :is 
de direito privado e téem seus jpizes, juizes 
por e lla~ uo:mado's, par.ta applic:içiio de taes 
leis. Da mesma JiberJc1de gosam outras ou 
qu:1si todas ns co1 onins da lnglat:.irra, e até 
as prnprias illws normandas, rin e jazem a tKo 
pB;Juemi, distancia daquelle p:iiz, le6·i3 la m 
sol2re direil0 privado, e i;iara a applicaçüo ele 
sua.s leis sobre a m:üeria pos;uem juizes seus; 
po::lerhmos, cntret<ll1to, 1lizer que aqnellas 
colonins e est;1 s p1rtes do reino c1·a Inglaterra 
pos;mem soberani ', sob2rania sua propria, 
distiocta. da sob'3rani i nacional 1 A pmprfa 
E::;cossia, unindo-so á lngla.terr•• em princí 
pios tio seculo passad,,, nem por is5o renun
ciou su1s insti t11içõe3 civis e ecclesi:lsticas, e·, 
quanto ao direito privado,ningu3m ignora que 
a comnion·lrno ingleza ainda lá não pe:ietrou; 
a common-laio, que, como sabemos, é a parte 
mais i:l1portanto e n m·iis vasta. do direito 
privado inglez, p lis qne a Inglaterra não 
tem c;:idigos, e scu5 e3ti>tutos, statute-/aws, 
conn [llli se clenomin::un ns leis do p1rln
mento, nunca tiveram por fim rcfor1ms pro
fundas ou t\1dicaes,na mate1•i·l. E ro:'que m 1n
teve suas antigas inslituiçõ ~s e tem suas leis 
e seus juizes especiac~, será porventura a 
Escossict nm estado soberano ·1 Sel-0-h,1, por 
sua vez, a lrland.11 Sel-o-ha a illn, de 1\fon 1 

Si ter u111li, magistratur•,J, import(I. ter sobe-
1'.1nia, e si cm nome dest1 é qne se pretende 
uma. magisti·atm·a especial pnra os esta,dos ela 
fcder;:ção do B1·azil, eu tão digamos que são 
por igual so~Jerana> as cJ!onins e muita.selas 
secções do reino-unido da Inglaterra. Esta é 

·que é a vercl 1iile. 
Vozss - Muito bem! Perfeitamente. 
o SR. AMPHILOPHD - füio quero abusar do 

Congresso... . 
UMA -roz- Esta falhndo muito bem. (Nii

mei·osos apoiados.) 
o SR. AMPHILOPHIO - ... mas tenho nqui 

tantosescr-i ptores americanos, que se occupam 
desta materüt, mostrando rine a soberania é 
uma só, fonte unica de todo o potler publico 
nos governos ferlerados, que bem qnizera ler 
ainda o que dizem, pelo menos , dous desses 
escriptores. 

VoZEs - Leia todos. 
O S1{, SEABrtA- A quest<'ío é salwr si esse 

principio 1'0Solre a riues tão. (Ha outros 
apartes.) 

O SR. AMPH!LOPHIO - Estou re3ponJenclo 
a.o nobre ministro ela justiça , c1ue apresentou 
corno um dos motivos jufü!ic::ttivos do plano 
rle su::1. reforma este falso supposto de uma 
soberanLi. dos eõtadoi, clislincta da sobei•crnia 
n:icional, para dal!i tirar argumento em favor 
da suá instituição de j uize3 especiaes par,t os 
estados. 

Como 03 municípios, o.> estados são mais ou 
menos autonomos, nunca, porém soberanos; 
g·osam dessa autonomia, jure propr io, e nisso 
distinguem-se do3 municipos, nos governos 
federatiYus; mas autonomia não é sober.tnia; 
c1da um de nós é uma creatura autonoma, 
mas não soberana. 

Os estados p:iclem s'3r mais ou meoos auto
nomos, como acabo de dizer, nms nunca pode
ri1m ser mais ou menos soberanos, porque a 
iclé tele grâos exclue a ela soberania ... 

VozEs - Perfeitamente. 
O SR. S1UBR1\-ili 1s lm eshdos meio sobe

ranos, mesmo no direito internacional. 
O SR. MILT0:-<-0 nobre ministro não fal

lou em meio soberanos, fallou em soberania 
inteira. 

O Srt. · AMPHILOPHro-De r Js to, meus se
nhores, permitti que eu termine esta parte 
do meu discurso, invocando, em prol · ela 
doutrina de que os estados carecem de so
berania, invocando, digo, a opinião, por 
tantos titulos autorisada, quanto insuspeita 
para o caso, do illustre estadista que actu-

almente exerce a p:ista das fünnças, no s·31l 
notavel discurso ln poucos dhs pro ''eridu 
ne~te recinto. fJ'sse, com e·[fo' to, S. Ex., 
comp:uanclo a sitw:çilo de no,scrs anlig~s pro
víncias com a. das republicas nnltõricanas qua 
vieram a consMnir a f'eder,1ç:io d0s l~star!os 
Uniks(le11(lo): «E, to·Javi11, nJtae como alli 
se -acolh~u essa situação, e como a/]UÍ se pens'.1 
cm r~ce!:Jet· a nossl\ . As l{epublir'a.s saxonias, 
qu ·J de .• unh-:un as .ta soberania, tr;;cando-=-a sib 
a n-i va constit11içr.'ia, por u1;1a au·onomia limi
tada, fosleja vam o facto da União nascen te, 
como pr-i nci pio de nm;i, era s li vador.l. Nós, 
que pass1mos d.l CJntralis1ção imper:al :l um 
regimen d.e ftitleração ui lt'ü-a mari(l.1 rn, i~to é, 
qne ' pas:mmos da negação qtir..si absolut:i. da. 
autow1mia a.o g-oso <h a1.1tonomiri quasi aljs:,
luta, nói vociferamos ainda contra a avareza 
das co·:cossões_d0-pr·ojocto, que, oITerecçll(lo-
1vs uma clescon lralisação mais ampla qu'.l a, 
eles E,bdos Unidos incorre. t:1rfavia, no vi:::io 
de não nol-a dar tão illimitada quanto a 
imaginação sem m 1rgens dos nos>os_ theo
ristas. » 

O pen:;amonto do no!:Jre mir.L:;tro da justiça, 
esti, por-tanto, em Corrnnl de3accordo com o 
elo no'JrJ ministro da fazenda, e qnal do; dors 
melhor rçpresenla o pensamento do Govemo 
n':!sb p ~trte do pl'ojc-cto govername:1tal 91'.e 
·estamos cli5cu tíndo, é isto questão a clerul.tr 
entr'i SS. EEx:is. (Riso.) 

Eu pen~o, de acrórdo co:11 o mLr l ministro 
da f .. zend;• qne os e ·;tado~ não são soberanos. 

0 SR. l\IE!RA DE \' ASCONCELLOS- Ei.; a.l1i a, 
necessida le da cliscus.;ão que se procur,t arro
lhêlr a lodo o transe. 

O SR. A~:!PHILOPHIO- Mas, mous senltor<?s, 
que espe~io de soberania é e;;ta, qne só con
siste em ter juizes, sem o pocler de fazer ns 
leis qne laes jnizes elevem :ipplicnl' 1 r~m tó
do3 os go,·e1·nos, diz o clnnceller Ken t, o po
der jndicial deve ser co-cxt-rnsi vo com o poder 
de legislar; o foi por isso q;1e, instituindo um 
podet' legisla ti rn federal, di fferente elo potlct 
legislativo dos esLitlos,os ame1·i ;anos li veram 
necessidad0 de csL:be!eccl' um:i. m::igi st1 a
tura teJeral clistincttt da dos estarlos,que co:1-
rnnaram su;i, a.nlig.1 competencia para legis
lar 1\0bre o direi lo privado. 

1\1 .: s si, segun·lo o projecto que discutimo3, 
só 0Congre3so, sóo podor legisla.tivo federal, 
tem competencia para. elalior,1r leis tL~ clireito 
pr-i va•lo, p:irriuc não ha ele ser federal tOLla a 
rnagist1'nk1ra elo paiz, quando as leis que ell::t 
terá ele a.pplicar são to::bs federaes, _todas 
prMeden tes do poder legislativo federal '? Si 
as 1 Ü3 são to.las fe~lera'.ls , seus executores 
não poc:em dei xar tle constituir uma: só claSS() 
e esta t!e caracter essencial meu te federnl. Ott 
então, sejamos l_ogicos, tenhamos uril sys
tenn, cutorgnemos aos estados a füculdacle de 
legislar sobre ns ma terias de direito' pr·irncl0, 
recouhecendo nelles capacitlade e tlireito ex
clusivo a. seus cocligos de leis su!JsJnntivas e 
processuaes·. . 

O segundo motivo a.lduzido pelo illu ;tre 
ministro, em justiticação do sea plano de or
ganisação j ul ·ci.iria,é es.>e [\ccordo ger.tl que, 
no dizer ele S. Ex., é mantido por todos os 
"'ovemos de fórm:i federativa, no toc,rnte á 
dualidade de magistrc1do, un5 cltt União, o:i
lros do~ estado3. 

St;. pre3idente, todos sabemos qnc para 
fazer a constituição ele um pai?. não basta 
trasletdar ou importar de ·outro, .ainda quando 
m::ii> adian taclo em civil isaçiio, suas institui
ções e leis escriptas, e i~to tem sido ji tantas 
'' ezes repetido que pafüce uma verdade sediç:1, 
um lagar commum; é preciso, antes de tudo, 
conhecer as idéa.s, o> costumes,as tradiçõ2s, os 
precedentes, o caracter nacional, a educação, 
a historia,em snmma,d0s dous púzese por i~so 
já dizia Montesquieu que as leis civis e polí
ticas ele um povo devem ser por tal forma 
accommocladas às snas necessidades que só 
por um grawle acaso as leis ele uma nação 
seriio convenientes a outra. 

l\fas, Sr. presidente, nada é menos exacto 
do que o conceito do nobre ministro, quando 
alfirma que o seu plano -de org,rnisnção judi
ciaria é aqnelle que tem sido adoptadó por 
todos os povos qnc manteom a fórma de 
governo federal. 
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Em primeiro !Dg:~r , ah i cst<i, pa1·a protestar 
contr·n. a asserção do uobr J miuist1·0, a fede
ração d:i, AJ!01nnt1ha, a ma [3 . perf'ei!:i, de 
t odas t,.l vrz ,, no ponto de Yisb purameutc 

' scienti!ico, e aqnella 'JllS !_utou corn m :iol':3S 
diilleuldades pat>, 1 coDs!i! tú' se, ror isso ciuc, 
no pnsso riue noJ E:;t:1dos t; 11 it.los e . Subsc1 
tutlns 0 .1 estadL s e c 1ntõ1' s que () 11 !rarn m para 
:i fedcrnção tinham uma · m· snn fói'm:i, de 
governo, a repuL licana , na ;\llenmnlrn, pelo 
contrario, ·fi) i ·11recho •%tender o laço feder,iJ 
11. ' govemos de fórmas ns mais di 1 · o~s~s e 
r cp11gnn!1tes eiltrc si : 1·ci11os,dnca1.los, p1'iüci
p . 1 d o~, c1dalles livres, e tc. ~ sendo qne .a lguns 
i.Je3ses Estadc1s da poderosa fcder:~ çiio ~·ão 
~ i:ir!a hoje, cm seu gornrno !IJCiil , regidos por 
rn sl,i tuiçõcs de p.u,ro feu cl<i lisrno, e,,ta.hc lecilbs 
na ili.ade · médJ •, cori10 cl ú-.se com o duc .<lo d ~ 
J\I.ickl emburgo, que ainda. não pàde introdtizir 
11 9 selC:{overno Loca l u:n:i, asse mbl éa rcpre-

• sen tnti rn, u:na assem'1léa oriun•Ja do Yoto 
ro.r11!ar . . 

. Pois líom, .s2nhores, ness1.·foderaç.i10.dt)·que 
foz e:11 párt~ q1'wtro reiors, a llrt1·ierD, a S.a
xonia,o Wnrtternberg e a Prussia, nc:- S'.l ftJdti
ração de tão d·ifflcil organbaçfio, ' ' dil'e i' o e; t â, 
j á nniflca ~ oe,eomo consequencia de ,to. grande 
iwogres~o, a. magis tra t nt•a é tarn b2m u;.w, não 
]J: . wn rlo, p9rtanto, a das lidatle Clll<l o noLre 
rnlnistl'o pretende s'!r caractel'istica dos go
' 'e r· nos focler.irs . . 

O SR. f:g ~ zElJELLO - -A A ll emanha . é nm 
p:. iz que Yivc soL a, ceutralis ·çiio. · 

S1t. AMPH JLOPi!IO - A federu cão ua Alle
ll)nn !1:1. é perfeit11, c9 rrect;1, e seus est1do3 
gosarn da maxima autonomia. · 

A Allema1iha tem . ~ous juizes tb primeir<i 
instancia, qistr ibuidos pelos est 1doi, por no
rn0:1çãô destes , sel13 juizcs ele b.t!li ctdo, se us 
f' Scabinos, se 11s tr.ibtínaes regionaes, seus tri .. 
bu naes de julg,1mento pelojnry, cm cada es
ta:clo;tet1-'J seus tribum1Es de segund a instancia,, 
8 3 JJS trib1J11 nes regionaes . super:ores, tam
b :m disseminada p~los o~ta cloc ~tem, tlm !rnente, 
r. o pouto . sup~rior ela sua h.ier;irc!t in. judi
ciariçi , o ~ eu 'sujiremo tribuna l, com sede 
em Leiptsig, encarregado ele mu ll ~ e r a uni
ílar'e do dir··ito, firma ndo, como tribunal ele 
revisuo, a uni formida de dn. j urisprud encia . 

M<lS, dizem os nobres rep1·esentantes, a Al
l~manh·1 é um paiz centralisndo, o que não é 
verdaclt';deixcmos,r,ois, a Allenrnnlta., e passc·
mos para a Sui ;:rn ,para a. dernocratica Suissa, 
]la'iz úJide o sentimento democr11tico tem che
gaLlo at é onde nüo cheg-on aincb em qual
qtier outro pa'iz, ó paiz do ·re('ereiul!!m pnpu-
1.r. , . 

A Suis!·a rna.nteve-se por m~itos seculos; :i, 
p 1rtir do seculo XI 11, como uma coufüderaçüo 
de estados indepeoclent.es e Yerdat.leiramen.ta 
1wberanos : o seü primeiro pacto federa l, em 
conllrnrnção ele nntigas a llianças de l'acto, f'o i" 
o celebrado ent re Uri, Sd1wytz e Un tenvald 
cm 120 1, e a esse.:; es tados vi ~mm posterior-

' m9ute juntar-se Lucern a , Zurick, Glaris, 
Zougg (l Berna,für_m.1 ndo assim a confederação 
d'os·oito cantões, do que nos d[t noticia a his
t9rin,-no 'sec'ulo XV .-Coó1 o correr elos tempo.s, 
Sl o numero dos c~1ntões alliados foi crescendo · 
sempre, 11em . pôr isso houve mudanç:i · na 
foir n:w de_ $'Ov.erno, cine continuou n, ser uma 
cónf'euernção aló 1798í quan do foi imposta á 
SLiissa pelos exe rcites francezes, orgulhosos 
ele sul\ grnnde r evo lução, a celebre consti
tuição unit.iria que transformou a confede
r ação em republ i.ca una e inuivisivel , com a 
denomin~ção dA Republica H etvetica,. passando 
os cantões, de soberanos que er _tm , a si mp les 
departamentos,pelo typo dos tt·overnos unita
l'ios. Tal constituição, porem, foi de ephe
rnera duração; a ella -seguiu -se o acto de 

. m ccliaçao, do Bonaparte, que, po1· sua vez, 
·nada ele essencia l innovou n.tt primitiva fó1•1rn.1 
de govern·o; e eõ ta, posteriormente ratifi cada 
ai1td::i pelo pacto fedem ! de 1815, ·só na consti
tuição de 1848 vé'o encontrar cbiros e bem 
de finidos os elementos orga Dicos fi e s'ua trans
formação ·no regirnen de' pura federn ~·ão, que 
mi1 is a ccentn ou~~e na con:;titn'ção nctual, do 
anno de 1874. 

Nej :ÚnC'.Js , pois, si a Su issa, uo seu . es la.tlQ 
netual, com- as instituições que po3sue depois· 
de sua ultüna éonstituição, a de 1874, mantém 
'º pln.no ele organisaçfi.o j udi ciaria qne o nobre 

J . 

1i'.ini5tro nos CJUtW fc1z Jr a 111ptar . : An te~ de 
tudo, e estlt difftiro nç·i e c:1 pi l:1 I , a Su i ·Sa não 
tem, a Su i ~;s:i n11 nca teve, n:; duas .Í L1>tiça~, as 
du is rnagis! m ttfr;n pn1·.tl lei<1 s, c!o 11rojoc tu 
g·ovcrn:1nienb l ; por~p.t e :il ii tl'io 11:1, porq ne 
a lli jamais hoiw:e.a ins ~ iln'çl.o de juizes fçde
racs qne, ·dis.serriii1ad0s [l .Jlos can tõos, 1'. e ~ tes 
n.dn1inistra~sehi jusl.'ç;:i, :10 laclo doo Jnizes 
locaes. · 

Toda a jlisliÇt f': cLrn l tl :L S:ii:;5a, e.> lá a 
ca ro-o cio seu t1•ilrunot /~ le,-al , com ·sécle nn, 
citL~de r1e · Urns;\ f1llC nct11 :1 l:r;eute , !lç:inrlo 8 
cn l'Q'O. dos inizes o trilJu:.iiws c:1ntonrics tULlo 
ci1m11to, seg\nvlo· o plano d L con~titniçilo. e 

·1eis c.om plemen tal'cs, 11<io . é cltt COlll[lCt~n ct:t 
do trióurwt federal . . 

lJH SR: H.1~rRESENTANTR-Exerc l u.na rn
·srcrcão gernJ, o q11e irnp~n·ta centr,d i..;r.ç.'io. 

o Sn. . A~iPH ILOPHIO - E';la só <l.ifferença 
ent re .os dous sy~te 111~1s l!:15t.ai i:i para eyiJenc 
e:al' que en tl'3 elles não h:1 o SZ:núte. que. o 
nobre m'nistro p1·et ende ; el la evidencia, 
entret::i nto , outr::i çonsa, entro fac1o, pw,, o . 
ciual tenho n eces~ i Lide ele clrn,rnnr i1 attenção 
do Congre~so, o e qu e, si· o sy;;tem a ela Su'ssa 
não é, corno acn,bo de moótri1 r, o ·systcma do 
noure ministro e. do projecto governamental, . 
elle ·é, do~te prmtd de vistii co nsiderado, o 
mesmo system:i, do meuprojecto sul:stituti\-o, 
o ·mesmo da feJera~·[o gerrna oica , o systema 
da unidade, o:i antes. si assim se pàde dizer, 
•fa dualidade j ;1clic jaria succcsiiva , !J,o cm vez 
d.1 dualid<)de par[!Jlela,do no bre mini stro. . 

No systema do meu rnb:etitutirn, como no 
da Suissa, lm um lri lm1w l sn perior, fe '.le :'al, 
qJe ju.Jo-'a originar-in, e r·riyativ:rniente certas 
quc:stõe~ e que a r rspeito de outras ó tribuna l 
de recurso; m1s, e num como e:n outro sys
t<ma, tocla a jurls licção quo nfi.v é d.e tal tri
bunid pertmice a úí11a sà e nnsma .cla,.se.de 
. iu·z s, a umasà 1p~g·istratu :·a,chame-se esta 
.fc cl '.3 ral on loca J. ' 

Vejamps agora como na Suissa, n:1 dGmo
c··aJ!ca Sui ;o s:1, . a, jnri;;diJç'.i Q· cantonnJ . vae 
srn:lo :i bsonida o supplanta ih pela j 1 r·:sdic~ 
ção fedeial, a m3dicla que o clii'eito vae uniíi
ca ndo-~e. 

D.1 poi3 da gra nd e reforma que começou com 
a constituição do 1874 e que não parou ainda, 

·'nem pnrar \ ;>jn,ão clcpoi$ de cons3gu_i 1o o 
grancliorn desidei·aturn da unifi cação Cfl ll1 ; 1 Jta 
'do direito, como me.cedeu n:i, Allemanh 1, de-
1pois de tal reforin·1', Sr . presidente, quasi toda 
,n. ma teria' do .direHo cornmum .que er-t ~a cqrn
•pelencia das .J u.o t1 ças cantqnaes, quq,i1 todo, .o 
rclii·eito commum., di go»imssou a . se!' con~ide· 1rado ~rngocio. feder» J, regido por le.is fecleraes, 
'a cJrgo da nwgist1·ntura fede1\1l:dél sort.e q.ue 
ipode-se ja dizer, S<lm exa g.er~_çã.o , que a ,e,s
·plrnra ele competencia. e -acc.:ão dos juízes e fi'i-
1Jrnnae3 loc_a es e,ta quasi ex li.ncta, ccmpara.cla 
a amplitude elo seu poLlér juriscliecioual cl3 
'outr'ora c.}m a restricção, a limitaçã') 1le sua 
jurisdjcção presen temen te, qurn clo , elos diver
sos ramos clq di reitçfpriv.ar.lo, pouco lhes resta 
a 'óm dos di!'eitos de f' 1 mi lia... . 
' ô SR·. CAM'pjg 's _'.)..LT,ES (minisl i"Q rl;i j~~s!iça) 
;--·ti::' exact::i,rpeqte o inverso,... , ,.,.· . _ 
, .o SR . A:llIPHILoPmo- . . ,. .Qunndo podem 
as partes, a riprali men to commum, aJfec;ta\
ao conhecimento e, deeisfi.o da justiça fed.eral 
quaesquer q.uestões . de. direito privado, 
:quando, em!lm, podem estas ser, err. principio, 
desaforadas d::t j urisdicção cantonal pelqs 
Pl'.OlJrias constituiçqes e .Jeis.doJ cantões, me
djante ratific;ição clq, a_ssemqléa fecl Jral. 

Sr. presidente, eu sin to dispor de tão pouco. 
tempo, .porque , não oheguei ainda a qulnt[I, 
parte do meu discue~o . . 

Q SR. CAMPOS SALLES (ministro .da }u.sliça) 
v. Ex . tBri <> tolernocin. parJ. ser ouvido. 
. O SR.. A~iPHILOPHIO-:.Vejamos, entéetanto, 
o que dispõe o proprio te~to ela, constituição 
he lv~ I ica ele 1874 e o que cfüpoem as leis 
ordinarias pqs ter.iormen te promulgadas. (Lê): 

« Art. 110. O ti'ib-.in:ll füdernl conhece cbs 
que.> tões de çl ireitp · civ il: - · 

1 .. 0 !~ntre i.Cconfederução e os cantões ; 
2.0 Et.c., etc .. . . . . . 
Art. 111 , O tribnnal federa l é obrigado a, 

julg.ar outr,1s _Gau ?.a~ quando as partes accor-, 
darem etn submelte1"-se a· seu juízo e o ob
jecto elo litígio attinja ao grao de importan
cin. que n, léi çjesig·rnw, )> 

E sabe o Co1P-resso ·qa1l é <"S3'3 y,ll.ot' cr pa.z . 
tlc determinar: seauuclo a disposiçii,o q'lie . 
acal.Ja de ser lida, a cnmp3tencia do tr ihuna! ' 
fü,ltJi•nl? Esse valo.1• é apenas ·de 3:0,00 :r.ran- " 
cm; isto é, ·de . l :OSJ$, em nossa 1r1oe1hi., es -
tan't!o o.' cambio ao par! - ' .. , " 

PoI'tunlo, sej:.t qual for a que5bfo ~o -d i i'ci t9 . 
pri,·a lo entre particul:ires, deode ·rine es(.cs o. 
queirnm e o V<ilor . d~t caus:1 ('nr _ele 3-.,QO J >fo·:.t1i-,, · 
cus, 1al Clll ·2Eíiío éjnlg-ada p · la,.iu st1. ç ,i,f~dp ~·::d, 
1i1·~ndo pri vad.a du seu conhecuncnto .cL J 1ist 1ç·.l, 
Jocill. . . · 

« .~rt . 11 2. O tdutma l fetlernl , assislitlo p-Jo 
jury, que est·1lu3 sobrn o3 füc:t Js, eo;i hcoe, 
em mi ter-ia penal : . · · · ·. ' · 

1°. etc., etc. · 
Art . 11 3 . ~ O t1·ilJL1nal federal, a lém "i!isso, 

couhe ~e : - .. -.· . · 
·10. Co> co:1fl.ictos de compete1~cia . entrs as, 

autor·icludcs feueraes e as .autoridades c_.n-
tonacs; · · . 

20 •.. etc . , etc.»· 
Eis a lii , tl13ll3 senhore3; as tres ord°C\l; .de . 

a ttribui'ções dr) · tribu na-1 foLlel'cl L ela S,f1irn.) .. -; '. 
ell c,r conltec0 de questõG J de clirJito ci,,il! de 
direito crim iirnl e .de cl'.reito politicp e ad n'l'.~. ' 
nic> tra tivo, se mellrnnt()me nle ao q1.1ê e;üá 
e;: ta l)e!tddo no pla'.lo do meu proj ec'o su lJ . t :
tuHvo .. . ·-

Mas, passJmos adian te, j i que vae falhu clo-.. 
me o tempo . 

«Ar t. 114. Além elos casos mancipn~do$ nos 
arts. 110, 11 2 e 11 3, a legislação feder .d pó~le 
attribuir outros nego ;io.> i1 compdencin do . 
tribun nl .federa.!, e, p 1rtirmlar111ente, cl .tr-lhe 
aU rilrnições que ' tenham p:ir fim asBegllrar a, 
applic.ição uuiforme ·. das le's rrav bla;; no : 
'art. 64.» . .···. 

Po t 1r;t i, meus , S3nhores, 'pahi; este.nder · 
a ~c·.;ão cl<t justiç:1. federal a c! u tro~· n0godós, ,: 
a'ém do> .iá dech1mdo~, bas ta q·ie. ufim leifü.:.. . 
d r ar o d·n1ria assim. o decrete, e' V.Elf!JJP@$ 
drn tr J em pou~o até . Ó1ide tem j á ch3gadó 
r t · ·1 ovimegjo de su!:.stitu 'ção da. · magjs
hatu a c,u . tJnal pela fede ral, , por .. -virtüdq 
' e l ei i .postm•iores a ·c oustitu.ição. ' . .·-.. 
. ·Te _\ninemp3, pm~m , a leitur<i das clisposi:. . 
ç es ·'.éofü t tuciouaes, e vejamos ain:la. tu'clo ·. 
e u~n o, .se.gunC:·o .o art. 64 d,t Consti!uiçãó; 
const1tue '1.ssumpto da c0Ii1reteucia d.a jusU9.a . 
f·. der,il: 

, D'z o art. 04: 
A l$gisl.oção : . .. ~ 
Só'ire ca paci cl ,1de civil; . ·, 
So')re .to las as mater:as de direito referea.:-

l çs (),1 , .·commeréio e ás· trans1cções niovê.is 
'(d ire.:t os elas · obrigações, comprehendiélo o . 
d'reitó cornmercial e· o direito do cambio); 
· Sobt;e a propriedace litterarb e ::wtistica;· 

So~ lre o processo (até sobre o processo, 
notae) por divhln.s e fall encia; .. · • 
· E' da competencia -da leaer.ação .. \> . • _ 

Q:.ie resta, poi$, pua as .i ustiç3s c1ntonae3; 
Clepois ·ctos artigos dtt lei Constitucional c1 ue 
:ncabo de ler? Aqui. tenlto . (mostra: · do mü 
~iYFO) o cocl_igo federal .dns 0?1 ig;nçõ,es na 
.s.u1~sa; elle e u~1 v.ercladet1·0 cod!go ile ~Ur'ei ~ó 
crv1l :e commercm l., se acrescentarmos ao·prr.., 
/neü'9 ·0 que .d!z respeito ª?S di.rei tós e · reli :. · 
ções d.e fJmt l1a e pouco m::us. . : ·, · ·. · 

Consultemos agora as leis . ordinm' iLls ·que·. 
jit nos são conhecillas, e qu e, provavelmeµte, 
i1ão serão a~ unicas, attenla a cotnpqtencia · 
c1ue sobre o assumpto e OLitorgada (l;O le'g j;la-· 
Clor ordinario pela disposição, que já li, do 
art. 114 da Constituição . ' .. 
, Conaolidando as. disposiçJes constituc'.onaes·
e das leis orclinarias referentes ao asstili1pfo;' 
, i l o que escreve Demombyties, n:i sLitt obra 
sobre·. a,s consiituições da Europa, Íl'a ecl tÇão 
de 1883, que é a que possúó. · . -

«0. trib.nnal (f~dera l ) conhece, em primeiPa 
e ultrnm rnstanctn., das questões de . di re :to 
civil:L0 etc., etc ... Conhece ainda, om p r-i·~ 
melra e ultima instancia ; 1° etc., etc.' ... 2º, 
de todas as ca us:i.s que a legis la çfür feueral 
at~ r i b.u e it SlU. Cülll p9tenciã, por leis 8S!lGdaes: 
P!inc1prdmente: l". qu~itõGssobre clesil pi'ópria, 
çao pa1·a a c0nst1·ucçao de camlllhos ele ferro 
ou outros tr1tl:>alhofi de ut_ilidade. pnblic:i; .A.º 
d1 vorc10;; de casamentos m1xtos; ~º to:fas as . 
que~tõe;; ele clireifo privado en~re a copfede<' ' 
raça0 e uma companhia, de camrnhos de ferr0 .. 
'1° ;;ic~ões -cle peréla.s _e clamnos (las Mminis~ . 

' ~ ·· ~ . 

1. 
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J tt;t~ç~~s ~16'.;~~minhos tle ferro ent .fü si ou ç:.n- , .n:1ifkaÇ'ão dlt 1nagistrnt;ir.1, pela cÓ!)stjtuiçiio projoch go:vcrnarnentúh que abandon~ · d~ · 
,, t~:', Tnrticulnres, em casos previstos peb lo!; ·do Lima magistratura só tet!eral, cohserinencia todo n: . intei·pr<,tução das leis a tanto.s j,u~zes · 

~ 
5o;· to~as.a: i q1wstõ0s quo surgem por occJs .. ã :) neco::saria Ll, tc•1 !c;n~ia par;i." UJlilkaçãci do o tr ibunaes dlfferentes, sem nenhum.a ].i.g:<i"' ' 
·çi..,~ liq:ui•h:_çiio fürç:i.da de companhias de t«t - direit·o, ci uol.J;·e minbtro, entreta.ato, qLiet' di- ç·ão hi~rarcll c i p:1 tre si,'sem <1. es~encial subo!' .. 
n1in·l1'bs ae forr0; 6" to:Jns as causas qu3 a Co:1- v, idir, ~cindir em claas, a rnagistratu a u:1h,- _clinaçao a um .c~ntro c.omn1_ul)I, que t~n !m· a · 

r l!~·itq.,i:ção · ~u. a l~gis laçã.? de um . Cu11tão,. ·1no- quo '.L rovoluçl.o encontrou, cle·:omp)~do~a em seu oa1·;;·0 ~Ort'1g1r t\ d1v~ r:,1Jacle~ d.errnnndo · 
11 'dvrn;t.e ratiflca~ao i.la asõembbét feder~d. atlc1- nu!j:stratm·a fe 'era! e 111a~·1stratm'i:t 'cioi es- l .os confllclos 1 · . . 
í ·1"ir0 .i'i. sua' coi11'pctonoi.1; 7°,.finalmeilt8;' tiJ Li:! ti.dos. ~ · · ·No Ry;;temt1 da unidade jtlll ·icia~ria - ha tim 

tl~·:1iirl ,las ·qHo r;ão lov.1cl:ts ::!. sen c'onlrecirne1llo '. !\las, mens s3:11iorJs, e para: c.ole:ponto nio 'triliunal ~uperior 9ue, no3 conflicl?s so?r~ .\\. 
Juri~di·cciotial· ror iiccorclo . ela~ "·fftrtqs; ~e · o ' coi~:i roi d'e cham :.1r a Y03 '.á nttenç·ào, a difl'e- inteU1gencLL d.Q~ leis-, 9mrn:1o _um pr111c1p1.o pu 
V.'d\fr; üo··!itigio é c!'e .3 .'000 fl',\llé03; ' Felo , ,1'8DÇC( capital,anuior do todas as differ'611ÇnS, tlreS3 llO dtr~tO e3C.I'lpto·e ÜLYG!';;a:r.ente · u~·. 
me1ibs.» . · · ' ' ·- ei1li'e •·o projeclo g·overnament8.l e o sy.ote.ma t ·,rpretacla . . . (Apcp·te.') · · · . 'i . 
' .O>$á: P•RESIDENTE-'Previno ao orad9r qüe 'tl ,t Slü.ssa~e , o systenn cht Alleman!w, ·e o sys- Eu preciSO ").'eSpQncle~', nã? me intei:rompa:rqt 

esp.<.0sgota!h a. sua hora. . . . . · .tewrn. " los· .. E:; tudos Unidos, ó que · om todas este pont~ é t.Lt rn.ax1ma, 1mport,rncL;, e a9ur 
o SR. A'illPHILOI'.T!i0-0 meu prim3iro 'dornr c,,tcis. 'fode-rnÇQ ·s, 'f!Íl; vieram da diver;,i<.\nde, é que esta o mawr dete1to do pr0J l)C l? do 

' é obbdecer a .V. Ex. ; nns os ta. nFtGri l · é ·:d:1. scp'1raçii,o, do ai1tagcnismo, e1ii to.las G w~mo; attoHdam-mG. · , , · , , . 
[: 111uiJ6 comple:rn, ejá ornit~Lrnuit.a: po1~.s,n.~ . ·'. cllus, ó·qn_c SJ Ju tido em vi;ta, org«rni_?>tndo . Sr: ~residente, ~º . sy~tema · da l1.mdM~e, . "l, o ~ ~R. · 1 .. ~·P.ESIDEN'FE ·_,... ).;;i~. E.x. l'B.Str.·w.;Ja·_se · ,uma I!lt.1g1,;fr;,t,ur~ federal, e? ante~ d.e t.LlCl_?, JL1.d1ciaria, ha. um L1;1b~rnal .centl.'al, .: º. r.r.1'.11:s 
1 o ma; s qrn puder:· . ·:!"'". ' " · . . · ... · .o ~1'anrle, o prcc1 so l.Jenefio:o, cla n111ficaç:10 e!evaclo dti. l1101\.l!'c!i1éL JuclicH)l'JU, , ~onstllu1tlo · 

O lSR. ·AllIP-HILbPmo (eér1tinuàndo a ·ler)-. elo direíto; pel.a unidade ele sn<t intclligencia, por juizes antigos, )rovectos , ricos de ~n.b.ep 
« o' fribu\útl con'l1ece, en1 .g.ráode appellaçi1o," ' elo sila •i11te1;pr2taçi'iü; o ée~te !;eneílciojus- e exper~encL1, uo qual incuml.Je: c~~tin).~ - .os · 

.' da'(d:eci.sõe~ . pro'ferdas em ultima instancfa, .tnmentc. 'que vatrio3 agom perct:1\ 1:'.ma_ vez . pont9s cluvido303 da. I·ei, dando.- !he .s.eu. v1r- 1 
1 p8los. tr1 bLtnaes cautonaes, qua:nclo tra.t<c-se ·ch app1'07a.lo_ D systema de o;'gam3aç<t0 Jud:- dacle1ro sentid.o, o a 111tellig"nc1a <1ss1m dai.la 
1 ~pplic19ãô ,d~S leis ftlcloraes tl: O Vétlor do -]itJ- ·ci ~ll'~ '.L ' llo vrPjOCtO g0Vvrnm10uta[; (Apoiados ao texto Uli leté ~.qus!b que.h;. ~e p~ev~:ecf'.1'

·g,,' o ~? p.elo menos,_ ele. ?·ººº fracco.s, Oll 1Ho e mry apoiados; apaPtes). . . . . em todos. os .c.1~os · ele appltcaçau tutUia ·~ft 
susceptivel de ostunaçao .. .. · Nao ·cst1mo3 <tn1caçar:lo3 da s1mplfs é\1vers1- · mes·ua ler, diaqte ele todos os outros tr1bJ1- · 
·:As pai•tcs p:i:lem dir.igir-se ao tribunal fe- · ~1ade cl3 ·processo, o que seriei. já ili11 g-rande naes' e juizes do paiz. : 
de,ra:F sem recorrer à ségunla instand 1 can- mal; tr"t'.1--se cio.> inco t1vonientés tio sér uma N<i int:r·p:'eta;çãp dB l.eis é: q.~e ,: cslit'. \J, 
tom\!.» . . . · . me311n· lei substanti rn applicada 'e irlterpre- parte mar~ d1ffic1l d~ sc:ieno:a do JLll'tsta,;; suas 
· OJ .hobres. ·cong-ros~isfas qu3 são ad rngaclo:;; t 1di\, pür tribtma2s cltfft r~ntes , i nt.!,ependen fes idéaq, .suas. -yisJ;1il pe ;_soaes, s_u~ \'li u~tràçi\o; 
oü rnagittrados ón,. mesmo, exei·~endo oi1tra entre si, o som sujeiçílo l1icrarchica a ·Um tri- seus propnos preJoncettos º. VlCJOS de cét.uca-

1 ptot1'süõ; con'lecem praticamente o as; umpto, . lrnnal c.entr . .! ; superior pelo saber e' expo- çiio rn:iral, actun1r, e act:1a.m VJd. r Js,a,. 
j d'g·Q'.m o que é que lica p:iraasjustlç1s c::wto- 1 ienc'a; ao qml fique pertencendo pi'onunciar . ni'ente, sem que elle tenha d1:;;so cot1'\};encut., 
/,r Ú ' OS era S.ülss;1, depois elo tudo que tenho li':lo a .ültima pala Vfü na [ll'clua .tnrefa:do entuider ll8S3tl tl'Ll.ball10,tantas veze3 ::irduo ·e pcnoso;,.crp : 
\ até· ág ra. : . . · · . as os~ dar-ll1 : seu genuino sen.tidó. · . conhecer o verdadeH'~ pensai'.1ei1to elo leg:sl::i,-. 

, .. UMA voz.,-F1ca mmta. cous1 . · H.9fdr·ruclo-se a, ·este ponto, dtz um pulJl1- dor, que, em c2rtos,o,i~os .ate, s·) o elemebto 
1 Qu'Í'RA voz_:_ Fie imos direito1 <Je familia. c'stn. sui:;;so, Di'oz : · . • historico; sô o pa;;sac!o, ·poJe .fazei' conllecidçi.· 

0 : .. SR .. : A~íPH-ILOPHio -- Mds ainda cm i'ê· «PJr imi:s· precisas e hem redi'gidas <JUe Como,. p 1is, ·a 1opt: r um systema ·de orga-
lai,ã"l' a e, ;s~s direito3, .podem as-partés accor- s3:am ns kis, r;l!a3· 11[0 pôdem pre\rer todos nisn.ção jutlici::iria in1ui11ado dff tã.o grande 
ditr em ·i:;ubmetter as questõe3 : ú ·tlec'são dei. os c:(S03 de 'contest0ção que se produzem na de foi lo? ' 
ju t 'ça' felléral. vida elos indivi.Juo3 e em s:ins relnções Juridi- Como uão prover de remellio a neccs~Wa•le 
' o SR.' '.SER.ZEDELLO - o que .nós quere'mo3 é:cs. 'EHas . só rolem prescr<~1re'e regrilS. ge- de unific::ll' o direi to na 'Slll Hpj:ilicação; yor 
ver"ó_-a .valitagem desse typo. rac3, Eegundo as qua~s os Jitigios deYem ser meio ·~10 um trilmnal de:t\ ll'isiio, , qnico para 
. · O SR. AMPHIL0PHhl---Nâo' trato, por orn ;rle apreci d;s e julgados. " ' . . ' todo o:·p:iiz, snpdi'iot' .8. todos os outros 1 ·. 
faze.r · a ei'i.tica ·clo sys~ema ou as3ig~al0r su .s ,l\Ici.s,, ·as y: s.t~.s pess.cmes elos j uiz_es póJGm O S:R . R.Ai\lllW · B.üteELLos.- Cada ~ es•.ado. 
V'nnbgens;. estou, sw1ple~m·rnte, moitrando dar Jogar a dt rergencn ., m11s ou meno3 m- tem esse trtl)mMI. ,_ 
quanto eqt.üyoco~1-se b nobra miilhtro füt .ju3- tensas !B applic .çi'io das leis. · · ~ O SR. AMPrHLOPHio-1fos os . estados , s~10 
yça quandb 'affirmou que o seu plan:i de or- ·Ora, ssndo à. · leí uniforme,.séri8. contrario vinte o a; Jei ;é urna só; eessq, lei,interpretd·da 
gan,h$.LÇãoiti 1ciarh· erct aquelle que estava ao princip'o 'rlé egua'ldade que ella fossB ap- di\'!')l'Sil110Hte pelo$ juize3 o tribnnaes c1:os 
s:1J1c~10:rndo pela pratic1, p·eh expJriencia "de plicada de modo diverso, em um mesmo. es- vinte esta·.!os, J)óclerit trnnsformn.r-.se em tan~ 
todo l Ol ,g'OV< rnoS de fÓt'l1U federatiVc1.. tado'. » . · . , tas !e.is quantos s[J OS estad03 OL'í- Se.llS tr:Jm ..: 
. :i?,eal:jo de mo3tr~r qu 3 a .A)lmianha e E Hamiltcn , o grande patriota amei'ic~no, na~s, , o assim poderemos chegar inseiish:.ol,-. 

fJljS':a nt'io podem >~r inv-or.adas·; folLwei -de- o con~e!liei :d de vVashington, jó: O·dizia no mente a'J systen~a dn, diversi.dade : .~lo direito; 
.p·, I~ ébs ·tshdos-Umlos. · ' ' Fulw411stl', com a autor1Lincle do seu c!escorn- systema · contrrrrt0 ·áo do proJedo .. ilo Go.yer,,. 

Q ~.R .. CAMPCS SALLEs (míni,t1·0 da-justiça)- müm.l talrn~o e inexcerl i·v1)l senso iirit tiro : no, que, quer e estatue un1a "sô legislação , .O 
Eu mostiiJ;rEfr qu3 V. Ex. está equivoJado. «Uma Ihesin.i. lei, a-pplicada por 13 tribu- mesm J preceito,o mesmo decreto d·a !ej, po:;le:c, 

O Sa. · Allii?HILOPHrn-Eni ma teria cciminal, naes ditrerente> (al1tidincto aos .13 estados da rá dispor na Rd1i i cous .i divers(I, daq.uillo que 
• Sr. pra idenfe, liota·se igua.[ tenclenc.iil: o u11i(10 nmecicana,· quando esta constituiu•se), dispõYem Peoambuco· ou l\.farai; llãO, e aos•m 

m-.iimo pi'ogressó nru · unificação do diraito, ó. é uma hy Ira, qu 3 ~ó" ha de produzíi' amn·- deixa"i.11n0s de t tí r a unidall,e dé legislaQiíq, 
i.. i11esrru a.i.nplia'fão na competencLt da j'ustiça chü, eont'l!~5.o"'e contradicÇão.» (Cruzam-se que o·pmj.eoto decreta, c~hindo '-llO systt).ilHJ, 
11 le.d~ral, a mes:na restl'icçií.o ir(I. compcterickt çlioersos apartes.) . · . contrr:rio . . · · _ · . ·' : · . 
\ tft'í JlJstiça cantonal ; 8' porciuejá nifo d°i:,;ponho l\Ieus Srs ·; úão ci':.logico urgumeutar deste ·o Srt. RAMIRO BARCE ' Lo.>...:Como a . eXJ?I i ~ 
: t!le. temj1,o .P,ª~ª- t'.ln.a . demo ó'sfr<1 .çfü) .comp.lela modo, perdoem-me os nobre~. repr~se:.it.an~r;s. · caç}l.o e·só p::tr_, · caJa e·.itaclo, ·isso :não quer di
Í ·~~1,es tt\'~r~pos1,çao" llll/!ta~·-me•l!eI ~ t.az~rum·i, P.orqu;e, u. cl~cspe1to e!~ umdad~ Jlld!cl:lrm .º zer naLfa. . .. _, . . , . - · , 

s1mvle;:, , _r~ fe1_~nc1~ aqu.,,l!a ler hei\ e!1ca,. de das pr ecauç?~s d.o .legblacl,or., nao _ conseg?i- O'SR. AillPHILOPii!o-'.Mas !lão de'Ve ser pn·11 
!?83, que assim dIS~?e ,<t~ndo) : ' , mos~ 110 a:1t1go.reg11rn;m, a Ll~lftCtlÇ'.LO pe~fel t~ caclá est[):'dci, deve ser pnra tüdo''puiz,' j'á qÜe (\ 
, <\ ~i,:~ndo,1, en:~ 1!e,,,oc10.~ pena~s de ~p c~,11- n~, 1~ t~lbget'.CIG: dos pontos du v1do~sos das lei. ci uiri;a 0:6 paxa 0 ,p:i.i z inteiro. Tin hamQ~,; 
pete1:i~F1, , a ,111dep ,mle11.cia e,ª 1mpa1"i~l!~,i.cle ler~', ~,w se segue da}u .que 4,eva1110~ agora no pli.ssado regímen, tn'na leique .ob,rjgav'r. :(l 
dQS ~riuunaes crn!oiue,, Jl.odet eil) se.~ po~t~,, em descurar a:>sumpto tao ,im port,rn l_'?, est.abele- supremo tríl.JJmtl fl toma e as.sen.tos soL;re pqil~ 
t,l11,v1d,1,, _em con::;()que11crn ·. de: · ag1t 1ç-õ(3;:, po- oend.o um system~ que, de antemao saqemos, tos düVidosos cfe dontrinrl. da las c ~rtas ·'cüi'° 

)1 ~1,qa.s., o. conselho fecl~ral (:sto ~, o y0Je1' nenll~i'.1ª gar ,1 ~1 tia ~,tre;ece v.am o gra;nde cumstirncias previstas n8. .&iesma !e\; excellén·
exe~,ut1.vo federal),poclera, )11edia_nte pec11llo .de benet1C10 da. un~for 1111aaao prntic:i. do dp·e1to; t )roVidencia que não seí parqué.deixou 'il:e 

!
< u.~adas p~)'tes,c~rnmet ter ao tr1bun :;i. l fad_eral pelo. co~trar10, 1sso, pl'ova qqanto o assmnpto te ri x ~é\Íção 0 ela inÓxecução dessa 1éi e ~'[0 
· .. rn ~tru.cçao e. o ~ ulgaimnto da caus.a; urndlt é d1ffictl, : . quq Lta_ nossa parte de.ve haver d~ :y~temci ~le o:'o:anbação j 1\dkL'r'ici. gue~ ti'!.. 

.. q?a~do (attende1, . senhores çlo. Con.~rec;$o), .agora ,a _:n.a1or atten_ç<io, o maio! cnidt1do, na nlurnos · é qu'e 1wg-i:inh;i ,1 f[l.l ta de unÍformi:. 
,::i1_nda quando ~1:ate-se de um cnme nao pro~ . decrotaçao . d() med1d,~s que . nao venlrnm a. dade . na'jurisrirude~cia· elos tribunaes: PorquB, 
v-isto pe~o Cod1go Penal Feclera.l. »· . '- .. _ mostrar-se rn cftka.z.es .na pralic:i.. . . . 1 d· · utra· 0~0:adisa io ú. ma istrb.tura «iefo 

. · . 'J\ -.Su1ssa:, portanto, . meus Sen h~.\'~3, 1.1ao 0. SR: .RAM~RO BARCE.LL~S :-0 r:sultac1o e e ~ ,i, O ni t· rio 0 ue n;d<l tem 5e in.ciÍrtl );~i vel 
po~rn 'Ser rnvocada . pelo nobre m1111stro da; devido a cli versida.clo elas fnd1'v1Ll ualtdadé3. · .tJ. po u 

8
·• 's~t m'~qf, 1·e 'át'ivo 11 ;; 0 8· e'r·i:1le'. 11 tr> 

·- · t' ·- 1· · · - 0 s A . · . N- t - com o , ~ . e ,, ,( 1, , " , . " 
.N,.S ·19a, e., na~ poc.1a,: P.1'.1111011'0, J'.?r~_Ue ~a? R. MPHILO~HIO-:- .,ªº ri 31U rp~ao. . . ' nós ado"tad.\) O (ixpedlen(e, que , iejc) produ'-
ha, 9~m)~'.n~is ·h~,n ~' .p.iqu()'.l? pa1z, a, ~lLMI!- 0

0 

SR. R1~M1.~o ~AR01,Lr.o, - l~ o que . no,,· sindó tiiS bons resnltt1dQs, púa . a uuilic~ ção 
da.d~ .JUdJCJU.Pta,pa1 ::dh.!11., do 8.J,tema elo. nobi e OSÍ"l110S aqUJ di~CUlllldO. . . . . . . . müica do clir;;:ito na. or.n'u niSllÇÜO ·a.o ·su ll'êmo 
n.1111.:stro .. . mas, · ao emv~z drnso, a ~nidasLe, O SR. AllIPHI.LOrmo-:- Dizem os nobre$. re.- l ·ib: , " l de · usÚç:i dtt Alloina.nlu? o · tr'itmn:\l 
ou s1 qmzere.m'. ~ clual1da.de suc.cessiva nd?- presentantes «.J<i. t1rnmos o systenm. da uni- .ir '1;'.1~do 0~1 secções 0111 camaras como l~_se 
P'.a.1a, em .pr1uc1p10, no : 1non proJ ccto subs~t- dade, e, no emtcrnto, cl<tya-so 9 rn t;>smo_n1con- â·c/v u.rnrJo um'.L ~ama nl cham'a.rl:i. a fazer 
tut1.vo e a.loptada t:imbem, com alguma dif- vemente de '] ll8 estn.:'S accusn tHlo o r: ro.ie ,•to. » . 

1 '/, <J_ d , . , lei e ten lo e"a le i or 
1.(i:\r@.ca, ,no··syot enn 1.h 01\;anisação allemii.; E' cei·to, tal inconvenien te nunca pon·:le S3r de ~P,P,1.cc1cJ~r;,?, ., n .. teu '\

1

1"iq 'l'·.'l' t'·1 r'
1
1
l' G '.1a· cº,~t~ C '~ l'~~ -

. d .. ll' [l ·f' \ " t l · ' [ ·j • • j' · tült11.\ !ill'\ ' · l, ( ; e t. ; · L · O<" ·U'"" 
~0 ;,;:un o,, pol'que a 1, na.1ue .<t 0ce1:11 ça,o , oc>ievt l\L .Ona pm11cn ;mas se :1 ss:ntsnccot n · ~· 1 .. · ~cl ~ ' . "1.) ' t'l'ior 16t"ib•iin l ot· 0 f_ 
t;-o.;an'1 o$.:cD'nt<1.es elo. direi~o lle l_egis lar ~obl'Oi qnanclo.tinliarnos nrn systemn aprop1· iad n p1~a B{iªi'.1·; i1:;~~iro " 1q'~1 ~ (i

11

1~L~mero~o · /u ;•~é ~0;1no~fo 
unJ<t · certa par.te cio c11reito pr1va~o. d·1re1to prevenu' o mal, qnaoclo o legisla:l or 11a·1 . 1 L69 · · .. ,. '~ , .0 i'í.oe 10 .. 111'0

1 é: obri•./.';do -a 
qué, entre - nó~, va~ s ;~ privativo . do C?n- clos_c;:1ravaclo r.ssump~o, e, antes;· fóÓ. sen;ipre ~!verJ ~iif~~t~ s,0 '\ ~1~cis.doºpor 'elle pr3fel'i:da 
gr~f! >So.,ficlo . 11)0JertJog.1sladt1vo11~e,td_:3r,al; terce1dro, sol1le,ito_ em. prescrev~r .;egras p~ra' qu :'J o torna-se obrioatoria pctr<t todos os CJ.SQS ru-· 
po1'que, 10~ pien 01 sen o~ .1 ao ac~entua a, ma . nao viessi:i a m~n1<03tar·se, quG sueco- t ... ,. . · · ,f'1t; ·: 1· 1 "· . 
co·~,º ac1tbe1 ele mostrar, u tendeuc1a para a dera ele agora em c11ante1 com o systema. do mos, com .ii ça e 0 ei. 

• 1 



20J, 

Falla.ndo de3se tribunal, diz Dulmrle, 110 
f?8U m1gnifico livro qu~ serve de iutrofocção 
a cele~re lei da organis'.lçilo judiciaria d,i. fe
deração ger.manic .1., lei recente, lei tle 1877: 
« Tl'ibm~al , supl'erno par ' toJn. a Allema.nha, 
elle donuna to.fas as ,legi3bçãe.>, !i3c.dis1 tu
<l<li;is .as juris. lic9õ }S, e a~,cJ LH'a a unidade do 

irei to e fa J uns pl'udenwi. 
' Regulador supremo ria jusliç,, elle estenJe 

sua autoridn.de <L todos os tri bunaes e o.;; di
rige na execução e rc:-pei to iL l ~ i. 

U Lil em todos os p:lizss i:iara g<i rau tir a a p
J?liCaÇ'ão re ·~ular e uniforme do direito, a 
instituiçlo de um supremo tribunal t3 indis-. 
pens1Vel em um estado federa l. · 
; Sem este vinculo nece3Sal'iO, qne liga to..las 

ns jurisdicções, as p::üxõ3s Jocaes (attend.L 
·bem o Qo:Jgr0ss'.l), as ril•aliJades politica:::, a 
luta dos interesses, os sentimentos B os co3-
tum3s dos esta-los fechrados reagif'iam r,1.pila
mente coutra. a justiça., e a unidade rhi Lei 
desappareceria elL11üe da.s intel'pretaçõJs con-
tradictol'ias da jurisprmlencia. · 
, E' de necessii-la·le, rliz ainda o aulorisaclo cs

c.riptor, é de neces;idaele, que, acima de todos 
os .. trihanaes, de suas velleidades de indepen
rleucia,· · estejJ. collocado um tri bunal unico, 
juiz inJoutestido das competenci.ts e da lBi.ll 
;. E' bto, Sr. presidente, é isto riuo eu quisera 
p·~.ra o meu p.1iz, e que o proj e~to governa
mentn.l, entretando, nio nos d;\, nfo nos pó le 
dar . · · 
· A e3cassez de te:npo nã) permittc-me, Si'. 

nr0side ~ite, descer a nnn ·an ilyse eleliLL" do 
systema da orga.ois:tçi'io j u .liciaria dos E~tarlos
Unido~, -como fiz em relaçfi:) á Allern1nha e 
Suissn,, par.t moste•ar, plt'a p'.H' 0:11 evide :1cia, 
qu:rnto ditl'dr J de hl systenu este rp} o pr0-

. Jecto ·clo Governo veiu offerecer á nossa aprti
ciaçilo. 

Hú,,com effüito, irnqu)!Lt f.:ider ç:to, o sys
t9ma tia clu difaüe de ma.gi3lrado ;; m<ls por 

·qae1 Será isso um bJneficio p3L'L ariuelle 
p.iiz 1 Foi, pwventurn., o legislador f iJer.il 
quem crwu sJmellrnnte system:1? Ha ali, 
como e:1tre nó3, a ULlid.tds de Legiilaç'io, a 
unidade do cl'r.eito privado 'I · 

N;tela elisto, Sl'. pr.:sid·ente. F:Jl'anfa de es
tado.:; indepoiiclen tes, que eram verdadeirit:
mentc soberanos desde que emanciparam-s3 
•h meiropole, a. foderação americanü, const i
tuindo-se, não pôle pedir ao3 est.1dos a uni
dade do direito, porque ellcs no seu conjuncto 
não a tin hnm. 

Cada estlldo possuia sua constituição, snas 
leis de direito privado, seus tl'ibunaes, sua 
magistmtura, e essa differença.· de direi to e 
de leis entre elles constituía uma .clifficuldacle 
ingent~ , insupperavel, fJUe os legisladores ·ela 
Uoiã.o nunca tentaram vencor, porque s~ria 
tentnr o impossível, · 

Seria um erro pensar qnc todas as colonias, 
tô:los o,s estados que entra.ram p'.lra a federa
çilo, regiam..-se pelas mesma.s leis de direito 
prindo.' .. 

.' A common-lato, isto é, a lei consuetudinaria 
da. Inglaterra., haviLl, sem duvida, penetra lo 
em todos · os estados, mas não era a lei unica. 
em neuhun1, nem a principal e1n alguns del
leo; havia,cle par com ella, as leis de c'.lda es
tac!o, S)US nsos e C;)Stume~ locae3, e cm al
guin, rs que ni'io haviam sido primiliva
monJ3 colonisados p:h lllglaterra, restos in
deleveis,tradic;;ões, pelo menos, da legislaçlo 
dos primeiros colonisadoros. 

Neste caso está, por exemplo, ainda hoje a 
Luiziana, que, colonia franceza originaria
mente, hespanhola depois e, mais ta.rde, 
frJnceza ainda, possue um corpo de legisla
ção que é verdadeiro am'llgama (le leis fran
cezas e hespanholas, tendo por fonte o direito 
romano, leis inglezas e costumes locae~. , - -

E e.;ta não erá, com tudo, a unica. dilficul
·dade· outra, tão invencivel como ella, era a 
de' ordem politica, e, empregando esb1 ex-
1iressão, quero referir-me ao zelo de cada es
taelo, zelo exagerado, pela sua in :lependencia 
e au tonomia no seio da federaçãu, que por 

. algun> só veio a ser. acceita., como sab.e o 
Congresso, após largo periodo ele resistenclas 
e hesitações. · 

Em circurnstancias taes, que outra cousa 
podiam os constituintes americaoos fazer se
onã deixar a cada estaelo sua leJislação sobre 

o. direito commnrn e, êo:no conseqncncia ne- ci lo ·até a·gora, que eu mostre, ao menos, .. 
cessaria desta concessão, su L nngistratum corno arruella republic .1, ndoptamlO'·o syste1rnt __ · i 
local, indep3ndeute -e disliucta da magistra- hybrido que queremos imitar, cedeu ao• · 
turJ. í'elleral, tic:rndo e;h a•,lstricta á a.pplica - impe'rio de circumstancias que não s'\o as •· \ 
ção da cJnstituição, te·ataJ03 e leis federcteJ ~ nossas presentemente, que nunc:1 fo ram ·as. 

O systema. dos E~tados-Ul)idos não ó, con- nos ;as, que dellas .. divergem prof'uridamente , 
s?guin temente, o systema do nobre mi.nistro, Conhecemos, -~r . pre3id!=lnte, a h;storia. po-
pol'que alli, n:1quella f.:d er~1ção, existe, ao lilica da ropnblira . Yisinlla, e basti1 conhe- ! 
Lado eh elnaHdade ju li eia da, , l!. eli ver~id ide ce-1-fli pifa , ver destle Jogo que a si tua.çã~ ' 
cio direito e legisb~ão, ao passo qne aqui, . fiilq'l1elfe .povo / em 186), quan.Jo foi pronrnl
en tr-3 nó3, v.tmos ter u:ni. m~l"'istl',ttura du,- .g/i;&i:,..e M: SJ.ntri ' Ré, s·ua. actual constitui~iio, 
pia pam applicar u:na mes m. 

0
Jei e· u:.n ~0 1 1!i,tê.la;.'fêm1:de coirnhu ~n co~n a sit ,wção elo· Bl'a.-

di1•3ito, re~ultan cb duhi inco1ivenieíltes ql1é t1l'-pr~sentem'l'n· te. ) .. 
nilo ·Se d;warn no outro sy~t.em~, gtió, si· é. _Sabenios q!tê~ ,de3de 1816, q1rnncb foi pro:.. 
um nnl e como tG.l O to!ernm 03 afrl ~ r'i l!a.liÓ,3; bl iün:xçfa defüiitiv:amente a inJep '.~ndencia po
é, em todo c :sJ, um systema _ é::i\Tecl~»1 tio » \1lidldú.quelte povo, até 1831, quando . . sob o 
ponto de vista puramente loo'icc); . . ., '~ : .- lfon}e ele confedéração, foi-lho im\losto · nmf: 

Di !forem ainda O> dous sy~te'tfiJis, ~r . ~ré- governô ele ftlrrenh:' dictadura; desce a qué_fa 
~itl · !n te, n i. sua r.izão política. Hlàl;'qüe, J>Í a tle Ro.>DS e de ~rlJ.UJSUj seu vencedor, em~·l 8.)2,~ 
institui.ão da m:Jg:stratura füdi:) r\iY fól, , 11os até o estabclecunenJo elo governo separatestn; i 
E;tados:Unidos, um Gcto de nidnifêsta cen- ele Buenos Ayi:es, t~h LlO ·ºpatriota. Mitro pol' ; 
tralesaçao, como reconhecem tütlos os co'.ll- chefe, e desele ~entao at) se 1~' promulgad:t a · ,; 
mentadorc; da constituição li.mericana, quando consti tuiç·ão actual, ns provinci~s que hoje~ 
occap::tm-se Jo pa.pel destina.do a côrte su - formam a feeleração argentina viveram sem-" 1 

prem::i,. no mechauismo ela, orgánbáção poli- pre sob um regímen bem <li vel'3o do nosso até 
ticJ, e jmliciari[l daquelle povo, seh)elhante 15 ele novembi·o .lle 1889, séparadas umas da~,, ' 
ct•eaçlo entre nós, qua já gosa.vammf o 'bene- outras, com se tis governos locaes e sim pode
ticio ela uni.lacte üo direito, outra. cousa não rern nunca ·esta,belecer uma. verdadeira,, uació-· ' 
sign ifica. senão o enfraquecimento; o rela- nalidade éommuin, apenr das successivas teu-
x 1mento cio vinculo ftlcltiral, pela nnar~hia tativas par,i. este re>Ülbdo. 
em que v,ii cahit' a aclministraçí.o dtt ju.;tiça, Unindo-se em 1860, pelos laç.is de um g:o- , 
a cou;a mais seria o importante de toJo o ve!'no commurn, sob a f°ó l'ma feJr: r fva, aquel
pair. reJ ularrnentc constit uído. . las províncias, que tinham, co -ro ris e5t;, do> 

E' certo r1ue , c~p!ic:ui-lo o p:1pel ela.qnelle a~r~ricanos, magistiatura pro ,11' a para a' p- , 
tribmnl, os publicbtas americanos não li- pl1caç1io lle s ws lei;, rn'i.o q iize ·amou Pã J, e' 
mitam-s·J á SLU t'uncçiio como tribunal cl·s punerain, co 110 afjnelles eot tdo.o , extinguir ) 
recurso e revisto elo direito feder,il, mas as - seus juize3 loc::i,e~, e da.ili a hn Vir tação do $YM 1 
signalam ninJa o seu grande poder politico, . temi. ela du !id<J. e amee·ica.n~' con~ ti tu n10.-s3',. 1 
como tl'ibu.nal ele cassação, in specie, lhS 'leis ao lado, eh ma;;istratue·a p1 odnci<ll, que ·e :·n, f 
foderaes ou dos es tado3, qui são conti-.1rias a existente, u:1m segunlla. nng-istratura:, a 
ao> princip2os cl:;t co:1sti.tuição füdernl, ,roder fJde~al,)m'esti~la dos largos p'ocd'c: res e attl'i
o;_te qLD !HlO ro1 Cvllfdi!LIO nem ao tr!bannl buiçoes ela congenere dos !~~taclos Unidos;· 1 
fecle1·al da Smssa., nem ao supremo tribuna.! All1; · po1:t:q1t.o, ··a. magistratura l o~a1 ora ' 
tla AUemanha .i s~melhan te funcçã~, entre- um foct~ pree;üstcnt~, ,causa. tbt dualichde l 
tai1to, por m us importante que S'3Ja, é, e:n 011, ~1 assun ,posso expl'll111r-me, dtt 1L'JUSUC\;1io 
substtrncL1, uma. fnncçfo tão centralistdor;:i que o systcin·1. L1z presumir. · 
como a ~ti. revi~ã 1 .do dieeitu .Privado ou f~- Querendo;.t<tt.lavin, llnr um pass::i, realisw 
dera!, pms qu '.l casnr urna lei p'.>r m~onst1- um grande prbgresso no caminho da uní;laele 
t?cional out.·a co~ n. não vem a SCll\ em ui- que é a tcm~ene,i;i, de lodos os p'.lvos mo.der~ 
tun:i a'.rnly~e, sena.o fit·m1r o verdade1t'O sen- nos, os const1 tum te:; de San ta F d decretaram 
t i.do ela elispo.3ição .01 principio c:ns.titucional 1 ar., a sua · feder~çITo a. nnitlade de codigos, 
'»10lado e . um.formiur as;em a Jnrispr.udeu- sep:u:ando-se assem do typo americm11 e de-
c1a _const.itucwnal. . terunnaram; · como vê-ss ela · disposiç:i.o elo 

Nao se1 se fiz-me compreh~~der. . . art. 1Q8 de sua. constituição, que, um::t vez 
O S!1. CAMPú3 SALLES (ministro ela yiistiça) promu\g;ulo:; taes codigos pelo governo fe. 

- Brdhan temente. deral,· wbr-3 a nrn teri,J. delles cesEaria to:fa a 1 

·. O Stt:_ AMPm~;ormo - O -systema d.o yr9- compete.ncia: le:(islativ.a das provincias ·rede- 1 

Jecto na.o é, pois, o systenn da con3t etLUçao radas. O systen'rn é hybri:.lo é illo,,.ice é 
dos Estados Unido.s; já que. alli o que sé quiz, inadrnis>i.vel n~; terreno do:i p~incipios..,; rri?J.s 
antes d.e tudo, fü1 c~ntral is::ir aquella parte seus motivos s10 louvaveis naquelles que 0 
da justiç t q·ie podia, nas circumstancias cio inventJ.ram: : _ 
mome_n~o, s ~r c~ntrali :;ada, em be.nefi~io dt~ Que. ha., pois, de commum entre nó3 e · ã f 

feder.1ç<Lü, e, aqui, o qu.3 se. tem em vista e Republica Arg.entiua, qn-indo esta constituiu- ' 
\lestl'Ller o ma.is f~rte do3 vrn.culos feclera~s, se, sob a f.)rma federa.tiva 1 que ha de · com- 1 

peh llcsorgamrnçao da magistratura ex is- ~11Ulll .en !re .º3· dous povos, p.1ra justificar ~· 
tee\le. _ . . . . unport~ç10, :que se pretende, tlo seu. defei-

)'',._tanto nao se ,que~ i!1:it,ar a~uella co~sti - tno~1ss1mo systeil1a 'de .organisação judiciaria;? 
tu.ç.1.0,r1ue o nobrn mrni,tio,mostrando-sv, em NTein ao men· os St' p, 'd t 1 • · · , t'd · d d. 'd l d • ' , . ies1 en e poc emos m ;,e~~I pi~~nr;tr d~C~~~~U ~~a~~J~SI <l1~:ol :eu CO~ dairnr-n?~ faS~inar: pela Si luaçffo poli tica ele 1 

º ~" _ ' ·1 
• nossos v1s1nhos· 1io:s que el la é · coino a fi11·1n-

comm1ssao encarregada de elaborar o . cod1go ceira . ue bntL, · ' · . ' ' . 
civ il mai; trLrJe abandonou e3sa ídéa. . , .,. q , ' . O conhecemos, a pe10r que se 

O Sn.. C.AMPos SALLES (ministro ela justiça)- poJe !1'.1ª,gmar i ~' ~m prova ?este ass~rto·, 
Não apoiaelo; declarei que tinha sido venci lo . P:~~~;~ra ° Congres~? que eu le1il as segum~~s , 

O Sn.. AMPHILOPHIO - Como declaro por P 8 d.eum.escriptor 911e nao ó smpeito , 
minha vez que si porventura for reiei- ao pJvo arge_nti~1 o, E. D<llt'ea.ux em obra re~ 

' ' · " cen temente pubhcadn · tado o meu substitutivo, votarei pela · ' "· 
emenda apresentada pelos . nobres represen- « Conce.l;>ida segundo a me:>ma fórnu e o 
tantes do Rio Grande do Sul. mesmo espírito; as duas constituições (arO'en-

Será um mal para o paiz, mas, em todo o tina e amef·icana) não são iden ticas. A IT1de
caso, um mal menor do que aquelle que re- penclencia dos es~ados é, com etreito, mu,it -
sultariL para nós des3a negação de systema menor na. Repub.hc:i. Argentina que nos É~· 
que constitue o system·1 do projecto. Assim, tados-Um~os ; porle-seat.e dizer tJUe essa in
ao envez de federação, teremos uma confecle- depeuden_ma püclera tomar-se absolutamente 
ração, e · cada estado viverá como· quizer ou ilusoria etc ... 
puder. 

::sr. presidente, eu disse, no começo do meu 
discurso, que o systema elo projecto só não 
era original Q.or.quu fora importado da Repu
blica Argen fina ; e sinto de veras já não dis
por de tempo para 6ccupar-me agora da or·· 
ganisaç'io jucliciaria claquelle paiz. V . Ex. 

. me permittirá, c.mtretanto, continuando a 
dispensa.r-me a indulgencia que tenho mere-

Qua!ito à. aut<:>nomia pcilitic::i. dos estados, 
ella soem theor1a e absoluta · na realidade 
dos Cactos, aquell es são sujeitds ao poder cen·-' 
trai. 

Para substituir este reO'imeu ele tutella dos 
e:;tados a ind.ép~n_dencia., 0 qüe estava ·no es"pi
nto ela constitmçao, bastava um arti,,.o desta 
interpretado a seu sabor pelo mais forte . . . ' 



f'l1 . . ' -
· " · rqui, a justiç.i fedei•al, parte . no~. confüctcs 

· Es>e arti"'O é· aq1ielle q•D :n.itorisa o pofor com as justiças dos esta.los, é que ·tera. do 
cent1'J l a dgch1.rar·crn estado ele .s't'o fl pi:o- -det'irnir taes confllctos, e, desde que, como 
~incia. cuja o relem julga pei'l'urfüida' aüicl.t di ze rn 03 publici~t<\S , não é pqssi vel prec!sn· 

~ qu,1wlo l)enhum ~i, autoridade de.;5a prov1nc:a tle ant :3 rnáo, por lll ~ JO de [H\l ~e i ~u ~egi~lativo, 
te ff.ha pedido protccção. · . . . on tléi deve pat\i,i· unu d<:l.3 JUl'J.;r~icç?es o onde 
. Esse direito, conhecido pelo nome, Jil L.1- co:neçar u. cutr·a,, a consetiuenc1n. e, necess:1.
rnoso, de direito de intervenção, tornou-se -n ~i r:n.:nente, e:;se arlJiti·io de uma chs partes,: 

pni1:; cl:.J po.ler ceutrnl, q~e dispõ~ d.i for ç;1. coostituiLl:l. 1JJ1a. natnrern tlns. ~ ,msas, ou 
amna la, um agente olo1tor,tl .1ustam:Jnte antes poL' vi.; io do sy~ t J:n 1, e:n Jn11. ab~oluto 
temido. · - - LLl sua proprfa co:np .)te:ichi e po•lei·,. _ 

E".sobP8tuJo, em tempo de· ele'çõcs, u!i :J E,si a;.;im s:iccedo 110.:; E,tados Umlos, ond8 
de .eleiçõe.:; para a pt•eside:1ci:1 só:nente, m:.i.s ha, 'd8 facto, leis rer.le

1
>c1cs e lei; doJ est.ad?\ 1

: alé ele elêições purnmeJJte lo~aes, que 0 podei' !JOl' isso que cotes l egblan~ sob~·e. o <l1re1to 
cetll1,al as mais tlns vezes por mot:vos ro.;- pri vado, qu:ie> prnporçõ!S nao vu•a a ter <? 

{' s~a2s, 'decla1•a umlt provi11cia. em estado de lllltl cnti·e nós, on le 03 j,uiz,;s Llos e3faclos so 
~ sitio, depõe seu governador e o substitue por terão de appli.:ar lei:; reJeraes, i_sto é, as mes· 
1 um t'únccionario de sua escolha, toclo devota- rnas lei3 que, pm· sua vet., são lambem clu-
\ do á saa pess'.la. __ . ma,los_ a applic.1r os j_~1izes da U_ni~o 1 . , 
1
1 

B.1sta ,um· batalllao de · lmlm para sub : l\leus senhores, nao cheguei arncla a .teiça 
!' sÜtuir; · mediante e,;;te processo, a vonLlde parte . do que tinh<.t para tlizer--vos . (Riso~ 
i dos el.eitl re3 p lla do pres:de~te ·tia H.epu- E' def'cito meu, em grande parte; · nao ~e1 

!Jlica, e algumas vezes, detérmmar ~ expio- resumir . esta ma teria, entretanto, é muito 
1,.\ão. de uma gue.rrJ. civil 1Iate~te,t, tt · (lFO- · complex~, muito clilfici l. . . 
~ vincia que o poder centra pre euc e uommar · voz 8 s _ Aguarele-se para a segun~lt clis-

é melhor preparada que . as outrJs p:tra a crsij:o . 
re:;istencia . >) 

1 
' · "buTt~As vozEs - PóJe foliar seg'U!ida vez. 

:·

1

sr. presidente, enche-m~ ele aprehens~e3 0 Sii. AMPH!LOPHlO _Queria, sobeetucl?, 
e 1 eceios o futnro ela p:1tna, passando !3'te apreciar 0 systerna elo projecto em sua appl!· 
p~àno ele rn.fól'rna qus temos em pt•es;Jec~J V:J. • cação e de3envol vimeqto pela le1. de o~g-,,1rn-

A a::>plic.1ção do direito vae pertencer ª sação judiciaria federal, elaboradti pelo nobre 
juiz )S Íocaes, só dependente3.;dos .gJvernos nlin:stro da: justiça, part\ mostl'ar-vos todos 
cio~ est<i.dos estados pobres e rndividados na os males e peligos de semelha!lte syste.rna.-
sua maior p:ute; e esses juiz~s. mal remune- 0 Stt. CAMPOS SALLES (ministro da yust1ç·

1
) 

r.1c'o ·, sem @stimulos para o di~ver, creaturas - !:;to ler~ sua oppp r·tunidu~e. . . . 
dos gov., rnadores <'los ~starJos, for'.11~ndo uma 0 SR. AMPHILOPH10-Quena, sun, mostrnr-
mag-istratura secun<lar1a, despreslig1:1da. · vo3 detllhada, circumstanciadame1;te, com ~ 
" O SR. MILTON- ·Junlo de outra rica. Esta leitura cbs cli3pooições claquc!b. lei, que af)nl 
granJe de3igL1r~ldade.( O Sr : presidente v~lta teullo (mostrando wn jornal)., as desordens 
a -occiip ir a cadeira.) . · e ~wrmes, os perigos re~es, qn~ h~. d~ P'.º-

0 SR. AMPHILOPI-Ilo-. ··.ao lado d.esta duzir semelhante orgamsação JU•liciaria.; lll
ontra ma.,.istratum r~ca, como bem diz 0 felizment!l, porém, füttn:me !empo p:1ra.1;so . 

. nobre re1)1~esentante, esses juizes, Sr. presi- Eu, meus senhores, nao . Vlli:J clefencler aqui 
li dente vã.o ser, untrn ele tuclo, agentes eleito- 05 interes3es da classe a que tenho.a honra de 

tome~, empl'eHeiros de ~leições, ~nstrument? l pertenc0r' a que ten ~10 pel'le.ncido em todo.? 
dos o-ove: nos e dos pwtidos loc.aes, no meD decLírso da minha vida publtea, qn 3 contti J<t 
da l~t 1. intema. proro~ad:1 pot' t ·in los - C\rgo; mab de 21 annos . Desejó, qnero, que se. s;\i]{a 
de eleição popul r em cada estado. isto, desde que p3rtenço ú. magistratu.ra: 

B m Sltbemos o.que tem sido a politica entro UM. SR. REPRESENTANTE - Da qual e or-

J 
nós até agora, meus senhores,e bem podemos namento. (<lfi1itos apoiados.) _ 
ánternr o que terá ella de ser em cada esta~o, 0 SR . AllIPHILOPHlO _ S!ln, m~o venho tle-
alargada como vae serª sna espltera de acçao, fen tler intere3ses de clnss3 ... 

1 
de acçã.o lo~a.!, sobretudo, ~om os ~?ssos ·co3- UMA voz-E, si 0 fizesse, riue inconyeniente 
tw1·,es,' com os nossos defeitos e v1c10s de edn- havia? 

\· çaçãd política: . . _ . . o StL AMPHILOPH!O - · ... posto que re
Para a nrng1stratura1a nao hav~ra una Cl_r· conheça que é ell;i a que m:lis t.em soITrido, 

1 reil'a ; su'1S espc1·;11H;a;, suas :;isp1rnçõe3 serao agora, como no antigo reg·imen. (~lpoiaclos e 
limitadas pclo3 horisontes c\e c::tda estado ; r.iio apoiados.) .. 
desr1pp:irer.er:1 todo o incGntivo par~ 0. cnm- DJscomiJer;lLL\, de3pr2st1g1a1h 1~or t~n~o 
i>rimento do dever n a quell~s qn~ nao llvere:n temp'.l, e a.gor.~ cJa~ 0 se.u futuro u·1·enm~1-
pol' unico e3tii.nulo a s~t.1 sfaçao da comei· velmente pJrcltJo, nao. sei o qu~ lia de se!' r.1~1. 

1 e:1cm ; e, re..luz1Lla a nugbtr,itur~, e .collo~a- ma o·'strat 11 ra deste p 11z, que tao rcle v,u1tc~, 
r'"dos os juizes, ness'.l tns.te ~ precaria ~ituaç::to, ti1oº grandiosos serviços tem prestado a pa

que sera ct·e nosso3 chreitos -o_s mms Cltros ~ tria, em todos 03 tempos da su.t boa como Lia 
importantes ? com . q~e gat'<l~lias .pod_::emos sua mi fortuua; aqui, Iiorém, ne3te posto de 

1 .fontar para e3ses d1re1tos. pai~ :;is no"'ªs li- honrn. que ora occ:upo, corre-me o d~ver ~e 
· bercla~Jes, para. a noss::t pro.Pr·iedade, pa rn: ª só fallar como representante da n:1çao! :mo 
nossa, honri,\. e de nossas fam11Ja3 e pJra 0 fo- iiispirando-me em i.nteres3~.S q~e nii.o Sé'J~n~ 
turo de nossos dlhos ? 03 tia patl'i,i, por mais respeita ve.ts qne o~t10~ 

Por outrJ l<tdo, Sr. presi~erite1 hão de s~r po::lsam ser, por mais respeilave1s f'[Lte SeJ «pn, 
w,.1 freq nente3, tão repehr~os, p2L1_ proprrn como de fact·o · si'io, os i n tére;s3s cLl. nobr.:i 
natüreza. das cous1s, os confüctos ele. JUl'IJ .l1c- classe a que pel'lenço. E quero que isto fi ·1ue 
ção entre 03 orgãos cla.s duas .mag1stratm-;1s bem claro, bem conlrnc1do de t9Jo3yó3 q~? 
paraJ.lela.s, ·q11e, aprec:ada n.. reforma de3te me l!oJraes cJ:n a vossa atleuç10 e cio p::uz 
ponto de vista, ella será origem, causa p~ 1·- intei1 o po1•que cm. mui.:; de um tle3ses ar'-

·) maLJente de uma. situação e!~ ".ercladeira ti"'OS que teer~ apparocido na improns1 de,. 
i· anarchia'na a<lministr,1çãJ Ult Justiça, ·esp t - fo~1denclJ oa sustentaudo a. refumn govor iia

llúmlo nor toda a parte incertez1, des.con- mental, tenho lido, com o maior dcsgo.>to, a 
fi;Lnç·i, e sobresalto; e, co~n? cons~q~enc1a de gravissinrn injus~iÇ:t ela que o descçnten~l
UI11 t 1\l estado de cou3as,v1ra,e vtea fu.~n!men- rnento dos mag1strad03 pr,ivén so do :seu 
te R invasão ela.justiç.• federal nos domrn10.:; d,1. interesse ferhlo 011 preju iic.ido, pelo facto 

.. •; ~liça local e a absorpç1lo desta por aquelln, de passarem a sGr j uizes ~lo? es.Li.clo3. E' ut~m . 
i-.:..,. ue 6 a forte, a poderosa e lm d.e ser sempre iojustiça, uma élamo1·03a lllJLlSl~c a., qu ::i .assim 

; vencedora, a.inda f]Ue. dcpms de mm to · se faz aos magistrado.;; des t;3 1n1z. {1lpoiaclo~.) 
__ _A 2rnp:i p3r ,liclo, de muito d1nhe1ro gasto pe!as Pela minha p:nfo ües le J:l decla1:0 que n~o 

p::trtes e 'li mu·tos outros males que a pr,üic:i couLinu,1rei a S3l' nugiitrnclo, SBJl oa nao 
do systetm nos lia ele i:nostrar._ E prevet!do tae~ approvada a organ's ção j : .1clicin~Lt Llo .P:"o-

. incouv'eni1rntes, e males, nao enunc10 aqui jo~ to do GJvtJrno, a.loptad.:t ou u:10 a mrnha 
sirnples conj ecturas ou :rpprehensões pes:;o::tes; emeuJa, ou qualquer outra. 
assi"'nalo um facto que lia de acontecer ne- · UMA voz:._Faz mal. (Apoiados .) ces ;~riamente, fütalmen!e, n'.l. pratica do sy~-
foriia, e· que niío tem s1:Jo r.1ro na pr~p~1::1 O SR. AMPHILOPHIO - 03 que me coJh ;cem 
federãção dos Estados Un.1dos, como i:~s dizem de perto sabem quJ est t m'nha . re~olução 

1. t d ·AlJ e 1no u·,1cl<' te1n de commum com a n.clua.l s1tuaçao seus publicistas e its o ria ore3. " 1, o .. 

. . 
polilic::t do paiz ; qu~ eEh intenção, ª~ cl~ 
deixar a carreira U<t rhdg-istratum, eu ::t< ,tenho 
desd~ muito antes dQ 15 de novemlJro elo 
188\J, por motivo tle molesfi:1, e disto é prov:i. 
o documan to que aqui teu II o ·e "poderei lOÍ'. 
(ilfo>tranllo um papel.) 

\'orns-Não é prf\c iso. 
O Sn. AMPmr,oi>mo-Tenho o maior in te

resse em que tudos · ~nilmm isto, aíim de que 
todos f'<1çoa111-mc a just'ç' do reconhecer qne 
o q11e estou í'cizemlo, o que e.,tou dizendo 
no,sle rnornen to, - qn:llHlo rnanif'e3to-me em 
rormal opposiçlo .a um ado, qw;i reputo máo, 
cio govet'no . do meu paiz, o faço e ctigo cum
pl'indo só o meu dernr de representante d:i. 
nação. 

\'OZES-'foclos O sabem. 
o SR. AMPHILOPHIO - E quando, porven

tura, quizesse ou .pudesse ainda-continuar ma
gistrarlo, ahi estaria, para dar testemuuho das 
minhas intenções, o meu proprio substitutivo, 
que, approvado, nenhuma vantagem tne tra
ria ; unm vez que, pelo seu systema, pas
saria a se!' juiz de estado, porque sou juiz de: 
primeirn inst:1nc·a, e para a superior só po
deria pass 1r por meio de concurso ou outra. 
pr,:iva equivalente de capàcidade, que a lei 
ordinarü viesse a exigir. 

De re.;t•\ Sr. pre~iJ0:1 te, e j :i. que tenho 
necessidacls de insbtir neste ponto, p '.)rque 
não füllo agom para aqi:elle.> que me conhe
cem, mas para ·esta assemlJléa e part\, <> 
raiz, que n:'i.o leem raz:'i.o 1:ura conhecer-me 
(íuio apo iaclos), de resto, Sr. pre>idente, seja
me permitticlo dizer ainda que, nomeado pelos 
meus col legas de classe, da B:ll1Ll, qu rnclo · 
não pens .. 1 Yllc, si quer, em ser repre;entan to 
tla nação, para um~\ commi;;são qlie tinha por 
fim I\:pt'eEenütr ao n'.lbre minbtro da justiça.. 
contra o s u :rst·:ma de organimção jndi
cbria, dc3S<t honra d~clinei, não obs~antei 

·minhas idé.is, que sempre foram as mesma,., 
at.legando a minhlt incompatibilidltde como 
membro, que er,1, da commissão en:arregada. 
ele aluborar a constituição daqnell:3 estado, 
co:1~titui1;ão que, seg1rn 1.lo as instrucçõe3 do 
então governador o illustre bahiano D1'. l\fr
noel Victorino Pereira, deverhi base 1r- se no 
projecto d .~ Constituiçlo Federal que já ad
milt:a e sy~tean dei dualidade judiciaria. 

Tambem nenhuma eS[ler,i.nça teoho da qu:i 
a minha emenda Yenha a ser approvada. 

Vorns - Não diga assim. 
O SR. 1AMPHILorH10 - O nobre ministro é 

as3:1~ criterioso e sensato, e não teria, antes de 
approvado o proj9cto que ora discutimos. 
preenchido todos os Ioga re3 creaclos pelo sel.ll 
plano de organis 1ção judiciaria, desde o su
premo tribunal até ás pretorias desta capital, 
si préviamente não contas3e com a Yictoria .. 

o SR. MILTON - Fa.z bem em - tocar neste 
po11!9. ( Ha ottlros apartes.) 

O Sn. AllIPHlLOPmo - Faço ju3tiça ao cri· 
tel'io do 1;0 '..J r13 miJ.iislt'o. . 

Si S. '.<:x . não contasse que a sua reformtt 
seria approva.da p~r esta assembléa, cer·ta
mente Se exporia a ver tantas nomeações nul
lirlcadas, o que não ficaria !Jem a S: Ex. . 

O SR. CAilIPOS SALLES (!ni•t'stro da justiça) 
- Contava com a victorh elo sy,stemn. . 

O SR - A~rr;l!L ~ PiHo - l\Ieus senhores, vou 
concluir, obecbcemlo ás reitera!.las ª'.lverten
cias do Sr. p1·esidente. Faltou-me tempo para 
ex por todai:; as considerações que o nssumpto 
exigia, e apenas ·pude extertrnr alguns dos 
motirns da. mi11l1a disco1'<lancia com o plano 
de oegan isação judiciaria dq projecto gover
natfürntal; oão ti ve tempo, s ~ quer, de fallar 
da minha emenda, que lica assim indefesa;; 
mas digo, possuído <la mais sincera e pro
funda convic,-ão: esta reforma, eate · hylil'icfo 
systerna de org-anisnção judiciaria, aléin dos 
males qu3 ha de trazer· ao paiz; anarchisant1CJ. 
a justiç::i , será um fermento de clesorganisa
ção politica., um agrn1te ele dissol_ução do. 
goveeno fetlcra livo, q uo torno3 em v1 ~ ta con-. 
stituir. ' 

· E:ssa. .iu ~ tiç'.L federal, em que o nobre ~inis ~ 
tro clepos1t«1. tantas esperanças, vae ~Gr uma 
justiça constituicla arbitrariamente, discricio· 
nariamente, pelo chefe do Poder Bxecutivo, já 
que para seu3 juízes nilo se. e~lgem condições . 
nmos, pooi li 1'asi th necoss::iriít Hou.oiducte. 

t 
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DlSCURSO PRONU~CIADO NA SESSÃO DE 
13 DE JANEI·RO DE 1891 

O Sr. Datra Nicacio (;ilencio)
sl·. preside ri te, su'bJ á triburin, unicamente 
lmpellido j)Or um dever e por um deseja. 

-Desde qiie · pud3 pronunciar-me na vida 
publica fil iei-m9 corpo operaria obscuro a e3se 
]JÚrlido que se deuomitrnVa. n'acional, porque 
tifihti como pril\1eiro objectivo seu destrnit• a 
mon::i,rchiil cqmo I'.egimen iucompativel com 
ª? nos~ · 1s aspiraÇõ.es · (apoi,u1os, muito. bem) 
J)!l,1'<1 ins.lituir ti:n · 1'egimen sobre bases m ~tis 
vastas e · mais clemoJraticas; que pudessem 
có,11gre3T1.r em torno de si tocla a fümi lia brJ.
zileil':1, füzJndo desapparecer a de3trnião 
que ex istia., El que era, moti vacla pela cir
cu111stancla. de não poder a maior parte dos 
b1:a;::ileiros a.ceitar como facto consummado 
aquillo qua .uma circumstancia da historia do 
Brazi ! 'tornoµ um,t instituição que pretendia 
perpetuarcse no paiz. (lpoia,clos, muito bem .. ) 

;Nó;; querhmos a Republica, não pela Re-· 
publica, mas porque ella et•a um meio de
fn,zermo~ a federação. 

,Só a: federação tal qual existe na A1mrici1 
do Nor te é que estava no pensarne,nto da par
te ,dos clirectores do particlo republicano, entre 
os quaes não figtrnwa som duvida. o lnmilde 
Ot!arlor ... 

o SR . STOCKLER Dll LiilIA-Humilde, não ; 
muito disticto. · 

o $R. DUTRA NICACIO- ... qne tem -a honra de occupar a attenção elo Congresso. 
Porque dá-se na ordem social o mesmo 

qu·e na qrdém physica. Na 01·iiem so~cial a 
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é nnoi·rn ~J , porqu~ ·,~ à frm;1rnnpto tlq_ cr~a-, E' preciso,s3nho1'e3, nmplf1 · lilJercl~deélo le- de' corpo;·açu.)S ele mão mor ta. E' \erLl ·uJ 1 

1hento•1füdi-;lad11ra, e assim S3n lo 1iiio pó le c,·b\açlo por 'part3 do> estado;;. -,· ·11ue a proµti (JJa,d0 tem dou3 fins. O in li vi 1110 
· - sel'vit'· d·e pecfra: angular p::tra, o systoma de ' E,ti qne:St:b da se d•} :J.Yni ~nr so'1e ~·ania ou tem o direito potencio:nl, ti; rn esse dit·cito 

--_ disc~i1ni11:1çã.o ele rencltts lll1 Gonstttuiç.1o. · a·tto·10 :ii .t do; e,t 11lo;, p)11co impot'ta; a qtrn- fJIHJ os romuw;. c\u 111 w a rn ad re m , bb 8, o 
· o.1tt'O ponto 11ue- mó1tem pr0oçcap.1rlo ó 'JL1e stiio :1Jo e 1\0 l'o;o:ua , e ·lc o~ s0 n oi1, ó de su11- direito i pr·opr icfü:l do. Nc1.s estr; sor h L ttli l 

a -nosn e3pJnnçn. on ln de saliir da1 ui co11 - ~buclr: ; po .1;0 i:11po1·ta q<lO .l 1g11•1113-:- us es- si não s·J t rnd ü1,is;;e em C:.do. l~ôh tra1 ;s ;;usi 
s · 1gr<1/~J. nó·c):Jigo fun cb.men ti.Ll para foz 21' a t,t,_bs autoc1o:no; do Bc;tztl, pouco 1rnpwta. ç[i,o do tjirt:ito. ii. p:·cip!'iedacLJ, do 1lieeit•J l)f)t.m
folici'laue do pJvo, ou -h .\ de ·_ser sacririca.[a rp10 dig-:t:110 >- 03 c .. s'ados s'.lberano::; ~to I31:J.- cional, para·o t êl'reoo do::; fit ct ·Js, é regul:td:t 
de úl,id0 ~devanbu' dias depois a ban.leirn. Lb -zil, comt:111to quJ t'1ç'1.:1103 o qne deve:no> fa-:- por cel'to; p1·inci1Jio3elimitad 1,j:i peht n0ces-· 
sébão JW seió 'da familia brn:\ileit'ct. Gste pe-' z'3 r; i;;to é, de.;c!'imhnl' co:nplct:unente a c3- si 1 la~e rl :t co3xi;bricia.socbl, \X\!' 1 reg\1L1r ::i s 

. rl.o·o 'ha .. véi si 53 s1ci·iílcll' a felerJ.ç[o ·e a phora dt lJni:i.o Lla dos e,t:1dos. E não 111 clif- esp'.·1et'ª' clo ·oxeN1cio inlividualdo·direito , j\ 
Ji:Sd-r,Ütclfi . pl~na,111úi e o nexo lumitio'3 :> e· furte tb1ldaLle cn: ilólimiL:n'-sc eS3<\S o~pl~era~, por- par,t g-ar~1. nlir o fim politic.o. e económica u:1. 
q:í ::) lri: ele prender etitre si todo3 o; p11.c.;itQs que o cri tono p 1ra. eJ>S t LitJl11:i1ttaçcw e bom prQiWi e;l.lcLl. Portanto o E;U1d·) t1im o rl ir c: itn 
d<t .. C·iiíB_tituiçã:) ·rara que constitLum 11m to .lo, conhcc.Ll 1; coibiste cm att1·ib:11r aos estaclos 1Jeintenfr !1est3 a ;snrnpto só.n3t1tc 1ü ra 1·eg·::-' 
n1il coi1jüoótosystematico. füculJade pleiCl1 ele e,tatuirom aquil_lo ~113 af- larisir o moJo elo ao 1uL>i;.ffo, u;o, g-030: e 
. D' ." " . i t• t t t' l . t e•' teJl º" lllll lTI \1 t · n. 11~. : · n;~;·,·1~ tio n, l' º' ll"l.Pd 1cl•'. -1z9Jn .q.as p1~ec:sam?s lo ar qn:u1 o an. es o oy a umcamGn e :t. s1n_ .• ~s .. . , . . :'_::' _ . e - u . .,_ v v - ~ -

paü Ü}· üp1rt Co~13t1tL:tção, porrj'ie a clem'.H\t m:t~fa ~1. t11:1:\ sob:mi.nm e m r>cilaçao a _d.t Funchdo nestes prin cipies, aclu que n"'i•) 
Lt··Z at J ua;1x .ir-o c.1mb10. · Un!J.o, que e sohemna o re,jllL1 os · rnteres,es tem jrutiílea tiva ~stf1. c\lspo.>iÇ'ão relativt1 ás 

Pofé bcnr; mas fü;;.tmol-a como njs E:;tados g01'aes, comrnuns tt to:.lor os e,bLlos. proprfodo3 de corp.J ;'açõ.Js de milo·m )rta por· 
t;11i Ió:g, -niirn ae qtrn possarnoJ, p3lo menos, Isso não import::i. qu ~br,1. -do principio s'.Jbc- nil.-J esta' C)íl rnJClLlo do i:icJn vonion '.c Lle 
füief,i p_;1"5sar ao3 nossos po;teroJ co1ho lima rano ela Uni[o. · . pos3uircrn b::ms. . · 
oi1ra Higna~ do povo brar:ileir:_o; alias, t;re:nos ,. O .ºt!tro pdncipio qlle deve, por assi111,d1ze~', E li 0je, nni;:; do q1n n :rn~1, qntn lo estab :-
o' dósg.o.sto · d8 vel-_a ._ reíorma~J. em peqneno pr:i ;2,11r a tod:t a s~ruc:tura da _n0ss::1 Co_:1s.t1• loceu-sJ o prj n~i;1:0 d:t s:3 par ação d:t ig rnj :t cio 
i,érioJo, , e Ju mais rnconvemo11le em refoi·- , t111,,a), é o pi'111c1p:o eh plena liberdade. E;t:ldo, pcns0 que não so deve tir:ir as c:.Jr
rii ir~:;~ a; _Çonstiluiçlíó no_ Brazil, do que ~m Eu peço v ~ rmiss16 p1ri.i nã._1 ~co:111~auh~w·.o po ~açõe3 de mlo-:norta e3tes rnóios de l1lling'
d211101'ilf-Sü um pouco ·11u1~ a s·nelabr.1çf10. orador· que me preceJe;I. I•;m qnesta0 relt- _re.n os .tin,; a 11ne se proro·3m, porquJ SJri'1. 

, , ('lpoi·Ó.d.ps) · · ' gio3a enteu lo que o legi>llldor não to:11 CjnJ fo1'ir os pl'Íucip'o3 de lillerJ::cle. . . ·. 
·, U.n 'à1'gun'l 'mlo contra a federaçãJ é tir:ido de :l :l'ar si pertenc:rn e5h ou ilqnelia ·se1L: Plc:rn libenhde, portanto; rj_1'1er pam ai.-:
dá J'e1l_tll de, r~ci1_f603 prr p'1.rte de. cedos esta- raligi"..<l ; e- Bisto· é que qstá ·11. ve1•d :1 d ~ irl1 tervenção doJ indivl luas na ordem politiJ:t, 
dos. par.t ·p0Jerem. e:n3t1r ri.o rilg1rnen fader'<l l gra.n .l t·rndailJ dü systcm.1 que adopt.1rnm, ou exercendo o.> seu's direitos Llc n.ocordo com ns 

· e outro 1ü'glll11.ento ó o deül!zillo cla' ·neJossi- -por outra; ·a. Yer,!:tleil'a .nação cl~S 'lél systama. l\JlS e'xistentes, quer na ·aptir.lào p1r.1. ILcquis:-
c\:tcle tJe l1omJg-eneida.Je eh nossn, Jegishç:l), (Azfoiai.lo;.) · . · ç·iio' de pt'bprieclacles. · ' . 

. s<Jb pr,et )xto clen:lo existit'cmentre ·di tfer011çc A Co:-i tít'.1ição 1uil.1 t8m cp!'l vêt' co:n esta · E' esto o rc p:iro que tinh.:t a fa7.or re'lrit iv..-
dJ co",,tmrn> ·ªpar da c! Lfferen'{:i. de zonas. ou ·a 1u::illa c1•ençi rcligio ;a,"·_ m :s ao m~smo mc:üe il decl:traçlo de di,rei tos. .. . . · 
· o: \9' ili' "Umento ap<i vor•,\ porqu.3 diz •se: · Os te.mllo., por urri certo pl'j,1i éi pw, tem f]Ue ·ver Ct\:npr,"-mJ ::i .;;·oe ,~ ::t Jd 11zir aJgtl'mas con.si-
esfados que i.Ião :tiverem i·2cursJs p ,1m vi- c;onÚod,113, · porq ne' n'ão dGY.e . prej udlcai' l?e" dernçõJs a ,respeito do: art.. GJ,, ' §} 4° o 5". 
·vei; in;J. (pJmbate·s, fic::tr~"lo constitui :1clo Lerl'i- nhumi.l. ·o ücve g·arantir a ,cxiste1:cia . tlol!as . O pt'oj,ec'o do Constituiç:í9, p:i1·:1 detcl'm'.noe 
tor·io3 : · · · , · · · · sem pref01'encie1. alguma; e g-arJ.nt1r-Ihes toda .;1s 1111alida • .les de ciü:\clci.o brn;zileir,), f,Ji p:'.; 
"' Orq, •e,3te m::gume:\tJ nii.o ·deve prevalecer a li \Je r.:lado. ·· As diversc\s ' t'Gligiõel3 1110 · de curar subsidio, e nisto.entendo í]l.13 f'ez müito 
de 1.nofo .· : lgum, p:.i rque estou certo que .. o crear adeptos; niLó palas disposL;ões do _g;o'- bem, ·ih ext:r10tf1 cartrx co:'\stitücional cl'o hh-
Gongresso nàb des3onhece que qm111do se f'allón vemo, mas· 1fal:1 lib9 hittJe do seus principias. perio. · · · ' 
0111 t('linsfornnr .csll1Lios po.1uenos em te1·ri- (A.poi,nlos e op•i1:tes.)' - '· ·- At!óplou' o nnsm) princi1)i9 alii cJ:isagrn.lo 
tcJ1 i:iJ; !'oi fals c:nnJo a rfoçio de terri_to :·io~ ~ A existe:1cia da · 1ib:irLl:tde ·reUgi::i3'.1 não é da l o'.ie: ania tciTitot'íul, e prn ~:i ro :1, par,1 
qne l1J. ·n~ constituiç.'io amd1·icana. (d.paiaJ,os) incompJ.rirol com o LlJsolvo.lvimento scien- attribuir i qu:l.licl1ule de cicl ,clii,o IJtWlileil'O, 
. \ T.Jrí·.itor,io.3, n:1 AmericJ. do Norte, existem, tifko. · os mesmos principios qtrn lá: se at lút.varn. 
ui.lo p!íiq f'acto fa cl3pr3ssã.o de um esfad0 em Ui.r SR. H.rff'RESlcx'i'A.c;Ts;- A' mediJa que M·aS no~ §§ 4° e 5' lia n111a di 3~1 osiçiio · quc)_é 

' sua Jig[1íifacle, 11Ü.O pelo facto da mão potente a Sciencfü progrid8, Vi\C ditii iduindo ll reli- j)3CUfolr no [Jl'Ojecto, di:spo~ iç:lo Cjll 3 foi inlt',J
da, lJT( itO deprimir o estado no nivel ela con-' güo. duzid:í , cstoa cclrto, por um peus:11n enlo clc
.füdéÍ'-Íçito ; mas co·mo ·um _proprio naciopal qúe O Sr ~ DumA.NICACIO - l\Ias dahi não cbe- vado rlo Governo Pr-ovi·sor'io, e que Ltlvc% 
;;t. · úú.U\o çlescnvol vo até poder _se-elevú l1 ~3- gu.enns a con~luir que o E~ta ~ o eleve prollillir cloni.ine ;:t cons0ienCia, de muitos, 'mas 'qú:a não 
~ai \o : · _ a cxisten.cb1 das religiõ::is; elle quer a pie·- tem um~t legitimiLLlde tal' que po3~a, c:fonver-

ó _i):itei:.e ,Sf:l elo E:faclo . é povo;tr os terri".' na libJrdatle, e é ist() o eu El3fon sastentlndo. ter-se em pt'Eice'.to legis liüivo. .. _ _ 
to1'io3; ·porqu.e e3tes illcullos de nada. ·valem e i\fas-a plei11 ltberd.tLle não · está cons'.l.gracla Si bem quo esto_ § 4° fosse _inspirad'o por u 1~1 
l:(htüd a ·.A.mehc1 do Norte chann-teri'itoeio no pl'üj ecto elo· governo; ' e! \e · .excltre certos sen timc:1 to di;i confraternisTÇão'; e direi· me.> mo 
-i.quelle que ficl1 sob a administração da ind·il iluos· cio cxercicio cio voto, principio de __ graticlã.o . p«r[I, , com us eE:trang:8ie9s que 
Lniifa:1;niio' t1arD, por rissim dizer,'1 lministrnl-o com quo í1ii.o concoi·do. Já 9 disse cm circular rc31dta111 aqur ~10 dia 15 de nov.m}1l~ro de 1889, 
ilolilic:u11ei1te, mas uo sentido de desJnvol- antes d.t minha clei.ção, co repito agora, por- e que, por ussan d1zcr, ~.clher1i;-am a · r;ova 
vol-o, c!ulllal'. a. immigraç:1o, para í[U3 se que é preciso mo3ll'<ll' a minha coherenc·a. ordem ele cousas , collo~ando-sc :_ i · testa dó.; 

· cle.ie1) vol v ~t e se c11pac1te. em fit'mar estado Euniio aJmitto restdcções em·materi:i. po- serís negocio3 e n:lo mostraram · desco'nfi'il.nç', 
['..t1tonomo. · . litin com o fundamento de religião; isto é, o _que no3 tea1ü algumas dilllcüldades pc-

0 brg.rnismo co:.itra. a diver.;;lilade de legis- n[o ·ri;Imitto que 's3 nbgue p dil'eito do vo to rante as potencias estran :;eira.s, q·u.e pr'ocurr
laç16 ni.i.::i 'cfrlh :l de 1nodõ ::ilgurn, porque ta.los a e3te ou·aqnollo in•lividuo .. porquo tem c,ta riam· sústentar os dirnito3 ele seils s·1bditr s 
·s1b .li11 :q·:1e, no 'Brizil ; a; l8iS nl'tci sã.o ápí)li- ou i1quel a seita. roligiosa. ; · que fossem viol'aclbs; a estes entendeu o Gc-
caclas uniformemente e dig-1 ioto sem entrar UM S'1i. H.EPRE.>ENT,\NrE-A ineJel.Jilichde verno 'Provisorio qne · devim ·dec\a-rar 11ue 
'em de3envolvi1ncnto, porfJue· preciso do cios padres j:l foi supprimid t. · fos ;;em cónsiderados ciclaclilos brazileiros. . 
te'l)po pam tratar ela nnteril1 do titulo em O SR. DUTilA NrcA.c10- .Nfas no capitulo 'Estou de accol'do em· se considera!'cm bra-
'cliscuI;_(j.o. · . - · que S) .tfüoute veda o direito de_ voto aos ele- ziloiros ·os ostrangeit'os r esidcntos no I3bzil a 
·' 0-fd.éto . do Estado teP a f.1cultlade de legi~- rigos ele orJens monasticas ·. e ou troo, ·qu.e sã.o , ·15 ele novembfü, em equjpa.ra.1-os mesmo acs 
.lar, ü:füo quer dii~ r que vainos desfazer em suj eitos .a voto cio obcdiencil1. (Apartes.) E~b br,i.zileiros nato;; nns discordo ir1teirari1cn'.e 

·, myr[·ades·os corpJ3 legisbti 1'03, pJl:1 vaidalc e:i:clu5ão nii.o éjnsliílcad:1 dé . modo algum. Si do mo lo que estal.Jelece o projecto constitn-
de ca,çh estaclci ter legislaç[o cli ver;Ji . Não; só o E;,i:ado não g:i.ran tá l1 existencia. · destct ou c-ional 1 pol'que elle 11uei' qne a .aclopção tia 
nii.o Jüi.verii ho:nogeneidacle 'm1s modàlidadcs dl1'}uelb religiãr ; si ·existo o principio capital ilova naciona!i:fatlc pelos esti'angeiros a1ui 
·'fi.al'tjct1 Ii_{res _ d:t~ legislaçõe?, que hão de re· da sepêlraçiio d~ ige?jo elo Estado, clahi_decor,r<i residentes seja, por assim.dizer, deprehcn1füla 
flecl1r a1:1,peces31dades peculiares aos logare3 que o Estado n<io podo t n· 1)en.humr1. rnterte- cio silencio delle3. (i1pó'ia'1os .) · 
e·'Costl!nies cios di.frerente3 estados . E cm vi1'- ren8ia na ecotnmia das seitfts rolig-io31s, Orn., ·setihores, isto tem um grave inconve-

" tude disto é ·que a •Constituição deve conferir s'Ll vo em casos de pet'llli'bação. cht ordem pu- nien'te _; pa.recG que o legis°Iac!Qr costitucional 
U.?S esbdos o direito de legislarem n'.1 ordem blica. · , - . devnssa as intenções elos individuós p1ra apu-
-commercfa.l; civil e criminal. (Apoiados e iuía Si o Est:i.do, rerito, :: iio garante a est« ou raesi elles querem adaptar a. nricio1nli.Jade 
a1ioiçidos.) · iquella religiã.'.l, si to.las são toler,td:.1s, bm- brazileira. · 

O Sa. ALEXANDRE STOCKLER- V. Ex-. está bem niio tem o direito o Estado · de evitar o O SR. VEIGA-Dwe precede!' a deQ]araçfo 
'de accordo com à p'l'opagaada qu3 su;tentou voto pJlitico ele um ciladão, simplesmente de que qü "rem. · · 
com todo. o brilhantismo. _ · : pelo t'acto de clle haver presta• lo um voto de O SR. DUTRA NwAero-Por ()utro lado, pa-

. O .SR . DUTRA. NwAcro - A unilacle ele le- obeclienci:t a esta on áquell a; seita. · reco que se quiz EJvitar u11i escrupulo que 
gblaçã,o não póle nem deve existir no regi- ü>.r SR. H.EPRES!']NTANTi;:~ Apoiado; este jlllg-o nã.oj1ntiticado, de dizer-se que' cs;es 
men que vamo3 adaptar, cio coBtrario ·não te- é que é it verd:Jclac\eira: dontrina. e~fl''.ll1geiros não se p!·evaleceri:lm da mrtgna-
1'em:n uma · republica federativa, teremos u SR. DUTRA Nrcü ro- O Est1do não tem nuniclacle do procedimento elos brazi-leirm, 
uml1 republica inonarchisacb porque, hwendo o direito ele se envo\ ver na vida cconomica de . . que transformardm a sua 11atria ém Republic~ , 
uniJacle de legi3lação, o ·c3ntro terj, toda a qul11quer seita rel.igios'1, seja ella catl1olica si estes exigissen1 a doclui'ação C!'pressa .'da 

· omnipotencia, e o.cent1·0 é a. cJnt'rali.>nçã.o po· oti protestante. So:nente tem que ver quando nov:i. nacionaliuucle, porque elles passariam 
:Htica e a céntralisação não é shão a monar- clln~ se oppnzerem e perturbafüm a .ordem como inclivic\uos que rep11dhtm a sua antiga 
·éhi:í. disfa.rçada , A H.epublica. que viver de- so~ial e publicn.. Por cs;e inoli-vo, Sr. presi- patria. · · 
baixo de um r(lg.imen tal, não pócle ter oütra dente, voto contrn esta exclusão, . assim como Este argmu'nento tem, à primeira 'vista, 
.cla$&ífic.i.ção sinfo o · d'isforce da. institu·içã.o voto tambem contm O' rcst.abelecimento dtts vigor de procedencia, im.s no fundo úão ex

·_republicana· ein uma, rept1blica ·monaNllisada, leis prohibili vas ?·e posse d~ bens p(~1· parte prime cousa nenhmm. Pois si o estrange~ro 
:- " .... ··.-·-·~ 
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não t1ccl:ira rcsitiv: mrnte 11or nm nela de evem ser. p:ir esle.i meios, que dito lo.;:ir a 
'Yuli<,:ão SLU que quér adoptnr a p'...tria bra- demliaraços, e 0u 1Jão quero vêr um pi:incipio 
z11eir.1, porque incorre em censu1·a, elle dei- da Constil uiÇão i:on les ta lo 11 1 pr.;ticq. 
X<H'á 'Ue ii:correr nelln, si isto é censuravel, O 0mbaraço é f.L ,~ il d'3 dai·-so. Si qnizermos, 
p3 o facto d;,1, mlopçã.o tacila. do silencio do est1'<1ngei1·J, concluir que elle 

o ::iIL .. llI?l~AES E 13,~RRos-y. Ex. quer que adaptou noss::t n.i cio :wlidade, é poosiv~! que 
a Const1tlllçao rnpub:1ca11a seJa menos !1b3I\Ü elle, cm um mohlent·J uildo, q:rnn .lo exijamos 
do rp:w aconstituiçãornonnrchica de ·18'24 ~ o cu mprimento rle um onus, de um[t o'.Jrign.-

U SR. DuntA NwAcro-!'liVJ, soo l10:'. ção inl1erentJ .á qua1:Ll:1 dc de cicla1lão brazi-
0 ;)R. i\iottAES E B.\RRos - Poi:> essa CoJ- ldro, no; dig:1, pr1ivcllece~11lo-sc eh contest:t

s tituiçito a.dol'to;1 os <'Slrnngeiro:; então exi3- çi1o que o governo de su ·t patri<L ten ln !'eito: 
t entes sem exigi.• decla1\1ção algu1m. « Eu sou ciclutUo cstrange'.ro o iüo brazi-

0 Sn .. JJUTHA NicAcro -Não , adaptou p1r- "irJ. -» -
tucrnezes. u~I StL REPR ES:·:;o,-1'.\X'l' :;: - ]3;0 [lCQ!Jtece u SR. lvloRAEl E IlARR.03-0s. pwtugnezes até com o.> e:;tn1ngciro3 :1att11·ali3:tclJs, e so
e~· •. m os estrangeiros que então hav .'a no bretndo _com os ingl ezes. 
imiz . . O SR. DuTa:rN-IC.\CIO - .\hi ha doca11enfo 

o SR. DUTRA N1cAç10 - Pnra o procech- comprobatol'iJ. 
me:Jto 1la Coustiluição de 1824, actuou uma UMA voz - Manifeotação d,i vo:llil.dc. 
i·azão e3pecial, um[t razão especiafüsima, que O SR. DUTR.\ Nr ~ACIO - Eu eute:i :o que o 
fri:; ::t re:; che•>are1 la e espero que tal \"ez con- ' facto do es tr;rng- nro d ·clar·ar que opt:t po1· 
~"'[t ver o no"ore representante ele S. Paulo nma nacionalidade, Ii iU é um fucto tle:;:d :'o3o 
c:oºucordar c9.rnigo. . de re ,,udio ele sua p rtria. p,,js que! um llo-

0 SR. MoRAES E BARROS - Os estrangeiros rr.e:n emig,rn de um paiz para outr.o, perde 
de 15 de novembro até já slo eleilo1·es repu- os pontos ele contacJo com sua p:ürb, porque 
Llicano3. no p::tiz on,JJ ' el!e re~ide encontra fortlio i, 

1 o s 1~. OUTRA NrcAcrn - ChegMei lá tam- familia, amigos, ln de manif't'star-se um 
l.J .;ni. Ji1 tleclarei que sou pela equiparação a ego.i>ta qu e não queira compJ1:tilhar o3 onus, 
nô3 brazileiros natos, dos estrnngdros resi- e sómente as rnnlage:1s da socieiade em r1ue 
dentes nJ Brazil no dia 15 de novembro. viv:e '? 

o SR. MoRAES E BARROS - Nós, que a1ui E;se individ.u0 ln de, pelo fals:i p1i icipio 
estamos viem :s cornos votos desses estran- ele não querer repudiar a p:üri,1, CJl\o;ar-se 
gliros . ' em pos;ção c.:im·nnua 1 Não, ate é nobre um 

o SR. DuTRA N1cA.c10 - Pois estou d!zend.o individuo mostrar ciue nã.o é egobtn, bto é, 
que sou peln, eq~ip.iraçK.o .delles .ª. nos em que ass•m como quer os commoclos que il. no vn, 
r elação ao exercic1ó dos Ll!l'e1tos pollttcos. soc:e !ade lhe fo~n ccc , qu ~r lambem cn,rregar 

Croio qu-e o nobre representante não pód0 com 03 onu3 que supportam os n::icionaes p·1ra 
,exigir mais de mim para estar de accorJo ter e_sses com modos. 
com s. Ex. neste sentido; dis~urdo apenas Já S3 vê, portanto, quR essa ci<'cumst:J.ncia, 
quanto ao modo, e peço permi~são pnra expór que parece u pesar p(tra opt 1 r-se p3losilencio, 
0 meu pensa1?1~nto. . . . peli: inacção.' ·e.amo r~oLlo de coibi '.~i·a~'-S3 ci-

A Constitu1çao ado;:itou o prmc1p:o de con.. da•lao braz1le1ro, nao deve contt'lbu1r p:tr,1 
cluir-sê do silencio do cstmnge1r·o qne elle que ac~eiternos o mo.lo engendrado pelo§ 4. 0 

adoptava a nacionalidade brazil.ei1·a. . . Nô3 elevemos es tat:elcee1· que serão l.Jt'azi-
Vejo nisto ioconv~n~ente.> , os qu~es JU. se l ei~o~, n:is con :ti~çõcJ do§~º! todos o~ eslt>crn

maoifesta, :·am no do:rnmo mesm0 da d1ctadura gmros quo reslliam no Braz1l, cm l::i de no
peia t ·oeê1 de notas d:pl?11Hüic;1s (apoiados); vembro, m::is que dach1r.1rem por um meio 
Já , Houve n_ações europe'.l S que reclamaram publ.co.. . _ 
no. itra este facto . . O SR. MoRAE3 E BARROS - Essa dechtraçao 

lJ : 'l Stt. REPRESE)ITANTE-'- As notas d1plo- é que ninguem fará pelo amor ás suas pa
JU'.l.tie:lS foram victorios<lmente resp J!ld1tlas · trias. 

o SR. DuraA N!cAcrn -Foram respomlidas, O SR. DuTtU Nrc.-1.cro - r~u b_concluir. 
n1.1s a q'lestã0 esti de p3. P.:idiamos ainda corl'igir estabelecendo que 

o SR. ;.'RANcrsco VEIGA - Os governo3 es- serão brazileiros, não só aquelles que ó dcclt\-
tr::ino·eiro::i se convenceram. rarern, mas aq uel 'e3 qu::i J)Or qu1lquer meio 

o "sH.. DuTRA NrcAc:o - Os governos es- positivo deixarem transpárecer e,sa tenção, 
tran,,.airos 11[0 celebrnrnrn nenhuma conven- como por exemplo: p3lo alistamento .eleito
çfo gom·o goYerno brazileiro. ral, ou imcreventlo -sJ nos !Joletins do reccn-

UM SR. REPRESENTANTE - Nem precisa- seamento na1uella qualidade. -
mos de convenções. Esle systema é o mais liber,tl, porque con
, o SR. Dum.A NrcACJO- .\ que3li'1o é • muito cilia os escrupulo3 que entenJo náo deve 1•ern 

:melindrosa. A este re~peito en tendo que a existir, porque é nobre, para o estranll'eiro 
lllill)[O brri.zileira tem o :1111plo e pleno direito qu3 re~ide no paiz; ·optar pelct nacionali1ade, 
ife constituir-3e som intervenção de outra porq~e ninguei):l d.irá que será p tra au?erir 
,1. ~fo ; mas a- exisbncia de e_strc1 ngeiros em lucro3, porque a qrra iunde ·de ·nacbna l im
q~·n.l.p1er terreno é u111a que5tao de relaçõ:s po·rla tambem onus. 
ili> Jír-eito publico privado, para a resolução Já existe uma emenda no sentido que deve 
dits quaes VV. Exs. hão de C?n·~eder-rne per- ser additada., co:i'.'orme os pri'ncipios que 
misil'ío p~ra, dizer: as nnçõJS fazem até com- expuz. 
vetições especiaes. O 13ralil pôdo cooslituir-se OSR.MORAE3EBARRos.,.-Em1824 nino·ucm , 
'Silt.11 :1 intervern;ão de qualquel' outra naç(lo ; exigin, osoa declaração dos estrano-ei·~Js, e 
mas asstm eomo nós quel'erianws defunclel' os ac.tbavam de ser inimigo3, contrci ºquem se 
nosso3 cuncitL1.dãos que se acha3sem em terri- tiniu feito a .independencia. V. Ex. quer quB 
t orio estrangairo, as pot.encius estr.mgeiras a Repu~Iica seja men0s li!Jernl que a mo·· 
"teom o direito de intervir, r.o menos pelos narchia. . 
1Jtl , ics diplomaticos, par:i .ª resolução elas O SR, DuTRA NrcAcro-füi ele permittit• que 
<J'lle:Stões atlinente3 aos d1rn1tos de seu~ cicla- conteste S3u apnrte . Quero apenas a exaclLlão 
dãos. . _ . . do.s pri_ncipios ,r~1a1~it.esta_?o-s~. J.i. di$se que a 

O estmnge1ro declarallo brazile1ro por esse lei seria um pr111c1p1o ·vao, si encontrass 3 em
me~ > traz inco111"enientes praticas, o, sonho- baraços na prat 'ca. 
i·es ;.1, lei é em, si um principio ine1te , uma 03 _cntrangeiro3 tiveram dun occnsiões 
re<>'ri1 j :ll'iclic11; m~s . c:imo pl'incipio inerte, pnr'l. se cleclm•arem: ou alistando-se eleilo
•es~riplos por caracteres em um pe:laço ele pa- res, ou inocrevemlo-se nos bal1itins tlo re~en
Jpe l, ella nifo tem valo_t' sinão quando salrn seamento. D13vemos moliftc::ir o§ 4º, elimi-
1tles:;;a, posii,;ão par<"\ manift?star-3e no terreno nanclo o princi liio do bilencio como meio ele 
~los factos. E,' ;;;i a lei. 11ão pócle tl'.1sladar-se presumir a vontade e suuslituindo~a pela ma
.J13ssa domir:.io da inercia, p::ir;; o dominio po- nifestaçJ:o expre .. ;sa, co11segnindo-a com a de
·;sit :vo, pal'a o terreno dos factos, e reger com claração foib por qualq11er modo po:-itivo. 
,seu imperio absoluto as relaçõe:; juridicas, O SR. CoH.RJtA. RARELLo - No recJns'.la-
:seg .~e-se que não clefo .ser ~tlopiada. . menta_ ha um[t .diffi ~uldade; ha estr.1ngeiros 

J•;u admitto que os c1clc1daos eslrange1ros que nao fizeram daclaraç[o alguma de que
que assistiram ao fact~ de 15 ele novembr?, reran~ continuar com a nacionalidade e que 
\)resta~·;un sua cooperaçno e tornaram-se d1- nas ltstas de recens3ameo to cleclci.raram su:t 
gzos de ~~r cldadãos briuileir~s; mas não o qu1Udade ~e _esJrangei;o. ~ 

··o SR. DuT-RA NJcAcro-Bem; mns estes ma
n ife.>tarnm vóüt\dc ex pre.>s::t de ri ão q nerere:n 
nccei tur· a Ji acioaaliJnde brni leira. lMtis· 

'factos corroboram o meu argumento. Scgu·e
sc>~ '[ioi:; que os estrnn °·eiéos n:'io ti zera m 
cleclµ,1;(.lç'n.o , e entretanto "servem-se, do bole
l\rn de .re;ense[tmen to para deela rar que co:1-
tinmun a ser es lr~wgeiros . Esta. hypolh%e é 
[1ras·11ni vel, é abjo\ u tqmonte 'vonfic-tVeJ. 

A líyt))these de impor um o:rns ao e.:;tr;111-
g.eir0' 1juo nilo ti ve:sse f ito cleclat;<1Çiio tb per-
111(1.lle~Jr co no c~tr;111geiro. durante o pr.1zo 
lixado pela Constituição e elle re~u ;:1 sse cn n
pl'ir e te ou·.13, hvJc:t:1tlo a ""ia qu .llii.l .1tJ.e úe 
e,tr.1 ngei r'. 1, -provoonri:1 c,m fl icto~ nas JioS3JS 
ro\nçõe:i uiplo:1i:üic1s com as outras ll'l<;õ?»· 
E~te p:·incipio nO:b tra'.[ uz iri..i. a verdadeira 
li llcd:;J ·, porq ~ie e3l.L não está nisto que di.1, 
o uo'we represent:rntc, mas no .systernn que 
qu.?remos su ':Jstituir :J.o do proje:)lo. · 

p, eciso respo:1 ~e r ao no::.re r.:i 1J1 'e3ent dl te 
po1· S. Pa:.ilo, n:i. o~Jjecção riue s 1ppoz ti1'ar da 
Carta--Con ;titucioiu!_de _1 82-l. 
· A Cc1rtn de 182-l não declaro ~1 que os o3tfiLll

gejros re.,iJente3 no 13razi!, na époc[t d[t pro
ct:.umção da, indep3ndLI1ciJ. do i'mperio, fo~
fi '31U lir.iz ileiros; clec ' a~ou fJlB o; portug·uezes 
1·8si l'on tes no- llra~il, na época da indepcn
dt3ncia ... ·º SR . FRA)l~BCO l'EIGA - E- ,1ue aclh ;rj~ 
se1n â. ln .lt' pnndenci:L 

O SR. Du nu. NrcAcro - · ... sei ittm consi
dert1dos b;·.izileir.:is. 

O. SR. l\'loRAES E BARR03- Portug,1 l teria o 
tlii'eilo, de l'dcla:nw co:no as o:.itras ll:lÇÕ).i. 

O Sn .. DUTRA NrcAcro-Nes:;~ . e 1so, Por
tu7n.l '"l'eclamaria contra a prochtmnç:)'i.·1 eh 
inue'pen 1lenci:t do imperio, qu.:i jit estaú1, ne· 
go;:Lt\la na-; drteJ portugucz:\s. !<: tanto btJ 
é ,v:erd ,1dt!, que a cJrttL portpgueza de .29 de 
ab 'il " de 1826 declarou express unen te, ad
aptando t 1rnb:im o principio tLt so'.:Jer;in;a ter~ 
ritcr al, que sel'iam · portuguezes o; na;citlos 
em Portugal e suas c0!onia~, éxc3pto o; q.uJ 
já eram ln'ilzileir\ s em virtu.le da in .lepen-
tlçnC'ht e fuúcl;1ção Jn i:1iperio .do Brnii l. . 

N:lo está lá isso po1· estas pabvr.1s, m'is 
e;'·; cm sub.>bncia. Si Pol'tugal pro'.eAnsse 
q .: , :Jto á quaJirlade de l.Jmzilt:it•os para os in
cti. :)uos a1ui ro3i1lentes, tel'ia protestado 
•'psJ fuctJ co:itra a independencia do Brnzil. 
· Po1-tanto, S·3nhor.;s, si ·o projecto de C1in;li

L.1i'ç'io ainda quiz n ~ste particµlar 1wo:::1H·.1r 
su!J;fdio na carta ele 24, foi infeliz, po1\111e 
tratava-se entiió ele um caso restricto, parti:. 
cular · a uma nacionalidade, e tanto isto é 
vorcl<.1-·'e, que a constituição ·port uguezn, j usti
fica a declaraçã.0 feit<t na carta constitucional 
IJmzileir 1. 

O S!t. PRE >rn:;:"TE -Está t erminada a hora 
cio or,1dor . . 

O SR. Dul':l1\ Nrc.-1.cro - Vou concln·ir. ·o 
outro. [1arngrapho subse111ente tem o mes1no 
incon veüien te. Estê p::iragra pho 5° do proje~to 
par~ce ter sido compilado da constituição me
xica·ia . 
. No Mexic_o e3ttb3leu-s~ q:rn sel'i un m )

xicano::; os cithd,íss quJ ti ves3e:n -·p1•opl'ie
dade~, ~erritor'iaes em qu;d11uer· parte ~..i. 
RepubllcJ, pwecenclo que o .Mexi.::ó reteotr,t
hi,u-se :lOS tel1l[J '.l3 em que vivi,\, S01) O itifluxo 
~it const-ituiçiio he;;pttnliola e deixon-se lev;<r 
por_niei~ d~ __ uin iníltuo direjto do principio 
J11 . C?~s~1tu1çao hespa;nhola qne d_etermi n·:,v;1 
qu~ s;rmm hqsp:rnhoes os que ndquirissem a 
bµ.1,guezi <L (venciwlad) em qu.tlc]u3r parte do 
l'ellJO. _ 

.M.ns o nos;o proj }Cto do Cl.)nslituiç!io fui 
tal v·ez mais coITecto do que a: oonstitnição 
m~xic.ana, porque o Mexico, adoptànlo o o.>ta
t _u~o. pe33Jal para, determinação dy, 1incion !.li
cl::tdl3 m·1xicana, estabeleceu qtD · o il1divi IL10 
qJe,a,dqu irisse prop1•ieclt1des, que tivesse fütios 
mexic'.u1os seria mexic:rno. 

6 1.io330 projBcto de Constituição ex i"'e . mai; 
exige que o individuo case com mull1gr Lirazi: 
leira,, qu~ te1.1 ha 11.1 ho3. bruzileiro.> e proprie
dade t arr1tor t,i.I, e e mns correcto p:ir.1110 ad
aptou o principio dil soherania territorhl. . 

N~o contesto · a legitrmi~lade de3s; disposi
ç\,in; contesto o principio de l].·.13trfogir o poder 
publico brazileiro a deprehendet' do silencio 
Jn, inacção do in.J ividuo o facto dtt udopç!iu dl 
!l.~cigRn lidaqe,. 

'I 
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Portanto, para. ·ç1 ne nlio flqul3 rn ·ae p-é estes· 
pl'in c~ pfo, p::i ra que _elles não venhani,, por 

· assim. cl1zee, da-r Jogar a con-ílictos como sue.
. c12J ~u no· tempo elo imperio com relação a 
Fmnço·, a respeito ele nacionalidncle visto 
como a covslitnição fraqcezaadopta o est:üuto 
pessoal, entendo qtu devemos reformar esses 
d0us narag:raphos no_ sentido que acabei ele 
expor afim ele se evitarerii. conflictos. 

Si pucl'esse do füi.lclo da minha. obscuridade e
tl~• .m.inlt-a fra'gilidade (muitos nlio apoiados), 

, tlI ngiaao_ Congresso um pecliclo,ao abandonar a 
· tribuno, . cu diria que o Congl'esso comprehen-
tle::se bem a. . sua alta missão e moclelns3e a 

· nossa, Consiituição pelos principios 'elevados e 
. tl_emocr:ll1cos chi, fedemçãb e ela m11is ampla 
. l 1.bel'Clacle paea que e3S.\ Con:stituição se torne 
uma égide basta·nte vasta, que posslt n,bri uar 

- t·JdJ, a .familia brazileira e conduzil-a aos seus 
. g·lorioso;;; destinos . (ili11 ito -bem! ./J1itito bem! 

O or<1do1· d comprimentado por muitos Srs. 
re.presc11ta11tes.) 

- D:SCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 
16 DE JANEIRO DE 1891 

O Sr.José Hygino (Movimento de 
attcnçao) - Sr. presidente, o nobre ministro da 
.i ustiça, resp.ondendo as representaçõos que 
lhe foram dirigidas por diversos magistra
dos do Rio de Janeiro, de Pernambuco e de 
OUtl'OS esta.dos iIO sentiâo de Ser mantida a 
unidade do poder judiciaria, teve occasião d1r 

· ex pender as razões em que S.Ex. o o Governo 
'' t:r?visorio se. fundara1r: para preferir o prin
. op1o·cla clual1dacle aclm1ttido no projecto ele 

. ·Constituição. . . '· 
. N<t mesma ordem ele idéas e ele considera

" çõ~J abundaram os defensores cfo projecto no 
ser.o da cop1rnissE(o especial elos ? l qua-nclo 

' aht se debateu a materia da 01;ganisação clô 
· poder judiciaria, e ainda ha pouco as desen

volveu brilhantemente o joven e talentoso 
· cle-pntado por Goyaz que me precedeu nestà 

tl'ibuna. 
Devendo flU erei\. por isso, que aquellas ra

. zões elo nobre ministrà dei justiça são os 
· argumentos capitaes dr,s defensores ela cluali

clacle· ela j L1stiçil.,sobre e lias versarão as consi
·' d_e}'ações que pretendo fazer no intui.to ele j ús-

ti t1car o meu voto em favor da emenda substi
. tu:iva ap1•esentacla pelo illustrado magistrado, 
· deputado pela Bahia, que baseia o seu sys
. tema sobre o principio contrario-o ela uni
! tlacle elo poder j uclíciario. 

As r.;tzõ3s contidas na resposta elo nobre mi-
' n istro aos magistl'ados se reduzem a duas, 

uma de theoria e outra d.!J conveniencia poli~ 
u:a. A primeira se formu la por este syllo
g·1smo : os estados, que fazem parte ele uma 
federação, são verdadeiros esta'rlos e como 

' taes sàberanos. Ora, a sobel'ania cornprehencle 
o potler legislativo, executi vo e j udiciario. 

· Logo os esta:los fede1'11 élos niio puclem deixar 
_ .,de ter poder j udiciario, sob pena de ficar mu
-11 latl[l, -a sua sr, berania . 
·" A conclnsão deste raciocinio ,Sr. presidente, 
·é l'i gorosá.mente logica; a premissa, porém, 
c.le que ell a decorre .-:a ~obe_rania clo3 estados 

'. feclemclos - me parece ratlicalmente fals:-t 
(11poiados e 1uio apoimlos). . 

· Sei, Sr. presidente, que a trilmna' parla
. mentar nii:o é propria pa,ra nella apurarem
. se q ne,itões esco lasticas . 
. O SR. AMPHILOPmo-Esta tern todo o ca-
_ l.iimento . 

O SR Jos1:: HYçrno-As constitniçõ3s e as 
)eis se fazem p1r1i, as relaçõas concret.as cliL vida 
.nacional e elevem SGr consiclerauas, antes de 
. indo, sob um ponto ele ·vista pra.tico. (Apoia-
clo~.) ' 

. I\fo s, Sr. presidente, quando os defensores 
rlO" projecto ele constituição se baseam em 
.uma pur[l, tlrnoria e clella tiram os argumen
tos com- que sustentam abstractamente um 
. sysümm inteiro de organisàção judicLH'ia, 
q üanclo fazem dessa -theoria o eixo em torno 
,do q.ual gyram todos os seus raciocinios, não 

. • . .S 3 pócle levar a mal que os que impugnam 
i1esta parte o projecto se envolvam .tambem 
,em questões tt crnclemicas, e, par::i, clissip~H' 
et'i'03 de clontrürn, iny oquem os principio~, os 

postulados e· os füais elemen t::nes da. sciencia. 
sobre o que seja a soberania, o pocle1· p.ublico, 
o regímen -federal. . . · 

Antes ele entrar nesse exame, elevo àdver- . 
ti r rine não me p'.l.rece isen 1a. de perigos a 
theoria da. soberania do3 estados, maxime 
quando· preconisada e apregoada por um 
membro elo governo, collaboraclor do projecto 
de constitüição, e que lhe dà assim uma consa-
gração official. . _ 

O Sa. AuARO CA VALCANTE- Na America é 
theoria mort::t. 

o SR. CAllIPOS SALLES (Ministro dá Jitstiça) 
- Estou com o direito publico rnodemo. 

O Sa. Jo~É 1-IYOINO- O il1ustraclo ministro 
da, justiça não ignora a imp'ortn,ncia que e~sa 
the_or1a teve n:i, historia politic-a elos Esta.clos
Umclos da, America tio Norte, a influencia que 
exer.ceu sobre os de3tinos ela grande nação 
norte-americana_ 

S. Ex. s1be qu"e eUa foi alli a bancleira, 
em torno ela qual se agTuparam os partidos 
que,_ obetlecend_o a tendencias centrifugas e 
clesv1rtrnmdo a rnclole ela federação conside
ravam a Constituição como um p:wtd, e reclá
mavam para. os _g·overnós locae3 o direito de 
declarar nullas as leis fecleraes contrarias aos 
preceitos coustitucionaes ou otrensi vas doa in-

. teresses particulares dos estados. S. Ex:. sabe 
que e~se fa lso principio não cessou de agitar os 
es~irilos e d_e e~citar as lnixões partida.rias,. os 
odws .e as r1val1clade3 entre os estados, sinão 
dopoio que os seus defensores, levando-o até 
ás consequencias extremas,appellaram parJ. a 
iiltima ratio e succumbiram no campo ele ba
tal lm . (Apoiados.) 

Ji em 1798 e 17\:!9, sob a influencia ele Ma
dison e de Jefferson, a liás collaboradores da 
constituição, os1 e·sta,dos da Virgínia e do 
Kentucky tomavam resoluções, nas quaes se 
declarava que os estados federados eram so
bemnos e independeu tes. Foi, porém, nm dos 
mais habeis d'entre os estaclistns llo sül, o 
senador John Calhoun, quem fundou a escola 
da soberania dos estados, formulando e pondo 
em voga a celebre doutrina. da nullificação. 
Dei.la se prevaleceu em 1~32 a Carolina do 
Sul para declarar nullo e em vigor o bilt · 
federa l sobre tarifa -aduaneira promulgado 
por Anclrew Jackson ; aQto ele rebeldia que 
e~1Joz a União aos perigos de uma gtierra 
C!VIJ. . 

A' doutrina da nulliíl.cJção succeJeu a da 
~ecessão francamente defendida pelos conti· 
nuadores das iclé-as ele Calhoun, bem como a 
ela neutralidade ou não coerção, que não era 
mais. elo que uma variante daquella. 

_Dada adi vergenciados in teressos dos estados 
escrovistas do sul e elos estados incl nstriaes do 
norte, era de prever que tae3 ideas produzi
riam todas as suas consequencias fütaes. 
Veiu a guerr<\ civil de 1861 a 1865 ; e com a 
derrota dos estados ~ dos partidos do sul a 
theorfa ela soberania dos estados ficou ele tal 
modo ~lesacreclitacla que o norte vencedor não 
julgou necessario consignar nll constituição, 
emeJ1clada depois da g·uerra da secessão, uma 
declaração expt'CSS:1 em sentido contrario pat'[l, 
prevenir a ressurreição tl<i escola de· Call10un. 

Assi rm a histol'ia politicados Estados-Unidos 
nos clà a pr'OY[l, pl'atica de que a theoria da 
sobet'anüt elos estadci3 não se compadece com 
a índole, com a essencia do regimen fetleral. 

_ UMA voz-Soberano nos limites traçados 
pela Constituiçã.o . 

OUTRA voz-Então não e soberania, é ques-
tão de direi to posit ivo. . 

O Sa. Jos:rl: HYmNo-A ccnstituição ameri
cana cr~ára um suprerno t~'~bunal para julg·ar 
os conflictos entre .a Umao e os estados e 
entretanto estes, em no~110 ele sna soberania, 
al'rogavam-se o poder de declarnr nullas as 
leis federaes, 

o Sn.. CAMPOS SALL'ES (ministro àa j ustiça) 
- Niio l!a soberania que não sofl'ra li mites . 

o SR. JOSB HYGlNO- Torna1;ei da qtJÍ ha 
pouco em consiclernção o a parte ele V. Ex • 
para mostrai· que a soberanin, nfo · soffm 
outros limites sinão os que siio postos pelo 
proprio poder soberano. (Ha outros apartes.) 

Si passarmos elo terreno elos fnctos pam os 
lirros ele sciencia aflm ele procurarmos nhi a 
fili nção e o desenvolvimento tlas itl6as dos 

,-·209 

publicista_s sobr~ a questão de saber a quem 
cabe a soberaúia no regimen federal , ve1·emos ' 
que em primeiro Jogar occor-reu ::i idéa, tle 
considc;:oar-se a soberania cli vidida por partes 
aliquotas, digamos assim, entre á Uni~o e os 
cstatlos fedemclos. 

Foi Jorg·e Whitz o . public\sttt que, -modifi
cando as id~as representadas por Stahl .e 
outros, formulou a theorüt com a maior cla
resa e precisão, sustentando que na füderaç.ão 
a soberania, não pertence exclusivamente ii. 
ünião, nem aos estados, mas a ambos, isto é, 

.a cacla um nos limites ele sna compe.tenoia. ' 
(Apoícidos.) 

E' esta a theorta ela divisão da sobei-c111ia., 
q.ue, segundo me p:trece, o nobre.ministro da 
justiça defende . -(Apoiaclos .) 

Em certos dominios da viela pnhlioa, diz 
Wa\tz, sober:wa é a UnEio, em certos qutros 
sobei·anos são os estados federados. A União 
como 03 estados federados são verdacleiros 
estados, e para cada um delles a primeira 
necessidade é que sejam independentes de um 
poder estranho . 
. A simplicidade e a apparente claresa desta 
theoria, apadrinhada por um nome illustre, 
deram Jogar a que ella se genemlisasse e re.i~ 
nasse quasi que exclusivamente na sciencta 

·do direito publico. . 
Mas, depois que a fórma feueral, adaptada 

por dous povos ela Europa, a Suissa e a Alle.:. 
manha, attrahiu espacialmente sobre si · à 
attenção dos publicistas, e dado o progresso 
que alli tem ticlo nestes ultimas annos. o tli
reito publico e o dit'eito administrativo, 'ª 
these de \;\,Taitz não podia deixar de ser sub· 
mettida a um novo e aprofundado exame, tlo 
qual resultou ficar banida da sciencia como 
um puro empirismo. · . 

Tendo os trabalhos de profoss1res çlistin;. 
ctissimos, como os Jellineks, os Labancls, 
posto em toda a evidencia que a soberania é 
una e inclivisivel, que na federação a sobera
nia pertence a União, ao passo que os estaQ0s 
federados são entidades autonomicas e .inves
tidas do poder publico, a theoria de \Vaitz 
perdeu os seus sectarios e não tem hoje mais 
do ·que um valor historico. . , 

E' esta these da autonomia e não s'ober1111iti 
dos estados federados que quero clemonstru.r, 
Sr . presidente; e para que posso. fazel-o cmn 
a conveniente claresa, .relev.e-me V. Ex. qtie 
eu tome para ponto de partida o conceito ela 
confederação e ela feder.ação, denoi11itia~:ões 
technicas de duas fórmas ele governo que se 
distinguem por caracteres diversos e essen-
ciaes a cada uma dellas. · 

o SR. AMPHILOPHIO-A federação é a,fórnia. 
intermediaria. · · 

O SR. JosB HYGINO - O pt'Ocesso histo1·ico 
pelo qual as confederaçüas e as felleraçõ_es se 
fot;mam pótle ser identico ; mas tle ordiua
rio a confeclera:ção, obedecendo a um rno1ri
mento do integração politica.1 se converte em 
federação, E' o que succedeu com os Est:vlos· 
Unidos, com a Suissa e a Allemanlm. '. 

Estados independeu tes, coustituitlos por 
povos da mesma raça, da me~ma lingua, ~' in
culados pelas mesmas tradições, ou pelas re
lações ele vizinhauç:i, territorial, se alliàm 
perpetua e indissolttvelmen te p_a,ra conçep
trar as suas forças, tendo sobretudo em vista 
a defesa externa. . . , 

Si os estados, que assim se aggremiam cÕn~ 
stituem um orgão centra l que represent~ a.pe
nns os governos, ahi está a confeclei-açao. 
Ne.>te caso os estados alliados conservam a 
SLia ind~penclencia, e por consequencia, a Sll::t 
soberama. 

O orgão centl'al é uma dieta, uma assem
blé::t ele embaixadores que não tem clirei tos 
proprios, mas sómente os que os governos lhes 
delegaram. · ' 

As relações entre O"l estados ti,!liaclos se fun
dam em um pacto, e conservam o caracter tle 
relações . cont ractuaes ou de direito in tenrn
cional. 

D'a.hj res~tlta ._ quo o orgão central"não tEm 
acção sobre o territorio, nem sobre os cida
dãos ; as suas resoluções só obrigam· os go
vernos, e l)aJ'a que sejam executadas nos re
spectivos territorios e obriguem os respectivos 



- cidaclãos, é necessario qué os g·overnos as 
publiquem e façam executar como leis dos 
seus e3taclos. 

.A lli5toria conhece os typos os mais diver
sos de confederações, cleslle a celebre liga 
achaica na antiguidade hellenica, até a Con
federação elas Provincias Unidas da Holl:mcla, 
à Conferleração Germanica, a Coi1federação 
dos Estafos-Unidos, segunclo o pacto de l 781 ; 
mas todas se assignalam por este caracter 
coostan te e essencial-os estaclo3 cOilfederaclos 

_são soh2ranos, e f'ormam simplesmente uma 
sociedade, que não é uma entidade cli:>tincta 
do3 socios, nem tem outros direito~ sioão os 
que lhe são delegados pelo3 socios. 
'· Como . o. fim externo - a defes1, exige 

,qma certa communicladJ de interes3es inter-' 
: pos. é natur.:il que os estados confederados 

t.enclun a for1mw uma união mais perféita. 
Quando elles levam a concentração política ele 
sua> forç,\S ao ponto de constituir acima ele 
si um esta'.lo novo, uma entidade clistincta 
delles mesmos com orgãos e direitos proprios 
-a11i está a fecl~1·açao. · 

A foclerci.ção; Sr. presidente, é uma união 
· ele e ;taclo .. ;, mas é, antes de tudo, umo imiao 

naci9naf., e nisto se distingue profundamente 
da C)nfeclernção, que não passa de urna al
lianç t perpetua de estados soberanos. 

Na,; relações externas; como nas iuternas, 
a fedemção apresenta-se como um todo or
ganisado ~ clistincto elos estados que lhe ser
vem ele membros; não se funda em um 
pacto, mas em uma. cvnstituição ; as relações 
entre o todo e as partes não são relações ioter
nacionaes,e sim de .ctireito publico.Os seus or
gãos estão investidos de direitos magest1lticos, 
q.ue não s1o clelegaçõ.03 elo; governos, mas 
emanações da soberani::t nacional. 03 orgãos 
da União exercem, pois, a Su:l. autoridade, o 
Sell imperi ,,tm não só sob!'e os e.:;tarlos qne a 
compõe, como sobre o territorio e os cidadãos, 
íncuml.fado a estes um duplo dever ele obe
diencia e cl3 llclelida'.!e para com 03 governos 
lo3aes e par.e com o governo federal. 

Em rnmt p:i.lavra, si a confederação é uma 
socíedacle ele estados independentes, a fede
ração é uma pessocijuriclica supe:'ior aos e3t:J.
do3 que lhe são membros, e, como toda a pas
S"·a, tem orgãos, direi tos proprios e vontade 
autono(llic~. 

Tal e a admiravel fórnn política, clesco
nhec'da na historia. e nova na sciencia, que, 
sem plano preconcebido e sómente por forç::c 
d.as ci.rcumstancias, appareceu pela primeira 
vez na c0nstituiçfo norte-americaua ele 1781. 
( Apo;ados.) 

Isto pJsto, perglinta-sa, a quem pertence a 
soherani<i no regímen federal, a União, aos 
estados fecleraes, ou a ambos, segundo a 
thrnria da soberania por partes aliquotas 
que o nobre ministrn da justfon, defende '? 

Como a> bJ1s definições f, cilitüm a solução 
das q1ie;tões, v. Ex. me permittirá ainda, 
Sp. presidente, que inquirct qual é o conceito 
rig·ol'osamente scientilico de que se chama 
scb .::rania . 
'" J1o11ol1re representante pela Bahia, autor 
dct emenda substitutivã, o disse : é a potestas 
supi'ema. Sim ; a soberan ia é o poder su
pl'emo, aquelle que não reconhece acima de 
si nenhum outro poder, a que j\triclicamente 
deva prestar obediencia. Soberano é o Es
tado elo Brazil, porque não lla na terra 
nenhum outro poder a que por direito elle 
deva subordinar-se; soberanos são os g·overnos 
da França, da. Inglaterra, dos Eotaclos Unidos, 
'{lo1•c1ue es.tão constituiclos em condiçõss ele 
jndepeudencia, ele modo que nenhum outro 
poder, nenhuma. von_ta~le ~stranha póde por 
cl1freito mpor nm lumte a sua voutacle ab
solutti.mente autonomíc<t. 

OrJ, sí :t sobe!'allh é a potes/as suprema, o 
. que é supremo nfu:> tem gráos, nilo é susce 
ptíveJ ·de augmento, nem ele diminuição ; é 
uma. quan tidade ir;·ecluctivel. 

o Sa. AMPHILOPHI·1-:\1uito bam ! 
O SR. CAMPO$ S/l.LLES (Mmist1·0 da Ju~tiça) 

-Mi.;s póde encontrar limites em outr,, sobe
rania . 
- O Srt. lo :;É HYom0- Si a soberania éo po

der. supremo, nã0 pó.le haver meia soberanla, 
~beranüi di vhlida, de~iendente, diminuída, 

mas sómente sobe1'c1nia ou 
(Apoiados e apartes.) ' 

não sohe1\mia. a acÇlío da União e são jut'i(licamente obri
g·ados a conformar-se com 'as normas que lhe 
são dadas. (Apoiados e apartes.) Perdão. Jul'idic::tmente o poJer soberano 

não sofü'e limite3 que lhe s_ejam impostos por 
ouh·v poder; não pócle soffi·er outros limites 
sinão os que a si mesmo imponha por suas 
leis ou tratados. 

Alargae, como e quanto quizercles, o ci!'
culo sobre o qual uma psrsonaliclade, seja de 
direito privado o~ de direito public?,_ possa 
exercer autono:mcamente a sua act1v1dade. 
Por muito amplo que seja o domínio da sua 
livre vontade, é claro que, si debaixo ele uma 
relação qualquer essa entidade estiver sujeita 
a um superio1• legitimo, ce3sa ipso facto de 
ser soberana. 

Poder soberanci, qu3 esta por dir0ito acl
stricto a r aceber . preceitos obrigatorios ema
nados ele um outrv poder, e uma flagrante 
contradição, uma pel'feita contradictio in 
adjec:o . (1l11oiadvs e apartes.) 

Attenda o nobre representante. Trata-se ele 
um limite juridico,e ni'io ele facto. Todo o po
der humano é ele facto limitado,e pócle ser li
initado pela força. Mas ·a canhão não é um 
limite de direito. · 

Si pois a soberania é o poder -supre.mo, se
gue-se inelut<welrnente que a soberama é una 
e inclivü,i ve l. Dividil-a é destruil-a em sua 
essencia, (r1poirJdos.) 

No mesmo tel'l'itorio .e sobra o mesmo povo 
não potlem existir duas soberanias : ellas se 
destruiriam on acarretariam a dissolução cio 
estado. 

Si o estado é um organismo e si todo o or
ganismo é uma unidade, dous poderes sabera..: 
nos existentes no mesmo estado destruiriam 
essa unidade. (.tipoiados e apartes.) 

A'quem compete pois a 'soberania na fede 
ração 1 

Creio que a questi.to osta resolvida. 
Na federação não Jw. outL'6 poder supremo 

que não o •.a UDião, ist0 é, a sobe!'ania nacio
nal. O.> orgãos da União são 03 orgãos ela sobe
rania nacioual, corno aliás o diz muito cor
eectameate o art. 15 do p·roje(!to. Os gover
nos loca·is estão sujeitos a constituição e as 
leis foderaes, a acção e fiscalisação do go
verno federal ; por consequencia os governos 
locaes teem um poder subordinado, o que quer 
dizer um pocler não soberano. (Apartes.) 
· l\fas diz-se,-e neste sentido recebo apartés 
.de toclos os lallos, a soberania elos estados fe
derados signHica sómen t13 a independencia 
com que os governos locaes se movem no cil'
culo de acti vidade que lhes pertence. 
·. Poderia limitar-111 3 a responder que essa 
inclependencia refativa não e mais a solJel'a
nia, e que os nobres clefansores cio projecto, 
reduzindo a soberania elos estados a taes pro
porç5es, ele fücto a aniquilam e ::tbauclonam 
as suas posições. M~s irei mais aden.nte e 
ponderarei o seguinte : 

E' uma chimera suppor, como observa um 
distíncto pe1Bac101', que 03 negocios e os in
ters3ses pu blicos podem ser cli viclidos em duas 
partes, de tal modo que sobre cada- uma 
clellas reino um poJer complet<tmente iso
lado. 

E' tão impossível fragmentar, esphacelar a 
vicht nacional com a viela human::t ; os fins 
elo estado, todos os :;eus interé3ses e institui
ções mais ou menos se to:am e se condi
cionam. Não se p6'1e traçar urna muralha chi
neza entre os negocios e intere3ses publicas, e 
dizer aos governos lowes:-além cless'.1. mura
lha vós vos movereis no mais completo isola
mento e inclependencia ! .. . 

Surgem, pOl' exemplo, os conflictos de com
petencia. 

A quem cabe resol vel-os ~ São os estados 
que lixam os limites ff,ts attribuições políticas 
da União ou é, pelo cJntrario, a · Unfüo que 
determina os limites da. esphera ele acção 
dos estados 11 (iipartes.) 

Só 11mn, destas duas soluções é possivel. Si 
me di;;sercles que á Uni~o c1be resolver os 
confllctos ele competencia, fixando os limites 
elas attribuições dos g·ovornos Jocaes, como 
clil-o o pl'0jecto, que para este fim crel\ o Su 
premo Tribllnal Federal, orgão da União, eu 
cwncluo que, mesmo uo campo de actividade 
roservacla aos ~overnos locaes, elles recobem 

Ainda mais: a União tem o poder de re
formar a sua constituição, isto é, póde alar
gar ou circumscrever a esphera de sua 
competenci:1, e por consequencia alal'gar ou 
circumscrever a esphera dD. competencia dos 
estados. 

A que fica então reduzida essa inclependen • 
eia, essa soberania dos estados, cujos poderes 
podem ser reU.Uzido::; e limitados juridica
mente por um::t vontade, por um 'poder que 
esta acima delle3? (Apartes.) 

Perdão, senhores, a União é uma entidade 
ddincta dos estados e superior aos estados. 
A União tGm orgãos, tem vontétcle' autono
mica. As leis e resoluçõ3S da União sã.o a 
expressão da soberania nacional, e nãô a ex
pressão da vontade indiviclual dos estados. E', 
pois, rigo1·osamente certo que os estados re
cebem a lei de u:n poder que esta acima 
delles. Ntto ln negal·o. 

Tambem clG nada serve dizer que o poder 
!la União é limitado pela Constituição. Nin
guem o contesttt. l\fas a Constituição nã,o é 
uma lei federal? Não póde a União reformai-a 
para augmentar a somma ele seus poderes? 
Não depende isto sómente de sun. vontmle, 
observados os tramites constitucionaes 'I Loo-o 
virtualmente a União póde ter todos os pod~
res, ou por outl'os termos, o poder da Unfüo é 
absolutamente autonornico e indep~ndenle, o 
isto é o que se clmma. soberania . . · 

0
1 erro da escola de \Vaitz , Sr. presidente, 

provem de confundir-se a soberania com · o 
poder publico, tomando-se estas duas expres
sões como synoni mas, q uanclo não o são. 
. A soberania é indivisível, mas tocltls conce
bem que se pode clividie as ftmcçõ23 elo poder 
publico. 

J\ existencia de duas soberanias no me.mio 
estado é inconcebivel ; ent.ratanto toclo3 con
cebem que no mesn10 estado podem exis ti1' 
dous poderes publicas, uma vez que um se 
sul,orcline ao outro. 

E' por confundir a soberania com o poder 
publico que o nobre ministro da j ustiç1 disse 
ntt smt resposta aos magistrac103 .que o cara
cter essencial elo estado é a soberania. Não 
lu tal. O attributo essencial de todo o estado 
é o podei· zntblico. -

Ha est'lclos não soberanos, como os estados 
V_'.ISS~los - º· Egypto, po~ exemplo, ·com r .3 la
çao ª· Turqu1:1- e, no circulo da civilisação 
americana e européa, os estados que fazem 
parte de uma federação. -

Nãa ha estado porém que não tenha esse 
imperiwn, ess1 vis cogendi et obligwi'.li, que 
se chama poder publico . Grande ou peqneno 
soberano ou não soberano, s~ja a republicl 
~e Andorra ou de ~. l\fari~ 110, seja o imlrn .. 

rio de todas as Russms ou o rmperio brita01co 
com a sua cinta de republicas clemocraticas 
lançadas em torno. elo globo, todo o estado tem 
poder publico e só o estado o póde ter. 

A soberania não é mais do· que unm q1.1ali
clade elo poder publico, e assignala a inde ... 
pendencia desse poder com relação a qualquer 
outro. 

Ora, Sr. presi~ente, si o poder publico p3lo 
facto de subordmar-s3 a outro, cessa de sei· 
soberano_, não se.segue clahi q~e fique aniqui
lado: pocle contmuar a exercitar-se autono· 
micamente sobre um circulo ele actividacle 
nrnior ou menor. 

Assim; si_ o3 e3h1,1Jos, que fazem pal'le de 
uma federaçao, perdem. a nia soberania pelo 
Çacto de entraren~ na Uni~o, não perdem por 
isso o poder publico preexisten te e continuam 
a exercel-o na esphera de acção que a consti
tuiçã,o federal 1 hes lklixou. Os estados feclem
clos ficam sendo autonomicos e continumn na 
poss_e do pod~r publico, que lhes p2rtenco por 

.cl1re1to proprIO e nn.o por delegação. 
O Stt. MAIA - Mesmo assim, elles teeni 

poder supremo. 
O SR. JosE' HYGINO - O phenomeno que 

se observa .na federação 'não é a divisão da 
soberania, o que i;eria um contro.-senso; esse 
phenomeno é o desdobramento elo poder pu
blico, a coexistencÍi1 ele dous poderes, o dos 
estados fo:Jeraclos e o chi União, aqtielle snll· · 
orclhwlo a epte. - -



'- · 

Desl'arte temos a seguinte gra:rlação : no 
estado unÓ e simples, como era o imperio do 
rirazi l ha uma sóbemnia e nm só poder pu
blico ; 'nàs confüclera~.ões ha tantas soberanias 
quantos são os est~dos confocleraclos ; , n~s 
füclei'>J.\Õ'.lS ln uma so soberarna .ª -soberarna 
na3ion \Ü - e dous poderes publtcos, o poder 
da União .e elos estados federados; yoderes 
coordenados pela subordinação deste aquel~e . 

Esh é a cloutri na st'í,, Sr. presiden to, fora 
cb qual niilta salus est. ( Aparte.sJ . 

Conheço o art. 4º e.la Constituiçao da Smssa, 
q;ie V. Ex. cita . Ald se diz que os cantões 
teem uma .soberania limitada . O que é sobera
nia lim itada pelo poder ela União, isto é, .por 
um podel' superior, sinão mera autonomia 'I 
Substituam-se as pahwras soberani~ limitada 
por autonomia, e e;;se art. •1° ficara correcto 
ro fundo e na fórma . 

UilfA voz - Definiu muito bem. 
o SR. JosÉ HYGINO - Julgo ter demons

trado a minha tl!ese . 
Vorns ...:... Perfeitamente bem , luciclamente, 

brilhantemente. · 
o SR. JosÉ HYGINO - Os estados federados 

niio S''to soberanos, mas entidades politicas, 
n.utouomic1s e investida-s do poder publico 
j u;·e zirnp(·io . , . . 

Sendo assim, esta destmida a prenussa elo 
sy llogism0 do nobre ministro da j ustiç9., e a 
sua co11clusão cabe por terra. A questuo de 
S<tber quae s s.ão as attribuições politicas cio 
governo f~deral, e qu~es as dos g·over~1os. l~
caes não pocle ser resol viela pe lo fa lso prmc1p1~ 
da soberani <t dos estados, um[I, vez que a 
soberania pertence sómente à União. O que 
se eleve inquerir é até onde vae, onde eleve 
pa,ra,r a, autouom.ia do~ estados focle!aes .. .. 

UMA voz - A isto so a obs3rvoç:w pratwa, 
pôde responder. , 

O SR. JosÉ HYGINo-Por outros tei·mos. o 
<:I Ue cumpre inqueijr é quaes são os interes
ses nacionaes que devem entrar na compe
.tenci::t" da União e quaes os interesses que 
devem ser cleixaclos.,i autonomia dos estados . 

A priori e .em ~ erm_?s ab::;tractos, Sr. pre" 
:>i<Jente, a _sc1enéia nao pode fornecer uma 
regrn fix ,1, uma formula applicavel a todas 
as federações e em todns as phases do seu 
desenvolvimento. 03 negocios que o governo 
feLleral reserva para si variam de federação 
a federação, n1\:o só quanto ao numero, coi:io 
quanto à intensidade com que o poder legis
lativo ; ou administrativo ela União actua 
sobre taos e taes interesses. 

Na All emanlrn, o governo federal não tem 
at tribuições sobre a instrucção publica; net 
Suissa o governo fe.deral pó:Je não só crear 
eshbelecimcntos ele rnstrucçao SLlperior, como 
íiscalisa o modo por que os cantões observam · 
os preceitos constitncionaes sobre lt instruc~.ão 
primaria . . . 
, Ainda. a resp3Ito daquelles negocios que 
p11recem ser de caracter exclusivamente Ce

. deral, como os negocios externos, observam
se varietntes : na Allenmulh os estados, na 

· Suissl os· can tõss conservai:n, a este respeito, 
·alo-umas attribuições que lembram a sua pas
s::ida lnclepencleocia. Por outro lado, negocios 
rniudos que, por sua naturaza, pa1·ecem ser 
locae3, a União pó:le, por circnmstetncias pe
culiares, reservar par.t si, como se observa 
úa Suisset,· ·onde a policia elas florestas e o 
rompim :mto elo g·e lo no S. Gothardo são, até 
certo pon to, twgocios fecleraes. 

Consequentemente, a questã.o ele setber 
onde eleve ser traçada a. linha cli visaria enlt'e 
os 1rng·ocios ela compstenciet ela Uniiio e os da 
competencia elos estados é uma questão con
ceebi (apo iados), que o cfüeíto posit ivo reS•Jl
vei\i, tendo em attenção os precedentes lti s
toricos, as tradições, as necessidades mette
riaes, morae;> e sociaes dos povos. (Muitos 
apofoclos.) . 
, Sendo a federação umet fórma in termedi<t
riet entre a confederação e o estado uno e 
simples, é clar~ qu~ a fe:leração póde. npr~
sentar os mais diversos graos de concentraçao 
politic::t quanto aos iu toress2s e fins internos 
det communhã.o. 

Tmlo quetnto a sciencía pócle dizer a priori 
ó que se clevem·considerar como nacionaes 
ar1nelles interess0s qlie, poi· sua natureza, sii.o 

indivisíveis ou pedem uma r~g'ulamentação 
uniforme a bem da conser1raçao da_ com~u
nhão ou como condição do commerc10 social. 
Eotr~m neste numero os negocios externos, 

· o exercito, as rtnanças fecleraes , a moeda, os 
pesos e medidas, o serviço po3tal e tai11bem a 
justiça ... . . _ . ~·· 

O SR . AilfPHILOP1Uo-A JUS ti~a nao é neco~-
sidacle local. · 

-O SR. JosÉ HYGINo-A justiç!1 atrect'.1 todas 
as relaç·}es cb v,i•Ja .civi l. Digo mais : nos 
estados moclernos, CLlJOS governos dev:i~1 ser 
conforme as leis exerci tando a sua act1v1cl~cle 
dentro cios limit~s da ordem j uriuic.a, et j us~1ça 
a:ffect'.t tambem as relnções ela viela pub.lt~ci, 
e por consequencia, é um ramo cl~ adm102s
t~açi1o que interessa, e:n ger~l , as re~açoes 
elos cidadãos entre si, e oão somente as dos 
cidadãos de uma província ou els um muni-
cípio. . . é . 

Sob este ponto de vista,.ª J ust1ça um m
teresse eminentemente nac10nal, t :rn to quanto 
a moecla, o5 correios e os telegretph~s, ~11~e 
facilitam as t ransacções e as commun~caçoe~ , 
e por isso elevem estar sujei tas a leis um
iormes. 

Si, na federação, a uni~l ~tde ela . moeda e a 
da Ieo-islaç11o aduaneiret sao admitt1das porq~e 
facilitam as rel ações economicas e mercantis, 
si o telegrapho e o correio são serv1ç~s fede
raes porque facilitam as cot~murncaç~es , ya· 
rece que a unitlacle do dirni.to e_ch .1ust1ça, 
tendo por fim assegurar aos c1dadaos e~1 t?clo 
o territorio de sua pat1·ü1. os mesm~s ~\1~ettos 
é as mesmas garantias para a effecti viclu.9e 
desses direitos, estão n.o mesmo caso e nao 
podem ser incompettive1s . com o programm:t 
elo· regímen federal. (Apoiado~.) . . .. 

o SR. ESPIRl'fO SANTO-A JUSltça é mclLVJ-
si vel, é una e unica. · . 

O SR. JosÉ HYGINo- Concluo, pois, que nada 
ha nos dorninios det theoria que exc.lua de uma 
constituiçi'io federa l, por in~ompattvel. c?m a 
fecleraçi'io, o principio ela umclacle do direito e 
ela justiç:i. 

Desçamos, porem, das regiões a~str~c tas ~a 
theori.t para o terreno elas con vemencws polt 
t icas, e procuremos resolver a questii.o em. face 
dos factos concreto3, dog antecedente3 111sto
ricos e -dos interesses clo3 povos, para os qmes 
legisla.mos. . _ 

E nesta, parte tomo em consiclera9<t.o a se
o- uncla razão alleO'acla pelo nobre Mrnistro da 
Justiça,-a da cogveniencia da clu:tlidade ~a 
justiça-da qual divirjo tanto quanto da pri-
meir,i. · 

Em que pese ao jove~ orador que me pre
cedeu nesta tribuna, nao vacd lo em <ttfirma1· 
que somos um povo completamei~te u_nificet
tlo : a mesma raça, a mesma . historia, cs 
rnesmo3 costumes, o mesmo dir.nto, a mesma 
lingua . · 

Temo3 um só direito pela mesma razfü> por 
que fallamos a mesri1a li~1 gua ; aquelle e 
·esta são os dous symbolos v1 vos ela nos ;a net· 
cionalidade . O nosso dieeito é tão antigo 
quanto e3te corpo social; ceescen e deseu vol
veu-se com elle ; é a nossa common law; é 
um p1tl'imonio nacional (apoiados). l\falbara
tal-o, fragmental·o, entregetnclo as assem~léas 
leO' islativas àos estados a raculclacle de legislar 
sobt·e as materias jueidicas, seria, nã.o só
mente um crime ele leso-pettriotismo, sinão 
tamb 3m um gravissimo ereo político; pois 
no momento em que se aífrouxam laços ma
teeiaes ele dependeucia, cumpre qne se aper
tem os vínculos móraescle união, e a commu-
1d11i.o elo dil'eito é um vinculo tão for te quan
t"i ~cr: ·. 1r.i111u1iidad e da lingu,i. (c1poiaclos.) 

O Governo Provisorio ni'io commetteu este 
attentaclo nem este erro polltico, pois sabht
me.nte manteve no projecto a unidade elo di
reito. Tinha todas · as razõ3s petra proceder 
etssim; nenhuma o induzia a aclmi ttir o prin
cipio cantrario . . 

Não se confundam, Sr. presidente, as rela
ções ele ordem administi'iltiva com as.relaçõ3s 
de ordem juridicet . Aquellas são essecl:llmente 
mudaveis, variaveis, conforme os logares, os 
tempos, as circumstancias . 

Nã.n ha tal vez, net Enrop:t ou na Amorica, 
estado progres~ivo 9ne cm 20 ou SO an110::; não 

tén ha , alterado as scrns leis e regulamentos 
administra ti vos; e esta é a raz~o por que 
tae3 leis não se prestam a ser co~ificaclas., 

As relaçõe3 jmidicas, porém, sao relativa
mente estavais mudam len ta.mente acompa· 
nhando pari pdssu a evolução so.cia.l do p_ovo . 
Ainda hoje o fundo elo nos30 rhr01to sao as. 
Ordenações Philippinas, . cl 3cre~aclas ha ce~·ca 
de tres seculos. Ainclet hoJe se 111vocam prrn
cipios e regras do Çorpiis jiiris com o m~smo 
accerto e justiça como no tempo dos Gmos e 
dos Ulpiauos. (,1poiaclos.) 

o clieeito tle familia nos e3taclos do norte 
ni'io dtrere do direito de fürniliet nos estados 
do su l. O mutuo, o mandato, a compra e 
venda ni'io muclam de principies ou d~ nMu• 
raza, conforme se tru,nspoem as 'frootei;as c~e. 
Utm, província p1ra outra . . Em materia ci~1-. 
mina.! podemos dizer com. Ca.rrara q~e os c1:1-
mes são entidades ontologrnas conhecidas, p1e
vistas e cl ~finiclas n,os codigos das nações 
cultas. . 

As relaçõ2s juriclicas supportam, pois, nma 
reo·nlamentação uniforme no seio de um .Pº".º•. 
co~o o nossô que babita o mesmo tern toe10, 
vive sob o m'esmo re;imen pol.itico, t~m. ?S 
mesmos cootumcs, o mesmo grao ele civ1lt
s1çã.o . 

UMA voz-Haja um codigo uni versa!. 
o SR. ,TOSE HYGINO-Refiro-me ao direito 

ele todo o povo que, por sua homogeneidade, 
constit.ue uma naÇão, e pócle e eleve ter um 
direito na~ional , e não a povos de costumes 
ou civilis:1çõ3s diversas. A prova pratica ela 
estabilidade e ela uni formidade cl; tS leis - do 
direito e;n um paiz cletdo esta em que ellas 
podem ser codificadas . (Ha wn aparie.) . 

Não contesto que certas relações júridicas 
se prendem a condições loca.es, nei:1 a con
veniencía cio que et tal respeito }eg·islem ~s 
a·ssem biéas dos estarlos, corno altás llr?põe a 
com missão com relação nos cnmes pol1c1aes, a 
locacão de serviç0srlomt:\sticos e agricolas e1c. 

o ·sR FRANÇA CARVALHO-Ja é urna con·· 
cessão, valhil.-nos isto! _ 

o SR . JosÉ HYGINo-E' uma concessao da 
me-;ma natureza daqu~lla que nos faze m os 
defensores dti separação e diversidade de 
legislações, quando propõem. que ~obriJ fal
lencia, moeda falsJ. etc . leg1>le somente o 
Conc:resso . 

Pol' outro lado Sl'. Presidente, do systema 
contr.nio à unida'de elo clil'eito seguie-se-hiam 
os maiores inconvenientes. Investidas as 
assembléas elos e3tados da faculdade ele le-· 
O'is lar sobre o direito, a pouco e pouco irão 
âi versificando as legislações em materia 
commercíal, civil e criminal. 

o e>taclo A terit til legislação sobre le· 
tras ele cambio, notas promissorias, presé:ri
pç:lo, socieda'1es an9nymas, clireit9 marit!mo 
etc. No estado B nao se observara.o precisa
mente as mesmas regras, e clahi dilficnfad ·~s 
na transacçõ3.> entre as respectív,1s pr;1çns. 

A mesmet diversidade se introdu:dr,i, no 
direito civil. Aqui o casamento serà inrlísso· 
luvel al li se aclrni ttirà o divorcio ; aqui ha
vera • a libe1·dacle ele testae, alli vigorará o 
reo-imen ela legitimet; 5qui o conpnge e os 
p:irentes elo finado seyão chamadosª. su?cessi'io 
em fal orclem, all1 a ordem sertt d1 versa. 

Em ma teria criminal a di versiclacle dos co
diO'os crearit serios embaraços a aclmi · 
nistração ela justiça e dará logar a frequentes 
conflictos. 

O ciLlaclão de um estado, que resid ir em 
outl'o, achar-se-ha co,l locaclo na situação d~ 
um estrangeiro, e, como o estrangeiro, .t-3i:a 
de invocar o seu estatuto pessoal, os prrnct'" 
p'o3 elo direito internacional priva~lo,. 

E assim o peroambucano que restrlir na -Ba
hia, o bahiano que se achar em Pernambuco, 
terà antes de tudo, o sentimento de qne é ci 
cl ctclã'o de Pemambuco ou ela Ballia, em vez 
de ter bem vivo o sen timento de que é cícla- • 
clão ele uma patria commum (muitos apoiados) . 

O regímen ele legislaçõe$ diversas sobre re-· 
lações rfa vid.i civil tende a separar e isolar 
os povos, crear barl'ei1•as nrtificiaes entl'e os 
estados, e _està em completa desharmonia com 
os preceitos elo project?, jà sancci?naclos p~lo 
ConoTesso, que snppmnem as alfandegas 111-

tol'provincilles, o;;: pedagfos e t'\.S taxas ' iti· 

.. 

'' 



11e1'arias para facilitar as "relações commer
ciaes, odesenvolvimento indust1·ial e econo
mico de todo o povo brazileirõ (apartes) . 
· O SR. MAIA-Nos Estados-Unidos o cidadã© 
de um est<ido nfo se julga estrangeiro· em 
outro. · 

O Sa. Jo3É HYGINO-Pclo menos está na si
tuação ele um es trangeiro, pois tem de invo
c.:w os principio3 do direito ·internacional pri
vado. 
· ti.indaim pouco o nobre deputado por Goyaz 
Ms fozio. a apologia da diversidade elas legiS·· 
.ln'çõ·es, porque .cada e3tado sCJr ia um lo.bora
tprio p.ira a formação elo rlire ito . Eu penso 
que dahi não poderia vir senão o a trazo , a 
cl:ecadencia da pratica e.da sciencia juriclica. 
0!1de existe um direito nacional, elle é o ob
j écto ·da cultura de todos os praxista3, de to
dos os jurisconsultos, ele todo;; os tribunaes e 
escolas jurídicas ele paiz, e por essa cultma 
c0mmum e por assim di zer intensiva rCJcebe o 
impulso que o levara a acompanhae os pro
gfassos da, civilisação e a corresponcler á5 exi
ge nelas sociaes da nação . Onde, porem, ha 
tau tos direitos quantos são as provincias, o 
atra.zo e a rotina serão etl'eitos da 'clisperoão 
das forç rts intell ectuaes daquelles que se dedi
cam isoladamente a cultivai-os. O grande 
.Jaboratorio do direito é a consciencia nacional 
escl'arecicla pela sciencia,, e o direito, uma vez 
fot1pado, actua por sua vez sobl'e os costumes 
e a moralidade do pJvo. 

Servir-me-hei de um simile p11ra. melhor 
tmdu·1i r o meu pens'.l.mento. 

Supponh1-se que não temos um11 lingua ua
ciona.l e que cada um de nós se expressasse no 
dialecto mais ou mBoos corrompi r.lo que se 
falia e:n seus est11cloJ . 
· Em vez eh be ll ri li:1gua ele Camõas, que to
dos nosrns homens ele letras cultivariam e ar
f'siçoririam como um instrumento apto para 
oxprnssll' todo3 os matizes do pensa.msnto, to-· 
<.las as delicadezas .elo rnntimento, teriamas a 
giri.1. cio paulista, que abre os o' o', ou cio pa-
1\\ense que converte os o' o' em u u (hilari
da,de) ... 
.. O St::. . S1;m.rnnELLO - Protesto quanto ao 
Pal'ú. Em Pernambuco troca-se o E por I. 
· O SR ·. Jos8 Hrnrxo - A nossa situação é 
-poi,; 03ta : temos um direito nacional ; pos
su·I'nos um bem·pi·acioso; realisamo3 .um ideal 
qne inra outros pavos cLllto3 é sómeute uma 
nspi!·ação . 

Dada. a exi3tencia de um dieeito nacional, 
·11 i10_ lt ~~ qr.t::i. v.acillal' sobre o typo ele ot'gani
S<tççw .iu_dtc1arrn qu'3 noB convern : ó a tmiclatle 
. ,eL> po.l ~1· que tem ele administrar jnstiç1. 
1~n tre qma cousa e outea ha relações necessa.-
1-ia~ . Si o direi to ó un o, d.ove h:wer um su
pt•erno .t r· ~l.mna l que cciss.3 as sentenças julga
d t~S clef1 o t ll vamen te pelos trtbunas3 superiores 
tlo; estc1Clos, q uantlo essas sentenças fornm 
pro r~ ri ths contra o direito vigente . . 

E' bem ele vet' que, si o·; tt'ibunaes · superio
.res do J est!vlas app lica.rem S'.lberanamente 
.aos. ca,sos occot'rc:nites os codigo3 ela repllblica, 
a.s rnterpretaçü.es e as plm1ses diversas e até 
J lfl l'ivalidacles ó os interesses locaes, como diz 
Dubarle, introdnzirã.'.l a, pouco e pouco a di
versiclacle no seio desse di reito, cuja unidade 
9 legislador quiz manter . . . 
. Es.h!~elece-se pois o seguinte dil emma : ou 
adm1tt1 .s a unidade elo poder jmliciar:o con
soante com a unidade do direito, ou p:ira sal
VM' o princip.io da dualidade cle3se poder sa
cl'i fi'caes o uosso direito nacional para voitar
de.> ao regimen d'.l. icla,cle media (apoiados a nao 
apoiados). 
. Os def'enso.res do J?roj e?to allegam em sen

tido con tral'10 que e asrnn no3 Estaclo3-Uni
dos. Nó3 devemos admittir o systenn cl:1 dua
lidade do poder j ucliciario pela ra.zão obvia ele 

. que esse systema vigora na geande republica 
·da America elo Norto. 
. UM SR . REPRESENTANTE - Não é só por 

, . lfSO. , 
. UMA voz - As cit'cumstancias são muito 
outras. 
. os ~ . J OSÉ HYGINO ·- Não é tão diverso o 
no~so câso ? Imita-se , mas não. sa copia uma 
constituição estrangeirà !. · 

O Congress1 de Philadelphi1_, ([ue confec -
cioaou a constituiçã.o de 1787, tinha ele crear 

. l.\tn g·ov?rno nacional, ltltwu~o coutra o espi-

rito particularista e egoi;stico, nos esLtclos que 
estavam na po3se ela plenitllde do .poclee 
publico. · · . 

Não lmvia ainda o sentiment.o ele uma patria 
commum ; o cidadão não conhecia e nfo 
amava senã.ó o s0u esfo.do ; a União era um 
ser completamente al5stracto . 

03 obstaculos oppostos por esse estreito 
espirita locJ.l punham em risco o exito ela obra 
patl'iotic.t dos Washingtons e elos Hamil
tons. 

Ne3tllS condiçõss pofüt aquella constituição· 
ir além do pauto a que chegou em materi.\ 

·ele organisaç.ão j 11diciaria ~ - · 
Os estados tinham 03 seus tribunaes, o seu 

direito costumeiro e esta tuario. Os auctores 
ela Constituição não tentaram expungir o 
passado : res pei tar,tm pelo contrario o es taclo 
de cousas existente e flrn weiaram a clilficul
dacle, crea.nclo uma justiça cxclL1sivamente 
fecleeal e bastante para 'proteger a lei fedéral 
em toda a sua extefüão. 

Nó3, porém, temos leis escriptas e uni formes 
sobl'e o dil'eito, ,juizes e tribunaes constituidos 
sobre as mesmas bases e o projecto reserva 
para o Congresso N:wional a faculdade pi·i
vati va de codificar as leis civis, commerci11es 
e criminaes ela Rep ublica. 

O que ha ele commum entre aquelle estado 
de cousis e o nosso nesta pa1;te, e o systema 
logico e coheeente ela constituição nor te-mne
r icana e o elo nosso projecto de Constituição 
que cr3a duas justiças independentes, quando 
o direito é um só, e põe fóra eh pro tecção da 
j U>tiçi\ federal .os codigos fecler i\es ~ 

Vejamos como o mesmo problema tem sido 
r es:>i vido cm outras federaçõ33. 

Ahi es tit a pacifica e clemoc1\1tica Sui3S'l . 
.Os cantõJs franceze3, a llemfies CJ italianos, 

tle que el la sr. co1~põ2, tem l3gisln,ções cli
ver:i:1s sobre o direi to e tl'ibunaos, cuja orga
nisaç1to não é uniforme. 

Estreitados 03 vinculas ela União pela Con
sti tuição ele 1848 que fllndon a fedemç[o, era 
ele pravee que se foemnria,e ele facto formou-se 
unu torran te ele opinião cm favo"l' dq. unifi
cação rio direito . Essa opin~iío avigorou-se so
bretudo desde 1866, manifestando-se com in
sistengia em con ferencías elo j urista.s, ele de
putados clo3 cantões e no seio elo Congeess0 
Naciona l. A constituição d•:i 1874 veio em 
parte attendel-a, pois in vestiLl o Co:igresso 
ela a ttribuição ele lCJgislar. sobre varias nn
terias ele dÍl'Jito civ il , bem como sobre fa l
loucias e em gerttl solJre as relaçõ2s commer
ciD.es . 

Us'.Lndo dcss'.L importan ti .>~inrn. attl'ilm.içã.o, 
o Congrosso decre tou em 1883 o co:ligo cio 
direito elas obrigaçõe3 ela republica: helvetic1 . 

Na S ~1issa ni'io lia ou tl'o fribunal foderal 
senãq um tribunal csntrál com sede em L'1.u- ·· 
zanne, modelado pslo supremo t.l'ibumü 
feclel'ül do3 Esta.elo;,; Unidos, isto é, constituído 
partt j ulgae as questões suscitadas entra os 
cantõas ou ent re estes e a União. A admioi3-· 
traçã.e ela justiça compete aos· cautqe3. 

A constituição de 1874, porém, tendo em 
vista fl , uniíl.caçã.o elo direito,. autorisou o le
gislador a ahrgar a, cornpetericia cio . tribunal 
t'ederal pam assegurae a execuç[o uniforme 
das lei;; t'ecleraes sobt'e materi 1. juridicJ.. 

Eoi o que Ce:r. a lei ele 24 ele junho ele 1874 
estabelecendo o principio de que, nas cau3a~ 
de valm' superi?P a 3000 francos. regidas po1' 
leis ela r epublica, coubesse appellação dos 
tribunaes elos ca.ntõ3S p::tra o tri'rnnal federal· 
e assim o trib~rnal fedefü l, sobretudo clepoi~ 
da promulgaçao do co:ligo commorc1al, fi cou 
tambem constituido C)l110 trib u11 al de direito 
cJrnmum e de appellação com relação ás j ns
tiças dos can tões, o qu~ impoeta dizer qu3 se 
unifi coq o poder judichrio na medida da 
uni flcaçã.o elo direito. · 

Si n:i. Suissa forcHll adaptados um coeli"'o· 
ciyil a m~ codigo crim~L1al para. toda a, rep~
b)1~~, um r:cad?s ficD.rao a.o i:1esmo temp::> o 
direito e _a J us tti;la pala subordrnaç!i.b cl03 tri
l:mnaes elos cantões ao tribunal federal. 

A federação hel ve tica J10.Hlfüre~s pois uin 
typo ele organii:ação ju'.!icia.ria muito diverso 
do typo norte-americano. Não ha na Snissa 
clúas j u::;tiças parallelas, mas a j ustiça dos 
cauJõ~~ ~u])orç\inafü~ (1. J u~ti9a, f~clerah 

A Allenunln, nos o.fferoc3 um terceir-. 
type . - . . 

A federação gerrnani ca niu fundar a mrc1.oo 
naliclade allemã, creando um governo nacio
nal para ·povos d~ . m?smo raça e. ela mesm.~ 
linu;ua, sem preJmzo da autonomia-da 1~rn1::> 
laro·a autonomia dos reinos, ducados e graos
duc~iclos , principados e republic1s, c{ie se 
uniram pela constituição ele 1871. . 

CentralisH'Mn-se sómente os grandes mte
resses nacionaes, os mesmos que o projecto · 
elo· Govorno ·Prov.isorio· céntralisa. Com rasão 
en te'ncleu-seque neste numero deviam enteai' 
o direito e' a j us_tiça. 

Para levar a cabo a unificRção db clireit.0, 
complemento ela. obra patriotica que a fede 
ração veio realisar, era necessario vencer DS 
maiores diíficulclad·es, pois vigorJ.vam nofl 
estados federaes direitos diversos, o roman_o 
o fraocez, o germanico, o saxonio, o prus
siano, e cada e3bdo tinha o seu syst11ema 
ele organisGç'io judiciMi1, re3ultado ela ox
tl'ema cliversiclttcle da edade med ia. 

O patriotismo allemão venceu todo3 os ob
staculos. Fora,m successiva.men te promul
gtulos o codigo crimiual, o commercial, o elo 
processo civi l, o ela organisação judiciaria, e 
está sendo elaborado o cocligo civil. 

O. cocligo ele organisação j ucliciariit es ta
.belece as bases ela organisaçã.o elos tribunaes, 
e deixa aos governos locaes todas as facui
dades quauto á creação çlesses tribunaes, seu 
provimento. e tudo o mais quanto se ·refere a 
aclmin istração ela. justiça nos seus respectivos 

· territorios . 
O unico tri bunal constituiclo pelo governo 

federal é o supremo tribunal com sécle em 
Leipzig, qne tem por fim cassar as sentençJ.S 
elos tribunaes superiores dos estados, quaudo 
forem contearios ao direito em vigor. 

Unificou-se pois o direi to, e, como uma 
consequeilcia necessaria, unificou-se a j u;;tiça., 
sem que per isso o governo federal se immis
CU(l; na aclniinistração ela justiça dos estacloss 
que ficou pertencendo a estes exclüsivamente. 

Estes factos me autorisam a concluir que·a 
unicladd do direi to, a possH e goso d!3 nm direito 
nacion:il é um ideial cios povo~3 cultos; que 
a uniücaç\o elo direit pede a unificação da 
justiÇ L jJB\l\ creação ele Um supremo tribunal 
ele revista ; emílm que a unida.de do clit1eito e 
·ua jLhtiça ·e com pativel oom o regimen Ce
cleral. . 

Sou forçado, Sr. presidente, a resumir as. 
consideraçõe3 que pretendi::t faze r, quer sobrn 
o projecto,, quer sobre a eniencla sub~ti. tn tiY<t, 
porque vejo que estil. a finclo.l' o tempo quo o 
regimento do Congrnsso me concede . 

O S1t .. PRESIDENTE - Tem apenas dous mi-
nu tos. ' 

UilI Sn.. R8PH.ESENTANTE - ContinuMcmos 
a ouvil- o com muito pt'azer. (Apoiados .) 

o SR . AMPHILOPHIO-Tem fallaclo como um 
mestre que é. (Apoiados .) 

O SR. JosE' I-!YGmo ...:.As vantagens que nos 
promettem os clef'emores do peojecto, re3ul
tan tes ela desceu trai isação da justiça, eu não 
as po >sa acoeitar siufío sob beneficio ele inven-
ta.rio . · 

A justiÇiJ, cios estados 'fica sendo indepen
dente, imts por que peeço ? Com sacrilicio do 
clit'eito nacional, cuja unit'ormiclade não po
derá ser mantida, e prejudicados seeios iu~ 
teresses em matcria ele administração d J, 
justiça., pois o recurso ele revista é tambcm 
unn precio311 gornn lia p'.1.ra· as p:irtes nas 
causas de grande valor, em que se ache em
penhado o patrimonio ou a llonr,\ elo ciJadão. 
Nach haverá acima elos tribunaes dos esbclos 
cujas sentenças poderão ser muitas vcze~ 
influenciadas por circumshncias elo meio em 
que os juizes vivem. 

Quanto a i.ustiça f'edeeal, ~ j.nlgar pG!o cle
cr~to orgamco q.ue º.Se. mi mitro d<t. ,iustiçél 
baix:ou, ~lh no.s trara mi:i '.l. tal cen tralisaç1o, 
que sera praticamen tCJ rnexequi ve l. Ilasta 
tigur'ar alguns casos pwa con venceí'mo-·nos 
cfüto . 
_ S3gunào esse decreto, haverá na capital ele 
c&da estado um juiz foderal, cuja jurislicção 
se estenderá sobre todo o territorio elo estados 
B;11tram 1m competenci:li desse Juiz as caui? 



.. ;.: 

'' 

ele . efüeito · rnaritimo, .qne, como V. Ex. sah!'l:, 
:sr. presidente, ·são por sna rnttnr~za §nm
marias. Suppouha-se que no Recife ou na· 
'capital da Bahfa um capitão ele navio acciona 
o clo no ou coosignatario da carga para Inver 
'o seu frete. O jJJiz federal. processal'it ejul
g·ará a causa. Paí~ quem. as pa1·tes inter
porão os seus aggravos e os seus ~·ec ui.'sos de 
appellação 1 Para o Supremo Tr1buna,l com 
séde no Rio de Janeiro ! 

o SR . AMPHILOPH!O - o réo prnnunciado 
em Goyaz recorrerá para o Rlo l 

O Sa. JosE' HYGINJ - Arriba um navio fio 
portõ ele Mos>oró, de Célravellas, on a qual
quer outro onde nlio lwja, juiz fadei'i1l. Pe
rante quem o ca.pitlío interp:ira o seu pro
testo, que eleve ser ioterp:isto em 2•1 hot\lS 1 
A quem requewrit providencLls urgen tes, 
como o a lijamento, depo3'to ou venda da 
carga, a vei~cla elo navio , autorisação pira 
toinar dinheiro a risco, etc, ? Muitos dias 
lleconerão autes que as pro vidonci::ts legaes 
possam Sal' dadas, pois não lnverá no Jogar 
umfl autoridade a quem os iut'3re3s:idos se 
dir ijam. 

·um moraclor de Pe troli na, nos s;rtões el e 
PeroambL1co, trnz uma denmncla co:n um seu 
vizióho morador no Joazeiro, elo outro lado 
do S. Francisco, no3 sertões cb B.thi:I. A 
causa conorá no R<:leifd ou na capital da 
B.lllia perante o juiz federal. Si este ti ver ele 
ouvir t es temuohas que morem naq~ielles ser
tõ3S, lá irá precatoria para as justiças Jocaes, 
C'.ll11Qll!lnto a Consti tuição clig"i, qu e ajnris
dicção díl. just iç'.1. focler.11 não pó .!e ser clel3-
g«1da. (Apartes.) · 

O regímen da justiça, fecle1•a l ci Gste, s:
guoclo o clGcreto elo nobre ministro. A inq ui
r:çlío ele tGstemuolrns fó ;'a ela presenç 1 elo j Lliz 
serit a regra 1103 pleit03, cujas partG3 não 
fos idirem 1n capital , onde correr o feito. 
· Entram t::tmbem na competo1 ~ üt elo juiz 
f13cleral, segnl\clO crnio, as causas eh Fazenda 
R1ci'.lnal · 

O SR. CiUIPOS SALLE&- Entram por ce!'to. 
· O SR. Jo3E HYGrno - As cr,usas lisc;i,es são 
airnh mais numerosas e não me:'JOS summari\\s 
do que as ele direito nnritimo. 

O contribuinte remis30 no pagamento elo 
imposto sofl're uma penho r-a execntiva , é pro
ce3sado e julgado. Para quen1 nggrava, p:rn1 
quem U[l Jella '? Para o Supremo Tl'ilnnal que 
se aclia nesb cápitol ! · 
' Cl'eio lambem que o juiz fechral tem com
pJ tencia p::trJ.ju lgar ,além dos cl'i:nos pr)JiticoJ, 
os cr ime; de rasponsabi li:.laLle pratic.Hlos por 
empregados ela União . 

o SR . CAMPOS SALLES-03 que for0m al'tJ
ctos á cm11petencia da j u3tiça reâern l. 
- Ó !::ln,. JosB HrnlNo - Desde qw; hnj lt tmm 
j nstiça fecler<i l, os f'unccionario.;; e em prega
dos da União, que commetterem crimes de 
responsabiliidacle, não podem ser processa•los 
e julgados sinão pelo juiz feder . .11. SL1pponlm
se, poi>, que um collector, um · agente fiscal 
cht União é pronunciado e preso em Manitos. 
·para que tr ibu::ial o réo preso r ecorrerit ela 
·protrnucia? 0 11 pão recorrerá ou ln ele in tor
por o sGu r ecmso pri.ra o supremo tribunal 
foclem l l 

Ora, Sl'. presidente, rGcnrsos, como os ele 
p1·011uncia., nggrarn, nppellação, não podem 
ser interpostos para um t ribunal central, sem 
offensa ela primeira condição de uma, boa, orga
nisação judiciaria , isto é, que os ,juizes e tl'i 
bunaes se achem perto cios j ustiÇ::weis,- pro -
blema e3te que a legislaçã.o'do imperio re
solveu tanto Cjlianto em possivel resolvei-o 
em um paiz tão vasto, como o nos3:i . 

Compi'ehencle-se que para o t6bnnal ceDtral 
se interponha o recurs,J extraorclinario ele re
vista, que não suspende a execução ela sen 
tença, e sómen te ca,be nas causas ele granc!e 
valor, depois cleju lgacla,s em ]a e 2° instancia, 
e quando não tiverem sido guardadas as für
maliclacles substanciaes do prncosso ou a sen
tença for contra direito expresso. Não oitão 
no mesmo caso os recursos orclinarios, sobre
tudo nos proce3sos cl'iminaes e nas causas 
summarias, como as fisc}e,s e de direi to ma
ritlmo~. 
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Un11 bl cep_ tralisnção é pmticamou tc in - 1 bunal central que, em grau ele recu~·so e nos 
exeqmvel, e, -par.t r e111ej11r o mal., ou au- casos pravistos por lei, j u lguem~s questões. 
gmen tar-se-lla cons:cl.:ra vel mente o n nm,?ro resol vid 1s defini ti v,unan te pelos tribunae~ su
Llos jui;>;.e3, cre~ndo-se tribu:rn.es fe:leraes ele 1· pet·ioros ci03 est!1clos, e ássim unil'ormise a 
l ª ~ 2•. rns t1~nC1a"ou ~l e le?·ar--se -!ut u:na. parte j urispruelenci a, c:t33'1Udo Q-S sen tenç:is . ofl'o::
cla JLH';sd icçao eh J usl~ç:t fedl3r.1l aos tri bun1e3 si ""'s LlO direito e11 vigor. O que ss con .tr _1.1~1e 
do~ e~t~Llos, o r1ue nao se c:im padGce com o a e3se prin c:ipio, uão é a descentt·altsaçtio, 
princ1 prn fon ümen Ltl do syst '"nn elo pro - m:is a inclepencl:uci::t clo3 tl'ib~ ino3 Jocaes su -
J ;c~<?; · perioees . Note -ss que o proJ ecto, ri p0zar ele 

Nao é clo3 .monoms . incoJvenicutos qLrn ct•ear duas magistl'aturas, estabelece om parte 
ar.al'reta o re_gimen elo pro.1oc to e1 ex1stencw, e3sa, subol'diuai;fío, pois confere .ªº supr3rno. 
ele clu1s 1rn1g'.s~ratu1·n;s p:H'<tllelas .e consti tui - Lr'ibunit l fe ll'.'ll\Ü a attri\Jn iç1o de Julgar as cle
clas e.m concliço_3s mm to cl1 ve t'3as . . cisõe3 c103 tl'ibLrnaes dos estado.1 sobre lw~eas-

03 J u:zes seccionaes, colloc1elos 1ns capttaes co>"piVi b8m cJm0 a ele rever º' feitos cr1m3s. 
vantajosamente re tr;!m 1~los e completa!nen'e A jmtiç1 swá uma só , clesc~e q\l3.se der a, 
wrlependente3, forma,r:.1,0 um !1 esp:i~rn ele mesnrn subordinaç1o cm mater1a c1v1l e co:n-
noblesse ele rab.e ao laclo d<J: pw te 1:n~1s n~ - mercial. . . . 
me~osa da,. 1mg1.st1\ ttu r<1., cups condiçu3s n ~to 0 re::ui·so de revbt.t é o rnshtnto ne~es3a
se,ra~ 1:rn1L~ n2 'llS s?.g~n·as elo que a elos 110ssJs l'i :J p::tr?- unifh~ar a ju~ ti ç1 e nmnter a un1daüe 
pt ofe;s,,ores pL1m1110,, ._ .. Llo clieeito . . . 

Hade m1ccecley entre nos .º que s; observa Nt'to 6 posli vel nem clesejavel, Sr. presi-
nos E~fado~ _(Jmflos . A nrng1steaturot do3 es ~ dento que se abra um vallo, que se opê1'J 
ta_clº.?. e .. alll rn_f~r1~r, a to:lo3 03 respeito~, a . Lll11 LL CJ 'npleta solução ele co '.1tim'.tr.l lt(~e entre 
nrng1:stuüL1r.a fe ,!ern\. As p1: tes e:11rreg.ill11 0 passado e 0 pi·esente, yr:n_c1p.tlmv~lte 110 
todos os me:_os para porem-se a sombm ela Jus- qu 3 r espeit, a um?- ll.1stitL~19ao , qua e.~ ,(;·t-
t1ç'.t elJ. Umao. (,~partes) . . . r antia suprema, ela 1nv101li,1::1l1Lla_cle d~ c11rn1to. 

O Su1)l'e:wi Tn bunal Feder.L_l , constttuil~O l~' il. so mbr,i tutelae Llo porler J udimar10 que 
como J mz supremo elas collsti tu1çõ:is e elas lern ·e acolller'ío os venciclo3 ele todas l\S caL1>as e 
r.lo3 es_tti,dos ~ ai nela da cons~i tituclorrnlicla.de ~1 , \oclos 0'.5 1,m•titlos . ~· p~la pr?tecç:i.o cles?e 
el::ts leis federa.os, clu~mado a Julgar 03 .mrn1s- ioder institui:lo para see a vi~ :i vox l er1 •~, 
tros e o propr1'J prewJente eh l1:epubl.1ca, é a, [ue c~nverteramJ3 as libedade3 01~ to1'~JcL1 S. 
chave lb. abob:v.la elo novo ed1fic10 p_Jll t1co . ~a Consti tu iç:io e:n 0 ·.itras fan tas lt berd,i,d rJ:; 

O enorme poder des3e tr1bu11.1l ~ 3 ra, a salva.- pr.üica.s. . . . .. . , ~ 
gu~rua. ou a, perda ela Repub_Jica, . . Si queeemos lllllllU' a su.bm con ~t it Lh~·l<.> 

r~ntr0 tanto como 0 p_:·o.1ecto.? c:instLtue ~ norte-americ 111a, nã.'.l Insta .que reproduza-
. Co;:ip'.H'-Se-lrn ele 15, ~lllzes tm1dos r.lenti·e m::i3 '.l texto tlos seus al'ligos , e necesswio qne 

cicla!Jao,il. 51~'.e tenl1am 3;:i ~nnos ele e~lade e G S'l ilDmos t :l.mlJern, co:110 o3 membros e~o- Con
de resicle11tlta, no parz, o SGJ<Ull p3Sl:ns ele no - n·i·esJo ele Phil:tcll3 lp\1i.1, all1a.r o espll'l~O c'.o 
tavel saber. . _ . . , fnnovação íl.O 133pirito . ele_ co11sot•va11tismc;i 

Assim o pl'es 1d~n to eh Jl~pu b!: c:t " cl:e!ll adaptando v.illias in.;t1tu1çoes a unn noy,, 
tal 1rez de ll m partido. e_ secbr10 elo pt'inc111io or,lem ele comas, . 
em voga no3 E:;tltd os L n1dos ele qtB o;; clesp::>JOS th naq uell ll. constituição, d1 1. ~ · HL'~' e", 
p3r.tencem ª? vencedor - for '.he victaJ"s muito p::iuca CJ cisa 110y,i, e oul.l'::ts. tao a1; ti_,!\"l.8 
spo•ls,- poclern compor aquelle tl'1bunal com ·como a Magna C!wrta. As vellns rns~1 t t~1çu 3s , 
creatura,s suas e lançar a stm espada ele ac .::i'e:;centa ol!e, aquella:l q~rn nu1s f1.111dl'8 
Bt·enno in balanç1 cl~s podei>tJS pnblicos . i..-1.i:ws bnçaram 110 pas3a.cto , scto.111~bim ute "1s 

Íl: emenda sul~stitut1 vri, S1'. pr~si cle n te , tem que pr·ovar1lm m·dl1or. 
ma·s em attençao _a nos:;n, s1tLrnç:to, e con3ulta Nós terno3 a bo::i fortuna ele_ oncon tmL' u;v 
melho1~ 01 no 3sos rnt ,~res>es , ?e3'L111clo ~rn p:t- oil'eito nacioual e um pocler JUÜ1~w1·10 n 11. ~ 
l'Cc:, no que o _pro.iec to, CllJO 111 e r&?1~nento fi mtdo no momento em que nos coustituimos 
esta e1:1 ;;01' c0p1<t ele unn coustitu1ç~w cs- em l{epublica Feclerati va . .. ... , 
tr".111geie:1. . . . . _ LOD"'il de destruir esse legarJo elo P "-!:i~:\d L , 

O pens!1me nt~ r1ue pres:dw a orgamsn,ç1~'.J demo./"urna, pr ova. tanto üo n.osso bom Sllnou 
J0 ~uprem:i. 1:'nbuna~ .. Foclaral, . C•Jmo p1·~po0 pmti co , quanto üo i;os?o p:ür1ottsmo, ~onsc. ~ 
'" e1ne1;da, o rnconte~t,welmontr, suprmor ao vanclo a un icbcle JUI'tr.lic.1, e atLlJ1l'.\ncl~. <1, 

Llo pro.J ecto. . uniclacle jull.iciarLt "noi·a rornrn pol iltn q11e 
Esse tribunal c_ompor- r~ e -lu; alem de nm alloptrn1(i 3. 

cerl_? numero de Jime.s hmcl?3. cltlntl'e 03 ci- g• 03 te 0 meu voto, 
fadaos. q~ie tenhtw1 os reqmsllo~ legaes, ele Vo;;i;;s-Miü to bem ! muito hem ! 
tan~GSJULzes qua,ntos fornm os tr1bu1mcs su-

0 
"l .. ; ·in Pntarlo e -abra(:(i-lo Jl'll' 

per10res dos e.>taclos, cl;:inclo cacl:1 um clcll ss (. oi .te 01 ~., c?_mp:, \- . ;~.· 
um elos seus memb1·03, ;mi<tos Senha . "s • ep1 GSeL/aii, • . ) 

A presença no SL1promo Tribunal de jui~e3 
tirados cios lribunaes superiores elos estados 
não ci urna seria g;i,rnntia parn. este3 e ao 
mesmo tempo um penhor cl;t idoneidade e ex
perienci,i. dos membros elo mais elevllclo tri .. 
bunal eh Republica ~ 

Não me sobmnclo tempo para entl'a r na 
aprecbção das p:tl'ticulariLl<teles chi, emenda , 
eafi ro-me ao que o seu illustl'aclo autor já 
disse a tal respeito des ta tl'ibuna. 

Devo porem cleclara.r q ne não me p:troca 
essencial ao systemn, adaptado na, emencb a 
inte1'vençi.'io do Governo Federal nn, nomea
ção elos j uiws dos tribnoaes supsri.Jros cios 
estado:;,, mesmo nos termos res trictos em que 
a em:mcla o aclmi tte, quero dizei', sendo os.ses 
jnizes tirados den tre 01 elo estado, em cujo 
tribunal superior s0 der p, vaga., e me:li:rnte 
proposta deste. 

Não tenho duvida em ncompanhar os que 
pensam que o-pl'Ovimeu to e o custeio elos tri
buuaes su ;-,e1' iores elos estaclo3 elevem incum
bir exc lusivamellte aos governos loca0s. 

O SR. AnIPHILOPlI!o - Eu acce:to ess::t mo
diilcação. 

O SR . JosE' I·frcrno, - O pritn ipio que de
fendo não é o eln, centralis1çilo, nrns o ela 
unidade do poder ,tucliciario .. 

O SR. AMPmLoPmo . - Apc,i:ido . 
o SR. JOSE' HYGINO. - o principio da uni

dade da j ustiça pede riue os. tribunaes su pe- . 
riorç~ elo,$ -e~t<1/IO~ ~e ~UbOl\Ullem <\ t!lll t r i-

DISCURSO PRO:lUNCUDO N.-\. SESSAO DE 
10 !)[~ JANEilW DE 189l 

o § !l~ . Anll.eri.co Lobo- lllusti'e 
Si' . presidente, ciclaclãos membro~ cio Con -
ºTes;o n, llom v,1e adea11tad'1, po_tcim_ con to 
que a' bo ndade · cios illnstres c~n c1daclaos es
teulla nm manto ele IJenevolencm pua com 0 
orntlor rpe vos cl il'ige a palavm. 

Eu üesej <wa nnn !tora nnis nntutina, cle3e
j ava atei qlu, em logw dos a_nnos que se mo 
accurnulam na fronte, eu respirasse a pletH
t ude c!n, mocid,i,dc iüra C'.1\1 tar um hymno <t 
c!'eação nova, á metamol'phose que a repu 
blica f0z. Sim, senhores, l\S a,ntigas provm· 
cias, feudos eh monarchia, aqt~elles ~erritor1 os 
es tGl'u's, onde domin:w<t - o impertaltsmo., o 
nillilismo ; :1quellas provincias vercladetl'a
mon te e.>f.trrap1cbs e mrns, como se fossGm 
mendigas, ahi su rgem, C)l110 qu3 mu,clanclo cl<3 
so:rn, tl'üus('01•rnaehs 0~1 est:1cl_os . E a, r1uem 
clovemo3 nós isto, cichllao i, sumo aos nossos 
a,ntepass:ulos 'I A'q :13ll os qu'.l no norte p~g.:t· 
ram cürn tan to sang Lie a rti uo. f1~turo 1 
A'quelles que na minha antiga provrncu, cm 
Vi lla Ric1, adea,ntaram um sccn lo ~ grande 
acon tGcimeuto ele 15 ele novembro ~ A qu~lles , 
fin almenle, que foram atirados ao ostmc1smo, 
que fofüm pizaclos pelos cava llos eta monar 
chüt ~ A'qu0llt1 gr<tU(le ca.!Jeça1 o martyr üo 



noc:te, que ~oi arrastado nas ruas cio Recife? 1 cte::retariamos depoisde unm ·re;'oluçilo incru
.A quem ma1;;, senhores, elo que aos ardentes enta de urna revoluçl'íp que poél!a ter ab1·asJdo 
''.'JlOStolos da democraci'.1 na America , esses 0 B~asil ; entretanto, procederi:u11os con1o si 
,sov~~1s que .. tudo sacrificaram no alt.l\r chc se tratasse de um:i. r cg'<3llcia,. 
1Ja~r 1:1,, pa~ias clesherda•los até elo sol ele Aincht me recordo chi propo3t'.t elo hoara~o 
no~.!lo, cont111ent~? . 1·epresentante da _Bail1a creando uma.pensao 

i\ÍÓ~ _os rerubJicanO?, el'J.1110S eS tl'angetros p:ll'a o du_que de füaganç::t. Ull33Ute, e lStO ac-
<0111 no~so pa1z; percliamos toda, a, aspieaçfo cenlún, bem minha affirmat1va. . 
no futaro ; nós os proscriptos só tínhamos, o Si:. EsPnuTo SANTO - V. Ex-. consi•;leru 
como A_lexanclre, unu esperança,,e fü1 o grande inernenta a revo \ução ele 15 de novern bl'O ? 
acr,ntec1mento . · o SR. AMERICO LoBO - Sem cluvicla, é urna 

. Ma~, taml)em, llevemol-o ao Govamo Pro- revolução or-igina,\, e unu revolução .. scien
v1.s:or10, a esses home:1s de acçilo e dti pons::t· tific '.t e concis 1, unm nvoluçlo tyt:io, foi to:la 
mento, a esses v:irõ3s, alguns dos riuaes vie·· calculada, nã,o me consta, que se derramasse 
lr'll\11 traçar um[). nova rota n::t noss:t historh, san"'ue e si me constasse isso, bem sei qne o 
l)Ot'que Yiu,se que não DBntirnm a, seu pro- sang·ue é o preço lh lib3rc\acle. 
gra~nma, e que realizaram c.:im immensa fci o SR . EsrmrTO SA~TO - E o Sr. barilo do 
aqmllo que tinham pronunci.tdo na adversi - Laclario? 
dad..:i_. o SR . AUEIUC.) LOBO - Elle lev<U1ton -se 

Na? p~sso clei:rnl' de destacar Llo Governo coulr<t a nova nação; e não foi o l!obre barão 
ProvtS )l'IO uma fignra p::tulista, eminente- do Ladari0, fo i o ministro que qml mtel'por
i:nente ap~st.olic,t, creaclor[I, ela, Republica,, o se como um escudo e tl'e a naçl'ío e a monar
nllu~ tre mm1stl'O chi, justiça uma, figurn que chia.. 
fü[tll, .na sessã,o ele ante~110ntem, obteve a o SR . JoÃO PEDRO - Pl'iltico~1 um acto quo 
pluraltclad~ Llo direito, e desta arte fii'mou 0 honra; füç:i.mos justiç,i, a quem atem. 
em bases rndeleveis a fedéração brazileira. UM SR. REPRESENTANTE - Calüu em S'.lu 

O Srt. EsP1!1~TO SA~TV-:- S. Ex. nt\o se posto de homa. . 
es:ivJça elo m1111stro da agricultura. o SR . Ai\'rnRrco Lono - A1ncl,i, conto qne a 

ú SR. A~nmrco Lono - Chegarei a1é l:i. reflexão persuada 03 honrado> membros tio 
O SR. GAmNo BEsour.o - Nem do ministro ConoTesso, riue se decla.ram vencidos, de que 

tla guerra. ele Í'1cto foram venceliores, porí]ue si op-
0 SR. Au1m1co Lono - Sem duvida. punham no pr0je ~to ele Constituiçfto a sua 
SoLt advogado e sei positivamente, as ancias contratlicç1Lo, o f;i clama,vam que a plura

com .que lucta, a pobre parte. Niío é só uo li.Jade da magisít'.llum imp::irtava a plura
Br,1z!l, porqLte.n .i Inglaterra m~smo a jus- \iel,1cle ele direito, agora que e3ta, se votou, 
ltiça ~m,ta p1U1to caro e wmt interpretação ss .. Exs. na verdade são victoriosos, e pre3-
-da 10.1 val~ a~ vozes urna fol'tuna; mns no taram a mção S3rviço inestimave1. · 
.Br;:tz1Lo lltre1to, doe confessai-o, ora uma lo- .A votação da, emend[). cio clisti ncto repre-
tenfl.. sentante ele Goyar,, o 'Sl'. BLlihõcis JM·elim , 

O que nos fez n, monal'chia? Qtnl o direito ]Jn, de s~r fücuocla, porque 03 congTe3sos 
que creou? Hn, quantos annos v ivemos sob o·ernes n[o são muit<ts vezes 03 mais a,ptos 
urna lei da col?nia, as Ordena.çõss [\o-reino ? par,i, füzer as leis; tt' llbalho ele gabinetG, de 

E ~ua!1clo arnda agom mesmo o Governo meclituç1Lo e mciocinio. . 
Prov1sono apresenta um codigo penal, nós Nestes termu3 -pergunto : onde é que se 
vemos. com cl1ssabor que .o crime como que é viu simplicidade ele d reito pet'feita, .? 
11ro.teg1tlo. Abole-se a pmrn ele morte. neces- A lei é um texto morto si a intellig-encia e 
s11·ia garantia da, vich e .da ordem; to:\ as as ·o corarão não lhe dilo vida. 
penas se adoçam; o crime, pol'tauto, obtem com'o quereis unrn lei unica se a pratica 
Jl ~ la ~a ntr'.tlizaçflo un:a g-ra.nde ba.udeira ele varia~ 
m1zer1corcl1a . . Po'.lernos di zer que neste c3so a plnra-

St .~ste cod1go se executar, estou certo qne rilla,de elo direito assemelha-se á bibl i::t 
o~ crimes se ·nrnltiplicarifo; a, estatistL::[). será sentida, estudfüla e interpretada p.:ilos pro
n;;somb1'os:i. .- test'.tntes, ao p:1 sso que a · bi\Jlié\ C<Ül10Jica, é 

Senhor presdonte, vejo com pazar que os il- desconhecida, ninguem sa,be latim, sn,lvo o 
l \lS!res rep!'esenta.n tes do nol'te, poderosos Sr. z ~una. (Riso.) 
tl~rõ3s ela nos3a naciorn1lir.lacle, carebros orga- o Sn .. E~PIRUO SANTO - Perdifo, lrn aqni 
n1s :~dos c?m toda.ª potencia, como que es tão outros clistincto~ latinista,s, sem see o Sr. 
ªllll ab:lt1do> e triotes. z ,ima. 

l\Ias, é prn~iso que o illll3tl'e rapreson - o Sit . AM1mrco Lo no - Digo jsso, porque 
t rnte ele Pernambuco, que o illustre repre- tem dado provi'..S no jornal. 
E'~ntante ela fü~hia, que o illustre r0presen- UM Sit. REPRESE~TANTE - Pelo menos e 
tanto ele Alag?as, CUJO nome é um::t tl'ad1ção, latim p'.1ra to•los . 
um symbolo - Tavares B:i,sto3, nos venham o SR. A~mauco Lono- Em relaçito ao ar t. 
prestar todo s~u auxil io na formação elo 1101so 62 elo projecto, votarei pela emenda do llon
d1re.1to, e pre~1 so. qne os vencedo1·e3 recebam raclo r epresentante do Pará, o Sr . L~uro 
a lei Llos-venc!l)os. . . S:Jdró, que eutit nnis n. par das circumstancias. 
. Quem ;;,~be s1 essas espm tos cu! to3 e scien No prnjer.to dão-se moldes pa,m os esta1los 

~1ílcos, e tao bem otluca,dos, 11ão llão de ser na que desta arte nasceriam preformaclas, e 
.JOVell '!'epubl!ca O elo de 11033:1 mdonaliLhc\e, talvez tfio p::)UCO YiveclouroS qLm] O ho:nun
para ílrmarem p2la, füc1.111 Lli'l,ule, 1n varie- cu lo el s Gcethe . 
clnclo, a unidade ideal ele no.s30 dit'eito? Deixemo3 aos e3t1dos constituirem·S9, for-

o facto é c1ue depois de tau tas geraç~õ)s, as .marem-se li vrarnente , ob.3er·vam1o a penl\S o 
0rtl ~na ções vigoravam e com olla, a lei ele b:)a pl'iucipiJ ronstitL1c~on.1 1. 
r .tzlta (a saber, o verdadeiro ar:Jiteío) e o r· t t ~3 · t -
que mais é 0 subs'r]' d· 1,, 0 ,. 1. -~ t,' _ J\Ias,en .1'en o o 8,l' . :r , em CU.Ja vo aç.w.me 
·eil'as ele ~or L 

10 ;- ,\s ; 01s aço~s 
0
.ºs. ia.'.~., acho quas1 que em un1Llacle no Congresso, isto 9 ' ~ te que_ iMo poJemos. neºai .e,,~0 é 011 tre os honrado;; membros com qu em te'-

1.1cto, que as naçoJs estr,111ge1ms lc0 ·1sla- 't r 11 l 
V 0 111 j)at'a B, • · 1 13 · · - "' . n 10 a ac o. " , ' o 1 az1 . 3 111 se i que isto nao est,i, s· t + , ,, ... t 1· ,1:- l ,, f' lt· 
11 i ·1·81· cl·1 !)Oº i·az" l\a · . lt 111 o e~.ar !L~ [1, so L ao, onc e nL .t a o 

, '" , ,ocO, 1 's, 03 Jlll' ISC0 11 31! OS , ·j ·('. ll 
assi·n disseram o nestn p::ti' l " ,·, Dr e e es" cç.'J ... 
~Oll~ulto f-1 lla ó V • z, qun,nco OJL.!l~· Vejo uma tcnclencia enormi3sima p[),1'<1 li-

N'io )O~so' ' 1 1
? mesmo que 0 pn,pa,. quicbr·-se a propriecladCl privachL da, 11<1ção 

. : , . 1 ° 'I? ,~anto, a,coa1panhar. aquellc brnzileil'<l, isto é, p.1ra dividirem-se as te1'rn s 
pc~,u , ao contrnuo, entendo que sena motivo irnblicas. DiriJ·o-me ao sr. ministro ela aºTÍ-
1i:ua um Te Deum lau:lmnus a 0·1'ande vo- ' lt "' 
tação de aute-hontern q . · "'1 , • cu ura. . . . . ' ue vem sa var a re- o Gov,wno Prov1sor10 neste3 ultunos 
publtca. t r . '[ l l. Foi co·itrar":i, a · la 1 1 . t t empos lOl o ept 030 e a, monarc mi,, porque 
á uni tlacle cÍ~ ~lir~it~l1!lo,Gte l ª ll1}g'b t'a ura., nlo poclL\ ser ontr~ cousa. (Riso.) 
~ , . . . __ ; . over~10 no s3u pl'O-
.Jecto ele Consttl.u1çao t111cla foi to uma tra1l3-· 
ncçfo, o nobre ministro da justiç[), declarou-se 
aq11i ve1!ci~lo_pel.os seus collegns e nes te caso 
n, Consltlu1çao importarm um:i. contraeliccão 
palpa vel ; fic1riamos encadeados ao aêto' 
aclclicional, era o acto acldicional quo ele novo 
~~~-- .......... ~-·-

Ene:mteon granc\e3 serviços que nfto devia 
su1penLlGt' e c11t1'e elles o nmximo e essencial 
d1 irnmigt':.iç?ío, serviço por demais dispen
dioso, porque é mui lo <li!Ilcil pe>vo:ir nosso solo 
virgom, t1'ansportar ela Em'opa para a,qui tt 
corrente immigmtoria .1 .:_:_~._, · 

··.-. ~ 

Aí nela üa tiur&pa."; ~ Rnssia pagou caro o po· 
voam eu to de seu terri torio .. Mesmo no. Bl'~
zil, o sul custou a attrnhir para seu territono 
a immigração allemã. . . . a . 

O pensamento dos polit1cos l~raz1 le1ros s-;-m: 
pre foi fortificar o su l po1' .me10 de muralnas 
humanas, Pª'.''t. sua p1'osp~r1dade i:l defesa . ,.,. 

O no'Jre rn1ms tro da a0T1~ultL1ra, a meu Vvl, 
nflo pl'ocede u mal, pro~eguindo com uma ou 
outra ürnovação, no system[). que encont~ou, 
alim ele encher o sul e o norte com uma 1111 -
mi"l'fl Ç:ÍO aptrL para o tlesenvolvimen to de 
tock1s as inc!Lntrias. A parte contestada pela 

· Republic,i Aro·entina é qunsi um deserto ; o 
Amazonas fó1~na, outro deserto e, entretan to, 
cumpre trazer ' pam esses desertos a popu~a
ção da Enrop1, que la u'ão encontrr:_ os me10s 
de vitla uece ;sarios á sua manutençao. 

Não será, portanto, perdido ou im1~r?ficuo 
o trab[).lho tlo nobre ministro e na adm1111stra
çlo ela pasta da agriculturn, S. Ex-,. te:n sido 
um brazileiro distincto [e patriotwo. Entre 
os acto3 de S. Ex. h}, com tudo, nrn com o 
qu'.tl muitos se teem revela,clo meno.3, favora
velmente. Refiro-me a questões das seri'DS de 
Santa Catlrnrina e do Par,wá . 

Nesb, ca,3a vivia uma princeza qu 3 ao C[).
S!lr-se recebeu um dote, concedido peltt sobe
rttllüt da n:ição braziloira e esse dote devia ser 
mantido. A r evolução, tal como a comprel!~n
tleu o nobre rninistl'o dei justiç1, podia null1íl
car todos os direitos adquil'idos, comtan to que 
poli ticos, mas o que não pocli a füzel' era 
violal' o direito civil, tão sacrosanto que nem 
mesmo as bayonetas p::idem eliminai-o. 

Lembre-se S. Ex.,o nobre ministro eh ngri
cultuea, que não é por falta ele vontade da 
condessa, .ü' ~u ou de seu consorte que elh 
deixou de ser hel'..leira presurnptiva do tl!rono 
b:'agantino ; lembre-se nmis que não convé'.n 
ao !3rnzil o cumprimento dn, condiçlío de re1-
mtt' contiJa irnplicitr\,lnente na, constituiç:'ío do 
Llot ; : logo, não se podam cpystallisar o.3 
Jnns respactivoJ, ainda qne applic.tClos, n!1o 03 
pl'incipios especiaes que. reguhtm o assumpto, 
m1s 03 geraes de toda e qualquer do1ção. E, 
si o Congresso me penni tt isse uma imagem,en 
approxirnariti, a p3SS:Ja ela, ex-princez:i, á figura, 
ele Ophelia, com estn. d'Jl'er'enç1, ele que su:t 
c.rnção do salgueirn· fóra um canto ele liberd,c
tle,tt sua, guirlanda, o diadema de imperatrio, 
oseu lago o ocaano inlinito. . 

Em urna, das primeir,1 s e mais memorave1s 
sessões cio Congresso,allmlht o nolJre ministeo 
ela füzenc\a, ao·regimen .clo terror que irnQlan
tariamos si nos constituíssemos em do n ven · 
ç1L, e no3 ac3na·udo paea 03 exemplos do 
itlylio ele \V'a shington,· reprofozio o concei to 
ele que o congre3so norte-americano fàr<t 
composto de semi-cle11 ses. . - · f' 

N;fo faço pn.rte do coro que amaldiçoa a tra
gi()ct convenção e atê direi que, si aquelle cop.
gresso merece n. referida ap::itheo;;e, podemos 
trn1bem dizer qu'l aconvençlo era um verclft
deit'O Olympo, 0'.1de pontificava,m tlenses hu
mano., . 8 quem nos dern tambem a nós o 
prazer ele p·1gar com o nosso s::tngue a glori::t 
immorredoum claquelles gallo-romanos,. q11e 
no fim do seculo ultimo clerruiram as institui
ções pàssafas, levantaram bem alto a libor
dade,ac\igniclade e a respousabiliclacle humana, 
defendemm a França cont1·11 toda, a Europa 
colligada e venceram tofos os reis ·e todos 
os exerci tos mercenarios ! 

Mas vêJe. concidadãos, que é impossivel 
totla e q1rnlquer comparaQão entre a conven
ção e nosso Congresso· Na:cionn,J; aquelln, se. 
compunha, de sublimes condemoados que luta
vam triumplmlmeute contra tudo e contrn 
todos, ao passo que somos brazileiros, mansos 
e ·paciílcos e estamos tranquillos, co:no que 
em nossa cJs::t (riso), pactu:.rnclo as singeUas 
concliçõBS de nosso p !acido vi ver . . ·, 

füc mioha, simplicidade campónezn,. jámais 
vi, não vejo,nem verei !Brigo algum da par\e 
do Con.gr_e :;s~ou do Governo ; o Col1gres3o é 
mULto cr1ter1oso e prudente, nunca, pude sup
por que 1;uclesse ser disso! vido ; o Govemo, 
e3S3 precisa ele paz, ele paz e de paz, mas não 
a, paz de Varsovh. 

S3rnpre entendi que o p:icler legislativo era 
a nós que competia, mas o discurso · do nobm 
ministro da fazenda, no qual S. Ex. evocou o 
espectl'o impossível r.la convençi'ío o desvendou 
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_a verdade sobre nosso esfado financeiro, fez 
baixar o cambio cujfl, marc!Ja descende.nte 
proseguiu) pr·osegue. (A.partes.) 

E' a trrstc herança ela monarchia, o deficit ; 
permanente e crescente; o meu illustre com
provinciano Visconde de. Ouro Preto disse 
qua tinha sido ·ap;mhado em . um becco 

v1r sem sah ida , acho que foi elle que 1103 deixou 
" nessa viell a. (Riso .) 

zendas em Miuas compradas ou t l'ocadas por 
uma espin· garda ou pot' um cavallo. Todl1 
uo3sci. propriedade agricola pt•ovóm da posse 
primaria ou concessão de sesmarias: e entre- o 
primeiro occnpa,nte, que s::i recebe illSpiraÇões 
ue sua livre a:::ti viclaüe e o sesrneiro quepD.ra 
exercei-a, impetrava licenç,1 a El-l{ei, não 
hesito em favor claquolle. 

Se. prnsiclcnto, em uma tbs ~essõcs pas
sadas , quando orava o nobre reprc3entante 
do Rio Gmudo tlo Su l, d Se. An tão ele Für h, 
dei um aparte qu0, não fui tom::1clo,a pezar elo 
consentimento ele S. Ex . 

j -O nobrn ministl'o da füzencla tem sido aqui 

1 
censurado. O facto nobre e di gno é que s. Ex. 

; re sentiu-se ela nevrose. do p:J.t l'iotismo ; nin-
guem pódB resistir á corrente elas paixõe3 pu-

1j ras, que desperla uma revolução . 
1~ O exercito lembrou que se pagasse n, divida 

0 '.Jjectei l1 S. Ex., illustre paLtdino ela 
divisão das terrns pul.Jlicas , que, em vir·tucle 
da moção B:ircello'.;, o Congrn3so Nacional se 
re3t l'iugie:i. express1 e so lemnemente á. nlis
sfü> conslituiute, nos p1·eci3os term0s elo de·· 
ere to ele sua couvo:ação , e qu3 era, em cons> 
quencia, de todo incompetente para üispoe elo 
propeieclacle ela Nação, o que é inco11te3tavel
mente proprio elas l\111cçõJS ordinarias . S. Ex. 
fa llou brilhantemente contra a f.tmosa moçi'io, 
poràm, não se di gnou-me responclor . Nestes 
termos, sendo pct ten te [), incornpetcncia que 
oppuz, parnce-rne mais correcto o texto do 
::irt. 93 el o paoj ecto -Uma lei do Congresso 
Na cional di stribuil'â, etc., e neg·arei :\, ementla 
substltntiva meu voto, e um milhão de voto2, 
~:i O ti YOSS3 . 

i, exter11a, o ministro acceitou a iMm, com a 
, -·~ mo·iificaçlo· de que se havia ele pag'1:n· a di -
'r · viela interna; daqui o decreto els 17 de ja-
l neiro. Mas n:1o é t'nncção de ]Jauco algum oub-
' 1, brogar-se nas obrig-ações d:i Estado e sat isfa

zer SU[IS dividas, todavia, quando S. Ex . seja 
accn~aclo neste recinto ou fóra delle, virá uma 
entifade sublime e otrogante clngil-o e guar-

i' necel-o com uma nuvem, à simiih:1nça elo 
('r."""' que praticavam os deuses nos combates ho
~ ·mericos para com os seus heró8S bem qneri· 

elos , e ::iqu91la en tidade magestosa, concicl::t
elãos, é a Patr:ia que tanto o ama. (Muito bem , 
muito bem .) · 

Da vida do Governo Prov isorio destacam-se 
duas forças,uma cent!'ifuga e outea centri
peta eh fecler.1çfio ; esta em a sua tbeoria e o 
seu decr'3lo n. 1 e a presen te Const:tu ição; 
aquella era m todos os seus demais a.ct9s e de
cretos,e , principalmente, o augmento elas des· 
pezas publicas, não tanto como se pócle in fürir 
elo algarismo redondo datlo ao orçamento pelo 
nobre ministro, porque aqui, alé m ele muitos 
r epresentantes versados em fln:rnçn ;,, sabemos 
perfeitam~nte que o orçaimmto ele 200.000 :000$ 

Ac~rc3ec que um devedor não pó:le cetler 
beus gratnltamente,solJ p1·e3umpção de frau
de; nói que somos commiss::irios do povo 
brazileiro:, seus representantes, sel13 pro
curadores, não podemos praticar ::icto algum 
com sombras siquer de frnurle, porqirn, em 
rclnção ao credito publico, .bem se póJe re
pl'Ocluzit> o que se dava em Roma com a lei 
das 12 taboas, que nnnclava es1ual't0j 1n' -o 
devedor in~olv,1vel. 

comprehende os creclitm cxtr:10rdiuario3 o Recebemos na occ,1sião tfo nossci. in c~e 
·supplementares, e que no 0rçJme21to .elo im- pendBncia as terras devoluta:; como p1rte 
perio havia :x t alJe lla C, CJLD nao pode ser m<Lxinn cl::i. propriedalle pri varh rb nação ; 
post .t_cle lado e que ::itteuua enormemen te o para rnantel-as ao sul snstentamos a g·uerra. 

• augmento de de311eza, l1 qm.1 se reduz a 25 mil 1 heroica do Paragu.a}r; devemos, pois, zelar e 
~}.J... cónbs . / manter o s1nto patri.rnonio nacional, que 
rr-·- S. Ex . n\[o especificou as verlJ1S accresci- 1 forma o lastro ele nosso cred ito . 
';1 das, mas~i:irovavél me~1te , ?ombateu-(1,~, uma a J O Sn. . PRESIDENTE- Lembro ao nobre r e·· 
~ u.ma, e rn se rendeu :1 ev1dencta ou a neces- presentante que está dada a hora d<t t ermi-
iJ\ s1dade. nllçiío dos nossos t rabnJhos. 

~
,Ír,; i"' NBstas cil'cumstancia? a_fflictirns que siío o SR. AMEruco Lona-Queria apen ns clrn-

capaze3 ele nos retrah1r a éjlOCl1 da trnga, mar a altcncão do nobre Min is tl'o elo lnte
de .nossos aborígines, <til?d.a vem, mais um 

1 
ri oi', que e~Lá presBnte, para uma questfo 

/, pedido do no1·tfl, 15 °/o adcl1c10naes as pesada.s. que :;e prel1Lle ao art. 64. 
/; , tnrifüs de noSS'.l.S alfancleg-.1s . r 

11 
(O Sr. presidente 1•easswne (1 cadeira ela pre· Ern uni, trec,10 e e sua e:po31 ç~o ao clrn 8 tlo Í\il'.)· 1 l . ~ - f 

sidencia.) 1 Estado, chz S. Ex. o s ;gurnte (lJ~ : 
A appl'Ovaçãodes3es aJclicionaesacarretaria « Cab3-me apenas reg ist.rül' 03 succes3os 1 r 

' 
0 descreelito e á eonfl ig-ração · d~1. Republic::i. · relativo.3 á questão elas b:1ri·eirJS, est:1beleci
Brazileira e si commettessemos erros tão p:ll- ~ das na fro~Jteira do estado do Paraná, na 

~
' .. , mares, füriamos ren~scdei' ::i.

8
. serpente elo se- : parte conviJinha ao de Santa Catlw1·i1ia, qne

bastianismo. E~pero, ª'. 11 a,: r .. presi0e 1:t~ ver 1 sl.ITo .aliás determinada._ pelo augme1_ito . do 
o norte,tranqu1llo e feliz,cles1st1r el e tao 1n,J usü1 

1 
v1b ll!lacle daquellDS reg1ues,111as que, a vista. 

prolenção e caminhar de accordo com a Uuii'Lo ela iutelligencilL e zelo dos elou3 governa
e com os outros estados na senda cht fraternj- doreS, flnclou ele modo a conciliarem-se, sem 
dado e ela liberdade : quebra de principias, as duas partes Jiligan-

Será justo e politico, como qnerem tüntos tes; o q:rn parec3 rnr jú., um i;esultad<:_ benc-
ele · vós, cidadãos, que se peocecb summnril1. íl co do s:ystcma ele governo que a naçao aJ-

·l' e eng-lobadamente á partilha d.1. prorriecLlcle 

1 

op tou. » 
1 ~ privada ch'I. Uniã.o .entre os estados 1 E' pre- Vi isto ::i 11te-hontcm1 e fii')tJCi realmente 

f 
', ciso olharmos um pouco. pam o pnssaclo .

1 

admi rado, porque, teudo tiLlo a honra de re
P,tra qne tivemo3 exerc1to permanente e pr0sentar o GovBrno Provisorio no P,1ranà, 
su>tentá.mos tantas guerras 1 Para impedir rle ser alli governo.dor , nlí o de facto, mas tle 
::i. invasão das nossas fronteiras . 1:1-epresento, J direito, reconheci, . mediant e recbrnaçã.o da 
é verLlacle, um est11clo que t em r1qu9zas 110 : classe cornrnercial. qnB hav ia enorme eles

(.,... seu sub-solo, _e que é tã~ opt~lento, no dizer! igualdil.de e ini quidade no tocante á expor
~ .. de Saint Hilaire , que pode dispensar o res to 1 tnção da herva-rnnlte, porque esse proclur;to 

:v: do mundo, me1ios o Bmzil, a::crescento eu. es tav::i. na gener·n.liLlatle sujeito a grandes 
Qualquer que seja, porém, a co~1diçi'Lo e a_ impostos, ao p:isso que. consiJet'<We l p.nte 

sorte dos estados, elevemos nós lhes acljllllicn r doll e escoava.-se sem imposto ~!gym para 
todas as terras pertBnrentes 8. UniM 1 Niío Sn.nta Calln rwa, omle era .1Jcnc,1ciu.tlo e de 
fóra mBlhor e mai3 politico pmieguir por ond.e_ ~ra exportil.do a' S1Z o Ri? eh Prat11, c?m 
emquauto no es~ylo clB se cl~r a9s estados, pr: .l u_1zo do. esta;lo llo }'ar~na, e de , su.a rn-· 
com des tmo especial p Ul \1. colomsaçao, o :preç::i ~\u ,~n ~. , cn,1ns p~ 0dncto.; ma~ s1 .cleprncmrnm 
elas terras que forem vendidas tbntro ele seu a vista eh< ill egit1ma concuL'1·enc1a . 
territoeio ~ A G'JSJ. circum'.ltancb accce.;da ::i. p3ssirna 

Em relação a terras devolutas, vou 8gora situaçlo finai:ccira d.as pr:;ças . platinas. que 
até ó, gTatuid,1de, porque peecisamos povoa11 1 avolumaya arnda ma:s a c1ne, 1rroganclo aos 
nossos desertos, e uão nasceu de outra f< l'll1n. commerc1antes parnn rtenses o llnmuo prove
uossa iwosperitLvJe rnstica . Enconteei j i\ füq n·;eute ela enot'me alta Llo ouro . 

lfavia neces~Úade ele se pôr cobro a seme. 
llrn.nte auomalm: era estn.be lecer barreiras e 
assim se fez, como jú, disse em virtude ;i., 
r epresentação popalar. ' , 

N.em se comprehencle que a i 0 ·ualdacle do 
r eg11nen republicano· dei xasse d~ nivellal' a 
sorte de todos o:; pl'Oductores. 

Como, porém, n'.t Alfandega c'.e Paranagná. 
e ,na M

0
eSJ, de. Rendas ele An to num, se cobrns

s"m ~ I º.-acldte1~naes aos impostos geraes de 
1mpo1 taç,w, acl instar do que se pratica. 110~ 
portos de Santa Catlrn1'iua esta.beleceram-s; 
tax~ s ele expor tação para o matte (2~ a cil.r
gue1ros) e taxas para a importação, ig.uae:S ús 
cl•t alfoncl eg(l e dn, mesa de rendas. 
_Alg-un.~ industtfaes. d~ Santa Cc1tharina, que 

1;.ao qL~e1u111 pagar. chre1 tos eh expol'tDç<lo do 
11c.o p1_od ucto p:i.rnnaense, p1·omo1re;·am· uma 
::ig1 ta~ao com s .3de priuci pal na cidade em que 
se creou agom um partido socialista, . . · 

liilI SR. REPRE.3ifüTANTE - V 
enganado. · 

Ex. está 

o Sr •. AilrnR!C!O LOBO - e como ill'ma d> 
g:uerm, começaram a tclegraphar rJ Lie s: 
trn l\am collocado lx1rreims em terreno co;1 • 
testado . 

O Srt . EsTEvEs Ju:iron.-Nüo c\izia.m ist) 
os que lá est:t vam . 

º· Sn. '.. AoIERrco LoBo ... O nobra ministro 
do 1Llte1·101' passou-me um telegramma ncoii
selhanclo .que lev::i.utasse taes barreiras, por
que, segundo llle constava, tin ham ellas sido 
collocaclns em terreno contestado. ' 

Devo acc~~~nar ao Congres'o que nii:o acom-· 
p:111ho a opunao cl9 S. Ex. e que até a reputo 
1X!r1gos::i.. para urna nação riue como a nos. :t 
t em o 111fortunw de pos3!.'!ir dnas enormes 
Z?uas con testacbs : ns 1\füsõ2s e o Oya poc:k . 
St por al!L SB escoa s3e m todos os productos do 
Amazonas e. elo Paraná, sem pJg-.1man to r.le 
11:1postos, e s1 da m ~.sma f<i l'nH se int rotlu 
z1sse:n as rnercaclorrns estrangeiras atr;wés 
elaqnelles asyl~s da ~raucle? cl3_veriamos cruza p 
os braç~s e a~srnt1r imp~ss1 ve1~:\, cblapidação, 
ele noss'.I. fot tuul1 pabl1ca 1 Nao, S1·. presi
dente . Entre 11s nações ha as servidõJS pati
cons;i1i~:las nos tcrritorios . incontestaveis, .e 
o _pr op1_10 O(ean?, que ª. !11ng·Lrnn~ pertence, 
nao. o,c"pa ,ts leis de poltcm, a acçao ch't sobe-
1\1111a. · 

Resp0ncli a .s .Ex. que emel'roneo seu tele
gearnma, rem1ss:vo ao do illustre governnuor 
ele Santa Cü tl1arma , porq ue eu recebera outro 
te!egr~mma des t~, ela. m.~s1_na data., em tpm 
nL pe1 gnntava s1 as ba1•1 ea·as estavam em1 
terreno .con te3t:J.clo, ao que amrmei qL\e não ; 
que h~via )H'es tmlo forma l p1·ome3sn de bem 
cu:11p1:ll' meu3 deveres, e que a justiça era a 
pr1m131ra v1rtLJcle republicana . 

Em ~on~squencia de meu tlesp1cho telegrc
pll1co S. Ex. mandou manter as bnrreiras 
pelo q.ue, o povo_ do Parnna r~:mnifestou as. Ex: 
as maiores provas ele adhesao (A panes .) · 

~onlinuou-se a ml1n ter legalmente as 'bitr
l'0H'as ; 111'.1.S ele que so lemlJrarcun os homE)ns '? 
Lembmram·se ele faz er uma invest ida a nma 
de!las, a c\.r' p,ante dos. Fragosos, invadiram a. 
marge1~1 cl1ret.'a do Rio ~egro, clernm 300 011 
mais tiros, tnsultarnm o governo (riso e 
a12 1 r1~s), e a~t~n\1ntm e o!Jr igara m it fuga 
nao soo acl~mmtil rador, como quatro praç:ts 
de. caval\ar1:1. que o gu:wthva m, as qnaes, 
seJa cl1t~ ue pass1gern, ()UIZ C}\1111 r esistir, mas 
f~ l\1111 c11ssund1clns de tal empenho pelo ucl mi~ 
111slraclor, que rece10u uma h~catombe. 

UM Sr .. ílEPRE>ENTANrn -V. Ex; e~ii Ll is
CLtliuLlo o relatono elo Sr. minist.ro da ju~
liça . 

O S~~ . Alll8R1CO Lona - Immedia tamen le 
nmndct nmntel' a ol'dem na margem direita 
do R10. Negro, pül' meio de 50 praças de ca,
vallanl1 oommandauas pelo capitão Audrade 
~eves, o c\rgno represcutuntc claqne lla n-ra nde, 
ngurn legendaria, official di stinctissimg a in
capaz de cornrnelter 0L1 de tolerar tropelias. 

O SR. ZHL\- O g0Ycr110 elevo ser euero-le 
"' o! 
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O SR. A AIE!Rico LorÍo - Quando s~ube elo Logo pnz esfoçces fi scae3 no teri-·e;10 · elo l nÍ ites . entre os âons ' est:1Llos ·aeve seí' deqi· 
:ilten.tndo'. cla, im pre vista invasão, dei logo as estado que represen t n:rn . , Lfrla, ou autes que, collocaclos entre S. Paulo 
prov1 rlencws; porém reconheci logo qu e o at a-· l\las a grilnde q ne~Eio p1· incipal é cs lêl : 0 e 0 Rio Grande,ambos devem se fu ndil' em nm· ~· 
ri 11e rt.ra sirnpl13Srnmlte urna berrntrcla. , uma g·overuador do Pannrn , no dia, seg uil1to no ela só estado,e é'inimigo de SantaCatlrn.rina quem \ 
co111ed i[1 (risa e apartes), bem desempenhada posse, levantou ns barreiras e combinou com cleseJ·a a SLW. urÍião, a sua i) t'03[l81'iclacle. e o S3U 
Parct J.11·ocl uzir elTci to ao lon Q·e .. . ' 1 l s t ' ~ o go,Yern a~:C t' e e , :111 n. Ca tharina qpe se cu- eng rn.uclecim.ento ~ 

A penas informado do altcntndo, o Sr. mi- brass: o. im pos_to de exportnção . t'. ;t ll orv n. 0 8 R . Esrrn.no SANT·l _ o successor. de 
nislro do iulerioe me toll3gT;1phoa t:e novo, n;atL pn. rnnn.cnoe na alfandega r.lc S . Fro.n - v . Ex:. 0 Sr. Serzodello não estil presente . 
wil tando á sua pritneim rccommendação r ehl- cisco. . . 

. ti m á. sup[ll'.•,ssão d.~ barreiras . , Resp?m1J-l!'.e D0 .sorlc q 110 .o Farnrní. cobra irn posb 
c!u ~ em ;i1u~~? am1.,, o d? Gove11;0 P10v1.s.0110 p~r 1:1e10.de empregad os que Dã.o nomci.i , q1te 
J fü~ cDuven"u. que o\le resv,l] n~o;;e no t?11 eno nao f1 scat1zn., e nún rl emilte, e cobra sem s~i lle r 
'. ! ~\ frantl e .: d?.a~sal~o ; qu~ na.o recemva ,º o que s1e do Pm\uiú; é p1;eci;o qúe e.~ses i!ous 
.Jll~ zo da h1 ,, tolla sob10 a. lo 0 :i l1 tla.do d;1s bar -1 govemaLlo re3 ad ivinhem · isto é [)Os3ii•c l ··n 
rn11·ns e que, na altcn~a t1 vo. el e seus telegrarn-, é um sonlw '! ' ' e 
rn ri s, on S. Ex. snstent D,va-as, ou se dignn.sse Pei' o- trnto: os g·ovei·nador'eº 111,0 .,1·" ,.·,, . 

O Sn.. A11r1;mrco Lono- Não tenho culpa ele 
sua.[\ meneia, e dirij o-me ao Sr . minist1·0 do 
iuterlor que npprovo u o ajus te . Demais o que· 
se foz niio tem explicaç1o; quem pens't o con
tra rio d11 vicl" si o sol ex iste ou não e'xi.; te . Es
'tf\ rnos por venturn. em nm Congresso ? Snppo
nho que não é licito duvidai-o. 

( 
e _ 

' 1, , , 0 , , A • • - l S E . , "'. ' " · ' ;:,O.!vS O,] 
r. e _rn,e cx~ .1 v1a~ . ". e~ pos 1çao _l o . ~~ · deft m l1vos [lJ tlem júmais tr;• nsigir sob i·e as 
n: º:,tra rLu u en t;1:1m iaz,;o~. r1u o na,o coll ocara r~I) das puhlica ·~o decre to ele 20 ele novcml,l'J 
lJ.11 i e1Jn.o cm terreno con,e,, lado. da-lh e.> esse'\ att l'i!J11 içiio 1 o me3m0 rnareJn l 

o Sn . Z.\ :'.l A. - Nasc:mnos, vi vemo:; e temos i 

ele mon el' . ~-'. 

·O Sn . ESTEVES JUNIOR - f oi o o'"OVel'lH\ÜOl' Deollor.o ou o Go. vorno Provisorio, \Jo:lo:n, oi·-. 0 s E s A t -
u l 

n p _ , R. ~SI'IR.Ifü A'\'TJ - " C/UeS ao ll)erece 
o Paraná qnem o provo ·~ou. . e enat' isso! ois que ! I-fa governo nen h.nm ser elucir.Jacl;1 . 

· rrae ~l!to~:1ze seus cl ~ l cg«1dos a desisti r , n. fa zer 
O SR. 'A~um.rco LoBo - O g·oYOrnaclor 1 Oh ! conc:lrnçao sobre clrnlleiros pulJlicos! Nilo é 

Mnito obriga.do . (Apartes .) _po3s1vel. Ora , el les t rnnsig irnm sobro as 
für SR. REPRESENTA NTE - Então o Paraná r <:_ndas publicas , logo o neto foi il!cgal, logo 

lloclaroc1 a guerra n. San ta Cathar·in[l , nao sei c:im o fo ram sal vcs o~ princi pios, (r iso') , 

O S1i . i\r.nmrc;o Lono-D3 bom gr,1do ce
derei n. po.l!1rn da victoria. Não t en ho n ld<t .,;./ 
com a adrn1n1stração do mou succ;ssor, ell e ~ 

O SR. ZA11íA- Isto é muiío grn.va. 
O SR. AMERico Lonc- Grnvissimo seri IJ, o 

' foct o, mas nno distin .0;o na ' aceusnção gravi
dade algnma. Na barreirn · (invadiria) só 
havia quatro prnças, c mandei 50 depois ela 
h vasüo, com ordem de não ultrapas';arem o 
ri c, só com o fim de prevenir novoJ disturbios. 

Ero. caso elo Governo Provi sorio intervir, 
1rn fórma cio decreto n . 1, para res tabelecer 

. a orclom no estado pert urbado pelos inclus 
, t r· iaes de outl'o estado , e não comprcltendo 
. a ioacçilo do goYerno, embor.:i. 1i vesrn sido 
nnarcll is ta na monn.rcllia , sob cujo regímen 
eslavo. como qne atacado de umn. mataria, 
(risd) na RepublicJ sou todo autoritario e 
m1ntenedor cio decreto inicial ela revolnção. 

'i'ollnndo do PürJná, tive o prazer de on
v:r do pro prio St" mi ni;:,h'o elo interi or qae 
as bnrrei1'ns deviam ser mantidas, ·que ou 

. t' n ha, pt·ocer.lirlo bem e que S. Ex . appro
vá va o proj8clo que cu linho. assente ele 
suppri mil' os 3 °/o acldicionaes , qne só obriga- . 
,Ya, 111 o cornnwrcio nacional, em vista do sal
do elo orçnrnento e da realisação elo empt'tiS

_ ti mo de ·2100 co~ tos ele réi.3 que cu co ntr;l
hi m . 

O SR. fa'mvi;:s Jmno11- E o SctJco ele s:\l 
t irnulo p ~r 5$000 ? 

, o SR. AllH.:tl ICJ Lrno - Sim, senhor te m 
·rnzão; isl o f'o i equ'ivoco do inspector do lho
:sonro. (Riso.) 

os Srs . sabem rer.fei lame.l t e que eu ü1 ex
tingu ir 03 3 °/0 addiéionaes e os clireitos ele 
·entrada r.a ; barreiras . 
, Succctl eu-m-e no governo do Pa.raniI. .o il 
l11 stre re prasentante elo Pa !'á e q11e alli fez 
11rna ]Jr'i\\Innté acl mi nislraç fí.o , á qual não sou 
'con tr.n· io, nem eri1 de se esperai' oulrn. co..isa 
do quem prosto1t lnn tos e li'Lo irn mon edouros 
.s"rvi'ço:; á repl!b li cn.; mas ·s . E.x. uttenJeu 
i ll1 111 1JLli:ü n mcn lc f\ D g·overno de Sn nta, ca llHt
r i 11.a : ~ca bo 11. cc.rn as ban oirns . (Ri so .) DG 
que rno·lo ? Quem lê o decreto ou o docume nto 
1ln. sn ppres~ão , vê logo r1ue ell8 cont·1m con· 
.t1'aLli cções pal p:n ei.;;nilo quern a purn r isto pm' 
rtue foi a exposiç5.o do:Sr . minis tro rlo iu t13ri01' 
11e m c'.ar;1, quanto il irn pntaçiio tlc ter re:10 
on tm:tado. Escravcu S. Ex . : na 11arte con-

v isin/I((. r.o do <.l o S·111ln. Cn tlla1'i nn. 

tanto mais qnanto o P11 mna se obrigo n a cs
tabe')er. taxas iguaes ús de S:i.ntn. Cath ~1r in n. , 
sem_CDJO bene placilo nilo as podei\\ elev:n, 
embo'.'ª o Governo. Peleral ha}L auolido, como 
a bolm, seus cl1re1los de e.xporfação sobre o 
ma !te! , 1. 

E' prc.cisoprocut'cil' agulha cm 1n lheiro; ui z 
oconverno: «Em caso elo desaccorclo, ent re os 
dous governadores (.3S. E Exs. reserv1'Jll1-
se e rn arroga r[l m o ar bi t rio, a si e a sJus suc
essores, de ~rb i t ra rem o quantum que cD,bel'.i 
a cada um (:Os es tudos , nas 1'endas ue 11.?-r"va 
mfl tte c1.11.s . Frano'sco) ' decicliri n. con tenda 
o Sr . n1101st.rn da fa zenda (arvorado ern anjo, 
on º!~1 qun.s1. Deus) p:i. r;t pesar to la a 1J e1' 1'L'I 
vell'm!a no exenic'.o e a já expor tádà» e di zer : 

. «E;te malte é elo Paraná, aquelle outro é de 
s,,nb Catil arill ~» (l'is;) , no regimen fo cl er2,
tivo, seuhores 'i ! 

o SR. ESTEVES J U:-iIOR- Pois não é me
lhor assim do rrue psrcler t lido 1 

O Sli . ·AM1mrco. L~uo- Antes perdm~ tn:lo 
do que p~rcler o cl11'e1to soberrno (apoiados), a 
nLllo1~om1c'I q11e cabe D CJda est c'lclo, e o direito 
d~ tnb~tur as ri quezns nutm :i.es elo solo, ,qt10 
Lto fac1lrneo to SB colhem da3 arvores . 

V. Ex. pro~ede mu ito bem, teve um tl'ium
pho osplend1do,. eu o comprimento poP elle 
mas nil6 como 11.omem publiro . Ac1u2lle po~ 
brn povo elo Paraná el'<t . digno ele . melbor 
sorte, P.orquB geme sob -impostos, e não se· 
lhe dev101 romper e.111 fo ce o decreto n : 1 que 
p~·ochunou fl fe clornçüo das ex-províncias, eri
gidas cm estados . 

.O SR. ZA~ lA- Nesse ponto o Sr . mini3Lro 
não andou clfrei to. 

O _SR. Ar.nmrco .Lonn- Si dos p1wl.1.1ctos r) ;t 
Dall 1« colJrnosam 1 m postos e em oc1 tÍ'o est:vlo 
p::u'a depoi s ~erem cliv illiLlos, o que não diria1i1 
os ba lii anos 1 ., · 

. l jM SrL 8.J.:PRES !fü 'l'AN TE - Pnr,1, a Bnhin 
não serYo. 

O Sn . AnI:'!itICJ Lon) - l\1as servo con lra o 
Ptn'o m\. e a. favor d:J Santa. Ca lharin;i. 

O $R. ESTEV1 ·~ 3 J uNlün- E' praci;o conl!e-· 
ccr :1 co ns'.t co rno cl!a é . · 

·é um elos lloróe3 da, Republica, mn.s em todo 
cnso reriu antecipa.elamente a Constituiç5.o no 
~ rt . 8\ qu [\ ndo administrou o Paranil , ao 
qua~ prometteu, co1fü> prometti, ben'l ser vi r. 

A Constituição preséreve terminn1lemen te 
no :nt. 10 que é .vedado aos est ac]o:; crear im
postos el o trnnsito,na pass3gem elos protlucto;; 
cl e" um varn. o" out ro , o 110 ar t. S0 que é isentei 
ele [.impostos, no estado por onde S3 ex portar 
a producção elos out ros estados . · 

Von n. outro í:lssumpto, nunca mais voltar ei 
tt os te . 

Clmmo a ntt8nç5.o do Sr . ministro do in-
terior par::t ou tro pa uto. · 

Ariui in Consti!niçfto se esbbelece que con
tinúa. n. mão môrtn., e a Constituição que fo i 
promulgacln. em 22 ele j unho é o primeiro ou 
mais importante acto collectivo do Gover no 
Provisorio, onde não é adrnlssivel n. falta do 
sello da soli11ariedn.cle governament;:i l. Nó3 
congressist [lS te'n10s de votar o § -3º do art. 72 
li vre e intell igentemente, porém vejo em 
dous c1 ecreto1 ullimos urna dupla dispensn. da 
mão mortn. c1nce.licb individun.li11ente por 
S. Ex . n. f;1vor do semi nario do Pari\ e da 
irnrnndac\e cfo Snnt~: c'rnz · dos Mil itares, esta, 
na, imp.or ta nci n. cl e 5.000 :'000$000. Agora, per
g·unto, como votarmos pela citacl a disposição 
ela Constitl1ição? Si S. Ex . abr· iu duas cxcc

,pções recen1issirnas, a ult ima ela s quaes tiio 
valiosn. e referente :i. il'marnl:l.cle fo r mada pela 
parte armada ela naçi'Lo ! Acho que esses cle 
cre to3 es tio em opposiç[o _ diametl'al e 115.0 
co!nprelrnnclo como o autor de nm ])l'Ojecto de 
le;, Ja solemnernente promulgn.clo , possf\ offe
recer e3te pl'ecedentc ela o t1•;1zer mulila:lo à 
clelibBração elo Coogrcsso . 

O SR . Pn.ESIDE;\'TIC- Lembl'o n. V. Ex. q1rn 
a hor11 está esgotada. 
. O Sn. . AuF 1fürco Lo110-As·r.1deço immen

sarn3n to a V. Ex,. e ao Çongrnsso n. prora
gnçao ele hol'a que em sua sobel'unia, me co n
cederam, e àgl'a. elcço a t odos os coll eg·as pre
sentes a attonção qu e me pres taram cavn.l11 et
romm2nto e termino pedindo fer vo1'osomento 
a este Con gTesso que não li re á U11 ião as 
ten as devolutas ! . . . 

O SFi . A1nm1~0 Lono - f<\llo soLre isso -
s ~ 1;1 nc n ~ 11 11:1:i mngua, si11ão el e ver coneul-

1 c~uo o d1re1[,) , l\11teil(IO que a qnes lão de li-

Yom,- Mni to bem ! 
(O orrulor e cimmri mentado ·e áu 1·açado p:lcs 

Srs . rep resentantú .) 

n.10 1le .Tancil'O - Tmprcnsa Na.cio1ml - 189\ 
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CONGRESSO . NACIONAL 

38> SESSÃO EJI 21 DE JANEIRO DE 1891 

Prc.>il(qncia do Sr. Pntdente de Maraes. 

l\foraes B.lrrn~. Lopes Chave~, Domingos de 
Mor<J.cs , Aélolpho Gordo, Ca rv al hn,l, Angelu 
Pinheiro Mnr3a, Rorlol1Jho i\"li rnnda, Paulino
Carlos, 'Costa Jú nior , Ro lrigues .Alves, 
A·trrelo El li.:; ,- Carlo8 Gaccüt, Moreira ela 
Si lva , Almeida . Nog-ueit'it , Ru Liião .J ui:iior. 
[?Jeury Curado, Leopoldo de Bulllõ2:;, Gmma
rãe3 Nab l, Azeredo, Belarmino de Menclonç 1, 
E:!lturdo Gonç;i.l vcs, FernanLlo Si mas, Lauro 
Mül lPl\ Carl os Campos, Sc:1im[dt, . Lacerda 

Ao meio dia f.tz-se a c:1am úla, á qtnl re· Cou ti nho, Victorino Mon teiro, P1:ií'e~ra· dti 
sponrJem o;; Srs. · Prud3n te de Moraeo, l\htta 1 Co3 ta., · J ulio de QaslilhoJ, Antão de Faria, 
l\hcfüclo, Paes de Carválho;' João Nsiva,.

1 

fürge3 ele' Medeiros, Alcides Lima, Thomaz 

José S-ictrnclino,· l\hnoel Barata,, Antonio · Demetrio~-fUIJeiro e Menna B-1rrcto; · ·· · ·-

N. 20 

O Sti . ELYS8U J\.fAn.Trns (da banccd a) - Sr .. 
p;·es i clellt:~ , - inço a v. Ex. qn e conrn lte 1\0 
Congre.::::o s i me consente quinze 1ninuto; 
!)fira umt\ j ustlll.ca\ião peosoa l. Não t enho 
tomado tempo ao Cong resso e creio '.JUíl posso 
esperar Jle meus dignos collegas o favor q:1e 
solicito. 

O Sr. . PRESIDR=-<Tiê - V. Ex. pi Je f,tllar 
i1Jdep2ndente els urge ncia , inr.que é ltora do 
expediente. 

(O ,'fr. Etúse ;.; Jvfr;.;·:i·1is enca;nii~ha-se pnn a 
ti-ilM1i--i que d cerco.da de. muitos Srs. repi:e
sentantes .) 

·Francisco i\1Qchado, L9ovegildo Coe lho, Jcia· Flores, Abr2u, Homero Baptista, Rocha Oso
quim · S::t rmeuto, João Pedro, ·Cttnha J1rnior, ! r io, Cassim10 do ·Nascimeuto,Fernan.lo Abbott, 

B·lena, Joa.r[uim Cruz;· Theod9ro Pa~heco , . _ . O §r.El y,;;eu 1\i:n.rl!.i.ns-Ssnliorc3 
Elyseu Martins, Jci:lquim Catnuda, BJzerl'<l, I Abre.se a _sesoa'J, elo .Con!l'i·e~so,"t 311i10 me af.1.st ·trln propo,Hcll e 
de Albtl'J l.lerque Junior, Theodureto Souto, . - · , . ~y6tem~tic .1me ut3 de>ta t r iimna 0 ~ i ll to ~i rn 
José Bernarrlo, Oliveirü, Galvão, Amaro Ca-1 D~ i.·cun ~h compni:s.-:er com c:i.us\ par_tici- hoje seja obrig 1clo a occiqnl-a por rnn mc,t:Yo 
Yalca nti Almeida Barreto. Firmino di1 Sil- pada .. os Sr:s. Flor.ia.no Peixoto,_ S:tril.iva_, p3:;;;o,ü, ret··m l:\ uclo a&sim a discnssão elo p.'o 
veir[J1 J~:oó Hygino, José . Simeão, Frederico R:i.ullno _Ho rn, Rodr~g\ieS Fernandes, lV1'wti- j .ccto da Constituição e lameµ to o frdo que 
Serrano; Ped ro Paulino, Tav,wes Bastos, nho Rodl'igues, Ju 3tmuu'.o S~r pa ,. Theophil,o m3 obriga, a oc ~npü-a, tanto mai:; qitJn !o é 
Ro3a Jmúor, Coalho e Caiüpo3, Tl1omnr. Ct'LlZ, \ ª.°3 Saotos:,-~9ª~1?ro Maetel, l' i;tncisco, s,~d r~, certo que t ·xlo3 nós comprehemlemos a ancic
Virg-ilio DJnnsio, Domio go3 Vicente, Gil 1 Conde _ de 1: 1o l\01.1 eclo, . Leonel Fi_lho, Fei rnirn .dade do mom3nto qne a.ti' 1xe3sn,mo3 , um dos 
Goulart · Monteiro els · Barrns Quintino- 1 Br,~nd_ao, Americo Lu z, D::>imn~o~ Porto, mnis solPnmes Lia perioclo d :t noss1 org-.111i ~1 ~ 
BJ:;n;ruVn, La per, Bra.z Carnoi1:0, Campos i Frn ~i crnco . Am_ilfill, P<1\le~a, ,,.?3 sar~~ Motta <::<"to rep ubl.icana. (Apoiados.) 
Salles, 1Jba.lclino do Amal\ll, Ruy, B:wbosa, 1 J:m 1~ r, e Marc~ano tle l\_ fagn,\11,•. -,' e_s'-',11 c.•US'l, 

1 o · ::;1 s Ran., el Pest ma In lia do Brn z1 l Os j0rnn,cs ele hoje annunciam a robit'adt1, 
Santos Aurfrac\e , Ge:1eroso Ma'.ques, Es teve> j ~ , '. -~ . " . ~. . . ': , '"• ' . . , . ' ~ ·' dos ini ni stros· elo Gove1.•no Pi·ov isoi·:o, do.,ses .Tnn·101, I .ti'iz Del[)l111io , Ramiro Rucellos, Lau1 o.Sorlrv, Jo,e Bev1bcq1.ia, Anrn?a.1 Fctlc,w, 

' - D l' l fo l\I l tPll San to~ V101m C,. illust.res ·collaboradores do incli lo m::i rcclm l Pinlrniro Machado~ Jnlio da.Frota., .Jo:iquim ! .:.e nm'co r 8ncr1 "' •. · ' : , ~. ~ · '", ,/ · 
F8 1icio,nrs:i rioAlvim,Aniei·icoLobo,Eduardq 1 nllo r!e Ler'.10s •. Joaquun .B1e'' º"• Al ,1:1to D3ocloro daFonsec<l, e qüesc trat::i, de oPga
\ Vandenkol k, João Severiano, i"ald:rnln Ma- Br.:_111da:'\ ~:i1z ML1rat, · A~crndo Guana.lura, nisar no vo mini:-; terio. 
rinho, Joaq nim de Souza, S.i1Vi1. Canerlo,_' .Joao Prnh i:: ii~o, Gonc.alve; C'.nve3, ·-Dm11_1·:1ps E' -verclc\dc IJ LW os nrimos inili eado3 · pw:i. 
Silvn, Pnr:inl;o8, ~rJuili n o elo Am1ral, Joa_q~iim R?clrn , ~ª'.ª? do_S:rnt~, Helena, l)Iart,~i:ho subs li tu ir 03 illuslt'CS collabor.1rlol'o; eh obrn 
i\.fm'tinll o Prnhe1ro Guedes Belfort Vw1ra i Piado L111t0i, Lmz Baueto, Antonw Pi. 'l I~, de reorga1iisuç.:\o <l o no.i::a p;JtriJ. me p::ir ccen1 
lJchón. Ro~lr;guRS, lnnoceóci~ Serzede llo, Nin~ ' ?aetano }e. 1\l,bu9uel'qne, Ern esto ele O!IYtll- correspondc1' as espera.no"s <lo qunnt.os HO 111-
Ribeiro, Cantão, Pe•lro Chermont, M·1Ua ' li\ 0 As~ 1 s Braz!\. · teres>am pel:t sua r1,l ic1d:i.de; mns nem poi· 
Bacsl,lar, Costa. ,R~rlrigues, .c.1as i ~1:1Íl'o .Tunifr, 1

1 
E' lida; posta 6111 <liscusslo 0 sem clobil.te isso julgo inutil manifestar 11 s1u(laclo c •m qtw 

H01mquc clf'l .cai V•'.lho, A nfr1~ o _F~~\110! ~o - . ni)nJ'm;ada a ac tl1 da se3são_n:nlecedente.. __ . daqui mo-despeço "tlo:i rnh1istro,i dcmissio:ia·-
g-11e1rn. P ,1.:'ann g1rn, Nclsrm, Pu·es F1wi'ml'a, 1 " · · - ··-·· · "i'ios·; -rn;5 ··ctisfüiclos pelá ·soa p1triôfisi110, 
Dwbosti Linn, Bf~ZP.~'ril. Joiío Lop3S, Frerlerico os' ] 6 "r:r·nr: T .\RIO i1nce;le it l '''mn. do (1wmm·osos apoiar.los) velo sahel' , pelo critc-
HOT'Q'r~S ·. · José A-n·l1no, - Gonçalo de Lng·o 3, . • '. 1'· '- · K · · ·· L ' ' \, ' rio e .honorabilidade com qno sempre s,:i hou-
Na::cimentri, Almi•10 Affonso, PNlro Velho,\ segnint o . YCl\1111 no · desempenho ele suJ. melinlÍ1'03a, 
Miguel Castro, Amorim G'.Lrciti, -r;;rit:i cin, Pedro 

1 
missfio (muncro,os apoirdos) e no;; qna1s ::.com -

Ameri co. Conto Cnrt·1xo, Rá Anrlracle, Re-1 EXPEDIENTE panhoi scm1we som 1'e:;t1·icções , prcst:1n rln-l h0.S 
t11mh1t, Tolentino eh Cm0 v<lll! o, Rosa e ·Siiv11; · a m:1is ft'aoc.i e sincm·;i, ::ulhesii:n, emhoN in11til 
Joito Barl·alh'.1 . GO!'Qt.l \·es F~rrei ra, Josó i\fo- l . (riwnerosos-iuio apoi'!élos) . En lilo1 dovin, e8~<1. 
rhn6, AlmRich Pemnml.m•'O, J uvencio de I· lomnm:~ic::.çi'io, datada de ~o.ie~. cio Si· . rle- adilc;siio e não a regateei m;nca (muito bem). 
Aguiar. And ró Cnva•.eanti. Rriymunrlo TI.ln- 1 put·iüo Joao de Avelar, rle na.o pofo1' cornpa- const1 dos ann ae3 do no.rnJS trabalhos rpw, 
clAira..1\'leil';t rlfl Vasr.oncelh', Pei'Ri_ra de Lyra, , i•ecer- ás s is>ues p_o: motilr11 _rio mo!estia om r1.epoi5 qu; 80 iniciou a J is;;1rs-;1'io do · pl'ü-
João do ~irprnira , Jnã.o Vie>ir:i. Luiz do An- ! pesso<, de sua faimlia.- 1nte1rado . foclo· db. Côn3lituição duns vezes apenas· e p:w 
drade, Espi1' ito 8nnto. Bellarmino Carneiro, · · li'..!"cirns mo111ento3 occupei a, altenç.ií.o do 
Pn11t·1•f! df\ lv!irn11dn, nit'1c·.1'r·1, G·','h 1· ·,10 R,o, ;;;o•.•,1',~. ' - O Sr.. ELYSlfü .MAR1T<\'S - Po.;o a pahn'i:l. 1 1 " · " " Con.Q.T03SO: a ª p.1.ra aprc•;r.n m' um I'Nj!lG· 
Ivo rlo Pr11 do. Oli\'eira Va ll ::vlão, FeJi,brllo o Sr:. . PRESIDRKTE _ Tem a jia lfwra 0 r-imcnto a p1clido el o um ci os illnstrcs mem-
F rr ire, An!!lFto de Frcitns, .f',)nlo Arg·ollo , Si•. Dr. Erico Coelh él. bros do GrlYorno P1'ovi sorio; j11stiílq 1wi-o e 
Tostn. ?e 1bra., An tonio - Enseh io, Znmn. aflnal vi que csso propl'io m!nistl'o volon con· 
Arthnr Rios. Garnin. Pires. M:1r1~oli110 Mou;?n.'. O Sn .. ÉLYSKu .l\L\R"l't\3 - PeJi a pabna .Lm o qtn eu havia ro c1neri,lo ! Accr• itei ns 
S:rntos· I'rreil':l , Cnstmlin rle i\fello, p, nl:i. íiú i ~ . 3ntes do Dr. Erico Coelho . 0,p\icaçõBS r1ue me CorJ.m rhtla~ e tb modo 
mri.rfí é1, Milton, Amphiloph_io; Lrovigi lrlo algum modiriquei a miolrn atllrnsii.o ªº" mB'm-
Fil0·neiras. B:i.r1i.o ele S. Ma'rqos, l\Io:lr.1ilo; O Sn. PRESlDENT8 - O D1' . Ei·ico Co; !ho ])l'OS do Gove!'llo Pl'Ovisol'io. Es.;a, nd lJGsiio 
Bnrãorle Vil\n, Viço;;a, Prisco P;irniso, Ilfoni";: pcJiu a_ palavra antes ele V, Ex . fd s é, fü; •ilo inconclic'oo,\l e You dize i -o 
Froirn, Ath~.ycle - .Tu!li·Ol', FmlSP-P.l e· Sih'il, 
Fons!lca Hllr rn<>s , Nilo p "çrnhn, Urb~ no 1\·Iw- O SR. ELYSE,u l'vfARTIXS - Si p3tlin n. pr.- porqus. 
crnrl e<, M:rn.hii.os B1rretn, ,Olivoira, Pinto, lavra an te;;cl\J mim, não foi cb lnucada, , Senhol"S do Conp:resso, si é, como creio; 
Virin.to de l'vfedeiros, Vir.rrilio Pcssna, , B~•,)I i.~t·.o p 0 . para. t odos nó3 um:\ fo :' tuna_ ncharmo-nos 

'
1 

'
1 

, :v o Sn. . RR)lDRNTB - Pcg1n1enlo nfío d l 1 l t 1 clt 1\1olt:1. Fró2s rh Cruz, Erico Coe. lho, . aq 111 e.i .lC J'a11t o na cons r-ucç:.w e e n:u a pa.-
l)rohibe que os Srs. rcpreseubntes Yonham t · i 1· J 1 - 1 'Ct ] ·1 Sn.mp::li o l?opp~z. LnJJPS- Trovão, J ,1cci:ies On- .. · 1 ria repu ) 1 can~ . e evemo .-o bO !l ·ul o a 1111 a mesa so11c!lar a p:i. arra. . · 11e·1to rl 0 0 !111° g·r ·1n·'fl g"11e1'os0 e \l '' rl11rn:i , Aris lides .Lobo. Mayrink, Furqnim mov11 • "" '·º . ;. u,, v ·" . ,-

\Vernc ··k, Dom in g-03 Je~nino, Vinhars, Tho· tr ialio d.o Sr . rnnrechal ['cod.oro .. . 
1 (O Sr, D;· . Erico Caelho cnconiin'ia-sc pa;-a 

mnz Drln1i11 0, Antonio íl l~1 nth o, Ba,la.ró. P:.t- a ti·ibirna_. ) . _ _ o SR . GABINO BESOURO_ E f\O povo brn.-
r:i lico l\fa sc~r0nh ns, Gab1'iel rle l\In.!T:1lhã P. ~, zileit'O. 
C-1nrms Lobato, Jn cob eh Pc1ixão, Alcx:indre 
Sto0 kl r11', Fr:1nci::co Vr'ig·a, Co :ta Son:rn, O SR. EL Y3El.' MA!t'rl1'S - Eston 1113 .iu3i.i- o sn .. ELYSEU l\L\RTINS - Pcr,J;io, não o 
I · \ l n t li F 1· · ficando 11erante o Sr. D:' . Erico Coel ho .. cn jo 

,11. 1110 11 111 ,w, 1 mro tio P. rn. e 1cwno Pennn, n e ~.rro , e si nii.o expl ico melho1' n. minh:t [Jl'O!)J· 
]\f 1 F l · D t N' · C loaat' não .pl'etsnr!o tonnr: e11t 1°et'111to si · rnoe •n 1renc1n . · u ra. 1cnc10, .. or re:i. Rrt- ,, . siçiio é simplílsmente [) 1r;i. 1io11p:ll' tern 1io no 
l 11 A t 1 1 P. · t" · S. Ex-. qu:zesse ce'.lt> l-o, ea o a~c:ci t '1.ri . 1 . e o, s o P 10 10. Yrnt t , A!'is ltd 'S lVIRin, congresso . Devemos a Republica 110 B1'nzil, 
Gonçalve3 Rri rn r.s , C:1rlos Chngas, Costn. Mn.- o Sr.. . En rc;> COELHO _ ?oi~ nilo ! repito a um movimento rlc a l1wi. do ge norn 1 
chado, Joii.o ·rl e Avel lnr, Feneira Rtibello, D;orlol'O, mas isso n i.o quer diz:w qno e;se 
Bneno rle P. dv~ , Ferreira. Pires, João Lnir. O 811 . P11ESIDEXTE - Tem a p.:ilavl',t o Sr . 1 movimento n!fo tives:;e repcrculiJo no S9 nlt• 
Bernardino ele Cam pos, F1',1 ncisco Cliccrio; El~·~eu Mart!1,Js . r mc.uto i<leutico elo poro brazi!eiro, r1nc por 



. . 
mais L\e Ul11a Vez , $eg·unelO .Í\?Sa ,110SSâ _historia; 
. tílm se po3to ao lado' dos promotor~s po3 gl'an
des pronu:\ciamentos clemocraticos . · (Apoia
tlo_s.) . 

Devemo3 n. imlole do Sr . mareclt'\l D 1 od0Po 
e de sous illustres mem:bros a p:iz r.1rissi1mt e 
ho ·iro:m c0m qit3 temos atr,wessado .o mais 
àifflt:il perio lo de 'll nss'.t historia; a prudencia 
e o potriotis!no elos me n_uros do_ Governo Pro
visnrio t.lP.u ao nns:;o 1niz um L paginct exce
pcional n i, historü ela hunmnielade. (ilúiitos 
C1poiados.) 

Oi·a, p811 s··ncl n as~i111, hypolhe1.uei meu voto 
aos acto.:; cio Governo Provi:;orio do mareclml 
Deo'dor.1, coo vencido de qu«:;' e:JS:t ltypotll-2cn 
JJ[ 'f po:krá se t1"cvluzir nunca em rraqueztt 
(apoiados), porque o governo, z·CJ lando, corno 
tem feito, a sua alta respons1bilidacle, não po
cleriá nunca impor sicrificios aos seus amigos. 

AUm dis~ J, f~ll!o tambem pelo esLHlÓ elo 
Pianhy . · 

Senhores, não ha quem ignore o papel a 
que, lla 40 annos a esta prlr}e.. f?i vot3do o 
estado elo Piauhy, ontregue a cl1screçao .cb 
Jmis t.iroz el;1s sub-clyuasti ,1s creaclas pelo re
g1111 en monarchico; cl.ur·ante _esse .longo_ p~
rioclo o estr\do do Pianhy v1v0u fora do di
reito com rn n rn, com a p p la nso e n.cq uio.>cencLt 
de ambos 03 p•u·tirlos mo1mrchicos-o conser
varlor e o liberal, ·a qne, infelizmente, con-

. sagrei os meus melhores dias. 

UnrA Yoz - Não é injusti ça isso ? 

o ·sR.. ELYilEU MART1"3 - Nfí..o, porque é 
facto que o Pianhy viveu fóra da lei, mesmo 
sob o do mi n io do p >rtido liber.1 l ; é f.teto que 
o senhor feufal daquelln. terra chegou a 
gosar até elo direito ele proscdpçiio . 

A M8S~IA voz-Até certo tempo V. E:c 
foi solirtario com essa politica (ti·oc am-se 
muito 1 apartes. Vozes: cleix em o orador con
tinnw:.) 

O Sri.. ELY3EU .MARTINS-Com a politica. 
compressor,, rle minha ter1\1, nunca ! Fui 
d2Jeo-arlo do m;nisterio rlt> h ·inrarlo Sr. co n
selhgi ro C>111 çiÍ nçlio de Sinimbú, facto e~'te que 
accnrreton sobre mim maiores motivos ele sus
·11ei t:1 e pro .i~ri pção:(Tro c~m-Je muitos apartes.) 

A · 11rns~u v0z- Foi soli.Jnrio com o Sr. 
Visco:ide do P;11\1naguá .. (Nov os. e repetidos 
apartes. ) 

O Sn. Er, Ys1rn !\L1.n.Trns-E111 ontl'n. o~casiôo 
direi dessa prntendida · soliclariet.lacle. P0is 

-bem; é no rnarochn l Deodoro e no3 seus elig-1fos 
auxiliares rlerni ssiona.rins a rJ1iem·nó3,ns Pin.q; .. 
!Jyense ' , rl9 vrmos não só a 1 iberdncle •le nns ; 1. 
terra conrn o levi.\nt aménto da inter•\icçii.o 
lan ç>lcla sohre mim e sobre m\1itos doJ meus 
illustres patd9i, s. 
.. C01no vê o Congresso, p>1iS, são mani resta

meõte pai pweis 03 mnti vos eh 1~:inh tt atlhe35.9 
ao pa tríoticJ Governo Provisor10. 

o Sn .. GAmxo BcsouRo- Ent1'ctanto uã.rJ 
foi o. Gov~rno ProYisorio quGm "foz a eHção 
no P.htuhy. . ~ 

ô ·su. ELYSEu JY!AR1'll<3 - Certamente, e 
nem · eu iv~ rirt 'cap'.tz de cliz0r o con trario. 
y . .Ex : _(ctfrtginclo-se ao Sr. Gab~n.o B,e3ou:o), 
que foi o govern dor que prestrhu a ele1ç10 
110 Pía.uhy, ,s n.\J~\tão bem qnaut•i. eu que q1rn.n
rlo lá ehegou Ja .achou o,rgamzacht a chapa 
dos seus r"preseDtantes. E,~1 e os meus com: 
prnheirns de reprc:;;;eotaçao e3tamo.> aqm 
Jl~los votos e3p(lntaneos elos meus pntricios e 
si alindo a esses f'nrtos é pwn. justilicar
me do sil ancio quo tenho g11vr.larlo tHL dis
cussii.o cio p1·ojecto dJ. Con ;;tituiçiio, sem riue 
isto importe dizer que e, t•JU rle completo 

·ac .:orclo cnm todas ;: s suas cli:ipo:;içõ )S. 
Senhores, a JTos:;a primeira. 1nces;iuarle, a 

necessirlarlo mais insbut.e e raal d;i no3sa 1n
trht é dar -1 ile n maior esta hi 1 id ;1de possi vel; 
e desde que o pt'ojecto de Constituiçiiri apre 
sentado p3lo · Gov:erno ~rovisorio sa_tisfuz .á 
es31 n ~cessU,tde, Jnlgmn que poier1a accei
taf-ff,l'eSG1'Vamlo-me eml:fora o direito ele maL;; 

brde-e a üi·opos ito exêrcer o meu dil'eito ele · Sempre tl',ltei o sr.· p1~eside~tc cÕm ~. Ínaior 
critic1 e tentar as refoi·mas de .qne julgasse clistincção,· e elle não devia suppor qnll, für
snsceptivel. laudo a rnr;peito de um·1 emenda,;,que me 

parecia uma ~urpresa ao govern·o, qne ai:nbos 
Gosamos, é certo, da maior paz e segu- nós a11oiamos, tivessa a intenç<'io de fertl-o. 

rança intema; mas i. so nüo basta ~devemos 
1 

· 
;\cantelH.r conveuient·~mente os interesses que Appello par' S. Ex.' cnjn testemun lO rn
se pi:endem ·ás relaçõàs exteriores.--e -· isto só voco, a respeito da urbanitlade de meus modos 
poderemos conseguir no dia em que iivermos para com ~lle . 
a nossa lei oi·ganic;L definitivameríte 1 otada. · für SR . RGP~ESE~TANTE _ E os modos elo 
( Apoia·los) Sr. presidente u:Lo foram urbanos ? 

Crêio, pois, ter justificlltTo _o meu ~ilencio_. 
Entretanto, inrlo hont~m à mesa, como cos- d SR. ELBlW MARTINS-Si V. Ex. cn.ten
tu1110· fazei-o to los .os dius, para cornprim<3ntar de . assim, eu eutendo· de modo contrnrio. 
o Sr. prdsid~nte e 03 seus l11mrados compa- (Apoiados.) 
nheit•o3. tive occasião de vet• qne elepois tle C1>nse g-nintern:mte venho por minha vez 
requerido o encerramento da discussão, foi daqui desta tl'ibuna dcvot ver in lacto o car
apresenhcla um'• emenda., no sentido ele serem tão ele censura que ela rnes;i, me enviou hon-:
approvaclos parcialmente os actos do Governo .tem S. Ex. o Sr. presidente. Não posso 
Pro visorio. ncceital-o . 

Ulú SR. REPRESENTA NT i~ - E' questão Ob3er.vo que não éa primeira vez que S.E 
vencida. se tem mauifestato irritaeliço, dirigindo-se 

o SR •. ELYs ~u MARTNis - Que irnport~? seus ~ollegas do Congresso. 
Não .estou fallando elo vencido. . VozEs- Niío . npqíado, apoiados, conte3-

Parecen-me estranho o facto e e3t1nelo taçõ 3s; 
imtninente a votaçiio elo requerimento ele 
encerramento d L di8cussiio, entrei cm duvirla UM SR. REPRESlfüTANTIC- Ninguem ainda 
sobre a regnlarirlaele da apresentação da- protestou. 
quella emelldn, que teria de ser votada sem 
dbcussão, cr1.sc, fosse, como foi, -approvndo 0 O SR. ELBEU MARTlN3_- Mas protesto eu. 
encerramento pedido. Concluo pois dcs:;a minh.:t ohse1·vação que 

o Sr. presidente é effectivamente S?1jeito a. 
Snbmetti as minlns duvidas cm tom de crises nervosas que o tornam inc·o:l·veniente, 

con ;ulti1aoesclarecido e::; piríto do Sr. presi- e sinto .isto porque linln p:ir S. Ex. a 
d.3nte, que 111A declarou que nã·1. tinha reme- mnxim:i, sympathia e . tributaw1~lhe . a mais 
dio tiinã' acceitar aquel la .cmcncla. Pois bem, alht consideração. · · · 
rep li quei, vou para tt bn.nca,1 la e na occash'i.o 
opportuna rHrei n lgunrn.. cousa ao menos para UM SR. REPRESE:HAl\'rE~E agot'a niio. tri-
ch~mar sobre ell:i; a.attenção elo Congresso. buttt mais~ · 
E o fiz com effeito nos termos os m:iis cor-
rlato3, como de certo se 11 ~\ dA recordar 0 O SR. ELY3EUMARTINs-,.Ness1s circnmstan-
Cungres;;:o e co:ista cio Diario O(ficial. cins. tom<tr ·i a liherd,'tdede m'.t1Y11"rtn.mbem 

chtqui um conselho ao S1'. pre:ii1lente·: q11 ·11rclo 
Ent1'etanto, as minhas obscrvilçõ3s tão v. Ex. se sentir irrit•.1do e bilioso, tome ·duas 

simp les e n p1'esenta1.hts rio tom o mais respei- colheres de s·d d; fructos, um banho morno e 
loso für·1m não só com sorpresa miulia, como fique em caS<t . 
d~ muitus de meus honra·los collegRs, rece-
bida; pelo Sr. president ~ como um1 censura à O SR. PRESIDENTE.:...O Sr . represei"ltante Ely-
mes:i, . seu Martins fez todo o empenho hoje em obter 

Consultei as. Ex., exponrlo 0 facto e ap- a pala,;ra ptra rept'oeluzir a cerisura que ltoo
pellando pttra su<t autoridade 011 para a do tem dirigiu à mesa elo Cong.resso, censura na 
Co:igresso, c.1so elle nlio se · julgasse .Jrnbili- . qual . s: Ex: qualificou o pre~idcnte de mandão 
taelo a de.ciclir por si. ele serra a cima, etc. · · · 

UM Src R8Pi1ESENTANTE -V. Ex. foi in- Limitw-me-l!ei a. repro luzir ao Congresso 
justo. (Apartes diversos() o incidente provocado por S. Ex. hontem. 

. 0 SR. ELYSEU MARTINS- !11j11sto? ·V. Ex. S. Ex. repetiu hoje q1n, estando na mesa, 
não tem o direito de me c:npre3tur essa in~ verificou a apresentaçilo de um.L emeurla . 

t~uçfo. Disse qu3 em vel de um:.. for ,1m aprl~Se'.1 -
. '.En.tretnn to, o Sr. presidente_ respondeu-me ta das eli versas eme11cl is, deprii:; ele se hHer 
j nst i fic:rndo se ele um modo verd tl1eiramente req uericlo o cnc Jrr,unen.to da cliscussfo. 
estran'w, chqido ás suas p <lavras um tom 
acri1.npnioso, autor:tario em excesso e JJU- S. Ex. d.isse que lhe parecia Í3SO ier~gular. 
rwic(o á s1~s1anci i ele nnstre e:;coh da roç·1 
aPrnado de f..iruh. Este facto foi te.stemu- Expliquei que pelo regimenlo não. tinl~a o 
n!wlo· e estl'anhad0 por muito 3 rcpresentan- direito de r ecnsar essas emend lS, pois que 
tes, ci.ue vie-ram a mim imh1g.ir Lto que havia, entre o podid0 rh enco.namento e a votação 
entre' mjr:n e 0 Sr. president!'1. deste ia gra,nde elifforcnçn. 

UM SR .· n EPRESENTAN1'I"- M .s note v. O Congres:oo comprehenele bem qu 1 me não 
Ex:. que ainda ningem queixou-se do sr. pre- c::tbia o direito, desi:le q1F1 ainrh . nü.o se tinha ·. 
siden-te. · vo_tndo o raqu~r-imento de enc3rramento, de 

elenar de acceittw emeiidas qmi· vinham · à 
O SR. E1;rn1rn MARTI:\'S- Pois queixo-me mesa. 

eu (.4.pai·! es diversos) e: queixo-me com tanto 
ma!oi razão qu·wclo é ce r'to que lggo _ás pri
meiras · ff' lavras do Sr. presidente pro
testei contr.1 a interpretnçilo que dava às 
minlias palavl'US e pela minha intenção c1ue 
não fora ele censnt\11-o. Nito obstante, o Sr. 
pre~ielente co :1tin11ou a inflig ir-me um vexa
me rpe e11 não me1·eci i, em to11 de-verJ1dei
ro mandão de seri·a-acima ... 

~i\I SR. f:t~PRES 8:\'TANm- _:'\;fo apoiado, 
esta ·sendo 111Justo agor,1, CJlll'.l foi hontem 
( .4partes diversos). . 

o ~R. ELYSEU. MARTI:\'S - Nfío fui inj1:;;to 
t:i,I. V. Ex. é ~ne o é agora, empre5tando
me intenção, qua nilo tive ; e, desde que o 
declarei pos' tivamente ao Sr . presidente el le 
não tinh'.t mni.s o direito de insistir, ~omo 
fez. · 

A pezar disso o Sr. sen<iclol' Elyseu Mwtins 
continú1. a dirigir acrns censur.ts il. mes:i, 
clns>ifical1'1o-me de me.;tl'a-escoht de serra 
acima. 

Q:fanto a est:i, pnte elo iliscm·30 d.o Sr. re
pres mhnl J, ·peço l icrnç1 p1ra nãJ descer a 
respondei·. (ApoiMlos.) ·· 

o SR. ELYSEU MARTIN.> -Poi3>V, Ex. elevia 
rJ>ponder-me: . -

O SR. PRE8rillrnm -Chim1 à ordem o Sr. 
represeuti.lnte Ery~au Martins . . 

o SR. ELYSEU MARTINS...:.... En esto:i na or
deqi. V •. Ex. é q:iem está fóra della. 

O SR .. PRE3IDENTE-:-Attenção. 



r :MA voz - Todo o Congre3SO o apoia. 

YozES - Todo. 

o SR. PRESIDENTE ·- o Sr. Ely3BU Martins 
do(m-se ela explicaçiio j u~ titlcati va por parte 
da mes:1; - entrdanto esquece-se de que, fa l
Linlo da b:tnc1ch, nito indicou providencia 
alguma contrri. aqnillo qne lhe p::i.re~ü it're
gular, e que de fac.to não er", como de
monstrei. 

S. Ex. insinuou que lrn,via n" npresent[l,çii,o 
dx eme3dr1 do Sr. Julio de Castilhos e outros, 
ennnda impor tante como era, uma verclade.tra 
surpresa ao Co:igresso. 

O SR. ELYSEU .MARTINS - Não insinuei. 

O.SR. P1rnsmNTE - Disse mais _de uma vez 
que havlr, surprnrn na apresentação des_t<1 
emenda. 

:conseguintemente comprehente o Congrns30 
a · g·ra vi.lade da accnsaç.ão de querer fazer a 
mesa uma snrp.res'.1 ao Congresso (apoiado s), 
e ·entretarito S. Ex. diz que islo não é cen
sura, não · é accu31çlo, que são amabili
dades! 

Eu, como rlisse ji, tendo hÕntem perfei ta
mente justificado o p:·o:eclimento ·da mesa ... 

VozEs-Cal~almeute. 

' o Srt. PRESIDENTE .. ;_hnje j) ºÇO licença 
pwa - nãó fazer um'.l s>-gumla edição, e espe
cialmente para não acompanhnr o Sr. repre
sentante Elyseu Martins no terreno em qne ap
pronve a S.'Ex:. colloc3r-se. (Muilosapoiados. 
lllitito bem! Muito bem! 

Tem a pJlavra o Sr. Erico Coel110. • 

O Sl~ . E1·ico Coelho (mav imento 
de a/tenção) - Sr. pres;clente, subi a tri
buna p;1l'il, com a maxima solemnidade, con
gratular-me com o estado que reprr.sGnto 
pelo facto ele fer o Congre310 ::ipproyado em 
pi:imeil\\ discus3ão o ad•litivo ás disposições 
tran'sitorins, o qual incompatihilis<t tod os os 
d dadores mirins, na pllrase do illustre re
p.r'e.;entante ·c10 Rio de JanPiro o Sr. Oli
veira Pinto, par•-:i. os cnrgos de g·overnmlores, 
dos fllturo3 eotados ela Republica. 

O ·srr. OLtVEIRA PI:'-!To...:.Não empreguei se-
1mlhnnte phr•ise . Protesto IJem alto. E' irna
ginaç[o de· V. Ex. 

O SR. Enwo CoELHo-Pequeno:; dictadore 0 , 

diss:rn illustre congressista. 

Congratuln-me com a mi•er:l pl'Ovincin. elo 
Rio dé Janeiro que, graças á m:igrrn.nimHnrle 
do·Cong1·e:;so, vae se· ver livre .rh tr1.tell:; 
insensata que, ha nm anno, tem a tmpell1do a 
ruína, si nilo á deshonra. 

b illastre repressntnnte do Rio de Janeiro 
qus oc.~ upo11 a trib ma, na ullirna hora ela 
SPS~ão de "nte-hontem, cliv:igou com a sm. 
costnnmda proticiencia. sobre variosnssurnptos, 
inclusive a, hom'.Bopathia, afi m de c1ncluir 
que o governn.dor iuterino elo Rio de Janeiro 
podia, ser tornado po1' morlelo clo.1 futuros go
vernadore1 dos Estados Un[;Jos do 81'. zil. 

O m.eu illu3tre companheiro de bnnc:v!a 
discorreu brilhantemente. : em primeiro Jo
gar, sob1·e a sua propria pe3so~, all;iü:ndo ái 
suilS grandes qualidade.l parlamentares e at
tributos pessoaes, que ninguem contesta, e 
eu sou o primeiro a reconhecer ... 

O SR. OLrvEIRA PI:'-!TO- Isto é um~ gr.we 
injustiç1 . . Masacceito a lucta no terreno em 
q'ue o orado.i'. quizer co!local-a. 

O SR~ Eluco CoRLHO - , .. e em sog·nndo 
lognr (contraste esfop mi.lo!) o amigo ii:Jtimo 
do governador do Rio de . Janeiro, ao p~sso 
que exaltava ns finJnç~s üo Dr. Francisco 
Portel !:1, (]eprimi::1 03 creditas t1nanceiro3 elo 
digno r.Iinbtro d;t Fawntht Sr. Ruy Bar
bosa, 

O Sr:.. OLIVEIRA Prnm-Engauo de V. Ex:. 
Nem uma cousa, nem outra. 

o Sa. ERIC) CoELHO- Felizmente, Sr. pre
sicleute, a despeito ele tudo o que o illustre 
representante articulou em cle~abono das fi. 
nanças da Republica, não me consta que ele 
ha dous dias a est , parte teulm lmvido ne
nhum abalo no nosso mercado monetari.o e 
até, si niio :ne engano, o cJ.mbio oscilou par:1. 
melhor; e isso porque o orn.llo1· a quem me 
refiro, lle3de as primei:·as palavra~,, re_ve'.ou 
niio entender pn.bvina da materia, não ob -· 
stante ser um homem illustraclo, com c:rn-: 
fundir irculação bancaria con u ~Jida:de mo
netaria. 

o SR. OLIVEIRA PINTO-V. EY. é qne não 
entendeu o que eu disse. (lfa outros apartes.) 

O SR. ERlCO CoRLuo-0 illusti·e represen
tante pelo Rio lle Janeiro diagnosticou . uma 
plotora econo:nica na capital da Repub!.ica, e 
prognosticou males futm·cis. 

O SR. OLIVEIRA P1NTO dá u:11 apa .,te. 

O SR. ERrco CuELHo-Peço "V. Ex: .• Sr. 
presidente, que me permitta oppor meu .i uizo. 
medico-social, ao de meu college1., companheiro 
de bancada, comquanto reconl1eça a cli O'erença 
que va.e entre a competencia cio il!'ustre pro
fissional a que me retiro e a do obscurJ 
orador. 

Não temo a pletora no oi·ganismo .social 
corno 1:0 organismo :wimal, qµándo funcciona 
regularmente o systema circulatorio ... 

o SR. OLI VEIR.\. PINTO-Quando não lia 
congestão, não ha pletora (,ipwús.) 

O SR. ERICJ COELHO .. , asshn como lanço 
ao clespreso as más linguv,s, qne dão os dignos 
cidadãos Ruy B:lrilosa. e Paula Mayrink, como 
as3ociados parJ. ar:•uinarem ns finanças ela 
Republic,1, niio 01.Jstante a irreci1swel cornpe
lencü do ministro e do banqueiro, l). despeito. 
da altive_z ele cara(!ter e ·inteireza. patriotica, 
tanto ele um como de outro. · · 

· O SR. OLIVEIRA Prnro-Nioguem conte)ltou 
isso. · 

O SR. PRESIDZNTE ob1erva que a hora está 
aclean ta da. 

O SR. ERrco CoELHo-P,1ra termin:1r torno 
a dizer, em relação á incompatibilidade que o 
Congresso resol ve:i, do ,zovernador provi
sorio para o cargo eJ:l'eJti rn, S''111 embargo 
do brilluntedi3curso elo meu illustre comp1-
nheiro ele representaÇ:.io, que rendo gra
ças ao Congresso por ter garantido a minha 
provinch natalícia ele futu1·os íl.8smandos arl· 
ministra.ti vos elo cicl 1dfio Sr. Franci;co Por
tella. 

Pondo de parte as qualidades pessoaes do 
actual goYeroar!or do Rio de janeiro,as qua·3s 
niio ponho em duvidei ... 

UM SR. REPRESENTAXTE-:'vluito hom•,i.do e 
honesto. 

o SR . ERICO COELHO - ..• qualifico SU'l. ar:
miuistraçfio ele estupich, pervet'3::t, baixa.,des
honesta. (.·lpoiados e rl:to apo iados .) 

Nem o momeuto é 1w1do, nem o log,1r é 
proprio para .justificar e5tes quali!kativos, 
mas a p1·ova do quB acabo de .. dizer ha de vir 
a lume, a seu tempo e em logct.r adequado. 

O SR.PRESIDENTE-A lt0.ra está termi'.lac:a. 

o SR. E RICO COELHO-Como n1i0· pÓ3õü con· 
tin'u11\ finaliso deixando cons'gnaclos os qua
tro riualificativos com qne fiz justiç" á adrni
nis trnçfio actual do Ri-o de Janeiro.(O orarJor é 
compi·intenla:lo ao deixai- a li'ióww.) 

,, 
l.JM SR. REPRESENTANTE- Niio j.rJdS1 np

pr.llar para outra testemuuha mai3 do qu: b 
seu collega Baptista. da Mcilt" . 

~19 . 

O SR. VIRGILW PESSOA (pela orde,m) Sl'. 
presidente, 'por incommcido de sande, .. reti
rei-me hontem desta casa antes ·c1e tei·mina
rem ·as nossos trabalhos. Si acaso esli vesse 
presente teria vetado contra a moç·ilti elo 
Sr. Nilo Peç:i.nhaeoutros. .. ~ 

O SR. NILo PEÇAXHA-:-M•: çfonão.,~:11e~h;1.. 

O SR. VmmLro PEs>oA . . . ou e:nencla do · 
Sr. Nilo Peçanlu e outro;, collegas, crnr o 
ílm de incompatibilisar os aetuae3 govern~1.
dorrn p~ra as futuras eleiç,ões. 

Assinr eu proçederia, Sr. presitlen te, por
que eutendo que o Congws;o expl'IJitou de 
suas attribu içõ ~s (muita,s contestaç.ões), , não 
tinha ·competencia parei assim ·proceJer ! 

UM SR. REPRE'iC:'\TA:-iT~ - "Kiío pode dizel' 
isso. 

o SR. VIRGILIO Pm;soA - E' et urinlrn opi
ni5,J. Entendo que o Congrc.>$J nilo tin-ha 
competenci~t p:1ra fazef-0 ( nJu apoia.dos) pol'
que nilo é possível que se estabe1eç.1m r.:i· 
stricções pira os estado>, e fazei-o é um ver
dadeiro attentado contra a i:.ua autonomia. 

Os estarlos devem ter plena liberdade na 
escol ha dos seits futu ros govern aclore~; e 
não ha duvida .nénhuma senhores que a emen
da em questão .restringe e.;ta liberJad:.>, rom~ 
psndo os faças da verdadeira federação. 

O SR. PRESIDENTE - Observo ao nol.Jre re• 
praienbmte que pediu a palavra pela, ordem 
que não pó.le discutir uma emenda já appro· · 
vada pelo Congresso. 

O SR. ViRGILIO PESSOA - Vou terminai•. 

Entendo, repito, que o Congre3so não póJe 
estabelecer restricções pa!'il. os estado's em . se~ . 
melliante assumpto . .. (kl ·1i1as n:1o apoiaclos.) 

O SR .. PRESIDE:'.>ITE - Observo de novo 'aO 
nobre representante que não pó le dis:;utir 
uma emencltt. já approvada. pelo Congl'esso. 

O SR. VIRGILIO PESSOA .- ... é minha opi
nião que os est,1des podem nomear p'lr.1 sens 
governmlore~ os cidadãos rpie lhe.'> approuvel' ' 
e qne lhes merecerem. plen'l. conftançi,, . . 

Eu cophe~o o objectivo da emenda," el!a 
vae diroétarner,te ao illustl'ado cid·i.dão que 
t:lo dig1rn.me:1te dirije 03 destioo3 do estado 
elo Rio de .Llneit•o. (.\poimlos e apartes.) E' 
um meio de inco:11patibilisal-o. · 

Feito o 111 311 protesto, ílca· assirn definida a 
minha posição de completa solideu·ied'.lfle com 
o illustrn e eminente cidadão que dirije os 
de3tinos cl'.> esta.do do Rio de Janeiro. 

O Sa. Or.rvEIRA Pr~-ro - Muito bJm ; 
apoiado. 

O SR. PRESIDEXT8 - Em uma das ultimas 
sessões o Congresso oavin a leitura da men· 
sngem do CongreS5'.l Norte Americano, feli
ritando o povo lwazi leiro, p.Jr . intermedio. 
rbste Congt'esso, vila proclamação da Repu-. 
bli ~a Federativa em no3s1 terrp.. 

O Si·. representrnte Ber.1ardino cl 3 C'.1.mpos 
inclic):i por e3s1. occasião que o Congresso r3-
spondesse aquella mensag ,3'111, agradecenclo--a 
e t'.;tribuinclo pwa com o povo americ:tno os 
me;mos sentime:üos qu 3 o S'.)U congl'esso m~
nifeston pira com o povo brazileiro. . 

1\'e3sa occ.isião não pô:le ser vota ln. a hdica· 
çi'Lo do Sr. representante, pnr.1u9 nito hn.via 
nnmero para a votação. Havendo actnalments 
numero p~ra votw, snhmetto á diso:i ss'í.'.l 
a inclicaçi'io do St'o Bemardino de Campos. 

Vo2E3-Yobs ! Votos '. 

o SR. PEDRO A}!Cl.UCO - Isto d1Wê SJt' por 
acclamaçã'.l. 

Nilo havendp '-c1u :3:n p:iç1,1 <t paLHTa: ó en- . 
cm>c1d8' a di~cuss:\1), 



i?rocedeúdo-se i vot1ç1b é áoDniin'emente l or.:i,· n~el:1 m~is . natuml do qqe os r :ipresen-J derniss~o coll ec ti ~_a· do3 S1:s .. minis.tl'O'J, . por 
app~.H·ada ·a inLl icr ção. bntGs da, nnç:1 0, que lm pouco depowratn li rprn - nrw quer f1cw na rncrrtez i, 'l.1.1'.nido 

. . nri:s 11 1ü.o:; do UuvGr·no P1·ovi$o t·ip ;J..tlri hui .;\i' !.-;; On n:; f: ll lar em Q i ver\'..!Onci ~r. "1 qne p!·o·\i JCI'a._n? 

. O_SJl. .... P .. B.E:ilD.D:n.E - ,Vão .. S .l k1: os termos Jlll[lOl'l<tll.tos, ;rn1 s q110 lhos pÚkrh:i.:1u de 1l,e 11 .·g•)Cills om .que o rl id:1do1'. 1n. al tnl':t e:n 
dn..m1:Jusagem em NSposta,parn ser ªPl'rovad<t pleno direito, procu1•en1 iu,t. ·ga1· em que miio.> qne se aclu, nã.o se devw occup:tr; .º·u'e 
pelo Collgressv. ·- · · p,1r ,1 1í1-ll'oje tS:m::; att1·iiJtüc;õe:;; al ém dus mão.; · foll:n ·em conce~sô3S e favores n, •Js q :w~s 0 

. ' OSR. 1° SECRETAI\10 proce ..tc /\, leitm'a dtt 
Sf)guinte 

.Cougresso Co.osÚtuinte elos Esti1dos Uui· 
~0s do I3razil erri. sua primeir:i'sessão, aberta, 
e. celebrad:i,. na cidade do Rio de J <tneiro aos 
15'de novembro de 1890, primeiro aoniver" 
l'ario d<t proclamação ela Republica I3razileim 

Resot11çao cqnjuncta 

· O ·s enado e a Camtwa dos DepuLn-clos dos 
Estados :çluidos do Brazil; reuniclos em Con
gresso Constituinte, resolve : 

.~ E~pressar nestft mensagem, 01;1 no1üe do 
pov_o bNzileiro, ao povo dos Estados U'nido3 

· da Ar:ierica o recoubecimeuto de que s,e acha 
possu1d0 pelos termos honrosos e amigaveis 
da mensag·em congratulatoria votada e acl
optac\a pelo C0ngresso dõs mesinos Estados ; 
alfirm~1', ainda uma vez e po1' esta- fó1•ma, 
o seu tunento da, solidariedade que o 'li o·n, ao 
povo americano no empenho de manter e de 
hol!lrar n, .instituição do go verno republicano, 
]ll'ocurando, com bemesta l' th commnnhão 
naciomd, a felicidivle e [\, paz pr1m todos os 
poro;;;; 

Sej). communicado o teor de3ta resolução 
ao clref'e do Govemô. Pro'visoriO fma tjue ' a 
a , faça çht'.g'a.r. . 1\9 n-lto , coq hecimeu to qo g:o
YCll'DO e ·do povo elos Estados Unidos ela Anie:.. 
1tç.a . 

\. . ,.. . 
Po~ta em discus>Ko a reclac;fío d[t mensa

g1i1m é,sem d~bate,unanimemente n,pprovada. 

Vozn;s-,Muito bem ! Muito bem ! 

-O SR. ZAM°A peclé ·que o Sr. presidente 
çons~ lte o Co~gresso'. si lhe consente ur
genc1a por alguns nnuutos parn trat~r de 
nssumptos ele sumnm importaricia neste mo
m~nto. · 

O SR.. PRE S1DEK1'JL -Quantos mimJto3 ~ 

O SR ._ DR . Z;\llfA. - -Quinze ou dez, . pro-. 
mcLto nao a lrnsar. 

,O Congresso, sc1íúo consultado, resolvo 
p~la aiflrmativn,. 

P Sr. ~~iua. comp,ç[t .d.isemlo q1rn 
lion tem tt certa hora do dia co11eçn
r'.un. a correr, ja no recinto elo Congresso, 
J.: JL'.ra dellr, b11ato.1 de r!P.sncc_ordo entre os 
mlmstl'os cln Governo Provisnric:i e o. ch"fo rio 
Estado. Es~eR hoatos, segnnd o o orador leu 
no$ j ~~n:1.rs ela .rnní;h~. conlfrrri>tm-se, pois 
qno o~ ·1llustres ministros rolloctivamente· 
tléram -suns,clemis}lies . P;1rece que neste 
momento esta o 1n1r. SJm governo. Opoía-
âos o nao. a1wiaclos:) · 

·für SR . _REPRESEXTAfíTE-1-Ia o presidente 
ela, Repubhca . , . 

. Ou~RO s~. HlcPRERENTANTE-E ninda as.:. 
sim dtcbtoriat. 

_O UTRO SR, RRPRESENTANTE- Emquanto 
mro approvamos a Constituição,lu tlictadura. 

· O Si:t ·. Zi\;\L\.:. Corrigir~ i "1:t phrase:' 1nre
. ce-~.h~ ~Ju.e º .. d1C_ta1for. esta- ~em . auxili[J.res, 
au~1!1m es al_Hts rncl1spensave1s, porque, por 
:n~tor q,ue ,.:<:iei_a o . tal en ~o,. por n~ai~r qu e seja 
,i 1l_lushc1çcLO de nm homem, elle nao e c[t paz 
sosmh_o de_ ~ornar conta- elos rnu!lij)licaclos 
neg:~c10s q.ue c.orran:í pelas cliíl'ereutes re
p:trl 1çõe:; deste puiz. 

do clictador; o Congresso precisa, ~at ,er si lrn ministerio recu:>·Jn-sc . . 
governo ou si ltn, minis tro.; o qwlGs são elles . 

O SR. CHAG:l.S ·LODATO - O dictador· é um 
só. 

O SR . ZAMA - Mas o poder executivo tem 
varios [\,gentes sem os qnaes ni1o pórlo n1o
ver-se . 

A adminisLraçJo publica, pamr 
nem suspender-se. 

UMA YOZ - N;lo e3tit parada, 
prmsn, . · 

Dã.o pode 

nem sus-

O SR . Z1üíA - Mas, então, quem exerce. 
as funcções üos minis fros ? (1lpartes .) 

U:'IIA voz - A forma de govemo e outra . 

O SR. ZurA - A forma é outra, mas ·o · 
governo <i · representativo, e neste governo 

os representa.nte3 da naçi1o teem o direito 
elo sabei; corno se movem n,s molas do mGc:i.
'nisn>.o,: quacs as peças que íraballmi11 nas cti~ 
r ccçii.o dos publicos negocios . · 

Uilr SR. REPRESENTA NTE - Js30 ó pat'
lamen fo'i' i~mó' , (Otttl'às aparles .) 

·' ·.. . . 

O SR. Z.urA chama a atteoção do Sr . pre
sidente, dizendo ser cgiasi impossível conti
nuar nesfe tumulto ele apàrtes dos liobras 
representantes. 

. sr eslives~emos , continua o orador, em 
pleno clo~11inio de parlamentarismo, as cama
l'JS 11ão estavam funccionando hoje.. Isto é 
rudimentar p1ra n,quelles que conhecem o 
systema: .desde que o govemo foz crise; o 
parlamento suspende .seus tmbalhos e es.pera 
que o govemo venha dar conta, elo que se deu: 
i\ias os representantes estii.o aqui reunidos; 
por.tanto, o orador não está praticando n-ctos 
ele p1rlame11tarismo . Està exercendo um di
reito que tem este Cong;'esso, ele sub0r qua·es 
os motivos de cli vergencin, entre o dicb:tdor e 
seus ministros, porque os represe1lt.antes 
deste Congresso teem de ser jui ies entre elles. 
E' preciso que a nação saiba nesse desaccorclo 
quem teve razão-si o dictfvlor que dispensou 
03 ministros, si os mini ::tros que pediram . 
clispeü;;a. E' j)l'eciso que yeollam á 1 Ul me
ridiana os ·motiv03, p:tra que os conheça ft 
op'in ifio publica, porqt\B, desengan em-se, 
rle:Onn as de·-,omiriaçõa3 que qni zerem · á tii ~ta-· 
dufa : n, clictadum e.;tá res po nsavel penn te 
n, opiüião publica. (Muito bem; m u ito /Jcin; 
cipw·tes .) , 

Pois pens? m os no11res representantes qne 
este p iiz pórle ficar quieto sem in ligm:çu8S, 
qna'n·lo vê repoticl.o a c:ula ctu1t0 dtL rua, e 
pr.1ças este ponto t\e inter.rog-ação - qu 1es os 
motivos. que SPp:1rarn,m aquelles que flzerJ.m 
a r 'vo! nçii;1 ri.o 18 de ·· novembro; qrní' teern 
marclrndo uniformemente n, té hoj e? (1lpartes, 
twnu!to.) 

O 8R . . P1rnsrn sN'rE·- Attenção, quem te:n 
a pa!U.V l'[t 6 o ::;r . Lai1111. 

O SR. ZA:MA - O C0ngresso precisa, saber 
quaes foram os molivoi de clivergo nci:i., si 
rornm rle orde m politicfl, si ele ordem aclm i
nistrati va,. o quaes_ foram . elles, porr1ue, o 
oracl01' esta convenc1clo, por peior qne soj :L a 
vontade. que lhe attritrnarn aos . membro;-; do 
J)~s .iatlo min isterio, elles não abrimm es;a 
divergen ~ in, C1>m o chefe da, revoluçiío sinào 
]lOi' motivos muito sério~, muito importantes 
qué affoctern á moraliclacie do poder. (Muito 
bem, muito bem; apartes.) 

/ 

Nestas concl ic,õos, quenmtlo que c3cla um 
tenha [\, responsa.bilidacle que lho compste 
u1'ge saber quaes os motivos dess\ clemissfí.~ 
coll~ctiva cio mi9i ~ terio; precis::i, saber c\:,,s 
mot1 vosírepete,r1ue dor:v11 l ng.w ao p :di1lo c] ,3 

Si o morivo da re tit'a .fo. dos ·rninistro3 -foi · 
serem CJ ll ll'il rios :'ís couc2.sSÕ)S onoros is par:1. 
as Huanç,1s dn, repalJliCc<· . . 

O SLt . FoN~ECA HlrnMES .:.... PtJço a pa~ 
l:n.ra. 

O Sn. ZAMA-... concessões que .ns Si·s. lll 
n !stros niio, p:>difl.!11 fo.zee ,n, i ncli viduos, o _or_a
dor ní'io tem si não a pplaus0s para os minis· 
tros retirante1. 

Si os motivos, porém, foram ontr?s, 9 pfü
dor precisa tnp11~am saber 03 .mot1vo3 ]l'l.r~ 
appl n.udir ao dtct~cloe, s1 fol' digno rle t1e~ 
applausos. 

o progr,1mma n:t actu;i!ii.lade, é vi ver as 
claras. ' 

Portanto não ha· mais segredo.:;, que S9 
occultavam' no· ántigo ragimen por tl'.as tlos 
reposteiros ministcriacs ; não · '.«1 m1.1 ~ · c?n
rere:1ciJs em qne o po let' n eut1~0 e1'..t mv10-
lwel e o mini3terio nã.o tinha. o d1re1t ::i elo 
üiz~r ao p:i.rbme:ito tod::ts a~ ve,rclacles. 

Agora não; a.go1\1, a obrigação elo.~ ministros 
e cl ize1·em tu.Jo. por m; pontos nos 11, ele mo:lo 
q~1e n, verdade fiqL'.e de p<i. 

O f:do; segu11Llo se diz , <i fa _m~iot' grn,vi
dn,d e, fanlo mai; da.elo nas cond1_cçoes e~1 que 
sJ adrn. o p1\z, e qu,rn.rlo . ~~q1fa n'.w se 
acha votncla :1 noSSJ. Constitu1çtw, _(llpoi0rl s), 
qnando é incl isp~nsavs l [\,maio~ umforrn1dacle 
de vista:; no governo estabelec1rlo. 

O SR. Lor~s TROYÃO · ~. Sobre~uLlo qu 0:m10 
temos rleante de .nó:s clez dias para vota.rmos 
a Constituição. 

O SR. ZAllLl.-0 Congl'.'RSO não pó:le sor in
rlifferente a e3te a.co.ntecimento., porqne ellc 
não n,!feçfa, simplesmente os qna se retira1'am, 
mas a p~·opria . instltuiçJo r epnblicann. (ap~ia
dos) temos obrio·ncã.o do zebr n, Republ!c·1, 
e es'ta obrig~ciio "es len·fo-se ni.o só á:q!rolles 
(j'lle antes de 15 ele novem_hro n'í.o_et'Dll\ repu-
1Jllc::1nos, com'.> aos l'ilpubltc1~os h1stor1cos. 

o SR. LONS T1rnvÃo-Apoi<vlo. Colln: l~J':'" -
1':11':1l11 co;11 p 1tl'iolismo pan que se firmo [t . 
Repnblica . 

O Slt. ZA.~IA rliz qu ~ ni'io desej ·t r[ll ', eles !e o 
co11 r.ço, a Repuhlic.1. · Br:u.i lei 1·a se n.ssi.g-nale 
pelo esqneci:nento das rnellnrcs pr11tic is ar10-
ptad1s nos p·üzPs que toem uni governo livre. 
Ora, n[o pó·le Inver g:ovrrno livre,. rn1 o~ ten
s!'í.o clap'1\.1vrn, sem luz completa,8f\11l '1nen, 
w1ç?io ·sn.;Jn o rpe se pris3a nas ree!'iü0s 00'1· 
cine3. , Um gov:wno li vre, 1'ep11blic,1no, nã.o· 
tem segrcJclos politico;; e administrativos . 

o Srt, SANT.lS PE RElRA - Apobclo. Esh é 
qne clevg ser a norm[t. 

O SR . Z 1ULI. (1iZ qn3 nfi.o qner r.l e::icer a de
tllhe3, mas, n.liniil, [\, ·imprensa falb del le;; .0 
é nntnl'al qno o seu cc\Jo su1)iSS!3 ató o JXl.rh- · 
mento. 

Falh-ss 0'11 .e::n ·e>s t'i.o ile. Porto 1\e Torrc3 
Oque q11er rlize1' islo,senhores '? Qnern sã.o 
os i nti'!ressaclos ueot t~ negociO ~ lfüos são tí1J 
porle1·oso3 qne , i)or si só, obrig·l111 a; demitlir
sJos rn ini~tros d ·~ 15. rle no.vembro,os q1.rn tee-m 
a prin r:ip ti 1'espinsribilirl:!de dn. a lrnini.;trnç'i._o 
d•mrnte eote peri1Jrl0, desrle 15 de ro\rembro 
;ite hoje, ain ila. que· a respomaiJilirl:1de não 
estej :l dr>te1'm!n:1dt em léi, m \S ·existe are
sponsabilidáde· moral~ 

QuP- m sã.o esses podei'oSos que o1JJ'Í!?.''1'11 . o 
clictador a clemiltir os seus comp:i.nhe'-ros de 
lut11. (tlpoi'.tdos e a1nrtas.) -



O ora.dor desconhece na, dfotrulu1·a, o dir.;)ito de peoteger iri teresse; ; a llictaclura t em ,.nrns 
e a ohrigação ele p1·otcger direitos e ;ião rb 
pl'Oteger iute~csscs . in 'J i vid uaes . ( .ipoiarlos e 

. aparte-~) . · 

o SR . FONSECA' Hrm~rns-Sim, que o são 
êmqml!ÜO nãó substitpic!os . 

Ain rla. mais, senhores, disse-se ·1ia polico, 
por hypcithese , porque nada se a1firmou, que 
a sahida dos ministros do governo tin1m sitlo 
cletermi nad,t 'poe uma conceEs:io tle gM::rntia 

U 11 Sn.. Rm'REiiENTANT 8 - Quem cfüso que ele j nro.s para construcção do Porto das 
.o di ctado1· protege taes in tor J~s.is? Tone3 . · 

. Realmente, senl10l'OS, a· i)roposito (lesfa 
O S1i. ~A.1IA--: s; .°, 1:?br~ .r~ 1wesenL1.n~e questão levantou-se uni debate em conselh_o 

que_ lhe da. o ~ 1nite t!' es~e ~ie,L.clo ~tt:n~ao , d~ mini3tros, no qwll tornou parte a. tota.1!
Y~l'I l\ que o _orador nao am1 !nou cou~J. ,11" u- dade dos membros cio o-overno. 
nn , o que rnd~tga, apetrns, e o qne J1 a a re- ". . 
speito de um 1:e!iodo elo Po~to das Torres que ._E_;3c me!ho~a'.11~mto fo1 _co~1s:d:r.:id~ 1 urgen; 
obriQ·ou 03 mm:stros de J;:i de novembro a tI:,s11110, nece~SEII!O e nti l 1,elos 1l lu::, ,res m1~ 
de:n'itliei3m-se ·; is to lhé parece simplesmente mslros . 
indecen te, porque o dictador não Se podi t -en- Em consequencia, porem, de nfo quererem 
voh -cr 1rnste negocw. elles conceder a garanti a àe juros e clesejaado 

... ·O C~ngresso preci:::a, poi s, de explicaçõ~.3 . 
dos mi-n ist-ros domissionarios. 

o chefe elo governo qtn se tornasse effec liva 
css:1 garantia, o·ministerio pedia. collectiva
rnen te exoqerar;ão. 

naram-me a sahit' do si lencio que me tenllo 
imposto duránteJodo o tempo ela_discu~slio- do 
projecto constitucional; porque tinha pam 
miin que votando pelo projecto com algumas 
emendas, que reputava necessarias, e o me
lhoravam, teri:i. cumprido o meu deve~', e 
sat isfeito á aspiração claqnelles que me con- · 
sagraram seu representan te pela hoor,1 do 
seú voto. 

~ : o SR. FOKSECA HE,R}IES (pela o relem) pede l'.ol S"r! . REPRE'SENTA:YTf:-!SoÓ ltoÚ!'<1 muito 
e o Congresso concede prorognçilo ti o. hora ao miniSterio . 

· p_or í5 minutos para re2-poncle ,r a..o, Sr : Z'lma . ·o Sn.. FoNsEcA rrnn.;;rns .- Honra ú1uit6 ao 
ministerio, sim, mas !J onra. tarribem a.o cllefü 
do Governo Provisorio ( Apa1'tcs. J Só t~ ntas 
·c_once2sões de garan tins' cle j lll'OS teem-se fc: to 
sem que tenha havido a mi9im<1 ·reclamação 
por p1rte elo Congresso; si estas gar~ntiás 
rle .illl'os teern sirlo concerlirlas pn.rn melhor:i-· 
rríentos ele importancia muito á quem daquelle 
que ·provoéoü o debate, indnbita' elmente o 
chefe -cio Governo Provisorio tinha, o direi to 
1 lc esperar que, cedendo aos desl'jos de seus 
colle;ps em actos anterior es analog·cs, ti vos3e 
p:1ra. esse o <ipoio que lhe era. mister. ('lpar
tes.) 

Por isso , senhores, estou certo de que essàs 
li geirns ex plicações que dei, niío em abono 
do credi to, do carncter e ela. r ectidii.o clo ·clief'o 
elo Gornrno Prov isorio, porque ell e dispensa. 
f!UU.esq ner adyogados, visto como tem por -~i 
a opiniilo nacional, que o tem sngrndo como • 
typo de patriota emerito, probo e incapaz 
ele uma t ra nsacção menos digna ; (muitos 
(lpo iados , muito bem ; 1\iw'.to bem ;) mas 
si mplesmente porque não pude · conter os 
irn petos ele uma. indig-'rn1ção jusla a~1b as 
ag·gressões a quem nem sequer poderm ::o-

. nha l-as, e dizer ao nobre collega e ao paii: 
eu vol-o a.sseguro, o marec!rnl Deocl.oro ac· 
cei ta completa, inlefra e absoluta re;p::msa:
bi lida.de ·ele todos os seus ac tos. (1\iuito .bein :·e 

O Sr. 1-'<'ouseea ][-Ier.QJ.es (nzovi 
men!o ele auenção) - ·Sr. presidente, Srs . 
do Congresso: ao fer a llom·n. ele tlirigir
vos a, palavra deus sent irnehto~ aú tonómicos 
dominam-me o coração. Um delles. a circnm
stancia de que 1.1111 minuto de n1i uh::i. palavra_ 
é um minuto roubado h legalidade cio pai?.; 
11111 devei·. O outl'O obrigado pela satis fação 
de um direito, qual o de vir, não leran tar as 
insinuações atieadas uo tapete elo ·parlnm::rnto 
ao cl!e!'c do Oo-.'erno Provisorio ... 

O R·rt. ZAuA-Não o.pohclo, n 'ío fi z insinua-
çu:s fiz pei·guntas: . 

, o Sn. . FONSECA HERll'IES . .. mas declarar 
poüti vü, e f'ra 1íuam r;1_1t,; que vejo cl,etie c.- !'" 

. -lar - :;e dia.nte do pü!Jlico, as sce11ns do reg:
' men mon:irchico, e ·que os n1emUrqs 'rló -Gc-
" verno Provisorio v_eem que o Con;;re.;so,ta.lrez · 

·c:iOS:J dos interessei da lJ'.tt.r'a, !-':tcdti ca .. ,os 
mes:11os interes:;es, vi1Flo discutir qdestõe!' 
inte~tinas el o_ urn governo (apoici· .los e mio 
opoõcdos ; muitos. apai·tes), em con~equeuci<; 
o. systcm:.1. di ~ta.torial, co:no confcsrnm , qne 

. nos _ 1·eg«1,· visto _ como a llepqbl ica nãr• 
·es lft. do direito aimLt legalmen te ef'l'cc t\va. no 
pa1z. - · · -· ' · 

Voze:.;;-::-lfo apoi:v:k, o,slit. Lle dire'to. 

O GT·i~As v 0z8~~ isto-parece nú1a am.e.1ça. 

O SR . FoxsECA HE '.1.A!ln - Nc'ío ü ameaç.1. 
pwquan to est1mos le,Q·n li5[1.UdO O fHlC não e 
Je3·a·l; o q1;e :ião ó direito. ' · 

S1· .. presi1lente, ·os jorn nes an nunciaram n 
c,i,;e minis tcfr il, ou, Jigo nH l, a re timtla cl Í· 
a' ~·uns 111iubtt•os elo governo , po1·quo ·ainclu 
Ji co u· algnmní o se u cliefe . (;1poicdos.) 

. -
N'atu1·almonte, sonhares llo Coog-reFSJ, em

q111tJtu os illusfres mern b1·0:> tlo Governo Pro
Yi.; >rio_ nito -cl epuz:1·ern as suas· pastas, nii.L 

cleixm·em de exerc3r a. snas funcções ; em
qu:\1110 nito estive-rom legu lmnte substituidos 
n5.o teem razio rs -nobres representa.u ts~ 
p ·~ rlt l<:Ya.'.lt::t:rem tamanha. càlouma. 

Dizer~s l, portan to, senl:orJ.}; que o dicfa
tlor não póde con tinuar a diri gi r o paiz, e 
di ~c1•,se aquil!o -que. eonte3t0~ _ 

Ainda mesmo admi tliLla. a cirCLunstail cia.: tle 
.te rem os illustres minbtros do Governo Pro 

:· vi~ Ol'b deposto :JS snns pastas nas mãos dt 
chefe" do gornrno, crnr1umüo a. su:"l exobera-

. ·çiío nii.o for concecfüla, emquanto os uovm 
chamaCl-os não assumirem regu larmente e. 
·exercicio el e suas funcções, não se póde arti 
cu_lar henhu1'na censura, não S3 [' b::le dizei 
que o governo está acephalo. 

O SR . ·zurA-"3 quem jü:;tifi rn cs ". cfos de 
eliç taclor?. fü te;; mini~ lros ~ 

•, 

Sonhares, desde 18i5 o Sl' . nrnreclml Deo
rloro da Fonseca r 0clamou aos poderes puh!icos 
,, rAa!isnção desse- mel hor.1 111 P. tlto, - conside
ranrlo-o urg·en te, uti l e nece.>sari o. Ora., era 
de esperar que quà.nilo gove ruo; por e'pirito 
de coherencia, · S . Ex. pr0curas;e levar a 
nffei_to aquillo p)r que ta.nto intere5SO l1-Se 
duranfa lonJ.!OS annos, como provn m docu
nPntos olficial'?s. O mn is é exigi r que o chefe 
rlo Governo Próv i·sorio seja responsabilisarlo 
flOI' nm acto que soo eleva peraote a. proprin 
eons "'iencia. e o hon1·a doanto do concei to 
~enl; ó responsa.bil isu· a. dict~dura, aq nelle 
in rl ividuo qno co1n a. strn espada. f!' lorio'il 
1bnu-nos à ca minho th Republica. Posso tli
•n1-n. porque não me inr)_l1iuam ü1ivas tle sus
peiçKo. 

Pa rente de S. Ex., ant es lh Repul; lira co.n
.;;ervei-me af->stado pelas minhas convicções 
;>ó! it' cas. (Apoil!dos). 

T'MA yoz - Er1 mn i;:: PPQ'n lar qne vies3e 
péclir ,[lo parlamen to a concessãq. 

o SR. f ONSECA. H1mMES - o parl nmenlo e 
um co ngresso consti tu 'nto que não tem di
rf'lit::i de da i: garantias cldjures . 

O SR . Cos1·A l\1AcIL\TJO - Ai1~ da. lia pouco 
tAmr10 vi um d eern~o aosigm1do pelo nrnrechal 
;Jeó toro, dando por necessnrio e convenien te 
-1ue nenhuma concessão mais de ga1'irntia ele 
ju•·ns se íiZl'!'.!'O SAm sei• onvirlo o Çow>res>o 
Nacional: (Zia outros ap1l1'tes .) 

0 

o Srt. FONSECA . HBRi\JE~ - Contesto. rão 
!xisto tal decre to. O Congresso Nà cionál rc
<ervou vara si exclusivamente o poder comti· 
luin te desde que deYolveu ao Gov.rrno Provi
;orio todos os demais poderes que enfeixava 
Hn st1as mãos. E não me const::t. que conces: 
;ão de garantia tle jur0s sej:i. rnate·1•ia consti 
tucional (crpciados), que seja, attribuição ele 

-um poder mera.:11cn.te constituinte. 

Creio que ten lJO respouclido a"o nobre rep1·c
ii'1Jtante . (Apoi(l(ln ~ cruzam-se .apartes, o 
_Sr. presidei1te reclama attençâJ) 

Sr. presidente, a. nece::siúade de vir ex-· 
'.Jliear aos illustres membros tln, rcpr0sent,1çiío 
nacional 03 factos que foram denu nciado:, 
?e.lo illustre representaule da Babi<1, que tifo 
lmliiaotemente cccupou a tribuna, de'termi-

apartes .) - ·" 

g excusado a.til'ar · interroga tivas so l-'1'e 
quem seja o responsavel- si o ministerio col
leci ivo, si o marechr\J Deodoro. O responsavel 
é elle . 

UnrA voz-1\fasem que caracter _V.Ex. foz 
·es t ~ s declarações 'l 

o SR. FONSECA II lfü)!ES-No camcte t• de 
cirl,1cJflo brazileÍl'O çj ne não consente 'b S:lCl'i~ 
fi cio d:t justiça nem a ' invectivtn10s . servi-
doees ela. patria. · 

Além disso o nolJl'e . l't1prescntante não 
i ~·n ora as relnçõe--: que ha e11tre mim e o chefe 
elo Governo Provisorio. 

A )IESMA voz-São· ofl1ciues '!" 

o S!l-. FONSECA .' B @i.IIE'S- 001 fat>S siiir o 
nito officiosas . E si eu não pórlia-; rl à 1· _estas ex
pli ca(,'õe~, V.Ex. tn1nliem devia. tet• il1 11uerirlo 
no illustra ora rlor que me prece:leu ern .. nome 
de quem vi nha. fa ier essas fo terpellaçües . ·· 

Vozt:~-Ern nome d:t naç-ão . 

O Srt . Fo:'-1.SECA lh:1rn.i:;;;-- Em nonié ih 
nação ... 

O SR. ZA~L\ ~- Qua 6 su perior ao maro
c!Ia l. 

o SR. Fo~SECA Htm;m:s - . . . que e supe
rior ao m ,reclml diz-me V. Ex. . .. :·.··t.. 

Pois bem; em nome rb nação V. Ex . de1'.'iá 
clis 0 uli r as-ora a Constitnição, qne ('oi o· )llO· 
tiva ~fie aqui o trouxe. co rn o ·St;i 1l t>pi'ql1'énge 
do .d' creto ele coovoc 1çãri,_e nifo preoccn[ini·-~e 
de questõ33 ·que rnteressn m ao paiz, é vor
il"::tde, mas pam as qnacs se cleyo twunrelar o 
tCJmpo opportuuo, tj1rnndo o par! ame1~t o ·es
ti ver leg-i;; lanclo ordinariameute, occasião de 
clwnar·á contas o Góve!'no,Pt·ovisorló. (Apoi
adas . ) 

o S·R . ÜLIYEIR!\. Pt?\TO - fato é qne e re
g-ular ; 

O Sn.. ZAMA - Pócle dizer ao mar.'cltal que 
lw. ele ser riEsim ; si não, não. (Ha oi< l1·&s 
opartcs.) 

o SR . FOKSECA HER~IE5- Posi tivamente o 
marechal Deodoro nssume perante o paiz ·a 
l'esponsa.lJifühide ínteira de seus aétos; e, ··em 
tempo opportnno, riuandó o parlamento fü·q1· 
ele ann.l ysal-os; aílfrmo que elleJ1a de. defou
der -se cabalmerite,nftocl e culpús, mas de .erros 
consequenlBs ela anormalidade eh situ::ição ;. 
quanto a mim, senhores do Coi1gresso, não lúe 
preoccupo ele quaesquer boa tos, quáesétuer in 
sinuações e quaesquel' nu vens que,porveilturn 
tentem marear o brilho dfl,qn0l1 _1. cqróa- _de 



glorh\. (Repetidos apoiadcs ; muito bem 
mu't1 bem. O omdor ecompl"imentado e abra-, 

- ça'lo por ,,qrande numero "ele Srs. represen
tantes .) 

ORD8~1 DO DU 

· CONCLU3ÃO DA V·•TAÇÃO DJ3 ADDITIVJS ,\s 
DI:iPOSIÇÕE3 TRANSITORIAS DO PROJEOTO DE 
00:'>/STlTU!ÇÃO 

O SR. PRE';IDEN"l'E declara que vae proce
. det''-Se á conclus:io da. volaçã0, que na s3ssão 
. anterior ficou adia.da,, dos altliliVOS às diSjJOSi

ÇÕ'JS transitorias do projecto Lie Constituição; 

E' posta a voto3 e regeihtla a, sub-emeutla 
do Sr. Coelho Ci1mpo3 ao atltli tivo elo Sr. Nilo 
Peçanln e 01Jtros, reduzindo ele qu ltro a tre
mezes o .prazo da incomp1libilicLtde do3 gos 
verh:idores. 

E' posta a· votos e rageitid·t a e:mncla do 
. Sr. Uchó .t ~odrigues ao mesmo· additivo do 
. Sr . Nilo Pe~anha e outros. 

E' po ;tn; a votos a seguinte 

E maii -.la ~dlici oa 

E' concedidí1 . a. D. Pefro de Alc.in tara, ex~ 
impéraelordo Braz; l, um-. p3n;ão que, a, co ~ 
tar de 15 de novem'Jro de 1889, g·;1r 1nla-fhe, 
,Por to.lo o tempo de su<t yida, ~ulBist0ncin, 

· ilec-3t1te; ftc1nrlo ao Co:Jgress J orJinwio -fi ;rnr, 
em su pr:nnir.t reu:iião, a cifra, daqtulla 
pens'io. 

o SR. AMPHIUJPiHO (pela oi'Jem)- se: pre
sicten te, se\ que ha outra. emenda, além dn. que 

- aprese 1tei, formulcid1 p9lo SI'. rapt'Jsentante 
Virgi lio Damasio, que tr.lta do mesmo as
sumpto da qu'3 aca?n. de ser li·la. V. Ex. que 
conluce b3m o regunento, poderá dn,t' as pro
vid lncias ne ~essarias, -cJ111p:1rawlo as du~s 
em:infas, de mofo que o voto ele u.na niio 
vá prej u1licar alguma circum, tancia, p'.l
cu:i.1r dct outra, 111 ·1it•l emhmi a:11bas sejam 
ide!llicas no funclo. 

presentação elo.> est~dos devo ser feita. por 
aquella lei ; a emenda do Sr. Genero30 Mar-_ 
ques resolve p9r outra fórma. 

Nestas condiçõJs não p'.lsso da antenlli.o 
prever que a emenda, do Sr. Geueros0 Mar
ques seja apµrovada por ter sido approva(Li 
a do Sr. Nilo Peçanha. ; mas o que é facto é 
qu3 ella n To està prejudicada, poque contém 
icfé_ s di.fferentes. 

Neste se'nti ·lo, espero que V. Ex. dar:\ urna. 
decisã::) que satisfa.ra não só ao sen limento 
que me tro~xe it tribana, como a.o d9 todos 
aqueiles que esla,vam disp 1stos a vot'.tr pela. 
emenda do Sr. Generos'.l Ma,rqu9s . 

O SR. PRE>ID:<:NTE - Na sess.'ío ele hontem 
o Cong1esso votou a emenfa aclriitiva do Sr. 
Nilo Peç'.1Ilho1. 

E ;ta emenda foi rejeitada.. Ha um.e outra 
assignada. pelo Sr. Gen:iroso M.trques. 

Tenllo sido rejeita.da. a, cm9nda, do Sr. Nilo 
Peçanh.:1, cJmiderei prejudicada. a elo Sr. Ge
neroso i\farqua3 p:ir versar solJre nssumpto 
mais ou meu os j.Jentico. O Sr. l\leim de Va.s
·concellos req1rnr que se consulte ao Congreoso 
111 sentido de se decidir si esta ou nl'i.o pre
judic1d:t esta emenda.. · 

Consultarlo o Congresso, conslder,1. prejndi
cafa a emenda do Sr. Genero~o Marques. 

rei expender a, minln op'niã'.l a re3pJito do 
assum pto. 

os~. PRE3IDE~TE-Eu apenas sus ;itei a cfo
vila. r!e que si o Con ~res30 não 1·2sol veu n. i:e· 
querimento rle a_lgym elo .seu> memb~os a dts7 
pens 1 elo interstwto, a drspens'.1 r.eg1m<Jt1tal _e 
que deve prevalecer. (Ji<utos apoudos e mw
tos apartes. ) 

o srr. ZÚ1A-PJis bem, Sl'. pl'esidec1ta, 
V. Ex. com o cri tet;io que o di st ! n~ue 0 co1:i . 
o desejo que tem de ac3rtar cumpra. o regt
mento, e eu e~tou s'.l.tbt'eito. (Muito be ,n .) 

,O SR. Vl~HAES (pela orclem)-St'. p :·e;~
de·nte, em vist i <lns divers1s opiniões 1ml111-
fe3tftclas pelo Congreiso, pgço lt. V . . 8x. que 
se digue cJn sultur o Congresso s1 cltwensil o 
intersticio marcad·o p3lo regtnnnto. (.Vi111ie
rosos n<1J apoiado·s .) 

E;bmos em um momento critico; reqmiil'J 
<]ue _seja co:1rnlbdo o Congee3so. ~- i elle en
tende qne dispeno::ar.lo o rn!erst1ct0 1!0 rc8:_1-
mento, devan1os en tra.r já e já na 2• Ll!scurnw 
do projecfo. (Apoiados_; n ;ío apoiaçf, Js; ap;irte>.) 

o SR.. Pn.EsIDENl'E - Vou consultar _o Con
gresso para qne elle rasolv1\ sobrJ o re1uc~ 
rimento que a.c:tbct ele ser fetto. . · 

o SR. ·MEmA DE VA5omcELLos - PeçJ a 
palavra pela. ordem. 

. Em seguiria, é po1to a votos e a.pprovado o Ó SR. Pn.E>TDENTE _Não pos;o dar a, pa
seguinte aelditivo cloJ Srs. Sal~anlm l\lariuho, lavra pela orde2l, p)l'qu 3 vai-se pro~e.ler a 
Julio .de Castilhos e outros. vcitt\'fo . . 

« Para.grapho unico. Os e;tndos s >rão con
vocados a ren.li;;ar a · eleição dos Congressos 
Constituintes "ó rpnte depois de appr<~rnda :.L 

Constituição Federal, e no praz J maxuno ele 
tr :s mezes, fic1nrlo se:n efl:'eito as eleiçõ3s q11e 
:rnte"J tiverem sido reali3adas em algum dos 
estados » 

E' pqstJ a votos e unanimemente a.ppro
vado. o seguinte adtliti l'O elo Sr. Mor-ae.; tiar
ros e ou tro3 : 

« Accre3cente-s9 em uHimo lagar ou onde 
convier: 

O SR.. Joss ' MAlUAN ) (p elr1 ordem) - E11, 
Sr. presidente, jit pNve·ndo isto, ha d:a.3 tomei 
a liberdade de apl'esentar uma iwlicaçii:o p'.tr,t 
aller,1r-so .o_ regimento; porque reconheço q•rn 
sern um:i. indic~ç-ão não pocb clle estar sendo 
alterado por simpl es votnçio Je occasião. 
(Muitos apoiac~os, mirito bem.) 

o SR. PRESIDENTE - o art. 58 em se'u § 1° 
d-iz o rnguinte : 

O SR. PRESIDo:NrE-V,ie-3e vobr 0 addi-· Artigo. ApproVi\tb que seja a Constitui-
tivo dos Srs Antão Lie Fctria, A·11philophio e ção, será promulg.1ch pela. mesa, do Cou-

' « Termino.d<t a 1 ª íl.iscuss1o, hlVerá um in
ter .:: ticio de dou; di:tô, o qual corneçat·á a 
ser c)1ltado do d;a em que li ver togar a Llis
tribuiç<'i,o da Coustituiçfio C) m as eme:1 'as. >) 

Aute-hontem foi clisteibuiclo o Di <rio Offecial 
'tr<1 : endo impres;;a,' a Co:1stil!lição c.Jm ns 
emendas approvadas, m·ts n:lo tod<t3, f,d tando 
ap3na·s as diS ,)l)Siçõ J3° g-era<Js tl'ansito~hs. A' 
vi3b1 disto e11 não quiz to •n:n a respo:.isabi
licLvle de cp nsirlerar s ·ilisr·~ita a, tlispo3;ç'lo do 
regim mto c:im' e>sa distribuição ... 

oatros. -gresso. )) 

Su0mettiêlo a, voto3, é a.ppt•ov.Hh por 80 vo-
tes a t'.1 vor e 6:3 contra. . . 

O SR. A)IPHILoPmo-DJcisã:o qn J muito 
h< n ·.1 :.o __ CJngr e3;0, 

Fica. preJ11dic1do · 0 additivo do Sr. Virgílio 
D.i1.n.1,iJ sobre o mes)11o assumpto. 

O SR. MrqRA DE VAS~J:'>I C 3LVJS (pe!ci or
dem)-Sr .. presiuente, preciso füze<' a .V. Ex. 
nJgumas considerações no sentido de facilit..1r 
a, reconsidernção ele ·um:i. decisão pot' V. Ex. 
hontem prot'erifa em relaçfo á eme:lda. do 
Sr. Genero.so· Marques., 

, V •. Ex. hontern submetteu á YotaÇão a, 
emenda assignada pelo Sr. Nilo Peçanlia, a 
qual tinha por fim determinar que, em1uanto 
o Congresso Nacional não · votasse umn. lei 
eleitoral, fic,1ria, em vigor a lei de 9. de j1-
neiro de IRS! pana, eleição elos repre3ent:in
tes ao Congr0sso. e para, a repre.>entação dos 
estados. 

·E' verdade que esLi emeu Ja, foi rejeitaria, 
m·.1s, pelo f;icto da sua. re.kiçiio., não s.e pócle 
_cO-ncl u"ir .que estwn, preji)dicada a, emendot do 
Sr. Generoco M Lrq ·ies; e psnso assim, porque 
fui da.quP.lles que votaram contra, a, emenda 
do "r" Nilo Peçan ha, porqul) tinha, reservado 
o me11 voto p[lr::t n, rio Sr. Generoso Marqnes. 

- Esfas duas emen bs conteem pen ;a,mentos 
"i<lentico', mas em certos pontos afastam-se 
·uma da outra. 

· À emenda do Sr. Nilo .Peçauha euten·ie 
·que as elei ;ões 1 ara o Congt>esso e pwa, a ·re-

Fiea_ prejuclicJdO o achl-.litivo do Sr. Oliveira 
Valladão considerando validos 03 effcitos pro
duzidos pelo reguhmento eleiEorol ele 23 de 
junho ele 1830, assim coJJO as clisposi çõ.:38 do 
projecto de Con;;tituiç'ío organi3ado pelo Go"'." 
verno Provisorio, no qne diz respe:to à elei~ 
çã.o, c1mposiçiio e f'úucç33s elo primeiro Con
gresso Nacional. 

o SH.. PRESIDENTE- E!ta terminada, avo~ 
t nção dos ad~litivos ás clisposiçõ3S transitorias 
e comegulntemente n. elo projecto em ma 
primeira. eli;;cu3são. 

Clnmo a, altençfo dos S1·s. repr23entanta~ 
para o seguinte poo to do no3 ;o regimento. · 

O art. 58 § ' fº, dispõe o SeJuin te : « T°er
mioarla a, l • eliscu ;são, haverá o intersticio de 
dous tlias, etc. 

De accol'Jo com o vencido, fui pnblicádo e 
distribuído pelos Srs. r 0presentante3, tndo 
quanto diz respeito aos pl'irne:ros titulo~, com 
excapção elas disposições_ geraes e transitor·ia,s 
que o Congresso começoa a, votar hontem e 
acabou hoje. O <iongresso t erà de resolve!' 
portanto, si considera satisfeita a disposição 
do regimento ... ; 

Vos:r.s-Não Tiiã.o ! 

O SR. PRESIDE:-fTr-:.,. ou si ao contràrio, 
entende <]ue o ·projecto ele»e soffrer o . inter
sJicio determinado pelo regimento. (Apartes). 

O SR. Z .\MA (p qla ordem)-Sr. pre3idente; 
V. Ex. acaba, de fazer um1 perg-nnta ao Con
gresso; eu, si V. Ex. mepermitte,procura-

O SR. Pn.:r.srnENT í~ - ... e enten rli qns o 
Con9:resso devi '~ tomar .por si a delib3ração 
de a1 speusn.r o rnterst1c10. · 

O int3rsticio de que falltt o art. 58 é igun.l 
àquelle3 que to::los os pal'!n.rneotos dispen:;n.m, 
qnenrlo julg.1111 co:w eniente . O Co]gresso, 
portanto, .delibemrá S3 julg.1 conv0niente 
dispensar o instersticio e inicia,r amrnhã a 
2• discussão, ou S3 julga, conven 'e:1te f:izJt' 
respeihr o mesm:i iutersticio até que se com-

. plete o trabalho. . ' 
O Sr. elepn'a, lo Vính.1'3S l' Jqneeen a di;;

pens:i dó int wsticio. O Congresso d3libere o 
que julgar convenie?Jte. (Apoiados.) 

Posto a votos o reqrwrim 31lb elo Sr. Vi
nha, ~s. pe lindo a, clbp311la de interstício, não é 
approvt1do. . . 

O SR_. P.R:r.~IDENrE ·Annnhfi rt me31 .póJe 
üzer rl1strihu1r com o Diario Offici·a! a pa.r
t 1 fin'.il da Co:istituiçfio. Cons30-uintem,,nte 

- d' 4 " morco se~~ao p:~ra, o ta .2 , em que entmra 
em 2• d1scussn,o o pro.iecto da Constilui
çiio. (lliii itos senhoi·es representantes 11edem a 
palavra.) 

Va~ a iiJ~primir a s?guin te redacção pnl'.1 
2' drscuss.io do proJecto Lia, Constituiçüo 
(Disposições geraes :t .·ctnsCoi'.ias ) : 



'Projeclo da Consliluirão rlos Esl tulos Unidos do 
füazi 1 

TITU L O V 

Disposições geraes 

Ar·t . 7G 

·a cidaclfto investido em fúncções ele qua l
quer• elos tres poclerns não poderá exerce r as 

·de otrtt·o . 

Art. 77 

P oder-se-h a cleclar' r em estado de sit io qual
. quer parte do territMio d t União, suspen:... 
' dendo-se ah i as :<:•pan tias co nslitucion aes por 
·tempo det,r111\nado, quando a s~guran.;a da 
Rep ibl ica o exigil·, en1e1sos da agg-rrlssào es
trangeirn, ott commoçfto intestina . (Art. 33 , 
n. 22 . 

§ i. 0 Não se ncbo.nclo reunido o Cong resso 
e correndo a. patt·1a. in:m iue nte per igo, exer
ce d : e!3sa attr·1 lrni ção o Podet· Exacutivo Fe-
deral. (Ar t. '17, n. 15). · 

§ 2.o E•te, p orém, durante o estado dé 
sitio? res ·rin.çrit· - se-ha, nas inedidas de re -
pr.essã.o eontr::t a s pe in on:s: . 

i. o A' detenc{io em l uu·r.. r não destinado y aos 
r é.tis de cr ime8 êo mn1uns\ . .. 

2. 0 Ao clester·ro par·a outro8 ·sitios do teni -
tor io nac ional. · · 

§- 3. o Log1 qne S'?. re 11na o Co1'lgresso. o nre~ 
siden te da Repnblica l he ralatará.. motivado,, 
as medidas de excepção, a que se hou vet· re
cor rido, r espond c ncln as n. u to rid ude::i, í], que 
ellas se de1·ere m, pelos ab·isos em qu e, a esse 
r esp e ito,_ se acha.re :n iucursas . 

Art . 78 

Os proc~ssos findos, e m m nteri a crime, po
der ão ser revistos, a qualqu er telllpo, em be 
neftcio elos co ndem nad· s, pelo 8 1J premo 'l'ri
bunal F .·deriil. para se re rormar. ou con-
firm ar a Ren tenca. · 

§ ·l . 0 A lei mi1rcarJ, os cn.~os e a fórma da 
1.'evisão, qne ]l'>denc ser reCJ.ll ericla. pelo sen
te n ciado, por qu • 'qqer do povo. on· e~J-officio 
pelo Procnrador GerD l ela Republica. 

§ 2.0 Na revisão n1io !1 (~ podem ,ag-gt·ava1·.ns 
penas d a sen tença rev ista. ~ 

;Út. 79 

Os fonccionarios nublicos slio stl' ictamente 
respons .1veis pelos ablJsns e om mi ssões, em ÇLue. 
incorrerem no exerc icro el e seus cargos, ~5s irµ. 
cómo pela inclul genCia; <n negligenc ia em não 
l'espon sabL isarem effectivamente os seus ·su
ba! tet•nos. 

Parngeapho nnico. 'J.1oclos c l\es ob1· igat•;.. .<{ f!-. 
hão, por co rn pr omisso fol'!li:1l. no ;1cl.o c l~, 

_p osse , ao desemp~nho elos »Zus clevcr·r" l~~·ac ., , 

i 
'1 RC'lnci:ão parn 2 ·ªdiscussão do projccl.o' 

de iL0 11s!i Luição dos Estados l'nidos do .Bmil 

T I T U _;LO V 

Disposições geraas 

Ar·t t 78 

. O c icladlio invest:ido em funcções de c1 ua l
q net• dos lres poderei não podel'á ser n omeado 
nem eleitu para a8 cle ·outro. 

· Art í 9 

Poder-se-h a decbra.t• em l!S taclo ele s itio qual
quer parte elo ten·i torio da União, suspen
flgn do-;;e ahi as garantias cot,1s1itucionaes po1· 
··tempo d '· terminaclo, quando a segurança da 
H.ep 1blica o ex ig.ir , em caso d e agg1•esAão es 
trange ira, 011 com1noçiio íut~s tina (Art. a3, 
n. 2i.) . · . 

§ t 0 Nã o se e.chando r eunido o Congresso 
e correndo a patria Í1)1min e11 te perigo, e:<er
"erá. ess:.1, att.ribuição o Poder Erncutivo F e
deral p\.rt. 47, n. 15 . ) . 

§ 2. 0 .Este, porém, durante o estado de 
sitio, resLringir-se-ha ; n as medidas de r e
pr·es•fto contra as pessoas. : 

1. o A' cletençfto em Lignr não dest inado 
.ao<; reus ele cr imes communs; 

2.0 Ao clestel'ro Pª"ª otrtros si'tios do terri
torio n ac iona l. 

§ 3. 0 Logo que se reuna, o Congr.esso, o 
presidente ela ltepu li lica lh e rehtadt, m oti
''aclas, as. medidas ele excep\·iio, a que se 
]1ouvee r :?'cor ríd o , respo ndendo as autod
dades, a que ellas se de\'.e.t·em, 1n los ab ;rnos_ 
em que, a esse resp zito, se achar am iucar sas. 

Art. 80 

Os processos fi.nclog, . em ma teria\ crime, 
·poclet·ão se r r e \· i~tos . a qualquer tem pu, em 
heneficio dos cond emnaúos, pelo Supremo 
Tribuna l Fed i·ral ,- para se re fo rmar, ou con-
lirm ar a sentenca . · 

§ 1. o A lei ~arcal'á os cai;os e a fbrma da 
royi~ão, que p'>t.le l'á set· r equerida. pe lo sen
r.~ n ciarl 0, por qualquer do povo. 0 ·1 o:-o/fiaio 
pelo Procurador Get•al da R epuhlic::t . 

§ 2. º N~i re . isâo nào se poden1 a§_ gravar as 
}Je nns da se n 1ença reYis ta . 

§ 3 .. ,º A·s di-;po~ içôes do prese nte . artigo são 
extens.ivas aos pr~cessos mili tares . 

Art. 81 

" Os . fo_nce iôàarios p11 hl icos sito s tr.i ctarnente 
r espqn s:1Ye is pe.l0s nlni.~o~ e omissões, e 1n qne 
i ncon~~ r .:" m np ex:e1·ciC'io ele se1ls c}lrg·)s , assiln . 
con10 --pel a indu lgencia ou negligeneiaem nào. 
r espo nsa.biJ isarem ef!'ectiv runen Leos seus s ubal
·1.e rn ns . 

P,\ l· n.g rnpho n niCo . Torl os e ll es ob-:-igar-se
l1'c'.J , po r c,1mpl'om·isso foe mal , no actQ dn. 
~)o ;; s~~ - aodeseJ"'üpen ho dos s0u:r; cluveres 1ega·es . 

frojcclo de Cusx lçã t)os Eslados l!niaos do 

Cnio .Rrlzi 

A rt . 80 

Continuam em vigor, emquanto não revo-
2adas , as leis elo_ a ntigo r egimen, no ']Ue ex
plicita ou implicitamente mio for contrario 
ao s_ystema ele gornrno firmado JJela .. ConsLi-

·- tu ição. e aos p r incipios nella consagrados . 

Art . 81 

O Governo Federal a. ffiari ça .o pagamento 
d~ di vitla publica in terna e externa. 

Art. 82 

Todo o bt·az ileiro e .obl'igaclo an serviço 
tilü ti lar, e m clei°B~a da Pati·ia e da Consti 
tuição, n a fórma elas leis feclet·aes. 

.Art. 8~ 

Fica. abolido o recrutamento militar. 
O exerc ito e a a rma.d a · na.cionacs comp0r

-se - hão por soei eio, 1ned io.nte prCvio a lis1 a
men to, não se admitlinclo a i se nção pe
c uniaria. 

Art . 84 

E m caso nenhum, directa ou i ndirecta
mente, pot· si ou em alliança com outra 
naçiio, os Estados Unidos el o Braz il. se em
q)enharão em guerra ele conquista . 

Art. 85 

A Const i tu i ção pode r:-. ser l'e form ada·, 111e 

rlinnle ~ ini cia.t iv a. do Congresso Nac ion a l, ou 
.:las leg isla tur as cios Estados . , 

§ 1. ° Cnnsiderar-se-ha .. prnpo«ta n reforma, 
quando, a presen tada pc•r uma quarta parte, 
pelo menos, dos membros ele q 11 a lquet• das 
camaras do Cnngt·esso F ederal, f'oe. acce ita 
em tres discussões, por· dois leri;os cios votos 
nun1a e n on L1·a .. casa d o Congresso, o u 
q11anclo for s olic itada P" r do is terçqs cios 
Estados, rcpre,;entaclos cada um pela maioria 
dos v0tos de suas legislaturas, t omados n o 
decurso de um a nno. . 

§ ·2. 0 E ssa propo~ ta · cl ar-'>~-ha po1· appr0'
va 1..ta, si no ann o se ~·11:int.e o for, n1ecliante 
tre> d isc ussões, pot• m ·tiuria de tres quartos 
dos . ,·o tos nas clu;,s canq,t'as elo Cong-:·esso . 

· Redacção para 2.a discussão do p·1:jecto 
· ousl iluÍ('.ào dns Estados Unidos ' do llrnzi l 

1

.Art. 8.2 

Nenhum fonccionario po·1e r á sar ciemitt iclo 
a bem cio ser viço pul.JJico sem qne 'e especifi 
q ue m as r azõ , s de orde m pnhlica qtte c\et~r
rninn.ram a e:rnneraçfto, sempre que o clemit
ticlo ass im o requerer'. 

.Art. 83 

Continuam em vigo t', emc1u~1~Ú1 n ão revo
~clas; as lei~ do ·a ntigo r eg- imen; n o ~ti ue 
expli cit.~ ou i1n pli c itamente nào for cqntdt:l•io 
ao systema de governo liem ado pela Consti
tuiç~l.o e ao~ pdncipi~s n e Jin. c'.>nsagrados. 
sendo vedado aos Estados. como ú. União 
;ri\rescrever leis ret~·oactivas . , 

Art . 84 

O Governo Federal 1afllança o paga·mento 
<la clivic\:i publica interna e externa. 

Art. 85 

Todo o brnzileiro é obl'i~·aclo ao Rervi\"' 
milita r, em clefega <lu. Patr ia e da C0 nsli
t ui çáo,,1ú1 fo rma das le is federaes. 

Ar1. 86 

Fica abolido o recrttf.amento militnr. 
O exerc.to e a. ar 1nada, u ~1. cio n ies comp:n ·

Re- h iio por sorte io, mediante pl'evio a lisla
mento, não se aclmi t ,inclo a i senção pe
cm niaria. 

Art . 87 

Em cltso nenhum, clirecta ou inclit·~~ t : l 
rmenie, por s i ou em a lli11nçn. com outra . 
naçiio. os Estados Unidos do Brazil se em 
penh ar ão em guerra de conq u-isLa .· 

Arl. 88 

A Con.s t i tui\ãO ,porle "á ser _ reform ri ,..1a; me? 
~l i an te · iniciat iva do Cõng-resso· Naciunal, ou 
<las legis la; tu ras d us Estados. · 

§ 1.° Considerar-se-ba propnsta a reforma, 
quando, a presentada par um ;.i quarta pàl"t3, 
pelo menos, dos memlll·os ele qtwlquet· das 
eãn1 aras do Congr .· ss0 Federal, fo r acc~i ·ta ~ 
em tres discussões , por cl is t z1·ços elos vot.os 
ntúna e no ut~·'ii e.isa. elo Con ~: res :;o , oa 
quando fo r sol ici t:. cla por dois terços cios 
J:<:staclos , r ep1·ese n t ;.tdos cada um pela ma ioria 
dos · v'otos · de sua s leg islaturns, Lomaclos· no 
decurso ele um anno. 

§ 2 . o Essa prcipnsta dar-se- b a por appro
Yada, si no anno !';egninte o for, 1n ediarüe 

· 1.res discussões, pot· ma i•Jr ia de 1lous terços 
elos votos nas duas camarns do Cong t·esso . ~~ 

lO 
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flrojec:o lle Cor• st i ln i 1·~0 dos .E~la:los Ünirlos rio 
füazil 

§ 3 . 0 A pro;:iosta a ppt'ovad <i p;1 blic:n-- ~e - lt ;i, 
co,n1 as a ss ign~t~11 1· [1.s elos prcs idcnt.cs e secr c ·~ 
tarios elas dua i:; ca1na1--as, iucor;)oranclo- s e :J~ 
Con;fü •içào como parLe integra nte d e ll <i . 

§ 4. o Não Si.:! podorlio a :ln1ittir como objc
ct.o de dalibeeação, no Cong1·csso , pro.i e~ t.o:s 
le n den t~s a <tiio lir a formn, republic:i.ua- fedc•
rativn ~ o u a ig·ualclacle d~. r cpt·escnt:: i:: fi,0 el os 
Estad_os no Sena d o . 

D iispos i o;;,õcs 1;1•;u1sitorias 

Art . 10. 

_l~un bas afl ca.nrnrn.s elo pd111eiro- Co ug r e.--so 
Naciunal, convoc<td o para i5 de novembro 
<le 1800 , se rão. eJeiL~. s pot' .e/e içiio popul ilt' 
directa, segundo o i .. egt~ J o.1n_ento c.len!'etJ .. do 
i)e lo Go ,·el'llo Provisorio . . 
· § '1. 0 Esse Congresso receber<i' do eleitorado · 
])Odorei:; e-;peciaes, para exprimi),' acerca. de'3tn 
Const.i Luiçáo a von tade n:1.cio'l·a L bem e' '"""· 
]Jara ele~· er o pri mait:o Presidente e Vice
P t:es·ide nte da. Republic.~ .. 
• § - ~ .. ~ R eunido o pt'i mciro Congl'esso, de l,i-
11e rara em Assemblci:t Ge"t-al , ítuidid1s · ns 
<l r1as Ca1n aras, '.· .so l1re esta Constitui.çâçh e, , 
..approvanclo-a~ eleger~L em s·'gu id~t . por 111a i
()l'ia abs oJlut:1 e\~ \'oi.os. n a primeil'a vot-.tç:lo, 
.i, si ning·uem a ohtiv·r. p ot· maioria r ela
üva na segunda, o Pt·esidente e: ·o Vice-Presi
d e nte elos Est·1dus .Uriiclos elo Brazi l. 

§ 3. 0 O Pres iden te e o Vice- Presicl~nLc, 
eleitos na fórp1_a deste ar~igq,, oceupari.\o ;, 
]H'es icle nc iD. e a ,· ice-p l'esidencia da R eptil>lica 
<hirnn te o p1·i me ir o peri o'do,. pt·c'sidc:1cia l . 

§ 4. 0 Para. essn el eicüo nã~ ha vCrá iucom-
patibi !id ades . · · · 

§ 5.° Concl11icla el la. o Congr~sso da rú p or 
terminada a sua . m is' iio cbn s·t i 1-tün te , o, sepa
rando- se e m Canu\ra e Senado. c nco1nrá o 
-exercíc io cl <Õ suas f1111 ccões normaes. 

§ fi. 0 Pa.~·a rt ele içâo éio· ·primeiro Cnng1~esso 
n ã o '1 igorarlto as incom 11atibiliclaclt:!S da Co ns
t ituição, art. 26 ns . 2· a T : mas os exclu iclos 
})O r essa cií.5pos·1ç:'io , Ullla vez.ele ito.s .p2r derã9 
<JS seus ca1·gos, sa l vo si ,P(>t' elles optlll'e rn. 
Jogo q ne se1a m reco nhecidos se nacl0rr,s , ou 
cleput1clos . · 

I· 

!lcdnc\DO para 2 ·ª d1scussi10 do prujclo 
dt· Goust'.ltti ~: flo dos Es.a:los l.5rdos do Rrazil 

- ~ 3 . o A prop CJsta ripp1·ovada p nl,l icar-s'c- lw. 
co m as as ::; ig· :1 a 1.1 a·:rn elo::; p r.'e.sidoni.'?8. e sn
cre-ta rios d~1s duas c n.m a ra.s. i ní'Orpor·tuv lo- st.• 
=·i, ConsLi tni c_:: <i o corn o parte int · ~ra 11 t.~ ddh .. 

§ 4. o J\'::l.o se pode rão ndmitfil' como clJjec lo 
tlc deli b ~rrv:Uo , n o Cong resso. p :·o.iecto :;; ten
rlon Le s :i aboli1· a f'ót·m;J. eupuhlicn.na- feclera
l iv;1, o : ~ a. iKtHt lda clc d~ n:-presen.t.t1.r;l f1 ri o '; 
Est:irlos n o Sen:i cl o . 

Art " 8() 

l' ic:Hu cdiu lid:cs ·todas :1s Jn '. erhs . 

~)i.sp :o.sições l:ra.nsit'..or]n?S \'.. 

!\.ri;, i " 

:\rn La s a s úttmr.u·~ 's tl o prime) t·o Con r;reMS(" 
?\acio·na l, cr~n.vocado para 15 ele novemhn• 
<le 189J, ser'ifo e l ~ i. tas por ele i0IT0 pop :la1: 
•lircc1a:, seg1!ndo o -rog ulamc nto decre-ta . .tlo 
pelo Governo P rov is o rio. 

§ 1. o I<;;;3 e ·co ngresso reccb2r á d o ele it oracln 
podel'e s espeqiaes·, para. c x p,r.imir ace l'C~a. dest ti. 
l;onst it1ú~~co a von·tHcle nacional , liem com(• 
}.1a r'a · e leg·er o pl'l me iro Pre s ide11lc e :v icç
l~ t"sid cn e d ::i Re publi ca. 

§ 2~ ,0 Reunido o prim$}iró Cong'l'eSso, de1i
l.1e rnrá cm .Assembléa..Gcral., fundidas as dua$ 
Camal'as, · su l.ire esta C ons t i ltliçii.o. e, 8 ppr,)- .. 
·v â.ndo-a~ e1eg1 .. rá ern s0 gnida, lJ">l" ma ior ia ab- . 
s ol 1ta rl ~ · Y1,. tos, na. prim e.ira. vo taç:'io. e , si . 
Ii inguem. a o,btivel', poi' rnaioria. i·c lati va na. 
~egl1 " da, o Presi denfoe o Vice-Presidente d os 
Es Laclos U nido-' cio Brazil . 

§ ,3. 0 .E<:;:o:a E> leiçãoser'á feita em dous escr n
t.inios dist inctos pa r a o Presidente e Vice- . 
Pt~e~ id ·~· ,yte res pecti \·a mente . racebenclo-se e 
apm'a.n clo-se · em :prim~ irn log a.r . ns ceclnlas 
para Pr,siclente e pr Jcerl enrlo- se em se!;u ich 
de• mesmo m cclo par~ .. o Vicr. - PrnsidenLe . 

s 'L" O Pres idcn·t~ e 0 Vfo<>-Presidn1te, 
eleí~o~ na 1'órma d e sie arLigo , occuparã.o u. 
p t•es ide ncia e a vice-1)1·e;;icl8nci« da R ep1iblic1:1 · 
<lu rn n te o pr imeieo pe riodu presidencial. 

§. 5 . o Para ·essa. cJeir,fío n:1.o havc l';.~ inc01n-
Jin.ti bilidades. · 

Projecto de -COnsiit.ui\.ão dos H\stados Unidos do 
Brazii 

1 
Art. 2• 

Os ac t.cn do GóveÍ· no Provisorio. nffo re vo
gados p ela Constituicão, serãu lei~ cltt Rep[1-
1Jli ca. · 
Para~·raph0 unico. As patentes, os postos, 

os cargo s inam oviveis , as concessões e os 
c0ntr.ac tos oütorgados . p~ l o ;Gorn r no · ProYi
sorio.; são ga rant idos :-m toda a: sua1ilenit nlle . 

A t· t. 3• 

O Estacl~ que a té ao fim do anno de 18Ç)2 
n ão houver decretado a sua Constituiçiio, será 
s1ihnwttido, por acto d o Poder Legislativo 
Federal, á ele um dos outros, que m~. i s conve
nie nte a essa a daptação parecei', atê q us o 
Estado sujeito a esse r eg- im en a refo1·me, 
paio processo nell:i d et.?rmrnaclo. 

i1cdac1:üo papa 'L<1 üiscus',âo do prnjcc!u 
tlc ![.o nslilui ~ito dos !faia.los Unidos tio lli'azi l· 

· § ô " Conclni cla olL1, o Congr o,so cl a r ;i. po r 
't e rm inad:t a s:..1:t missii.Q c_ons Lil;uinle, o . sc
parn.ndo-Re em C:1 rn:ira e Se nado, e ncetará o 
e; x.et•cic io de ~uas f'n n ccõ~) s nurrn aes . 

§ 7. 0 No pritneiro ã,n no d â. pri meira l Pg is .. 
l ú .u l'il, logr, nos t t·abal h o:; prcp,,ratorios, cl\s 
cri rn ina l' á o S enado " p ri .mc iro· e seguncl 0 
tttrç 1~s de seus tnernbl'OS, cujo IH"tnd.n.Lo ha. de 
ces sa r no termo elo pl'imeil' O e segundo ·t.t-i
e 111Ü!) S. 

§ S . o ]~ss a discri n1inaçffo e ffectua.t'-S?.- l1n. 
e m tres li s tas~ corN·~ :-::p ~nHlc nt o 'i aos Lres tCl'GOS, 
gTacluando-sc Oti senadores ele cada E st a d o e . 
os cio Di stri clo Fede ral pe la orde m cio s tm 
,·otação r es pectiva, ele modo que se di s tribua 
::i ó t erço elo ullimo trienn.io o prime iro v o~;ado 
110 Districto Feclernl e em cada 11 m dos r~s 
t.adcs . e aos d oas t e r ces se:;ruin tes os 0tll.t·0s 
do us 'Í.10 1ncs 'na oscafo,- dos s~dl"rag iOs obtido:;. 

§ O. o Em caso ele e mpo te . co ns iclera r-5e-li ã o 
favore cidos os mais ' 'el hos. decidindo-se 
per' sorteio , qnrtntlo a .idade ror ip:-unl. 

Art. ·':2 . ri 

Os ·estado;:.; ser~o c.onvoco.dos :t. .l'caÍi i nr n., 
e1eiçiio dos Cong1·ess os Co.ustituintE·S sOn1ent.o . 
ctepois ele a ppr :warfa a Consl;il;cüção F'cderal ,. 
e no prar.o n1axirno .de tL·Ps n1 er.ds , ficancl1> r;c rn 
e tlei ~o as p]e ic; ü0R que ·a nt,P s ti rc1·em ~ irl1' l'c::ll 1-, 
;:adas em a lgam dos os tarfo;3 . 

Art. 3° 

S~o jucompa.Li_ n~.i.-. }Jarn,_ os ·crn·gos de g o·n:n'
, naclot'es olei los dos _ estarlos ct·a Republic t,, mi. 
s ua proxirna org·a n i z n.ç:lo ~ não só os cidnd ã.'Js 
q ue quatrn m ezes an l;es ela cleiç:'io elos Con
g ressos hotnei-ein occupado o gon~r·no dos eioi
t nrlos, con10 t.amb21n os eidatlã.os qnc os pt·e
s id. ir~ni. pot· occ:'ts iã.o do pleit o cle i·trol'al. 

Art. ·~º 

O T~st1 do que '1 lê ao fim elo anno de i 892 
não l:ouver clecrot ~fclo a sua Constit11iç:ã.o, sel'fl
submett[clo, por acto do P pcler L eg iqlat ivo 
Fede t· .tl , {, de urü elos ou tl'os, que n1á:i's cr)n ve
n .iente a es,s:i. aclapt ·1,r;ão p irecer, a,l-é que o 
Est:tclo sujert.o a e s ::;e i·~g i:mcn a ·refor-me, 
pel_0 processo 'n el la cl e t.crmi 11aclo. 

{0 
{0 
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Jlrojcclo de Conslil. ui~ão <io~ Estados Uni:los llo 
llrnzi l ." 

At· t. 40 

A' 1n·oporçào q•1e os Estnrlos se forem M· 
ganiz:t ncto . o liovt!e no F eclei':l 1 eu treg·ar-lllt>S- Ua 
a', aclm i níStl'il.(.~ âo cios ~eevic;. os, que pet:l. Co11-
s cituiçáo lncs competirem , e Jiqu1do.r[I. a. 
responsalJiliclaclc d 1 administr'1('"" r,·cJe»a l " '' 
-cocant::! a es~e~ serviços e ao paga.111<::n1to clu 
})es:;oa l 1·2svec ti 'fu . 

Art. 5° 

Emqun.nLo· os E -::;ta<los se occ:.1pa r c m e n1 r P.
gul a1·iz" r <i s cle,pezas , cluraiite o periodo ele 
orga.nização el os se ns s~rvi<;'0:-5. o Governo 
Jfecl t" t"i.tl , p :u· .i. esf'e !i 111 a brir - ! hes- ha. c r ecl i to.e; 
especw.es , e m cu·nd içõcs lixadas pelo c~ n
gresso. 

Aet. G0 

Dentrn em dois annos clepoi~ ele app1.·ovacb 
a. Cunstitu içúo p~do pr i me iro Con,q;re:;;so ! <m
trarú ern dg·,. r a c lassilica <;ão das rendas 
n c lla e.s La /J elccicla . 

... A.rt . 7 ° 

Nas p~·l!11e ir:i.s nome::içõ~ s 1xi1·:\ a mn.g-istl'a~ 
tur i\ 1Bde~".ll d .:; p ri rn c it·:i. e ,.;;c>gu11cla. i:ist<-t.nch1. 
o P r t>::; icl ::!l'l L3 <!a Hcp11 bliea atl11rittieá, quanto 
co n venha. ó. bo.1, i:.;t:>J ec,~::t.o cle:5scs t.r1 b:1nu,:,s 1J 
Jnjzos . . c.;; jn iz!.! s ele t!i1·c-1VJ e d~s1~~11l>nxgaclot·05 
de lll~LIS l1üta ~ 

eh l. 8° 

f ' 
i'\~1 pri111e i1·a O!'f;:lnizi'lção de s1141s r esp•cLi ... 

' ta s rn ;:1g ! :-;:.rat. · n· ~!~ e::; Es1:ulos eo ni cmp l:J r io 
tle pl'efl.'L"encia ~ qna.l\to lh es pennitl,ir o inte· 
r essc da. n1 c !l1 c r· r'.0 1npos iç:lo d ti lb::;. os nct u :1es 
j uizes ele primei!.·.:. u segando, jnsLa n t i a . 

Art. ()o 

Os ' I esembapp·nrlores e os mi; mb<'o~ elo S 11-
c~ 11 :0 Tribun rll de Jn;;;tic::t n:lo admit:. i dos ao 
ll[ 'l'emo T ribuna l Feder al cont i 11 u::l1'iiV a 

e rce bcr os St'!llS Yc ncirneutos <~c tuacs . 

nc9aesão para 2." uiscussào tio ·projccto 
1le Coust'ini çiio dos Eslafos Unid os do füazil 

Ad .. 511 • 

J\' peopor:çf1:0 (fll O C•S l~s t. e . clos se forem o r
ganiza ! dO. o lK l) \'(H' (l() Fecl ü L" êl.l o r 11; n.• g-,tL'~ . l1e~. ~ na 
a :idmi111 s~r;t<,".ào elo~ :-:;et'\' J. Ç ü~ ~ q ue p8la l.;ou
:-;t:1 t'l1ir,:ü.u 1 iH.:: .-; eorn ptü, 11:e n1, . e 11qu 1clac:i c.1. 
i· c~ pon~a.h1lidad o el a :1 clm1111 i::Lraçf.lo redenl.i n o 
toc:i.n te a "ess0s se rd r,o :~ e ao p:ls·ame1_1 l!u elo 
}1Jc=;soal respe.l : Lt\'O~ 

Art. (i•' 

Emquanto os EF>ta.dos se ocenpn.~·,; ;n e~n 1·e
;r11l:u·lza1· a s d c:•spszns. clu i·an te o p<:' ri odo de 
Ol' ,Q' 1n i zac3.o elo~ $ C \IS S •·' l"\." .COS, o G-oYet"IHI 

Ft>~leL·al, j.nt l'R esse !irn. · aurie-l11e~ -l1 it C-.r ;.•fli tos 
<··.spc;:iaus, cn1 eDnclições fixad a:; 1)2 10 Con-
3.T{).3so. 

J\.eG. / o 

~os Estn.do:-; qne se. fo1·e rn r1t·g·n.n iza n dn, 
(' f~tI'i.H'<Í 1.~111 ng-or a cl:t:Ssi!ieac;J.o 1'-:'la.s ecnd a::i 
ust. ~i1Jd'cc1cbs ,;;. c;onsti tuiçào . · 

i\l'L Sº 

tu ~~J ~e !:l:~~.~:1 l<~ ~ r~~~ t·1~0 ~\e i~~ÕL::.l ~~~t·;~~· ~· ~, :~~1 ê~;.~~t~~'. i ~ 
clt:so:sj!tizc:;d ~ cllreito e dcse rn 1J;iegadoL"es ék 
1na;~ 11ota . 

Os q 10 n~i :) fot·0111 adrnit t i -lo-; na n ova oe ... 
;~·a nizuç5.o j ild ic i :u·iít. e l. i.v r:n·1~n1 rn;lis eh• HO 
;1 nnn..; eh'! e:ü ::n: ic._io s~~· e<°Lo apo!St.atLad•Js c crnL · 
to .!os o~ :-:;cw.; vc n (· unentos . 
o~q u:~ t i v1-_\ 1• nrr1 mon o:: r.l e '.iO nnnns rfo cxce

eic io: cont 1:1n a t• n.1> a pe1·l\Qllet· s ...... u s oedcnatl ::1s , 
a 1é q:w sejam. apt•uv · i tad ·R ou apo;:; onl.:1. rlo :,: 
com o onlonad_o coet·espo nclen tn ;:i,o tcrnpo de 
e ~ct·(·ido, 

:\ ::; üc-s; iczns c·orn oc; m ngistt'êl (los a 1y)sen !ia
r\o;-:' nu. p.1.-;t· s Ptll di •q1ú ni l ) íJi1 l i.11 l 1~ ;o:;e.:.·tlo pa;;:.is 
p".ln ( !{n:•cno Fc1l f:' l' i.d . 

1 

·1 

11rojcclo de Consf.it ui ~Uo , dos Eslailos Unidos do 
· fünzil 

Art. 10 

Os j•1izes de dieeito q ue , p'or effeito da, nova 
orgx n iza.ção .iudici a 1·ia~ perde r-e'n1 0$ se u s Io
g-u.1·es, pet·ceberão, en1quanto n iio se empre·
gare1n , os seus actu<;i.-e3 oeclenncl_os . .. 

Art . 11 

Emquanto os Estados n ão se constitui r ern~ 
n de ~p ~1.a co1n a 1nagi:; tt·atura, ílCt ua l corre rã 
p Plo3 cofres fede r .,\eS, n1as; jr {i. s0!1do c lass i
licn.cla., á rn ed icln.·qua se l'o r en1 organizando os 
tl"ibuuaes r espect iv os . 

Ar t . :l2 

Emr1uant'.) n ão se achar perfeitan1ente o_rgri 
nizadu o l' egim en dnsol't'eio n1iliha.r, p1·aticnr
s~-ha o voluntariado nri. co mposiçito .das 
forças de n1ar e l err~. 

l\I::i ndan1os~ p :n·t.antn, :i todas :is a11t.ori 
~cic1<1d '.:' S , a q 1icm o co n11 ec irn e nto e exPc uç:..1o 
deste decr eto pcl'te i~cer~ q 1 ie O ex e;;utcm , .. e 
!'nc~~1n1 cx:ccnta1· e observar tilo intcirun1ente 

c::> mn n t> lle ·se.contérn. 
O i"\i 1•1l .:; t ru cl ~ !~ -; t.aclo el os Kego~ios do In1..c 

t.et· 101· o fa •;ít. i :npri:nil', p11 b U ca1·, o C.t"'lrret·( 
S.d~t ch.s s~~sô3:> e.lo ti-onffn O Prl.·dsoric do~~ 

v:.;;t:1dos Uniclo.s do Bra zi l. 23 de outubr o Cl~ 
'1)9.J, segu ndo d a H.ep ~tblica . 

t\L\N"OEL DEODORO DA FO:'t$EC.\ . 
F ÜH' Í ti.no PtJi:cot-J. 
Ji'r~i 1êci ~;c ·J GLic:;J· io . 
}fo1J /i ;>'ÍIOS!J, . 

.!0sé Ce •a,1·io ele li'cr r i2 ALvi1n . 
Erlu~1.rd'J f!V:t..ndc nhol ll • 
. ..:\/. l "i'e r-ra::; de. (:1:r,mpo.• S'o llcs . 
l/c nict.. •nin C1JitS t tiHl LJotclh 1> de ?1í a.a{fliu7.es . 
Ü. ,1JCG.t1)Uüci. , 

.<' 

lleaa c~ITo para ·,y dise 11 ss1io do prn,icc!o 
r}e Cousi il u i ~ü o dos Es ta!los i)ui!los rio füazi l 

' 

A r t .. Q.u 

1~m q n:tnt.o não i=\e a.cha.r pe r feitrt.nienk~ oq;·a
n iza1lo o reg im e n elo so1·te iú , rnilit,11.1·. pt'(1,
t.icar- se- ha o v·ol nntariaLlo na. co mpns i1:iiO das 
fori:,;as el e n1~u· e ternt.~ 

Art.. lO 

E' Co nccdich a 1). P edro de 1\ leaH'f.o.ra . ox
in1p::n·adoL' do Bt·azi l , l1 n1a peni;: ;:Lo que a eo-nta r 
lle ·i5 de no\·en1bro de 188J garan t.a. - l11 c por 
torto o tnmpo d e s t 10. vida, s u bsi~ L '.' n~ i l1 cle
ccntc: li cn. n llo ao CcJ nQTc~so ü rdlna1·i o lix:1.r. 
c m S!la vt·itnc irn. r~un'tüo, - ~ I, CJ fn1 C! it lj ll ~ li: l 
p !; 11Si.-lU . 

Al'l. 1 l 

App1·n ra cl ;i qne se,irt :i, Const. i t· ui(~ilo : ~ct' :1, 
p rornu!g·a.da 11~:L L n10s.a rlo C0ng-r:·:-.;so . 

(v 

o: 



Veem á mesa as rnguint JS 

Declurações de vrto 

Rrpresentante do Espírito Snnto é residente 
neata Capital Feder tl, declaro <]Ue niLo re
cebi nem cogitei receber neulrnma njuda de 
custo.-Gil Goulart. 

Declaramos ter vohtdü co11tra a emenda 
do Sr . Ni lo Peçanh lt e outros, il1cornpatibil1-
s:tr.do os actuaes govel"nmlores dos o~tados : _ 
. l. 0 P0rque o Congresso Constituinte não 

trnha competeucia pnrn decretar aquella i11-
-compatibilichtde, que é da alç:tda excluslva 
elos estados ; - - · · -

2. 0 Por4ue o Congres30 já havia posto a 
C~>ber to de mcompa~i Giliclades o carg-o ele prd
su.leute da Republica, a resp3ilo do qual; 
entretanto, prevalecem, com maioria de i~azão, 
os motivosju,tificativos da emendtt; 

3.0 Porque ji se havia reconhecido aos es
tados o ,direito de regerem-se pelas leis e 
constituições que acloptas3em, e, portunto, niio 
podinmos votnr aquel la incompalibi liclntle que 
deve ser 0}1jecto daquelLis leis ou con~titui-
çõcs, algum1 destas ja de ;rctarbs. . 

, Almeida Bori·eto.-Joiio Nefoo.-Finninn da 
Silveira. - Epitacio Pessoa .-Pedro Americo. 
- Couto C«rtaxo.-M. Bezerra de Sourn. -Pe
di·o Velho. - ]. Retwnbri.~J. Catunda.-Virgi 
lio Pessoa.- A.nfl"isio Fialha. - Oliveira Pinto.
A. Cavalcanti. - Theodoi·eto Souto. - Jose Jlia
r~cmo. --Ferreira Contüo . -Joao Pecfro-lgn'l
cio Tosta - J. Be. ni~rcl<i,-Aui ?rim Gorcia.-
1Holpho Curdo. - M~ raes B cm·os. - AlmAir./a 
No.r;u qfra. - B. Campos. - Domin 1ns de Jlio1·aes. 
- Uoch·igues Atoes. - Uliveira Gulvao. - H. 
Nina Ribei,-o. - Costa Roclrig<1es. - :1>i'lr d Ca
·v2lc.anti. - Domingos Vicente . - Leove[!dclo F'i!
guetras - .4ugu,to de Freit11s . - Paulu. r;,linw 
rlfes. - Marwet Fitl(len cio. - Bue.10 de Paiva. 
Fleiiry 0Hrado, - José Avelim. 

L'3vauta--se a sessão its 2 llof•as cb tarde. 

ú_ISCURSO PRO:-IUNCIADO NA SEss;l.O 
DE 6 DE DEZ~~MBRO DE 1891 

' O Sr. Augnsto de Freitas -
Singu lar phenomeno, Sr. p1·esiLlente, desen 
rola-se neste momento no sdo tlo Cong-re~so 
Constitui11to brazileiro ! 

l:ling-ular co:1tr·udição, que dcrn servir de 
ex_e rnplo e liçào a nó__; , r ep1•e.;en tau tes do3 
'di ffer;eu te3 estaclo3, e q 11c sirn pl ·sn1 e11 te ve111 
u tte~tar q1rn, ao p~ sso qu3 a .revol11ção d ~ 15 
de nove.m uro foi um;t granrJe conquistiL nos 
campos ~ · t democl'acia, aquell es qne hoje 
ne~tc r·ec1nto se reunem em no:ne cios tliraita:; 
do pov_o, aquell~s. a q11em cabe orga11isar a 
Republtc;L fedor"t1va, r-ecu<1m t imidos deante 
Lia liberdade, dcixaudo lra11sp:1rece r o pe113 1-

ment_o cio centrnlitiai;ão, r1u e tlomio:1- lhes o 
espil'lto, e p,ir tal l'ór11m qLie, ao envez de 
-~·11·mo s_ wiste murnento libertar o pt,iz, vimo:i 
c;;cruv1sal-o, ª'> enrez do virmo~ plunt.1r a 
hepulJl1ca democrut1c",vi111os fumlu1· tL 11wnar
c:hia clesceutralis:tcla, ao cnvez dll vil·m us 
dizer:- a União_ vem d"s E~tadcs - virn os , 
rememornwlo as phantasias d:t monarchb 
decretar que a Un ião por groça de Deos , con: 
cede n lguns fo vores aos c~taclo;; · ! (1lpoiados, 
muito bem !) 

. S'ngular phenomeno, singular co ntradi ~ão, 
cll::so ao corneçar, SI'. pl'esidente porriue 
quando hontem no seio dB.-te co11gr~õso, u1u~ 
}Jhulunge de democratas, desses que comprc
hencle11J a g1' ltll~leza dos S(;U S deve!'es . agi
tando a que~tao_ focl e !';.Ji~ta por meio d,i 
ernencln, que partw d<.L honrada 1·erir ~st; ut<1çilo 
do Rio G1':111do uo Sul, pruc1.11'<tva Jil-111ar· as 
ba_ses pnm a bO!ução tia nwg11(t que,t:i.o ti11an
cc1r<1, q_uando, t~ntava l11uilaf' n. cornpetencia 
da UB!ao, deltrnnllo os seus direitos discl'i
minundo a3 rendas, engrandecendo ~s est«
do~ , sem a_bate1· a U1iiilo, cuja:; p1 ·erogativas, 
c~lJOS d1re1tos tbcorrem tlo pacto cu n~tilu
c1omi1, quauao em nome ela pura doutrina 
l'ed mi,ti:;ta, lançava-s3jossa iclea democratica, 

capaz de realisar o sel(-governement, a grande 
nspir•1 çii.n dns povos que caminham, obe le
cen,to ~e111 p r-e ao cl esenvol vimento progr·e.,i;ivo 
1le "uas in ~ tituiçõe,;, e~sa. emenda era fi'anca
ll'lente npoh1cla por muilo3 tlos div::ir sos repre 
~entant.-'$, riue veem lwjP, renega ·ido ns :>nas 
idéns de hontem, contr;irinndo a ol'ientaÇão 
derno .~ratica que então ditou-lhes o proce li
mentn, defender a emenda rqfreseotn clit ao 
projecto de Constitui ção m 1n.r-te r elativa :1 
org,v1j,;açi10 jmliciaria., emenda qu3 ence1' 1'a 
em si e"t 'L g·ranrle vertlncle do.i t empos rl ;t mo
narchia: ,.- a Un ~ão, a N,1ção, é tudo, os 
est ados nadtt valom. (illuito · bem, apoicvl os.) 

Eis por ri :rn,Sr. presidente, diá1 eu, h l dias, 
on o 8r;1zil não e.;t:i. preparado para a Re pu
blica f'ellerati va, oa não sabemos o que seja 
fecleraçã.o. 
Ne~s1 o_ccnsiiio, Sr. presi lente, quando dis

cutia-se a q nes lã.o ela d iscriminaçã_o elas ren
das, votei contra a emenda apresen tacl :i. no 
art. 6° cio projec~o ele Cons_ti tuiçã.o, peb illLlS-

. trada r epresentação do Rio Gmnclc ; mas 
para que não parecasse pensar eu que v\ ri:\, 
a fe rler~içií.o pnra o Brnzi l por um systema ele 
organisaçilo financeirn diverso rlaq11 el!e qml 
Br l cons:ibstanciado --na emen ·fa a que refi 
ro ·mt> , clis;;e en tiio, po1• occasi:'io eh d-is
cm,;ão ·te um re111erimento q!le tive a honr,t. 
ele .iu.'. eitnr á il!us trada apreciação do Cnn
gre ; ~ q : Voto pelo syitema do proj e(!to ele 
Coo ,titu 'ção com a 111oclifl.caçã.o que lhe traze m 
uu11a; emendas, não porque seja este o ver
dade'r 1systr m1. fücl eril tivo, mas porque em 
n ·11 p -:i :·inrlo de org·anLmção democratica, 
quando 'I ão temos ·tlnanç1s, qu a,n·lo tu rl o é n; 
cJnt'usão, 11ue uos legou a mn11 ·rchia, quando 
o pruprio g wer110 não nos. p"de dar infol'l1rn,
ç:;e~ exaG·,a:; sobre µs finanças ela União e rios 
est:•clos. mio é li r. i.to sujeitár-se aos preceitos 
aJwolutos e imperio ·;ns cl'a sciencia pol itid a 
orµanis tt;i'ío ti1 rn nceh1 do pail : e, trans'jo 
cnrn 's prinr.ipios l or bem da União e por 
con veuiencia llos estado3. (111utto bem, m uito 
bim.) · -

As::iim, Sr . presidente, rolia dar o meu 
voto, po!'que, sal vanclo as minllas co:wicçõ::s 
denwcr;i ticas, olxld;3cb, to la vi«, ao im perio 
d;1s circnm:; tnncias. Aque lle1, pwém, que 
accJitaram css8. emenda, dizendo que so
meote cl3l111 nascerin o l\~gimen fed 1~rati l'O, 
não teem o direito de vir hoje defünrler a 
e1mnrl::t apresentach ao prJjecto de organi-
sar:ão j ncli cinria. . . 

Tenho visto, Sr. presidente, desta tri huna · 
erg-uerem-se os mn iores hynrnos ao 1·eg-ime11 
r.~defali v o; mas qu 1nrlo o:; nobres 1·cpresen
t.antes elos rlill'e1·e11tes selados querem dar ap
pl i,,_a~ão aos pri ncíp ios, que cl e f~ n r.lem, ou 
cahe1n em er1·0, r .~1 evern-m3 a expressão, ou 
en treg-•t m-::;e a sophisnws. 

E' assim que o nobre ·representnnte do es
tado de Pem n.mbuco, o Dr. José Hy_:;·ino Pe-
reira . . . 

o SR. JosE' HYGINO - Não sophismei. 
O Srr • . ·\UGUS1\) rm_ f<'REITAS - Si de a lguma 

sorte r ~;b e:qH'ess,10 molestou a V. Ex., 
q:wira. de s ~ nl.pu1'-m e . 

Como clili<1, o ill11stre repres8ntante 1lri 
PornamlJu :o veiu !1ontem dizer-nos :- a União 
é :i u11i r.a sol.Jerttn -,, os e3tD.clo_, são entida rles 
auto 11 omic:t i. Os est 11los recebem ela L'ni ão o 
rinc ell •t lli cs clú, os EsLulos teem apenas o 
poder publico . - . . 

Senhores ! Si quizes3e,- ou si me fosse per
mitticlo des ta tribuna dirigie um:t pergunta 
ao illuslre prof:!s_,,·J\ di r-ll1e-hi ,i apenas qL1e 
é o poJcr publico, sinão a expressão d~t sobe
rania? 

S1mhores : Ou es~e poder publico, que o 
nobre representante reconhece pertencer ao3 
es~arlos é mém conce:;s1o ·chi. Unliio, o ·então 
mio te1•emo,; :t H.epubl ic1 fede1•,1 tiva, e sim 
um _sirnyles governo descentrnlis1ll.lo, qu_e p.1-
dtr·1a tno b-- 111 v1 ve1' sob a fo l'l1m de republica 
1i11 iL1rin, como oob a fórm t mo11 <.v·cl11c•t ou 
S. Ex. rccon hece que o poder pa1,J ico r> er
tencc de rlil'eito ao.; e, t;vlos, como ;t mab alta 
ex pres;:ão do SU<t sobc1•ani :1 , e entii.o. 110 reiri'
rn .m federativo, a União não é a unica sobe
ra1m; os_ cstn:Jos não sã.o ape:;as entillrtdes 
autono1mcas . . (illuito ,bcm,j;apóiados .) , 

Foi em um momento como este, Sr. presi
dente, quando se procurava unir a grnn_rle ~ 
uaçã,1 Hmer cana. pelos l:t ços da ~ederaç~@.f 
quando teJJtava- se, em bem dos . n1t,,;e>ses 
communs, errar essa pod erosa nac1 onn ltdade, . 
u-nificando a politira claqn·el!es divers_os esta- _ 
cios inclependeu1es, sem sacri_fido ele õUa nuto
nomia, quo formaram-se no sein rio Congressoc 
Constituinte cl1ms g1·andes partirias. . 

Ari ui ei·a o ·partido conservndor,, o part1d_o 
th centralisação, lt que pertencem o 1l lustre 
repr'l ;enta.nte de Pern ~Lmbuco, assim como o 
nobre repres;mtante da B<i hia... _ : 

o SR . . AMPHILOPI-IJO . - V. Ex:. nao me 
comprehenclcu: e11 disse qua a soberanb está 
no po vo. (HiL outl'OS apartes.)- _ -

o SR. AUGUSTO DE FREITAS - V. Ex. nilo 
preci.sa re\Telar-se - -tã.'.l agitado, tão zah:,'--' 
gado. . .' _ 

Si J)orventuril, . Sr . . prernlente, adulterei _, 
em uma palavra todo o engenho, todo o n,r- . 
liticio do illustrado representante d::t Bahia, 
tmcluz iclos nrssn. emenda, que apresentou,dev.o 
di-v. e.r ao Congresso q_ne antes df' tu1ià é S. Ex., 
cu lpado; e o é, pnrque, Sr . pras-idente, º+ 
illu;tre representante rla B:cl1h n·fo publjcou 
até hnje o di•curs ci que aqui proferiu... . 

o SR. AMPHIL'lPHlO - A razão é porque 
riue; ·o füllar seg-unda vez para expor todas 
tlS n1inl11s idtLs, o que não pude füz 31' da 
primei ra. · 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-V. Ex. foi 
mais acleante, 1,lão permíttindo,que .o redacto1; 
rlos deba teo cléss3 no .Diarió O(fi'éfal o ex-
tril cto do seu _ cl'iscurso. _ _ 

Vê, _pois,riue, por m::i. ior ri_ue fosse a attenc'íq., 
por mim dispens\cla ao dt.,CUJ'so ele S. E:c., '· 
pelo muito que m~race-me, não poderia 
g;1rantir ip teir:_i fide\id r1rle na· exposição das ·, 
i.léas ele S. Ex. ; ni-as devo dizer que nlo 
ad 11 I tPrei o -pens:arneu to elo il lustra represen
tante da Bahia, J?ül'fJue o di_sc11rsb d() S. Rx. 
não foi m::ti> do qne a or'açãq hontem bri
ll1anteme11te proferida pelo nobre ' represe~1-
tante ele Pern:unhuco. · 

Os dignos contendpre.;; elo prqjecto de orga. 
nisação j urliciari a di ~se.rnm qµ·e o esbclo_t cm: 
o poder publico, que a União tem a sol)e- r-. 
rania.. · 

O SR. AMPl-IlLOPHIO - Não apoiado; eu 
d·iss,e que . o _povo tinha a sobebriia . ( Ha -

· outros apai·tes .) _ -. _ _ 
o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Perdoe-1'ne ' 

V.Ex., cpc - é tão inimigo do~ apartes, qu3 
tn.i:to se contraria com elles·. · · 

Eu não d frei que V: Ex. tri1ga o prQpo: 
sito de intennmper -me ... 

O Sn.. AMPmLoP1-uo - Si . c.s tou cl_ilndo: · 
apartes_é-pnra del'ender-nie . . _ . . 

O SR. Auam-To DE Fn.1frrAs - Pnrece-rne 
que o mo:ii ' 11to n:lo é o mais op~o1> tu-uo. 

O SR. A~rPI-!lLOPHio f,!á um aparte. , - . 
o -SR. A UGU.3TO DE Fn.EJTAS - Si o -n0b1:e 

representnntc qui zesse andar com os vePtlã-n 
rl 11 1'.'0J principio ; do di-"ei to moderno, no ·q.u'e 
rliz respi> it.o -ao rep:imen da umi1 org:1ni~açiio 
democra-lic,t, lrnvitt de r econltecer que lia. urna 
sobera11i i rh ll uião, as,i111 como lia trnilt so
beranh elos E~tndos: _aq:iella tem direitos i1t1 '. ' 
pres ;ri pti veis .corno . Nnção, direitos que se 
exer0em e:n uma t'Spl!era superior, direitos _ 

,qne decorrem _doprupr io pado -qne firmaa. ': 
fer!.1raç.ão; este~, como agg• emiações políticas, 
auto.nomas e independentes, como elementos 
componen tes dessa. ·entidade abstracta c\11- 
nmda União, t eem lambem direitos, ·que l l1es 
são proprios, direitos que se exercitam no 
circnlo ele seus ter1·itorios, e q1:1e poem . tL 

salvo cfos invasões da União a sua complexa 
org.rnisação administra tiva e economica. (Muito 
'bem, m u ito bem, apo.iados.) '" 

UM S1t. llEPRB~ trnrANTrn - Esta e a ver- -
rlncleir-a doütr\na democratica no regimcn fe~ 
det'o ti vo ; - - · · " - · -

O S1c. _AMPmLor mo ..:... Pe11so de JT.odo in-
teiramente contrario . · 

o SR. AUGUSTO DE FnmTAS - Sr~ pre~ i-
1! ente, o nobre represe11tunte, e quantos dçi
lendem .a emenda apre~entu.d a., e~ tão ·es:1ne· 
ci tlos ele qne _vieram a este pm·lumento em 
nome des~as 1dé~s, que querem lwje destruir 
e fülsea r ! (tlpoictélos, muita bem. Di-oersos 
aparte's.) 



· E' , e n nome elos direi t03 elo> estados . . . Jib3ral da cle:11ocr.1cia, eu ac~ 11 \r«-m l ao 1 ado · 
, ,.Q SR:. AMPHILOPHIO - V. E~. esta occu- cio par tido rc ;111 bli c:i. 11 0, que era aperli'ejado 
1 PJndo-se d11. minha pessoa . · na prap p:i'Jli ~c~. (illu 'fo bem.) 

. Q SR . . AUGliSTO D!!] FREITAS -V. E~ .. Sr. Ja vê .V. Ex. que niio é aq ui, que venho 
presidente, ·bem está vendo o quanto é 111 j :1:; to· fazer a ri1inlm e·lt.:c :çio p 1Iit im\ . 
co:nm;go o il lus tre represenbnte dtt B d1LI . 

Não falto aqui, Sr. pre iidente, sinão cm Da pol1tica :lo.J ptrlidos, que viver:im no 
S) tiifação de um compromisso. ri!;imen pa;s:tLlo, fui tostemunha ca'lnm e 

Q1mndo tive a hon ra. de diri gir-me ao digno f1fa, qúe o:_;s3:·1·ou com inteit>,t imp trci<di l::vle 
·. e!eitorado da Bclhia, disse, concrefünndo todo o s1criticio, que se f ,zi:i. dia pot· di:1 no seio 
1 o meu pensamento em um'.1 ex pressio: - do p:\l'hmento , o it rc.:i'.lte do gove rno, d:1.s 
' quero a fecleraçlio com todas as suas logicas id ~as , cm nome lhS qna·~s conqu :sbva·SJ o 

co1iseqiiencias. poder e'' con!Linç:i. d[I, 1n ção . 
E foi em nome deste principio francamente P.irccJ-:ne, poiJ , que S[l.b;?rei c11mprie o 

sn,jeito a'l julgctrn•rnto elos meus cJncic!Ld:lo; , meu dever, inspir.1n1.lo-111e uoJ dogmas cLt 
que aqui vim; t 3nho, pois, 0 . dever ele obe- moral dn:nocrJtir.1, in lependen te d;\ adver
lieco r as leis do mandat.o, leis tanto mais im- tenja do llO Jl'<.l rcpee~enLtn te peb B:ihict. 
n21'.io3as, q;uanto reconheço a enorme respon- O SR . AMP;u L0P;uo..:... Nlo estou faze-ndo 
s_ib1!1uade q11e sob:·e os rept>esentantes ela aclvert enci1; rJspJn li ap31rns it prnvoc:i
naç1'.l pesn. neste g rave nl')mento, em que ç1o de V. Ex. 
decidimos do futuro dedo grande paiz. 0 SR. AuGU.>TO DE FRIBITAS-E, q uat~rJo, 
. Não lé de estranhar, -pJrtanto, que . eu, em . S:'. iwesi llente, Llir·igia-mo ao eleitorado cl0 
nom':l e a mção, analyse o procedimento e as 
idéas daqn elles, qqo , como 0 nobre represen- EslaLlu Lh B:ilti<t·, quand) Rp1·esrn La va o pro-

. tante da Bahia, que tantom e.interromp;;i,ado- gt·am:n'.1 - do ide1s. quo deftincleria no pa!'la
ptandiD a e:nend:t Ue qu <; se tr'1ti,, dir-SJ-hi:t, mento, po~ o~c :isiáo ele con~ticc:ormt"·3e esLt 
que sentem·se ain:ht presJs ús reminiscr:mcias gra n·fo o'.:Jrn, a Co:1stitniç5.J politicn. d:t Unifo , 
LI · 1 · t.t · 

1
, ( ~f . . dizia; ao; mJas conc'.d .1dio;: a ;au telai- vos, 

d~s.To :iarc 11ª co n> 1 ucJOn'.\ · i ' wt~s ap?ia- vo! Lti as cJstls ás s 3d11~ç1 a s do poder, e:rnr-
O SR . AMPHILOPHlO _Prove-me isto. ce i li vremente o vosso clirait,J, porqu9 a 
o SR . AUG USTO D3l FREITAS _ H ~i de I)l'O - compl'es,;ã'.l olfi;;ial, fol$e tni.lo as insti tuições, 
1 s 

1 
mentirá it i{epublic 1, n. nni1a ill.rndo-a, como 

va-:i, r. prdSL 3nte, si V. t;:c m'o per - illu'.i iu it monarc '.1ia. (Milito bem.) 
mittil'. 

Hei de provar que o nobre r epre3enlm1 te E 1 que assim ·p!'ocedi, em re3peito aos prin-
da Bahia, aclop tando est11 emenda,. 1Ü<J fez' cipios pollticos d.l. escola democmtica, t Jnho 
mais elo que a'laptar a RepubliC.l as mo:!ali- o direito ·eh suppor-me neste parlamento um 
dailes do r egi meu dec!,\hido. . legitinn repres~ ntan to do Es tado eh ·B.tl1h. 

E ao-terminar,perq-unhrei ao illustra lo an- o SR. Ununr:-ro DJ AMARAL-Mas isto nfto 
ctor ,da emeocla: o que veiu füz 3e no Bt'.tzil e privilcgiJ ele v. E-x. -
:;i. Republica, qu .wdo quereis, que o r eg-imen 
rnauguraclo a 15 de novembrn, n1D'lific.,nclo O S1~ . Amu3J.'u D'.'J FREITAS-V. Ex:. corn
os costume3, afl'ect:1ndo a organis~ç'io Jnlit ica prehencle, Sr. prnsi !ente, que não ]DSSO 
e -adminístraLiv:1 -d'.l p:i.iz., nío afLde igiial - de!:x:1r de responder ao ap1rte , com que lun
mente rt organisação do p'.lfor j udiciariJ ~ r\1,-1m o illustr,tllo r epresentante elo. t-ar.1ná. 
(llfuito bem.) / Ni.'b ó privilegio meu, sem duvida, nem t11 

'. Fallais em no:ne do u:11 principio, defen· dir•ia; m 1s iüJ fui eu , que:n se levan tou n:i 
•
1
' '1eid um systenn político, qu9 cluumis de sei) cleste Co:1gresso pa.::'cl prop:i r e defender 
' rganisaçli'.l federativa, r econheceis que novos o adià mento eh organisação defi nit iva rJ os 
direitos e novas obl'ig<J.Ções sut>gem das re- Estaclo3, p'.lrq11e o regu la•nento e leitora l não 
la\õ~s juridicas inherentes ao regímen de fe-: cleixrt , que a naç~b cscJlln 03 s:u i leg\ timos 
deraçfo, e quertiis con~orvar na Republictt rJprcsent,uite3. 
a m.esma org.·1nis)ção juJiciaria que tinh.eis Si tivesse ele dar 0 meu voto para a .re-
n':i. monarch ia ! · vogação do rogtilamcnt•J cle1tCll',\l nes te mo-

'Eis, Sr. pt>esi.lente,-o desvio a q11 3 obrigou- monto, peh.> nDliv,B qu J trpr.Jse ntaram os 
me o ap:wte do honra•lo reprosenliwtJ dct i tlustl'eS rapre·n lltant~s . qne defend81.,1m eso:t 

, B dtia, cujos tal entos so~1 o primei1\1 a r e- rnoJio, 031ueciLl us de q,10 não [)Jd :rno.s ir alé:n 
conhec3r. · • · •'o SR: AMPHlL')P:uo _ Fui v. Ex. quem eh no;sa missão de Co11g1·c3so Comtit uin t e, 

1 me p1'ovocou , em vez de cum[H'it'' o seu dever . nntes ele .f1zel-:i , re3i":;n-.tria o meu c trgJ, 
porq-u:i, eleito so'.1 o cl0:nioio de; t3 reguh-

0 Sa . AUGUSl'V DE FREITAS - Cbmo pro- mento, en nã0 rep re3311t:Wct a n 1çio, n'i.o 
voqtiei a. V. ~x.? · . poJ crh clic taP a. SJ;t lei ol'g :nic.1. ( .·lpaicu/91, 

o SR. AMPHIL')P<IIO - E'i tá n1 CJ:18Cieo?ia apai·tes, muito bem.) -
'. de 1o:lo3. lsto é q1rn se rLt lo,:;-ico, ist0 e . que ~eria 
. O SR. PREsrn:mm _ Pd,)O ao nobre repre- digno. (.-lpaiacbs e 11'.io apoiad:J s . ) _ 

.1 sent8nte da Balli>1, qn~ permuta qul o orarlor Volto, S1·. presidente, ao as;u :npto e'pecial 
) con tinue. Quem tem a palavra é o Sr. r eprti - . de nos;asattençõJS. 

sentante i\ngu,to de Frtiitas. l l l o SR . Auousrn oE ·FrrnITAS- v. Ex:. es tà Dili:1 eu qu J, q1n1Lo na Annri ;aeo Norte, 
J ve:lLlo, Sr. pre,il rn te, q,18 0 illust l'e r ' pi'e- · a celebrn ·assemblé .t constituinte pro~urav L 
1 senbnte peh· Btili ié ti1o p:iuco generos0 CO!l1- tirrn'Rr a orgrni,;açfo políti ca ela Uniiio, cm 

1
, mi0o~o, qul diz o;cupn.r-·m ; eu de S'l'L pes;o1 , torno c1 .)sse3 princípios ro t'm,u·,tm·Je o;g1'•1.n

des pn,rtidos. De Wüsllington até Lin ~nln , 
' qua-1do o men fim é m tnifestamente outro. ele Ye ''.feraon f\l ~ Marlison e .Jo'm C.dhnun, e;; -. 

• ::,r. presiden t:i, nãJ en tr ~ i n·)'\te Crn- tendem-se · as grandes b1h llns susteut:das 
gi·ess 1, pel'lnitta-me V. g:c qu3 0 Lli (\'<t, CJll1) entra o par:ido republic:tn o descentralisarlor, 

í u n m~~J Slhi lo ·hontri :n ~b.s. _bancJ3 <h p:u·tid,1rio ela autonomh rios Estado3, li be:·al 
. aca-lemm, e qu a aqut _ve:n rnicia ~ S'.1'.I cw- e 0 p 1rtido r ep ubl ic1.no cen tra.lisaclor, 1~ou 
! l'Ji rcl · servn.dor, qu3 restringia os direito3 clo3 l<:s~ 
i _ Aqni entrei, Sr. pt'e3iie :ite, depois de rlez t tulos, negando-llieJ a sobe rania. 

annos ~e vid:t pu'Jlic 1 no seio dos _ p::trtidu~ 
politic:n · · Vi11gara.m, Sr» prasirlente , relizmf1n te as 

Alist'lrlo nris til ei ra>. do pwtirlo liber,i,l, g-rn ncltis iüé~i,s na conf'ecçiio r.lo p 1,cto con~ti-
era um de:nocr.tb, q1n qu •rit vel' M:tliS '..1,'h~ . tucionnl; e· qna1L.lo, :t propo;ito ria riuestão 
to bis n.s con111h:;bs eh civiJi31çio, t o.lo3 03 \1c. C11lloch co:1trn o cstn; lo rl ·J ~hryl:m l, o 
pro~1·e ;s .1s •l:t i lét lib'.lnl. po-!er j Ll'iici>u'iO do; E~t 1rfo1 Unir1o3, a, qnem 

r; qu tndo, nos ultim) ; i:li ts r.h regim:n rlfi- c:1bc por tn11 tradic, J,o immnr1'e1lo11 r:1, n de-
c:thi·lo, o i;overn ') 1wn 1ttilt -vis p iv u do ve :· rio 11rm :r toclo o a! canc~ elo pr !coito co:1-

, no r te n h·w.deirn dn, 01ró 1, q·1 tn '.b pr·ocm'av·1- s ti tuci1111:t l, leve de pronnnci,u·-se sohre a 
1ts3 por e>se 1113io facil, a tit11lo de p 1 .ss ~io, v"r.lade ir.t · p0sição cios l~ ; ta ' l os no meio da 
icimJtlt'.1r r.on viP.ç'í :i3 mnwo'1ic1.\ q·ie 0 ~· .1- 1 nião, um dos mais not 1.ve :s juriscons11 ltos 
hern o via p:'ofuu:l\mente a 1ala-L\s em · todo ela Americ,1, o Cltief Ju stice l\1arshall dizia: 
o pa.iz, CJ:t1o simple3 pro motor p;iblico da «O nosso governo vem dil'ect1mente do povo, 
cn,pital ela Bahia, e como lib Jr_J,l, · nms um e clelle tira R sua forç a . 

O ~s~e nt imento dos Est01dos, ngindo na qua
licl •cle de so1 orê\110>, resulta da convocação de 
um n. conven,ão co n ~tituinte . 

Pol' e3ta meio a C:m;tituiçfo (j ra s11!J:1nt
tida ao povo , que t i u:n ple:m libel'Lhvle de 
<tecei tal-a , ou reje~ tal-:i,. . 

A sua ac~e itaç[ :) daflnitiva creava unn obri
gação perfe iLt, li g"ctndo de ora em de_;v1:e os 
Estados . 
. D3 o:ltrJ Li.elo, o governo central, .in vestido 
de attl' ib:.t içõ •S el3ter:r1irmdas, niio pode exet -
c.·r sio•lo e:;tas, elL e ao me3mo tempo l i mi 
t'J,io em s3u; p?:Ceres, e so!Jerm10 n.x esp'~ara 
de wa acçiío. · 

Quanto aos e ~tad os , cacla. um possne os 
org:tos essenci a•'S cio um'.1 existeucia llldo-
pentlen te . » , 

Ahunllando ne~s1s idêas, vendo na Uniã•) a 
resultante legitima de um congrJç ·1me11to tios 
E~tados soberctnos, reconhecanclo nestes o.ele
mento vi ta l componente de3t3 e;1\tode todo 
chamado nação, estudawlo a iudole elo vel'
da,lefro regimen federativo,_ um illustl'e e~
criptor·, o Duque ele Noailles, em nma rd
cente pnblic:i.çfto , diz: - «A Repnbltcr. dos 
Eõtii.dos Unidos não comtitue mais um go
ve..i·no cent!'a!i s'ldo, do que urna simples co n· 
t'eLl1:iraçiio de Kit<tdos soberanos. Alli cxbte 
urna Córnn. mixta complic1d'~ paio exe1' ;i·;io 
de clnas sobJl'ani.is clistinctas .... . 

Qa1ndo fonclo·1-se a União, o povo, em 
qnem reside o poder supremo, em vez do cles
p:)jar o Estado ele sua at~tonomi 1, rGti_rou-\he 
apen1s os p::dcras, CUJcl. p 1sse emJnlgadtt 
iucli~pen .'mve l ao g .iverno c3ntr•tl p tra sn l_
vaç"io rl.t col lectivifa le e protec~tio elo:; '.\1-
eeitos incli vicl uaes. 

Dahi cltias antori•fade3, soberan'.1 cad,1. mmt 
ua saa e3pl1e ra ele ac;ião resp3ct i va. » 

Eis, Sr. president1, o que e a Repub lica Llus 
Estados Unidos. 

E nem se p3nse por um insbntc, con~o 
aq ui tem dito il!ut: tre 3 ol'acl_?füs, q_ttl so 
m~n te 1ns co ~1fe "ieraoõJ.i, e nao n1s ol'Ji1n1 -
s1çõ::is poli ti tic3.s, que ob3dec3m ao rd
ginBn foclerali vo,exi3te:11 dnn,s solle t'<tnia~ . Qll) 
"'YL'ttm no circu lo [imitado de s1u e3j):1el'.l 
dti a0 çfo . · Ou vi, se::ihore3, as opin\õ3S de il'
lustres pu'ilU;tas. 

L1starri.1, nas sua~ Liçç5es d·3 p:J liti ca pÕsi
ti vC!, concl!linclo 11111 bello esttdo sol.ira Ol' /.jct
nis'.l ções llemocr.1t 'cts diz: «a cx1cli ;ã1 un ic.t 
d:t existenci .L do self-r11vernemc,1t é o r2co :1lu
cimanto d 1s so ".,ei-.tni:ts lo~ .1cs no reginBu ftl 
de1•.1ti1•0. » 

f'Leot, n'.l s311 o> tn lJ s 1!.Jre a 01'~' .t'.lis-.çlü 
j :1dici:1t' ia 1113 rli ver,>,., pai~ 13 rh Europ 1. e cl t 
Arn3l'lc.t , alfir 111. n.inü, q·1e em tod t ro len
çio l1L rln i\s oe.le·1s de p·J:l ;t\is : o p.1 leL' loc tl 
1le c ich f:·ac-;ão cl3 terr:to1~io. iwhp3:id::i n te 
n::t e31ú·; 1'.L ele s•n s attribu'çõ2s, e o p:id J t' 
contra i, que s3rve p·tt'.1. un ir pOé' u<n hç) 
com·nu:n as so!JeranicLS p:trticuhl'JS (apoi i 

do;.) 
l~i 3 , St>. p:»3s\clent,, , as dJtÜt'ill'l,S ensi1n.d L> 

pclrn nuis illnstre' pu1il ici$t-lS; cloul.L'in f).S nu l 
rlecqreem da o! ser vação e elo estudo pr"t licc> 
deste rGg imen rle orga1 1 is~çio pol itíc:l . 

ouvi, p:iré:n, Sr . p;·csiJ.en te, dizer-se, . LN 
dLts, neste l'ecinto, '1Ue na Ann1·ic.t eh Norh 
procnr;tva-se nnir E-;ta'los i11de1nn·lente-;, (LO 
p:tsso q'ie nó.; te :no -; de ro :n p3r os l 1çJs de u ·na, 
centra lis:t çiio exc.333iV1, te:no3 de thr aut 1-

no:ni L :1.03 E ;t 1.Jo ;, o rt 'le t tn to ba :;t1, [Ht'<l. 
qn3 rn h ·li ver<frhd0 rl::l · si tui çü1s, n:l1 dev.t
ll1J3 pro:::Dmr inspi t'<1.ç3a ; na hi;t ·)tÜ d .~ 01·g .t-
11io;nção pJ\i li .:n d<1melle p1i7.. . 

Fui j n;t<tnnnte. Sr. presirle :üe, -a sobw .:vfrt 
iib ;olLita das 011 lo.:1 ias a m3l'ici\1\1s , q:ie f0z 1!8-
11101'-11' pelo la rgo esp:t.ç'.l ele de7. a1111os, a O>' 
g Lni; ·1.ç\·1 ile '. lnitivt rle~n r:pLi'1li ~:i.. 

As 1ns ;as s1 t.mw:l is%:) · 11t ver J 1.s. S!:l 'l1 du · 
vii! t. e ;11\i es tá , ~· nJ>n f.;li:~i l 1 lo; p:ie,·11n, 
sc'"un lo nm t ob3ervn.ção r11n li , si me n \ ~ 
l'alln:tm·1no ·i·, cn nn i.o'J :·i i11tit.uladi. -
A natiti-en e· um l en.cia ll .1s insliliiiçõ !S li ' i" • ~ 
e.;cripta p81o il \113tre Grinke, um p:ivo q l J 

cJnstil ue unn co:nmanhão ill'li v\3·i,. t erá lll' J 
cisa,msn te so!it'e outt".1; que SJ ache níl silu 1.· 
ç[o ·dos Esta·.los Uni rlos1 a vau tagem, de que 



r.)~onhecirncn t J das sobc;';rnüs ~"ioJ-Je.1 . sendo 
o tl'ahal 110 rio todos, menor- s 'r;i. o ri s~o de 
r uc estas sobor.inias exel'çam infüiencit1 per-

. turb ~11 l ora SJ ; t'e a acçb centt'.tl. (;l poioclos, 
muito b(M I.) 

O SR CA'll'O; SA LLSS ( ministro da justiça ) 
-P·~rí'e i ta:uen t" . 

· E'_po1· isJ:i , Sr . presidente, qne ulto p3rco 
rl P ,.,_t ' n:-< g- r:ill'h.; rlilílr11lr1"des , qne ricorn-
panhnyam_ a nação americana, e peço liç5es iL 
sua Insto ria. 

Antes de en tregar-me e.>pechlmen te á ana- · 
1,-Y '" r:" e1 11eml;, u1wesentut1,1 pelo no~Jro r8pl''l
s 111t-nnt'111° ln, fi:ihn., emenr]:1, fJ 'P rnel'eceu o 
apoio de representan 'es ele cliveroo3 e3tados, 
p3rmilh- me V. Ex , f;r . presidelll'e, ·qu G 
d•r tJ'.L l1ge1ram "ntJ a minh:i u. ttençiio p::tl'<< 
ª""'l ''"' tnnir,o , ilo rli , riin·.' o liontem pro:erUo 
pelo illustre represeotaote do estado de Per-
11t\mbuco, em cle f'e3a. dess.1. en1enda. 

S . Ex. ·em urn mo:nento de ver.lacleit•o en
thusbs:n::i, oJmo qLie Lu1 ç1 11 do um rep to . a 
quanto3 im p11 g nam as stns ide.is, cl issg- no» : 
tJU 3 solJzr.!nia é es ta llos vos303 est;irloi. que 
enwntra li mite;; na sol;er0-ni;1 da Uni<io ? ! 

Ü Stt. JosÉ' HYGINO rlá i1111 a:p1rtc. 
o S1c AUGUSTO DE FR!']f1'AS- S3 o nobra 

l'O[l l'_esontanto,Sr . presi l• · n t\l i ve~se I"fie ;t ido 
11111 rn st.:nte, veriti qn e o ar~·nnwn !o de q1rn 
sJ.rviu -se é uma e;;p:ula de dous g nrne ;, e q 1rn 
nos ont1 os. que sustentamo3 e>tás ülé;is f1·au · 
camente cl 1' mncr,üi.!U S, no leri:tn1os tmnbem 
])81'.g-un b l'-lhe: que sobe1;,rnh é esta ela vo~s1 
Umão, que encon tL\ t lim;te.:; nos p:i.lere3 _elos 
estados 'I (1Jf1.iito úem , mu ito vem.) . 

O Sti. Jvsu' HYGINo- Nilo lm tn,l. .. 

O S1t . A uausrn DO] FtlEITAS - S!'. pre3i len
.te, ou o uobre re1m~sentante ~ utoi· d11. e·nen
dn, e q11n ntosasnstentarn, bilo do chegar u. 
esta conclusfo fütnl pnra o 1·P.g-inrn11 rl r, mo
crnti co, erl'Onoa perante a. rniencia-, ele.que na 
org- inisação rnp11bl icu. ·1n. fdder;1tiv;1 os _e~b
tl ns t eA m porlAres pn r rhJpg·n çifo r!::t Un iii;o, on 
SS. Exs . hão (·e convir, qu e J\:t p6dRr0;:: 
i11 !rn;·e:·1tes aos est"dus, como es t.i.d1J<;, crimo 
0:1tidil'le ; autonomic 1s, como e nti<L1 Llc., irnle
peadBntos, e n°s te C'lSO " · Uni êL \ n nni l!1, so
h~1· "!l l nn. Ojj i nião rl e SS . Exs., f n :!·"ll t rr. o 
l "nit çi dos se:1s podero3 tD3 po .le ràs dos est,1-
d J; . (A poiri1lns) . 

O Stt . Josg' H H a:'-."O - O l i:níte c11 Unfüo é 
imp 'r:;to pel a propria Un ão. 

O SR. Aucvs1•0 nB Fa•,tTA::> - ,\h ! PrrtP. i
tn rnontG. J;i, pr()v ia rsb aparto ·1o nolwe 
i\i pr ·sen fantP, e ag ra1 leço te1•,me pr.1 porc iona
do o mo :110 nto de dar a S. Ex. a verclad8ir.1 
re -; p,1stn. ' 

O limito rl n. sohen ni;i d t Uni fío é im·' o3to 
p ·!n. pPnpri-> U·1i<'ío. rJ is11 -11 0·; s. Ex. O l'mite 
Ll s sob : t»inia elo c3 t;i,1Jo, re'pn ;irlom-lhe os cl e
mucn1t is , é im po~to pelo propr·io e, t.\CLl, drsile 
q1ie en tra n e~ te granrlo pncto c!w.maclo 
edAr.1ciio . (A p0icdo s, -muito bem .) 

g "" h,, v . r~x- . PO"'lll l 11 :<' e~:<G li :11ite? 
O reg-imen fe'ler:iti vo , Sr. pres i 1A11 1:r .orig·i-

11111i-,;e 11:·10 d1J " TIH. concepçifo n i'l.it I'M'tn, não 
de .ll '11fl.C'l111Jinaç'i:1 th1Jor ic1 cio priu cipios, ma;: 
d 1. t'nrç;i tb s ci •·c rnn,;fa•~c i ;1s,da nrccssid ide do 
au.\ ilio reciproco en tre r.s r•s tn drn, qn i nrío 
podiam ter uma Yí rl i, i11 tbp:rn1 lPnte, que nii.0 
po ·li nm as>ist il' :lo cl rse nvo: vimonlo pPng·;'es
s'vo tle suas i!J s ti lu içõ s, ao e11 g randeci ment11 
de S!1·1s i nd11 striu.s, ao uugm31Jto ele su.a 
riq11 ezn. s~m esse pacto. 

[h . Sr . prPsi lente, rn vida rlos pJvos ,cnmo 
n:i. vida cio 110rne111, plrenornenos élesh natu
reza , 

No c;: tndo do ho1w~m , vemos ao lado da 
vi. ln. in'linr , dn. vida propriarnent~ organ ica, 
a vi: l.1 de rel:lçiin, u. troca. dos " '":ilios. 

A pplicai, senhores, esbt obsel'vação r.03 
est ·v.!o3, e tel'oi;; caracteris;tcla a fod eraçTo, 
qne é a sociabilidade· entl'0 e!les. ( Mui:o 
bem. ) 

Ppt' Yen tur t deixa o homem de ser soberano, 
i;orq ne n 'lo podo, sem o aux ilio de seu3 seme-
1 lrn.n t'3s , s:rt i ;fo w1· as oxigenei is o ao dcs
envol vi monto c] ,3 sna. or:.;;uil~:1çi1o '? 

lfa lim ites para o po:.ler ela vont:irlc, deter
min ai.los peht i rn posiç:'lo al:rnl uti1 da necessi
d;1 cl e ria virla em sociedade, o esta vida de 
relação limit:i, a sob :~rania. individual, aSBim 

' 

e:'lmo a v[,J;t cio re!Jçi'ío, no r.:ig imen fü1eril. 
.tivo, li mita u. S'.)beran ü dos cstado3. ( ill ii itos 
apoia·los . ) 

Eis -porq uA iüo pci:le oillust1·e 1\;presontante 
rl e Po1•1nmbuco euco:i trar u::i l'Jgim ·n fdderJ:
ti vo o osfado, corno enticl .tdc inuependen te, 
1m vercL11.lt; ira Rcce pç:io des ta expl'ass:lo, com 
soJorania il·iimitn.cl:c; S. Ex. lu de ver sem
pra, neste regí men, ::e so~Jcr;i,n ia elo sst ado 
lirn itu<.ln, e tra,,do o limite pela fo rç1 d 1s 
ci rcum:;Ltncia5, e pr lo g'l'áo ele tl osen l'Ol vi
m~n to elo p1i7. l]ne se for ma. 

O, SR. Jos1:; HYC: I :\'O - f sS) é LI ) facto: o 
qu3 quero s1b J ~ é si exist J ou n1i0 lim!t3 
j 11_ritlico; e tnnto basti, 1nr;1 fJLD cles1ppa
r eçl1. êl soberan.in. 

. o Sll . AUGUSTO D3 F1rnnAs - Be111 vé V. Ex., 
Sr. president e, que tenh o nece3si lltcb elo in · 
t0nwn11er a cacht imtll.n te o raciocinio que 
levo , em clemonst1'<1ção do mcn .pensamento ; 
e niio po3so cleixn r cl i es tr·.inh~r q·ne, q11a1vlo 
todos os 011adores, que combatet'J m o pmjedo 
de 01·grtnisação judiciaria, fni\tm ouvido; com 

, u. at t<rnção u. que tidh 11,m Llieeito, o mesmo não 
aco nteç:t. oo r11 aquelle, que pl'imoiro e rgue 
su1 voz em tlcfes .1 cles tP. pi'Oj ecto, co:n (l,•111e l-

· 1e que aqui t <3m pro~ediclo com inteir,i, inrle
penclencia, pcir1ue tem thdo div et'.'iOS votos . 
·r:m1trl1.rios a artigos da Consti tllição Ü•3 Cr.:i
t<l<ln, mas que é parlidar io cl iciclido rio r 2gi
nBn federa lista, e qne pensa, qu J o nobl'e mi· 
ni:l ro da justiç·1, cnr1'011-so ante os prec3itos 
03 rnai~ rig-oro ;os. os n11is uh io lntos, dfl 11 m 
sy3fe:11a demo~eatico , es tabelec;i:1do n cllnli
rlade na or gauL:mçã::> d ) po::lee ju.lici 11i), 
( tlp1 ia'.l.os .) . 

Uu Sa . R EPR.ESEK TA NTB - NãJ se esqneoa 
ele qne S. í~r. qecl • 1rou-~ o h::i nlem vencido 
nosLt Jh rte · do proje . to. 

0 ~R . CAnIPJS SALL'ÉS (m. in ist ,·o d a ,Í!IStiça) 
- Está eng;1 naelo . (flr:r, oiitros apartes .) 

o Sr, . A UGUST0 DE fREITA S. - i\ão f, ii nrstn 
par-te ; foi em re1"çã:1. n diver.;; iclad:'l rle leg is
L1 çiio, qne e co:1sa cl1ITerent.e, C0:110 elemon 
strarei opportunamPnte. 

Qn 111c10, Sr . p1;esitle11te, o .digno 1•op1'1ºSGn
tanto ele Penwrntiuco, vé:se em di!Tic·1ld:-L•les 
p 1r.t respo ntfor fios arg um entos, que eontra. a 
:;ua th 0 orü são lev;rntados, q1innrlo S, Ex. 
oncont1•;1 r1lirnit 1 çilo rb só l'.1e !'il.lli 8, <fa Un i,i o, 

· p2los pocler f' ,; do; estacloo, e a limit:íçflo rLi, 
sober .1 nia rios estn.clos pelos cli :·eitos d 1. Uni;io, 
exr, lama aind:t S, ·Ex . : dai-nos 03 limites 
_juri •licris . . ' 

r-:u j a contava co:n esta resposta. e corn -
1freh0nclo que um prnfe3sor ele cli eeito_ pu
blico . .. 

o SR :. EsP1R1To Si1.N'l'O - V. E.'. tem argn
men t;i.rlo con rn::ame ntll sobre e3te negocio ele 
limi tes da:; sol.:erani ,, s. 

o SR . Auc:usTODB FRmrAs -v: Ex, uclrn 
rl'10 sou c:iqruso? 

o SR. P t<E.SlDB:\'l'lc - Peço que cJnsin tam 
qno o oraeloc' c:rn tinúe . 

o Sn. A UGU3TO DE fRE lT,\S - As interru
piõ2s sio tantas . : . 

Uí.\1 ~R . RGi"> :tE.::.:.E:\TTANTE - Enlrr1 1 a.nt 1~ , .. está 
fa. llanclo com muita clareza., e discutindo per
roí tam Anlc . 

() Sn. AUGUSTO DE Fm.o: lTAS - No rne'o 
' e mu to3 outro3 de fe itos, não litílrn. a inda 
clesc:J1;e1·to es te, qno impc·fo -nn de ser cocn 
prehendiclo JBlo digno repl'esen tnnte ele Per
nambuco , o Se. c:1 p't:'ío Espi ri to San to . 
s, Ex . me relev;i,rá, por g-enero.>idtde, at 
tendemlo a qne 11:10 e actc de vontade. 
...... . .... .. 

Q1nes os lim ite> jueidicos cle3Ll soberan ia? 
pr.rgunta o illustrado r epres3ntaute de Per
nambu~o . 

S. g x ., 81'. p::-rsidcnto, que honlem com 
tanto brilhu.nli sm'.l defendeu a emench ao 
prnj ecto rle organisução j urliciaria, qn~ sus
tenton 11'io S3l' o 1'0.j·im 9cl fo .lentivo 1n1 re
gimsn cb a.bst raçõe3, e sim um regímen ele 
org.:inisai;i'io pra.ti c_i,, r ecü<t unte a logica con
ci usão, ele que o J11111te elo poder dos es tudos 
estit nas nCJcessidadcs ela Unh'i.o , e o l imite cl u 
poder da Un iiio es tá nos direi tos do Estado ! 

Q S1~, Jo~i:i HYG I::fO dá lJi11 apar te, 

o Sn . AUGU3TG DE l?RE I'.fAS - Peço p~l'
niissifo para lembrar a V. Bx., que honte(~ 
não o interr1)ni ri nma. só ve7,. . :--'\'. 

o Sa. Josú · HY.GINo - Peço li penas luença 
p[Lra um aparte, não qnero interromp; l-o. 

Est~ pensamen t? faz cre1'? . que conftt11!lo .n
1 q1festao ele con ve111en c1 11.·_pol1t1ca com a qties-
1 tão jueicl[ca. Qua ndo i11s:;e ~ Lq o pode_r , ~ln 

Uniã0 não tem limites, refen-me a um ltm1t~ 
jul'ldico e não ele fac to. 

o Srt. Auc:u3TO DE FREITAS~ 'As ttit imm 
1n Livras cl{) h~inl'aJo re1weset1tl1.nte a e _I~er 
un.mbuco s'.ío o desenvolvimento da prop,0~1çãc 
!1011 Lirn pot' · S. Ex._ ernittid::t n es t~ Te~into . , 

Qü w.; o.> li mi tes j uiidicos ela soDer::tma tl<1 
UnWo? . 

Em q 11e p 3se. S l'. presidente, ao. il lu >tra(l? re,_ 
JH'e.sentll.nte_, cuJos t11:.l ento; merecem a~ 1nr~'.l'J 
m::uor adm1raçrw, nao posso rurtar~me1 

.. .,r 
dever· elo de lara r , que nnncll. .poüeria ·es: 
perat\ que no fim cio secu lo X lX, ·qulln.llo tuclç 
m minl!a. qmndo · procui·a-se org·nm 3n.l' -~ 
n:wiom lirlacles pelos prec~itos do direito pul 
blico, lm1indo-ss os dogmas tio direito ~.ivin o 
qurn lo ttulo tende para a clemonstl'açci,o I;Q.;'t.·1· 
l l13 ma t'_c~, quando a sciencia niio é · l'.t'ais 
r asultarlo de concepçõ13s ahstr;1ctas-. e sim d. 
ovolt:1J[o J11o·icl1. elas institu içõ 3S, quall'.lo s\ 
procut'<t alc~nçnr um preceito . de direito pol j 
lico, como um pllenomeno da v1 la phys1c1.-.. : 

O SR. ., EsPIRITD SANTO clá um norte. " 
Yorns- Conti rnrn, está dorr.onstrando muH 

to bem . - · 1/ 

o su .. AUGUSTO DE FREITA S- Si o nobr•., 
1'oprn-;en tu.nt~ p~r Pet'nu miJ_u?o - se 11[0. m.· a·i 
g1rn.sse, eles ta. tr1 buna ·peclma . ao Sr .. p_PB·, 
si clcnto e ao Congre>s:1, que a \mssem espaço 
l og-o~ apoz a dcf,isn, qne füço rlo pr(\jecto,. par! 
qu9 S. l~x. oateg·oricam0nte resp '.) udusse 
e :1 niq11illnsse us minlrns propos:çõ.:is_. · 

O SR . EsPmno SA,N o -E-;tou ·iliscei·rto 1 
vou fo lia r. . 

o SR. . A uuus'~º nE F RBrrAs - l\fas· V, Ex·I 
h:i. ele concnr lar quo um rqnrte so 'é liçit( 
e;n um parl am~ ot · ., e:11 íJnestõ<>s rli;is.~ ·1 wi,tu 
rez•1 , q1m1íto elle t ri.rhz 1\il11. theol'ia, quand• 
ell e enrerrn: 1!1t1 systenm . . , .. ,~ 

Qnn.11 lo, rl 1srn. e:1, Sr. p1·es1 ]Ante, os Jmp t:, 
pios .Í' '.l'i r~icos, os preceit0s th r;~ie ;1cia -pol!tic'I 
i:i do rlH':' I to Sll l'.Q' ll rn ~l · i, r eto,,t n, ró~l e s~ rliz0r,, 
irrn: np e1mfa. evoln ~no so::tu l. '" ] JI'~cw,vc13 come 
ns ph ll no:11enos ph y.;;icos, o il lust t'é l' ll pres_e·n
t.: nte vem p rw1n t>1.r-11 os, em di ni to nb.'tra
ctn. nnnlls os lim ;tllS rla sohernnia da União ' 

Si tr !t issemos de 11m E$ta:clo Unit-iri o,' ·rlt 
'l ll1 corro cnmposto de p:1rtes homogeneasll 
rli1'i;1· 11, S. Ex:.: o lt ·11itll rla soher,1rrh ·1fa . , 
cin;i nl ó o r1irei to das· 01ll1"JS s0hernnia<; o' li·. 
!Tii tn rle wn:i. S'.'lhHra ni a es ti1 no rlit·eito ·cJa: 
outras n \éional idMle3. (,-i po_ia '.los, muito lie 11~ 

o ~11 . .Tos1~ Hrnt:\'o- 8' um póLler absolul( 
j!iri1lic·1m··nk 

o Sá . A1.1GusT0 nm FrrmTAS - 1\.hs , _ Sr.1 
nn~ i lAnh" .. t 1'nf::iq dn-~e rle 11 rn l' 'Q· i rnc> '1 rlcl 
or ."an istiçfio feder;it i va, qtrn ndo a vida pai•t ·~ 
ni'o <ia n·1c:o11 alicl:1de, co11 10 entidade ·ab1 
<tl'•1dn , mas el o> e3t::ulos divt0 rsos, qne [' 
flnrnp -~em. qnn.nrlo pons:tmrs em fizer um· 
r.onstit.niçiio po li tic;i,, rl e:110cr11tic:i , V<1S'.ldá sol 
f' S moldes f11d!lrati vris, o qne imporh o re~o· 
•1hecimen to el a n.ntouomi.1 e independencia. dm 
est (t·los (apnia'ln'), r 'SponrlPpei a S. Ex. 1 
0 li 'lli te d i sobcr:rn ia el 11. U11 Uí.9' no oxterio i: i 
o-direito das 'outrns nacionnlidarlPS ; no inte· 
"irlt• é o direito dos estai.los . '(Muitos apoia 
do~. . ~ 

Rifo c3tos, Sr. pres id ente, os · unico3 
0 i nin". que reputo ven!a·.leiros sobre 
sumpto-. · 

prfo 
o as• 
. . ;>I! 

o SR . .rosi;: Hwrno - I>to imporb diz.:i1· 
que não tem limites. -

Ó SR . AUGUSTO DE FREITA S -'- Si OU uf!iseJ' 
que o clil'eito eh União não tem J imites, direi 
que a Uo iiio r epresenta um g·ovemo centea· 
lisado, direi que os estados não rna;s organi
stirilo o seu sy;tenn ele administração ,iur 
tema, não mais deli berarão ~obre o que cli f.; 
t•espeito <i. SÜll. virLl intim,1., não ma.is fel!'n larã(1' 
o ernrcieio elo poder e,\ecut.ivo, legislativo 1, 
i 11dir:iari0, não muis exercerão taes attt"i 
buições pm~ direito proprio, como enticlii,cle ' 

. . . . 
• ••• - •• r; 
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l~
utnnomas, e sim pot' clú'leg-;iç1lo da . Uni~o. o r O SR. Au:;usco J '·; G'n.Err.1.s - S t~e \' . Ex:., O'Sa 1\ U•"U.31'o ~ F,, .. ~ ,, -

~ ile con lr ·n.r~ 1 Jl~ rogr'tts do t.\::gi:n0n t0i_lof'a-. SL1 pi ·e;Lh1He~ i))J ' ,.1. 1.; !1 ·1. ,\Uu:nudlt nú:ri-f c 1·· t···\ . . ;\ ~ 111 :'t1.- ~-: ·, .· ~ 1. !'. ltA.S:- ,•intao S. Ex . 
;i . (, · ·/ , . · ., 11 ..,;,:, . lo • J .LJ 11 ,l \ l l pi, ··•....:f-,.. :- . 1.. t 

:-.;:,_..+k\1 . J.p 1:.: i( <J:>-J co:1 - se·:i t.1Yt"'i~ 1·, ,1:-I' '''' ·!. 1· ,1 = · , · ' ·· ·*-~ .. - .... '-t. t- ' :.t. 11:;:, "e 

~
' 'ilE' i . 1· ·~ • !' · l ·' ~- -• o-"'" 1 

"·• ;·" · t L!Z·,U ;) U!)~ liill.1. lli';lliL d·:.;. hJ- ·I , . . . 
'( ', e:lto, :;en1t01'e'5, o 1:111'. t'. tio e H'OilO e o_; os- UJ n ol;t'iY l'O [l."33.J it.tnt:;s, q:t ,) ;qui i.111 :: s j u •.tl.JS p ,1-; 1 . , :}~ei ·i~ ·d , .v.

11 
_'.; '

3
•h e !l i! ill >ct•J -

lfl_o~ e rios tlli ·e: t ;,; :.h úllla.o . . . . ,;u -.,s vplll:Õ .!.3 ;i:!:;l:t o:·g u1L; 1çí\ :i, u;:1ncJ :líl -:S<J l ') J lei'•.'S oOJi " ~ 11 ; ·L. ·'. ','.u ' .... ''.: '. " l1 HJ~·ta11 to dci.0; 

l>:ose e u, Sr. premuente, riue os · [1Pl!l 'l iJ lílS Lle qn ·; '.\, lUf. l ~'\l}il :) eh m l'!' i ~ t l\ l li!l';L na. \[[e . ~"')! j;J e. o 111 · .' .. t -~ '?·11 
o 'l. cl! it •a .;; p.;:·q11e , 

,J direi to p_ublico sur,:(fam tlo:i f'acto:s, qu s no m:l!l !l'l. foi Llin c1·ro de Oi"". ::1i:i. 1~·iio 'tJol1tii:;a. 1.~l': .. ~ ,1·11 ~· 'to l-•.c;t> ' .'do in .ldjJJ tHb 11t ':l, ']UJ 110· 

l 
- 1 [' t Q, · " ' !.) ,,. .. . ,IJl l •l > S::.15 S'1'"i' td·1• { · . rogl'es5ocas 11 ,çoe.,,no seu c.eseny o v1m en o, •Hlt'e1s 'abe1'p.Jr• rp' ·s:J:1lior2si "'e·l·1., co .. ··, _ , .. . ~_,,,~ L·Jve:-u:; rn -

1 • 1 1 
t 1 1 

f Q 1 · 
1 

' ' , " .i-LI ,1. a~ Lbll "jni;n·' - 110 1 ) '0: ·~10 n:i ucs~nvo v1 men ~ . 1..03 1ome11s . as tt · LlQlh o na All c: n.t:1 t ' a:; sobn:.tnia s l o~:tei p:rniLio CJ:ll rwm l" 'I ; "-: · :·V ~ . ' i'uc :) l ' , Oi'<l, 
.1.tld;«:le~ _ V[:o SO e.'íten.tenclo, e g-anlrnndo de.;enyolvel'i1 '. l1-.;ç_1.u 01·lJita Lln d i r,~ it o , <'[llil.ll ' iO (.-t•JJiwlo.> . ) . · e; . 1.Ç«tO, cl l! Lllo de i\CCJ5o0 ! 

! hre1tos de cidade . · . nur11lesLna-s::i n. ll' .: noa au tono:m"' cio; º ' t: - · ~ -1 •iot'I',. ·t 11, 8 ., . . 
}·'' . . ·.. . .... '! \T J7t· Ci . [ " ( ' [ ·[ • _ . • •

1 •1 · l ·,ll. l, ~ . 1 [Jl'C~ 1 , 1 ,,,,1 1- -:. . ): ; p:Jl' b oO 11ue l;ao po. e · . -~x., "~'· pr0 ~ co~_c,.m ci,emcos, qLundo :t l_e.:.:·1 s! aç10 c1vll des~:~ 1, ao;; l 'acto-~ 1.,~ . ., .,,".'. .' v· ,•'eu íj:i1zosse 

l 
.. tclentl3,encontt'a:r nas diversas nac1onah b<l1JS, V<U'l"l\'.t tb . pout,J .a [J8·1ro 111o j1i!ca11·lo-s" S" - 1 s 11. -1 i'l l t ·' tLO , lv l.LL· ao llJtne de nm 

l l
. · · d l · t l l l · ' · •V V 

1'1 1 '~ 'lbl'd3 1'!1 "1"1.; 'r ·do·· rl t · .. ua qner qu 9 S<'Jl1. o esenvo vunen o .e '' tu- guw o o;; cost tt:ne> o ~ts 1'..t i~as o I m • 1e r ~o Al- -.. J.'"J ·l ,-~ · : , " " ' ·' ~ · e; e [Htz, ctiJ· o · i l 1· ' · · d - . Y ' 1 li • l I J i. l:;::i •• rl 1l .:>fl. ein uru·t S-:l [J'llt· , 1 
narnc;,t<. e,qnaqnerquesoJatt conq 1.m;tLt a lemaosenttt10:101'.nos e:11 'J:1r.1ço>rnra~ima- ºt" l' ,10 G·, 0 ,.,. · • ·- · ,ua a .Jcrtn. 1u 
l ' 'l " ''1 • f 1 t t - 1 l • l • ' V • ,,j[ ..• C lJ J C.h' • ' 1. emoc;racm, t Olb gov .n' o~ ec er,t ~ v os per- un ençao e :1 paz pJ n. g;trnn tw, l •lS d1re: tus, s· Uª v . , . , " . 2 ·' 

'J~e it ;.llfürnte igmte~; porque, si .o limite Lla . so- ·por\Jll8 as q1u.;tõJ.; de ot.,lom consti tuiciu n.d 'r;1
, .;. ·t·tLx · pot i~~t :'J · (P,ius.:t .) 

~ 
· l -- · · · l :i· · . - . . ' ~ 1. dl ·l- .11e o vJl l " 't'e' .0 -

. 

e.rama ui Uu iao, st o exerctcto e os r iret t1.·E ti; q ue~toe; de Lim:i1t'J pn!J lico 1'8'l1·0Ll •1 zi:tnL;o, l' 1, 0 11 . t · 1. ; - '' :'' ' <! 11 3 nao ox-
1 los e, fados depemle elo g rao de des·rn vol- diL1. [Jor dia, entt'o 03 esta•lo; 'e enlão n·'i.o P 

1'11 
t, . ,

1
·1'. 

1 vo " "· Itu rn c,~ao desie tão illn:; tra . t l tt' ·1 . - . ~ . l ' . ' . , . qu ;tl0 l'lL•J IZl11il'"l:it'. Lclo - . 
" vi~;:,ent~ a que en iam a 10&·1.,o, a rntçao :.en:!o P?;~1ve ru:m·tr a competencw, rlo p'.l ler 0.1 ;wdo en , ,1 · t~ t ., ·, . . . . 
J;era.m.tu ou meno; ce:1trnt1;uua, confu1·111e lcg-1sla t1vo parn.ini !5·a l-:1s, pé! rqne seeia el es · ... 1~, t·> 11'- ..!3 -i' üll ª\~1 · c0 L1s 1de1::i.s) St' . pl'c
, H1rlerem os esta:los viver m .tis ou menos iude- nat.neal a sua miss:'lo, ao cm vez de Ci\l:tr-sc ~ 1 r/'~, "h·L~ ~11 

.. ~~. l~ºt'. ·1'11 lan.;ar'. nma otTen .>a 
;ii~ ndentes. · . LL !Lbtli;• b ctem!, t[ ,3 co:npf: t·3nci<1 li111i tath,, em ~u~t ;, ,l tr1 :1;1~,1 ~,.;1'1 .. ~ 1 '' e co te p .~1z ; qu ~ t'd ll uo 
't. E:s o principio unico tia clontrina eh fode - . ·1uem -re3i~Li~e o o,ipil'ifo cltt 1Üçio , e i1 qne:n t, _ ~a ·;; .. 1 .,.;~ ~ ~J ,' J.ooc l'º. po.lo:' JUtliciar·io em 
~1 \::tção. . . . - . couóe33.3 .iulgal' as qu:islüõs , r[U 'l origin ~1m-.1 ·1 ~;~;,/'t\:{;10~ ,0 ~.~º.~'., po ' :~.º · '· queruudo CJ t13 o 

1
1 E' assim, S-r . pres1dente, que em abono ele • ltl~sa Ol'lfom de roL1 çJes J:1ridi ,!)S,. in lrnt·e~it0 .; . 1°,.: ,.' ~, lf, t ,. ,,~ ctltw, .- en rop_ :·cscn to n;n 
1 "' ~ • V E · t 't · - · ' l t · [IJ . e, ,,J, I,\ oi icJ 1 l'J. V· \ 1mr·1 1 t .1 a, asserç10, ve . 'x. oa Cvib 1 u1çao n.me - ao regtmen >ll~ et'.1. :vo, co111:netteu- s3 o n·1'<tvo -1 , a · · -' · ,," ' . ' ·· l'O iJ ll ;J ee!'l r a 

~ ·ic1úa, · t1. maior ttm11litudo ·poisivel deixMla. erro de oraan <slçln tio\itin, unifl0 1[~, lo-~D 1tnrtt '_
1
1'1.lºol1

1
0
1ª1

10
• rts g- r·:i.nue.; JJ•tlnvl'as elo iltns-

1· • · _ • • . _. · • · ~ - } IJ i ::; ·J l °"' c"" ..... 0 ·--s )z D "' ·r 
1 os e.1tatlos p<tra a Slll1. oeg-a1118aç;io rn.toma: a mag-1:i traturi1, tr,wsfornunélo-sl n·n1 cou- ... >, . , ' · t~u lo" .\Vtu t 1.une, q11an clo 
1' • ·- t t. l · t l 'll f l - ' · 1 · ,[ t;, J,,-,l o~ qne o· 0 O 0 1·~t0 ·n · 1·t· I ~ \jnrno t't1. .t exc Lts ~v~imeu a c<1.íjllt o qu e ec er,1çao em um ·p n:,, _ 11mogcn30 , :rnllil rn ..I J- 1 · o·l· te , :a "· · ... . ~.-~ 0

•• !, po 1 lCO r ê1. 
7 fl'ccti1 àsrel.1çõ3s iut'idic.1s ele es tado a cshd1J ~3 n. ~o::ie t'ittii :t do.> osta:los a c111c:11 11 ~•ro·1 -so 0 0 ,L r " '--.º o.-ecct to, a arn1\da, ns e~ -

~ 
. . . . º · , - ' · v" " V 1~n-· · s S""V l ' tn ·ip ·rns l" · · . 

1

·1decLb!fio_acidaclüod_ees_bd<?3 cliffarentes . . odireitodeorg-.rni~1 r osJu podet' j_udicilr[), ~,;.~ ;- 1 ' ~ .. ;Í·i.' ·: · c,~! 1~ 81 ~]Jara, ti.ttingit•-
. '· No que cltz __ r esimto !!: vrd.t rn ter;rn, de;ss3 obeclecemlo as cond1-; lí e3 ele ~et~ te!'l'Jtol'io, ao do'. _-1; ul··º ·J:.~ n . i~1 : '' c?;1:v1 1 ,\po, cl1 l1b:wjade 
(• s tado.;, a Umn,o aore .umo de seJs. cl1r0t tos; ·le:;envolv11nento d·Js pwos, as mo·hlicLldes Q: ··it~·~·'. :"r.:3,u t~ ~·· ( ilfo '.to bem). 

tã.o, nã<? it?rc mtto; os estltLlos ~he não conce- Lle sua. exi:;tencia. (M<tilo bem .) cli'· '\'·~ :l~r.T~\~!~i'~· "~- ,, 3, 1~1. ~L1S, a riues tã.o 
lemo d1r0tto ele 10_terv1r. ( Ap_o•ados.) . . E s1be V. l~L o que succ2ecleu ~ ·;~ __ nvo . ,'n , 1 ), 1, -~c1°;,_ __ ~ n -su,o qn~ o Con-

j . Retiro l1expr33Si1o, Sr . pt'e.mlente, seria um D3vo ante3 de tu.lo dize r· <t v. Ex., rino ele g_'.!:';~ 1N~ª·1 d/ \~.L ~º '· '' re,,Jlv1d L pot' le i 
11 ·n't e:n~clireito ]JUblico 1110'.leroo . Z5 rnom1J t'Ol c1uG e .1 m'tJuzee,1m a c:i:rnnisslo 0

1't' 11 ' 0 , ~ ', , 11 ''1° ,ra tui .. il.-.3'.l , Poe ventu ra, cio 
1 . · 11 "l'C>~ · ue e 1 ver·'"r e 1ss 0 s ?. 

!
' , Ao passo que vê v:r<:x. is.·so . na org'!-uisaç.1o encat'1'~g,u~1 c~e eh~' p1reJBl' sobre o p.'c)jc,; to V • V '" " '· , : 

!')derattVcl dos e3tados eh AmencD. do rla un1:rn:tç<ta .J fühc1M11, qu.rndo 11prJ,,;rnt<i lo Q ~1rn do o 11'.J!Jn' r0;ll'JS~ 11trntede P.:3ma•i -
forte , ~e dirigiras vistas p1ea, 11 Allem :i,nlta, este <1 2() ele ontub1•0cl "3. 1874 rto p i'osill ·3:1lJ 1.lo bucJ , a Pl'o pos·to d:l cl eicl'í.c> /Jl'esidc nria l ~.; ~._ 
li·il encontrar o pc l' io.lo ele manifest;;ição ~' ReiclBtag, 15 c«aii1 ma~ i ~ tr . 1Llo3 . · ten t:w~ ll e:11cnda, que é umci perfeib 'co~;
nai3 f,·11ncu , ele des:m vol vimentri o ma\:> a rl"· P1H'ec0 q1rn, ti'at rnrlo'·sJ do qn cs t:lJ 1.l J l'J · tra ltcç,to cJm as tltéo:fas p.ll' ::-; . 1•: , . d ·H'e n-
nir:wel, > i.la l tende-ncias ceatmlis:idoras e rtb- formJ. ju:Jiciµrln, quando abl'e-3e n;n v.1sto r l !~'.1) eost;::101•,ne;1b nes t.<i - tribu na, quando 
orve.nte:::. . campo paea a:; su.ts am l içõa:J, 03 nugis lé,doi, dt,, t_1 ~. L:' · q11v a cle1çtto cio l1l''"'1·1Je t .. 

\ 

E d. ·11 t D 't 't . ·h" t ' "CP º 'll'' ll'l' V + d' V~ 11 
('\ 

1 
Alli veril V. •x., como .1.ss 3o1. Ll3 re ·u .. por mm o 1'03Jl9t o, qlla S3 l11os pre3to, s:ío ,t_.c, i " - • ie. " •Jl 'º 'º u·2cto, rcuresen-

!ar-_le, ost udarn.! J .º codigo de_ ?rg~u1is<1ç:10 ;u:;peitos na O[Ji11ião q1rn e:ni t te :11.,. M cu1c <\ p:irern e ir n cs t·1 c!o 11 ·11 voto 0 e 
i •1.J1cu r1a desse pa1z, wu o es_ptrito c,en lt'.1 [t.. O SR. . AMPmLoPmo- bto é u:n i o.un3'.1. i:npJrtava rnconhccer a sua sobomn ia ' 1· ., ,,1u ~ 
ili. 1 · ' 1 - · t t r · O S [' Cl'l" ~ E',- o·· 1 ' ''ª l · · ' uvtas ~±lor, 9,ÚG a un1 l1c..:tção c:t !11t1g1s. ra nra 101 . R. . AUGU31'.J D!'] 1 1~EI.1'A_';- N.'io o;t·::rn · ~ ~ · ·' · ,, , llü~,,u ogo apos, ]Hm vir 1 _ 
,11in1 me10 '.le sal vaçao pnr.-1. o unp;3e10 , otren:lendo a V. Ex . ; e, s t o hzess'.l, o CJn - fo11d .3i' a e :n )1Hl t .apre3..:n t 'd 1. polo nolire ,j e_ 
1!( N9s, porérn, Sr. presict.ente, não temos um grcss:i não me pi'es tar itt cs t.i a tbn ç1<1 . cu1 pn t_u!o_ p'.lb Balua, :w systema de org-a'i~i 
J rnp'.'lt'JL! a sa1 va1·. (flp oiado ... . ) t[ Lld t.tn t 1 me h0'11',1. S.ia i1101 p1z ela o!I,i::i:Lt' ~~Ç.LO J t!cltct.\l'1G, emenda que acredito não 

I
li () ·;;Tl .. c"rros SALLES (ministro eh _justiça) a que:11 quer qne S?j t; digo si111ples:1Dnl3, l,a 3,1ra , 011 set\l ~1pprm•,t1.h com u piot1.s'to 

\

'."MuitQ ]Jem. · . , riu :3 clc _ e:1~olt': co:n ,, o_:'g ,1nis '.ç'i:J r.1cio:u! d-J j ~la_qtDl ~e~ .. ' riuo rntipir .. m-se nos preceitos 
1 v .. ,, . " " '* usro DE ~R'.;11'-.\s -A :A l !c:n~nln . podl3r .iu liryu'1n l~ o l'e:;un;n fe:ler.:t !•.;o, v::i.e ~,cicnt1~100, .. cl9 r egunco fa : ~cra tivo, qU<indo 
prm(l'Cb pela _ngecrp1 :çao eh estaclo3 rnde- urnn. questcto de rnt e1•e.>se, CJLt : , alia~ , no mJn "· E> .. a,;1m . proc:id ;n, 1mo dcfonclia or 

,ne·Í:J :lentes, sent.ia que a;conJuis tas dc:no_cr,t- 1:Jntondt=l', t Jll1 ~ido 11n\ ci :'lt pl' .~h ::i n .li.l J p:; :o vcntur·ti 03 rlt'c ttoJ e inter03:;e3 do.; un t.'Ltci.5 'I 

i 
icas y o\:liatTí af!ectn r a __ corn.1, e _el'i1 m1,;tet 1l 1Ht1·0 l'LlD"Ps:;ntn.ntc da B dtt :t . . · . . E :n tolas as que.i tü3.; lrn inter e-· 1 . . 
st:J.~31t:J.r os laços .d :.1. Unrn.o, era mrntet' const 1.- U11r SR. REPRESENTANT E- 83 m:us uloi'2S - Yi dtl'J.o tle chs ' º . U'l Ll ·~, . 01, ~ses e e _mdi-
. ' 1 t . ' l !" d - . t t ' 1 ' ... -;V ..,, \. V l:Ut p <lÇQ ,j:) en1 JOº'Q• i un' P.~t:1 R'l', • , " n<· "'11c1:1, nn. s~~o u1 ~ · 11'o íJ · 1 . - sa os sa.o os mais com P~ . en es . 1l :! i1.e1' fPJ 0 111 i!"Ístr,uh 03 tem , -. é . P ' · 

~ O Sa .J0s:i;: Hrnrno-Na oprnmo-de Dllharle, O Sa. AilIPHILOPHro ua um aparl0 . rfal· o. . "' 'nao WJll -

{s?u ·fü i ll ill t;UlllpltU!tHllO . · O Q R Aü•G" "l'J DE Fl' .;,I.l"S-ººt'·' 'l 'l '' ''<º1'1 n " ' '\' · ,.., ~. ...., ·"• ~ V.J ~ ~ J".. •"\. 1 o.l: U : L ... .. J V J 1 l \. ·1e .~ -in) o l.A)llDTt.'.-::-·o e ta r O"' 'l .7 

jl ü . SJ_t . AUGU~To m•: [?REITAS_-0_.n ::J Ul'G r e- V. - i~Llll .1 \;uce~ta111 tl'itjc1.1.! l11llll1!'ecl!lt o t:'\o (jl1Qal't'::t.5t:1 ;: -·11ooap:trto do h ~ 1,'?-\eSSÍW,~ 
rill'esetn<w te Lle Pertrnmbn co n~,o ['JQ!c co ntes- rc3potLtYel ! _ . . 

1 
Lda pelei B:lhi'.l . Oüi,uo e epn 

l
a~opens:1rn e nt,o , .q tD1:cabode onun~iar . . ~l' . pr.rn lentJ , 11 :1.;J YBnlfo ll' t'J.'):r rn - . 

A unlli caçi'io l'11 l inspim 1.1 pelo p2nsn.m,nto illl't is a 1n>sJa alg-uma; p0rqn::i , s i o !i.'.o3SJ, . N i:., A!l~~ : un, n: i :l, di i.1. eu, S2 . prl'side1 tn. 
o gar.rnt1r os dirciitos do im perio no miio 1h- fa !ttt:'i<1 ao r·espc!to, qtB 1.lovo tlo C•1:1g-rn;::;:i, ª Uili!l~; içw tl.L n1 1

•
1g';ct:'.1' n1·a, «t cl o; p-1i to \i;L 

~nello::> d.i n:r;os esta elos cltt co11 [0cltJ1'açã.o, ·w res pei tiJ qu e devo 11 V. Ex., rp J tií.:J -~·onc.. c:o:11_11et•:uct t rl'-\J i:co~1 "º3 o.i l:.ttlo; par'lL a or-

t, 1 1 · · l l ' i · ro- 0 rn~'1te p oc I' 11 1t 11 · 1 t ·1 g.u ii::. ";.no <.lo ... tl'il.Jn :1 •e::; nd: 111:1i.s •1· di\' ll " ,; 

J 

:_1_.- e l\ S;) J8 i'(lll la 1 ~1 C esellYO Vell(,rJ-SC ( m [lO I' ~" . "' ' . l' 11 .t 2 :li ,t1 1'-l J ll H::i.<t !'J,_l!:na., . f' - [ \ . ' · · - , '" 
lm, . contr,1 as 111tenupço2s, rine suc.:cde:11-s J t•to a un ; 1 "n'"êLO L 1 .c.~· i~l;tçito , eslit s :wci3.l en:'l o u1n 

![. Náo temes _um i111 p11'i0 a s1lvar, tli3- rr~indo, ao r2s 1~e ito que Llevo a rn .irn lil' .; [lt'i o : !5'<-;tn >l '.3 :n :ivimJu to~ 1:::b l, 1nr-.1 ;\ I\l~o : 1q1.1i ;fa 
fB'O, po 1"C)ll8 este c::i.l1w f 1tl!meiltB, e o qn :' na'.) ac6e1to, pois, o :1 ptrto do 1ubt'e r.3prcson- th :; dit'u '. lOJ us·H'J'l:l: .l n; 11clo p::i .le.· c:rnt r:'l 
'u1Yipre-h ·lS n e~te nv1 :111~ nt0 é saJv;H o.l n;ta- tante, que se revl.lla tlio c'.ie io cb ii'a. fLll' L l li'.: i :i i'-~~ :1. a~t,·i D u' çG.J 1.lo:,; e,tidos, u ~J 

!·1clos, elé .n ento.3- VitD.OS desta gi'ilmle l~ui:to. Autes de [JrOsei.rn ii', Sl'. j) i'éS\cle :\lo, dwo t qc . tn~C a org-:.tni.;nç<1. 1 do por! or p111Jl ic:i, CX' 
A l ) 

~ pt'cJSS-.tO Ü l;) .S~m ant 1no:rn1 . (.'1.uoiuda5 .) 
, :pozac os. , diw r, o peeuoe-me V. l~x. c.;t01. cli g <'cssiio, rpc, 
1 o 6t1 . Jo3ú H YGI!'ío - Na Coni'tJL1eraçi.o A Jl 3- qn 1.mlo em principio do anno pa.;sa"lo, ;i.c;lt ct! l- No:i E ,L ub "-Uni dn.;, Sr· p:'e ;i !ente, qn 111-

l
oã a cJntrnlisaç:1:J é d0 i11lot'll3SO nac!o1nl. 1lo- :ne no.citado tl ~t B.Ll 1ia? rui e 1nvida·lo pelo ·lo a~ r·ei'uim;ü3:; so~.i;v• s t'vt\L!ll tl'l'd'il[J·JD· lo, 

0 
SB Au·· u"TJ DE F, " lT\" -Se rn'e .;d 'n t" Club Rep:11Jl1c!l110 p:ira lll:'J.ugue.1 ~ as su·:s q:i;rn do u cho FlJ elo ll1 to;"es..;~s cxc' tti va 03 ti s-

- · ·l . ' ~ \'t, 1· ·' , :;., 'll- lt .
1
·•d· : v, co~1f'ere nei 's popu!arus , i nvo~an<.1 1 os c1' ro:; m!lgogo3, e lev,1v11-os :1;..i c:nre:!io da pi·c-

11"1 P'" :·ll 'l<l. ar.1·0-1• l', CJ ll OO:,1 lb n •l:S l'O- " ] . , . . ,, .. ,, .. , - J [ ·ºi'l.'lJ·ç·'i:irf-1.c·o'Jl' l' ' l1 '·1 "'" ol tit·1 1· t [ tl,f(p'enbntcr dé Pernambuco e_ da B illi l1 fos_.- t '.1. mona2·c.1u na Ol ó.\ '.'' ""ç,10 1. os pn ~ re:s, "'. ·· · ,, " ·: · : ·: ": ,,u., . , L o3 e~ ·'"· o:;, 'r' Q" • · . ~ ..... -, , . ..,, .. . -~ .. - 1. "" dizia e nUto, q:te <1 m: t ~ 1str· 1t11m 11 e,;t'3 p:i tz f,ii 0 po.J ~ 1· .J 1i l1c.1a1·10 o S;\lvador· d:1. U11i'in 
•,ti \ll Y~:l 1 ~ 1 1. 1 ~P11 clÇ<~e, ~ª 0

1
· ~ · '." 1·"~""º P0;1 1:-1 e era urna depene! rnci1. do ~l i 1 1i s te1· i o da ,J ns tir,\:i , .\rneric · 111 ' . fo i a . .i n3l.lç.l fd' le1-;d. e: 11 q 11 ·;, n 

,_. 1 111i~11stt.t~1va. d,\ ·~\lvm .n,1.'., lld. I;>; d,ic~n , ri1- qu·J 0 m ,gi; tl'a.Jo et';i L·n. nc:foi':nn: lo poto !;o - rn.; iüo o es ~J!r· i to dtt nac:o11 :\l i Ll le, quo 0.11-i-
1.;açao; nao pot e: :e, :;nppo'., ~lW 110 Sd1_0 e o ve!'llO e i:i um a o-e iitG de clc'tr.õ .8 . e, s ' i"' SlllU!il·-SJ a .gu:11\Lc litt coi1st;tuiç.1'.l , pt'.Jc ln.
P?n.~·p;ss)' Couy tm::\º br· ;~zl 1.e,1ro, ~e p '.:1~ . . ele 8Xp l'i 1li;n do- mc, s~ . presi.l :n t·; , ' lo:i'g.J ,·1 :, 'i 1'.~ lll tlldo-a o '\~l : l ~i lltJ r!n.. u:1 ';i J dos C3tULLld , c.1n-
11 . od.1.11.tcl.1. a 1{ e[JUJ.1ca ~L foi it1<1 fc:de1,1.t1v::i., l'O ' ' 'll' nnn i:ijnria co:il:J l ' ltã ,.,, l' ; tm o 1p 1l n:10 o:'it !1;;1h1 t 211t.tr, :;crn1 ;:.::tCl'LiC:Jt' 
t:rl l'Jpr-esontantcua ntçw v1 ! :;:;e tr 1zer- no::; .," ,1.,, ,' .0 -. ' 0 ·l 1\,0

,,

0,i: :v -('-~.~-: >tl\ içfi.o. (Muitoúe1J1.) 
!, 80 .:fede1' ,\Çíio cl.1 Xlloill 1nll ,t [Hr:t nol'm:.1 de· a e_°,: 1 ~.,ls,~ 'll~O 1 "º,l.'.f1 o, . ~ 11 r ""':! '.'.;1 ºº :·v•;:s 
~ os ·os actos uo momento ele constituil'-S3 esta cl 11 .vito,,, f'º" q . .1v tJ llJ,' t 11 1.itorn, e.o.Lo rJlLero i\ií.a 01'-1 um t olyg irc)lin.j :1diciMi:i sJn l1 oecs; 
'·\ . >d ,, l'J·td·:\ 1 ho.;c , a n1agL--: l1 'il i.urJ. 1n 1lep·.: ntle111·c\ n1uo:1ont1, a sa 'JJra:drt. ~l us C:! tt idO:j u;"a, sc:nprc l\.!S i1c~ -

l. l',t11 e nacnna 1 
'·V · • _ i.l.l11 ~t 1' ~tda , cotqa:stctn ·lo ::s pJ,, it;50,; pJi' urn taua,_ e. i_u:uufesla\'<\ .-.,c até n;i 1·cftir111 L c!,1 q S'.t.1\I~R..\ES B B.-\RROS - Ull1<• confedm'.1çao 1t1rci to, <Jntes que pot" um favor. Cü '<S lt t ll !Q'LO, a ·ria d 01'.1. suje ita, an voto do 

I·;, E?l:> nao scrrn di.l o;rnrn plo ll ll !'l1 •t confe•le- . O ~R . AMP:-rIL"P illO - .\ m'n!Ja cmcJcln. l' .::t - pcd•r c . .im::i~ t~11to SJ1 npro qu e do:1; IQ«<'OS 
? ç1w de povos , (r1pw,d1s .J · . l tm is to, dcn csblus . propnnltl't J-n .l . · 

Ili 



- =-=- .... 
ConcJt'uemente coní os Estados Unido, a 

Sui~s1, em r.iconlle }imet1to d:.1, sohefü nia dos 
seus cantõe_s, exige que tres._ quurta s partes 
deste; rna,mfe ~_tem. a su:i. opu11ao, p ira qnA a 
refor·nm const1tuc10un.l po ;sa, percorren'.lo os 
t :·amit .. s leg.1es, St' r decre tada.. 

E', sa nllores, que aquelles que co n fe~c io n n. 
r.tm e.; tas constttuiçõe3 democra tic.1s, com
pre-hencl iarn, que a i'cller::iÇt'io é um pacto en
tl'e_ i;ovos, e que somen te uque lles que o fir· 
marn.m , teem dirnito di:i alterai-os . 

_V .. Ex. compl'Ohencl~ , Sr. presi•Jen te, que 
na.o pciss0, como LleS .l.Javn , estender-me 11<"1 
anal y.~e- do poder j1FlicLtrio, no estnllo de 
su • organisação intima no.3 8;tarlos-L'nirlos e 
~m ~ui_ssa ·, na a preciaçiio. da: compstencia ela 
,iasllça fe<lei'a l dw.ute da Ju>.t 1ça c:•Dtou .l, ou 
dos estados ; . mas, si me é permittido, direi 
:ip~n a s aos dlg nos represen tau tes, que aqui 
leem clefeuditlo a emcrn cl::l. aprcseut'.tda allc
gando que na Suism é mallifasta a tcn

1

dencia 
p~ro. a unifi~ação judiciaria e pr,ra a unifica
çuo elo ~\1retlo, que SS. EEx. esquecem-se 
de que l.t rn o::._mo le rnnta- se no seio do povo 
um prot ~3to conlra esta invasão, que nb:1.Ia a 
autonom1n. dos c•1nlões , e que traduziu-se 
·pcln creaçio de recu r"o3 para a. j11stiça fdle 
ral ele cau~; : s julgadas peLt .iu~ tiç ; t cautoll !. 

_E fui, creio; Sr. pr~~ id ente , no propl'io 
tribunal fede ral, que Sll lev.1nto11 este pro
t~ _,tn contm o acto, que, de~natumndo n jns
t1ça f,,der•i l_, e~t'.;ndeu o sou poder, conferin
do-lhe att>'.'1bu·ço 1s, que lhe 115.0 pe rtencem. 
(Apoiados .) 

0 SR. CAMPOS SALLES (ministro da j itõ 
ti ça) - Apoi<1clo ; é exacto . 

o SR . AUGUSTO DE FLrnlTAS - Durante 
cinco seculos, Sr . presidente, a Suissa viveu 
como republic.t fodera tiva sem ter entre -
tanto, a sua j11stiçt fe1le1•:11. ' 

As quPstões inter-cantonaes er:i.m decididas 
pafa j ,1;;ti.ç:t .nrbi trn l_, creacln pelas allianças, a 
base do d1re1to puhl1co de entãn . _ 

A mesma diíficuldacle, porém, qne surgi_u 
11'1. A llcnia11lw, e que ahi determinou a 11111-

tlcaç.ão da 1rnJgistr::itlll«t , o cle;envol vimen to 
<las ques1õ•-s, que aJT:eclavJ m as re la ões 
reciprocns dos cnntõ3s, fizeram clesappn.rPcer 
ojnizo nrbilral, qu i vivr. u :i te á rev11luçiio 
francr-·za, e qne, substitni• lo pelo voto cl, 
rliela, re:ippareceu em 1815, p:1ra chr logrn' 
~rn 11'48 à crençi'io do tl'ibn!1al federa l, cuja 
comp8ten:ia somente em 1874 flJi Lle:11 1i '"·· 
_(se bem 1111e em pnrte sacrificandn-sci os prin
cip'os. quo lhe cler;1m origem), traç 11Hlo-;;e a. 
.sua esphr.n ele acçR.o. e; tenrl endo. sr; a sua 
antoridarle nté b qn~::>'.ÕG.i r .'\gida3 p:i los prin
cípios do direito pn' ,li .:o, 1111 ,· slõe.i até ent:'b 
ju!"g-arl •S p310 conselho fed1i1•.,J. 

Fdla -; cst s cJn;>icler-1çõ1s, Sr . pra~ i lent3, 
qu~ demnfl<fra,rn a existenci 1 rh s rn' .erani "s 
Joc1es,esturhrl;i ,à face cl r>s p1-inci pios, n oro-a
nisí:tf.í.o do p:idel' j uJ iciario nos gove rnos fe';:Je
rati vos, desço a mna ana lyse rleti• h rl ' cm<:ncLi 
::1pr.;sentada pelo nobre repre3ent:.wte da 
B,1 l1Ía. 

Nã.o me er,i. lici to ncre ·lit :r , Sr. prr-s irl ' llte, 
que quanrlo sei 1rnugur.1, o r eg- imen fürler ,11i vo, 
1qu Ando 01 estados t rn nsfor111 n111-se cm enli-
1chdes autonornas, qm.11<10 pelos 3cus leg ítimos 
1!'epresentant0s se fazem ouvir neste scerntrio, 
r;rn que tem de set' fümnclo o pacto couslitu
ciona.!, qu i. 11clo nova ordem de dil'eitos pro-

. mana d is novas relaçõe3 juriclica3, qne dll
.correm elo regímen clemocratic,), que vicrno3 
1fn1irb1r, no seío cli:G te Cong-t'esso, se viesse 
offerece r unm emenda d > ~ t:i 1rnturezn, que 
pouco mais é do quo o syste nrn de org:i ni .-; :ç'.Lo 
j n tl '.ci~. ri : 1, que ti n ln mo.:; nos te1'npos ela mo
innrcllia. (A lguns apoicdos.) 

Q1ucnclo em 1834 a us -;e:nbléa con ;tituint c 
entfegava-se ao est11do da organisflçfio j urJi
cí ·11•1,1, i)LB !11 '1 iS consentnne·c fos;e com 01 
principíog óemocr,1ticos, 11ue, dominanrlo o 
e;; pir\to dos lihel'UFS cLvprnlle t empo, im~ 
punh 'l m a descentral isnçiio, cnmo m 'di1fa 
sal v:tdorn do p<1 iz, e prGptils01'J. rlo progresso 
das provinci:ts, procla.m1va-<;e o direito ele or
gfl.uisarem e;t1s a su rn •gi;;tr:ltura rio pri
meio instancia, hoje, qu ASi 60 ann '13 de pois, 
vem o noore reprasenhnte d t R.1hi tt apre
sentar essa mesma idé:1 conio a nn in po33i vel, 
a un\ea acceitHel em um paiz , cujct fórma de 
gov-et•no é u. R epnlj\icfü Federal i Vll ! 

w "*' 
o SR . 

hoje o 
sa•lo. 

!I 11\ff!Oll!IE l:WllfM*S'eier?ll !' 

A~iPHI~OPmo ,- E'u qnoro qne lw.ja 
qu.i nao houve no regímen pas-

-. -, -, e 
o SR. AUGUSTO "m: FREIT1~s-Isto ê q'u <. 

serh lpgko, isto é _ q ne seria c3tabeleJer . urh 
sys tenm. 

o SR. AMPHILOPHIO-V. Ex. não _l e~ .. -l \ 
me t1 projecto. (Ha oiitrns apartes.) 

-ºSR . AUGU3TO DE FRF.!TAS - V. EL está 
lao nervoso! Per1pitt·1 -me cont inn Jr a analy
s U' a emenda ap l'esentacla. 

_Quando es t<1s ve ll~a~ i<lén_s, Sr. presi.len te,. O SR. PRE3IDE:-<TE - (ao orartor) Pre,vino ao 
nao podü1m ter hnJe accett;i.çii.o, portrue em Sr. <le['utado que esta terrninacht a sua ho1~a; . 
P?ucu, porque a l'epn blica nillo podia · qLierer . O.SR. AUGUSTO DE FR EirAS - ~Eu ap ~eÚo 
som~ n te isto , porque sel'i<t rJstl'i ngir a au to- · para a bon "la.da . dJ V. r~x , o esp:"ciaJmrrnt-e 
no~~11_a Llos es ta.rios , 1:1utilanclo o poJer publjc;;, p.tr:t a gen 91•ostclade elos C]ll ll me ouvem e 
le" 1tuna. ma111 festaçao de stu autonomia por - - peço a V. Ex. qne consulte rio ConO'rés5l' 'se 
~ne" scr1~ c~_ 1 1 f'.u:dir a orbittt clentl'o c1a' qual me conceJe a lguns irr:;twtes mais. 

0 

· ' · 

?~\am o~ p::il?ie~ do e3tad?: com a esphera de Vo;rns- Póle continu '1.1' . 
ctLÇ,to d os poJeres da Unno, é que o nob re 
d (lp~üaclo vem trJzer-nos, cm nome d.t fede- O SR. PRE3IDrn:-<1·i:;:- :fü) posso fazer a co!l -
raç'.t..º' este pia.no de organisaÇã·J judiciaria ! snlta., porq1,1e a isto o_pp5~·:Je o regimento, que 

Na.o parou, porém, ahi 0 no'n·e rcpre3eu- mal'ca expres3amente una \tora, par.1 cadJ. 
tante. oraclo1', e o Sr. deputado já excedeu .vinte 

U~pois ele con'f1:n:ir ao esta'lo 0 dil'aito ele or- minutos . · ) · 
g_an1sar n::ua magistratura ele primeira instan- Voz:ss - Tem havido t ole :·anc·a para muilo1. 
eia, depo1~ de reconhece r-lhe a. compete•1ch 
pam ~rmar ~s regras, qtie devem cletini~ ~ O _s~ .. A~GfüTO _ DE FRrnr-r .-1.s -~e~te .c-1sJ, 
capactdade _sc11rn tilw i clos·magistr,1dos, garan- , ~r · l~r ,~1de~.te'. co.no ,º ~ost_ t1 me va 1 . fàzencl.o·.., 
tL L' a SU:l. i11 cle pendencict e regultu' a investi -· 01 ,

11
':

8 t ... l- ca><t, '' g3n ero ~ t 1 l <t: l e rle. V .. Ex. per.
dura, engr,rncl ,

3
c.

3
ndo a 

11
u,,.istmtut·:i. ryin . pei 13nu1r-.ne-lia conclutc as minhas obser-

f 't'i' lº ' t b 0 
1 ' Vtl ÇOeS 0 1 11Par o e 1re1 o, o no re repre3nnt<tnte · 

?ohere_nte co1i: as id }as, qne chf•nrle, fü~ Isso é_ qu) seri1 um system1 , eu o cJi3se; 
rnterv1r a rn no, se!npre en fd rlonlt:i. do po- ?r . p1•es1tl ~ nte; e ·entreta.uto ouvi a úm t\03 
dei' centt·al, pn.m .a no11eação dos memb 03 illn,;t r·e.:; oncloras, q!n o·::ca :Jat\tm é3tn, tl'i
'l_ue. compõem o tribuna l de seguncht iustan~ : bu:H, 011'. c~efesi á ~m3.1Fh api'e3eo:tacla, q11 e 0 
eia. , . no .)l'e. mrn1stro _ela.Justiça, n. ol'g:rnis_içãa ju-
~ SR. A:irrmr.0Pm1 tla um aparte. el:c1ar1_t e ad:mttLd'l. no projecto de comtitui · 
UM A. voz- Vamos on vir o orador. ç •.o, nao obe:lec3u a u:n sy~t im i ! :·. 
O Sa ._AuGu;rJ D:<: F.tmr.1.s- V. Ex: nns- Senl10res, si ha entrJ a> OJ'O'J.n isa 5e" 'urll : 

trrse ta!:l ze lo_s~ de su i e~?nb., qnc não das- eh.rias, qu J l'<l .{e11 o:; povos, algu·na rf:u·e ~t~n!!a 
cu p:i. a um ,Pl'•.l ,tno anto[bial-:1.. o!:Jedet.:1i.lo ás leis rle um.t combiua"ã.o 8 ;te-

0 SR. A~IPIHL'>PHW - .o nobre repren:i- · m .tio e sien tific,1, é estJ, u3 ;e L'OY'~ct~." 
tan te tem tocLt competenwi j)al'a os E ·ta.elo' u 01· lo' do Bq • 1 p( '1.J ..:- • 

O 
"R AUG •sr F . ' ' · 0 

· ' r.tzt . :, mtos 
'? _ ·. .t. o DE 'REL1'As- Que pre2e1tJ av1iados.) 

ele _rhrmto pol ~tLCo, que prin :ipio de or . .lem · ·- . . 
~oCL>o l, que r 1~zao de co~ve 111 ench pnb!ic"t pocl J A ,unrno A'n~L:Lca1rn part1nri? cio sy3tem'.t 
JU3tt~car a rntel'vençM d>:- União pira no- le l,'.3r ~1Lst, 1 , 1!~~1.'.'- ltlr~ o roce1,n•, a(~ós a 
.meaçao. do; membros do trtlmnal ele segunrh gu:rr.i,da, Si"ººº 'w~ cl3ixou q1u it m.1g tstr·.:i-
111 s tan~ia dos e~ tttdos, qu ~ ndo confes3a 0 nu- t~r ,i _fo ier ,ll co1HJ.u1sbts->e competent:ift, q'ue 
ctol' d,t emenrlll, qne ao estn .lo cibe Ol'º':11liS'U' nao tu1ha, se bem qu3 sobre nss umpto de im-
a sua magbtralur:"t do primeira in~ta i icLt porbncm somenos·. · 
pelo.; mol 1~es qu~ <' ~te!1cl <>r ?_ (lpoia'log.) ~- SuissD , . po_r mal entencliilo interesse ·du 
. R~conh ,cem o~ s1gu1n:ibr•m da eme:vla o U1ml0, per1i:1ttLu, que o Tribu nal Federa l 

dtreito. d?. est •do . de regnhtr a formaç0o de chamasse a s1 attribuiçõcs, qne lhe não c:tbem :!'i. 
ou,1 pr1nw1r.i maghtL'•l turn, cl 'aquella piran te e q:u clesnatm·,im a. suµ. mi~são. ' 
~nem s_· pleteam todas as causas, obeclecnncl o 
a~ con 1 l1 9õ1'-~ financeir~s, attenclendo :i, exten
srw terr1tor1:ll, º· direito de exig ir as 1W01'as 
de cr•mpetenc1a rnt3l le:;tual e scientinca, a 
f 1 c~1J.!:irle de fi.r!11 ·tr as reg·ras para a g-1r:1ntia 
rla .1~1 lepen•.lenc1a, e v2m, entretanto. da1' á 
Ui.1iao o ri u' 21to de nomear os m!lmbros do 
tn l·un·ll_ de se:.nrn rla in stancia, qu ando o "'O 
veL'LlO 1no pode atl:'. tstar- se c;e um:t li stei ,...th 
·lous 0;1 t1'1 s nomes de magistrados de pri -
1.11011.ra t 1:;;t'111c1a do prop rio estado , que lhe si'b 
rnu :a dos pelo tribunal! 

Se nlnre;, sq s1is logico3, S3 o':la l1>ceis fl um 
sy~t erna, se _cuJ' v;1e-vo~ ante 03:!Jl'i : 1 .~ i ph;:; l'i
g-01·0;0,3 ri o du:e1_to p11hl1 co, ']Ue n:'io permi"!te m, 
'l_lC o;:; pocl ·ie , elo E;t:Hlo, na smi org-fl.n isri.
çao, aff:i~ tem -se dos princípios eh scj,311cirt, 
sob pen 1. clil . estabelecer-se um rimai o-;1ma i n
corn pr.õhens1 vAI , um regime·J de tra.nsiçiio, 
c?nt ~~t o qn~\ hão de J~rotestar ?S prop1 g,1n
chsta., , que s ~ levantartt9 amanha, no ili a em 
q_Lrn . fec l11r-s3 este Congre:;so Consti tuinte 
d~ze 1 - me: ~-C[L13 póde jnstific:ir es31, inter ve:i: 
çn.o eh U01:to J~:i.ra nomear p_::ir esL1. fó rnn 03 
membros 1!0 trtbull i I de app3] laç;í.o, cuj ,1 com
pet_e r\C!a, nttemlei -me. Senho res', é limitarh 
aO.JL'. ig-am ::i nto em seg1rn l:"t in ;trnci t d.is c~ u
~ 1 s Juig-u,cl:ts pelos mn.g-istrn. lo> de pl'im ú ra 
1:1s ti' nch1, de no:no:1çfo excLLni va elos esti.
clos . 

l':fais 111gico, mai 3 r\9 rrccor.Jo com a l'il.?.llri, 
sen 1, qqe o noh_re nntor ,fa emen ln , vi0s>e 
d1ze1:-no3: , o trtbu1nl rle appeibção, como a 
m1~ 1 ~ tratura de pl'im"'.ira instrncia., p3rt ·rnce 
ao E; ln.1lo; '] uem norn e1a o 1wi111Airo. nomeia o 
seg·!rnclo, q1~8 111 .o ;trrhela ;e· as Q.)nr:l içl)33 el e ca
j)Jc1.J n._do s_c1ent1fica e de indepenclench p'1ra. a 
or gn 111 ;açw ri 1, m·igL;traturfi, de pr ime1r 1. ill · 
stanc!a ,_ e.; ta!Je lsc3-as pAr.L a s3gun la. (ilfoi
tos apo iadas, multo bo;1i .) 

O ~R. • . A!"füNW E°U.3 E Bro~.~poiaJo, ll'.\cla 
Vól e JUS!tfic1r esta closigual·bd·e . 

E_ntretanto, se11ho ees , defini a esphwi ih 
nc_çw chs tlim~ n:iagistrntnr •S, firm·te em 
lei as su •s. attnbntçõ9s, pre3~ 1'A vei as sna.s 
co~1pfltenc1as_ para a apreciaçà.o do clir• ito 
offend tclo, r[p1x1: que corram p t'.tlle lamente 
as du i.;; soberanHs, e não receeis conflictos. 

Lim!tne a 0 ~·11pe te 11c i a rla 1111gistr•tlurn fe
deral as rpie_stoes,, que atl'. .1ctam intera.;sr,s r\.9-
?r.iem pol1t1ca, as questões em que n. União 
c_111ters31 1chp~l'tt .s'.l.lv:ir os laÇ'lS Ll L f~dei-a
Q.1°, d "1_rne o direito privado sob a protecçio"' 
rLL m·1.g rs~ratur.t d·J Esttirlo, collocae 1.t Uni:io 
co:no ei1tuhrle abstrttcta, superp,.,s ta a tnr:lo ' e 
o prC'.gee;;so S9. fará, e o po·rJer, ju rJil!i>trio 1; 0 
l3r.iz1l oc_cup tt'a o po3to, 11 ue lhe foi de3tinaclo 
1u AmerLC .t do Norte . (Muito bem.) i 

Mi> .º nol1re rept'es cntante precisava jus ti. 
fi c:u: t1. ult1mn parte ~le su,i 0tnenc\,t. 0 n :i br.:i 
rep1.esent -.l1:t~ . perm1tta. -me ..• . . en já tenho 
recew de dmgtr- me a S . Ex . . .. 

O S:i.. ~~IPi:IILo~urn - Oh ! nlo ha t'J.z'to 
p ira rece:o. 

.o Sti . Al!ausro DE FREfT.\S ~ V. Ex. )er
nntta-me cl1zcr-lhe com todi1 a, frunquezh .. . ' 

o SR. AMPHIL1PHW - To.la, pois nã::i . · 
o SR. A UClU3TO. ni: FRlfü'AS - ..• cb . um 

ll1 0Ç'l , ~-l!B rta [Jl'll:n ~ IL'il, Ve,; tem ilSS~l1tO em 
uma ª '~"m o,lé.ay111t1 c.1, e c.tj <t ra.:;p:rnmbili-
cLl.le v.w ?o.11 ,Jtehs11'.le11 lo, que se aecccmtúa 
dt i. por cita, cleante r.~o grande desenvolv i: 
m~n~o, que.1~ara o pm adv irà desta Consti
tuH:ao pokt;?ª•. ou dennt e_ do grn·nde nio
v1ment? SOC-1:: ], que O EílCl' iflcio do reoimen 
fedcr:1tn·_o determi~iará, permitta-me S~ Ex. 
~u e eu ,diga: essa i~iterven çãu d-o poder cen-

tur p \Iil. a nom_eaçao dos membros clu tr·ihu
nal de seg11nd1i rnstancia. nos eshd 18 C . 
prologo com q1n o nobre rapres3 nt~n~~ ~i~. 
pr_~parar o accesso dos magis tr:i.das cios e1ta· 
tio~ p:i.r,i, o Sup~e:no Trilrnnal F Jdimü. 



· s:· Ex'. precisava j u'stificar este acee;j30; 
ll . mas $8 tit'IllitSSe a c_ompetencià exclllSÍV<t do 
1.·- fütad,1 p:i.ra a composiçlo de sua ma.g1s tmVr tura, tanto na primeira, como u ~ segunda 
~ . in~ ta ncia, não poeleria encontrar o elo, pelo 

qual fo:;se mais t ~1rde o mem:Jro elo Trii)uual 
ele Appellaçiió clrnmado a exercer as suas 
funcções no Supremo T"t'ibuíial li'ede1\\l . 

~
' . ··.; Em, est'3, Sr, pre.;i rleut•3, o p9n.smwnto, que 

. JLbtificava esta potr te du. ernencLL do nobL"e 1·e· 
pre.;entante; ID <\S s. Ex:. recuou mais t u.l'd e, 

· sem·quet·er, porque aeloptou um :;;:y~ternt ed e· 
·1· . · tico, que envolve urna, organisaçfü> iuaccei-
' tllvel. . 
~ S. ' Ex: , veiu dar ao ·congresso, a tmlos 03 
~ distinctos representantes, que reflectirem um 

~
. -mome1-ito sobre este projecto el J organisaçào 

ju~iciaria', ·o .. dieeito de d1zet·em : a vossa 
1 emenda uão tt·aeluz üm system'.t politico, vós 
· â cOlldemnastes. 
'. Quereis ver, senhores~ 
)~_.,,_. Quand o ; nobre representante p3la B.t!1ii1 
, apresento11 e33a ernen:fa,-depois de co mrnet
l,/ ter o erro em organis1ção .indiciaria, rele-
1 ve-me a expres:;ão, que não tem por fim 
:i\ ~ml\gtu 1-o . . . . · 

·i:. o SR. AMPHILOPHro -~·füo magô::t-me. 

·~I o SR. AUGUSTJ DE FR1'ITAS - ..• de dará 
I! União o direito de intervir na organ 'sação · 
,

1

1 dos tri l.m n 1eJ de a ppellaçio , cuja com pe-
. ten~i-1 é limitada á jut'isd ic;ão ttirritorfal, 

1 
S. Ex:. veiu dizer-nos: o tri butul fed üm l se 
com p:irá de tintos mernbro3, quantos forem os 

1 

tribun;1es de appellação, clo3 quaes sahiriio 
~por antiguidade, e mais um terço , que o chefti 
da -nuç5.'J es0oiherá entr'e O.J cidadãos de no
ta Yel saber. 

Dizia ma. is S. Ex . : dou à União o direito 
de non1ear um terço dos niembr.is do Supre1rw 
Tribu1;al Fe. leral, em <1tte11ç:'io á 1rntureza 
deste fribuual, il,,; attribuiçõcs politicJS e al
rninbtri:tt i vas, que vae exercer. 

Aqui esta, rnnhores, a c:i:1demnar;'.io eh 
ememla. 

. Si S. Ex. co ·1h~ce perfei tamen te, qu3 o 
r -~ sup1'erno Tribunal não é da natu rJZc~ el:i.

qú;;lles que applica,m as l ei.~ . do cliceito pei
vaclo .. . · 

o SR. AMPHILOPHIO-.-\pplícit amb::ts . 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS-V. Ex. qm 
é tão ini ni {O de aparte», e rrue at á pe:.liu - m '~ 
que não lh'os déJse, porque me int0rrump8 
tanto 1 

, à . O SR. ~RlilSIDENTB-Si o no11re repre3en
tante for re.:ipo tHlendo aos apa.rtes ... 
' º -/SR. AUGU3TO D] FRE ITAS-PL'J:ne tto a, 
V. E'x. não resµonder nuis. 

. O di gno r.u tor úa emenda, comprehendendo 
.;,. que o Supremo Tribnmd Feder.l i ti nll:t, com1 

n.1 ·Unii.io Al113l'icctõ:t, C.1!110 llJ, Slli.:l3'l, attl'i 
bui 1;õ ~s ex:ce pc1 onaes , q110 era antes um po ltw 
p 1litil)O, qne nã.o tinha. de applicar as lei> do 
direito priva,rlo, nns leis co :1.:l t tll~ionaes , as 
regr.is.do direito pti!1 lico, qn.:i e:rnecict at tl' i
bui,:õas admin·ístratirns; attenh i1, naturnz:1 
do regímen Cti tler,üivo, qu3 g·ir,tva em u-n.1 
espl1erLt superior, como S3nlitnlla, vi~ilao t.e 
pat'a a guarJa d;t C:mstituição e das leis fo-

. âe1'ae;, clesl:l.s lei> qne rege:11 a> rd:tçõ is 
• entre 03 E"t tdos; S . Ex:, não po l m lo mu

dar a mtueot.a. deste tribu !ial, m:u não j 1.11-
g.in lo rJgnla.r com ro l-o so nente com os 
membro3 tir,vlos Llo3 trib11111es de oppsll a ;ãi, 
motgitrMlos que en trag<1r,1m to J.t a, s 1a. ex-

...-~ Ltencia a.o es tu:Jo do tli raito p;,iva'b. p ir
mitte q11e S)j1 augmmh.Llo o h1J1111 ll dJ u:n 
terÇo , e · qn3 a no: ns 1clo va recahir sob re 
iniiviLluos de notavel s .. 1ber eslt'a,nlns á nu
gi>tr:.ttur,1. _ 

S3.nho1'es ! Oa o no~1re r»pr1sentant1J co·1-
virá, em que só ~nente esta t n•ç '· p"Lt't J d is 
-membl'11s 1ost rn.nhJs :'t m L ·is tl' 1tnrn A q u ~ 
s. Ex:. p l1'a1itte que en tre p~lra 11 ~upremo 

' Tl'ibunal, tem competen~ia s;i:rnti fic L p::tra 
julgar as que3tõ33 con3titnciona'33, pal'.l exer
cer tcd 1s ª' attribuiçõ3s, riu 3 pw l ~i c.1IJem a 

este tribunal, e neste c::iso não tem justifica
ção phusivel a entl'arla do.; membros dos t ri 
ouna:;s ele appe llaç.io, ou S. Bx. atllrma, q11~ 
este.; repre301lt Lntes cL1 magistmtu ra elos 
E1taélos t :em aco:n_petencin, intellr1ctual pre
cis 1. parlt o exerci •Jin de tão elev;LLhs att ri
bui~·õJs , e nesta l1 ypothes3, n 1ela po 10riL j u.; ti
llcu:r eos'1 fü'lulda le cL1'- L1 a() c!lefe eh na.çáo 
de a11.~·111 ent.'l 1' o triliun 1 l . com um ter<;o 1le 
membro.> estranl10s il, nugistrMul'a.. (Mu ito 
bc1n, muito bem.) 

-UM SR. REPRESSNTA.NTB - isto é logico, é 
ine~p :JnJi ve l. 

o SR. AUGUSTO . D8 FREITAS - o prJjec;to 
de org Lnisaçio j il·licial'Ía, St'. p:e;i .lan te, aj
mitte no Tl'ibuna l Supcriül' j11ize3, bm1 co:n'l 
ci1lacbim estr,tnho3 á nugi:itrt1tur,1; m is dei
xou ao clwfo clct na.çfo o direito de julg 1r da 
erutl içâ.Q daquelle3, q 11e váo S3t' in 1restielo3 
ele tã'J 11 0'.Jres fL11J cç"íe3, fi3 0a li .:;·1do o ex: :rcicio 
deete e~il'eito p3lo S9na•lo, ei11 SLU s 1be .lo ria. 

O p::>der executivo t e:11 a füculd.1Lle rle ir 
bu3ca1' os rnembl'03 m·1is disti11cto3 d1 m t
gistratnra 'los ~~s t .td os , bem c0:n'.) os m::tis no
bveis j uri3consulto3, que vi ve:n fora clell.t. 

S.e l'JC8Íl.e3 O QÜl'Oílalo, C.l:1Cle:U'.11e3 cb 
ante-mão o s911 ·1cl'i, 8, m iis rt l t ~L corpot\tÇi'i) 
poli tic 1. do p:ti:r,, . cnjo n.ss'3nt ime:1to é nec.:s
s trio, J)ltr<l ~Lrn s0 torn~ 1n etrdcti vas as no
meações . (A.poiai.los.) 

Eis as idé:1s do pr ~j ecto, ilth> cpie en 
ahr,1ço, p:;rq ne conside1'J n, m1gistntnra f0-
det'<d a s ·d vaçáo cltts instituiçõ33 eh incbna
lid>tde b1·asilei ra, portl LL ~ acre lito qu: neste 
p 1iz esta l'eservndo ao po ler ,ju•lieheio wn 
posto de ho_nra egtu.l ao qne occ up:t el le em 
to lt1s as f11deraçõ 1s, e3pee;a lmen te iu Ame
ric•1 do Norte, (.ap?hrlo~ ) , onLle s ll VOLl a 
·Uniã-0 apoz as grallCles lnctts tla Socccs;ii.o. 

Querús ve 0
, S8nhor.:i3? 

Qil rnrlo, St'. iweside:Jte, o illallt'J M ll'S· 
lt nll, pr -1side11te do Supr,imo Trlbu!ia l, fo i 
consult;v.Jo p do chefo da União sobrJ a. co:1 
stitucionnlid ide dtt c ~eação de u :n b:tnco 
nacional, sobre a leg iti mkhcle, e:n f-1ce d;t 
lei pol·itica, elo principio elo 111 '.ln'.l po · io ban
r,ado, el le respo:idi:t-lhe : fJ ,:ae em vo r;,1 
µosto, rlsci·.li '" voss t quistá'.l co n o p >for le· 
gislati vo, resolvei c:>mo entea·lerJes, que 
:1ós, po:ler j Lll li cLtrio, j nlg-.trem~s nu is t1r.le 
o vosso proci,\im3·nto, susten tanrlo o vosso 
ar to, nu nullific.uv.lo a lei, qtn fe ri e a con-
stituiçiio. · 

i.~is o papel, ssnhore1 , ÇJ_Lte. cu q·ierQ p1r,1 
a m 1gistl'atm',1 brasileira, trunsfu ·rn td.L c·n 
U!\1 cen tro, pa.ra on:fo 11~0 rle c·rnvi.lrgi: toJa.; 
as f0:·çts d L ll ctç:io . (Muito b3m.) 

E itrctanto o qne quee o n'l'.ll'J r2prasen
tn :1te ih füthia ·1 !Jner, Sr. pl'esicleute, qne o 
snpre1110 tr ibn1nl se.i t comp)s to p3l<t unti
gnid,1 lri, a lei rn ·1i.> f1.t -d , e que neste p 1iz 
pt'o lu zio 0.3 nrni,; desastroso.; elfüi to> ! ( lp1ia - . 
dos . ) 

S. Ex., Sr. preiii.lonte, m;1ni f.Jstou nrn 
esp i·rito vet'chr lei!'<lil11B !l t13 . cc nt1':ll is,t lor, l'eve
Lu1clo q11e vinln do rm1' ti 10 co n.;cr v.dur ... 

o SR. ACIIPHIL'JPHlO - Nl(o vim da p:tr
tido algum. 

0 SR. AUGUSTJ DE FH.EITAS - S. E:c. foi 
presi leat} em nnu situa;ão cons !!'rnclor,t. 

S. Ex. cre1 um tribun il de a ppellação n i 
c tpital de c:1da E>tado, para j ulga1· em SJ· 
g u11cla in.;lancia as cau ;as decid i· tas [13lcs 
j uize.; dd -primeira, es ·1u ~cido d:1s fataes con . 
::;3·1t1encia.;, Qil 3 :le3orrer.Lm, no re~·irn c n - rm.; 
sa to, Ll üste ~.\' ;te:1u de orga:1i:;a.;fo cl ·J3 tri
bunaes supo1·iores. 

Q·rnndo tenho cleante ilos ollt ~l3, S1' . p:'e· 
siclon t0, nm pe11j ic to Lb c:onstitu 'ç('í,.i do Es
tido d1 B1hh, pro:111 lg11Ll t p0lo ln :1rndo 
se:i:t'IOl' Dt'. Vil','.;i lio D ll"IUSio, o .ob:'ct cl 1~ 
um do3 m Lis re3p0i ta veis m 1.gi3tra los , ele 
urn do; mais not<tvei; .i U l'bcn nsult~s , í] Lle est , 
paiz tem_ t itio, o conse ll1 iro Luiz A11t1rn i,1 
tl 1rbosa de AI me ida (zpoiadus), cnjo3 b len to.; 
mctis se vão ac-:entLrnn l o, á nBcliJ<t que os 
anno3 -se sncceclem , qu·tnclo vejo ah i apt'.3-
sentar-se ~mn organis.\çlo juclic'.arfa racional1 
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e que obeclec.l its ex igancia:i elo meio, em que 
vae .;e rle.>en v:ol 1'81', C}m pomlo-se os tribunaes 
elen ppel lciç:lotl0 mom.onLi, com j :1izcs das 
com 1rcas visin lus, á d·1quellc, que prof'e1-iu 
a sentença, p:i r,t que as partes contendoras 
vejam com pres teza, resol viLlo o seu Llil'ei to, 
gar .. tuti1la. fL tiu:t_ liberdarle em toll:• a pleqi
tuJe, qnalldo vejo cr.:i:i do o supremo tl' il1una ll 
cLi ju3tiç:1, CO!l1 ntt.rib~1i çõ9s cx:cepcion·tes e: 
Ü3 u1.ttur·e1.a clivers:t, qL10,11do vejo, emílm 
ceJe_e á lei Llo p1'Jgcesso ct 01·g,rni>aç,1o j 11d ~: 
ctcir1 t nos ~sta lo., , vem ·o nobre rep1·es3n
ttt :lte da l:hhia def°.cl1Ll.ir a Llé.1 dà con:; 3r. 
vüç:lo cle; te tl'ibunal 11nico de se3·1rn·fa insbu
ci.'L nos ··s tado3 , leg-:tclo do reJ imeu p:i,~sa•lo, 
com toio o S9U col't0jo de centralis.tçào ! 
( rip~ia los .) · 

Foi ainfa; St•. pl' .~sidente, em no:ne d:1 uni
datle da . juri5p i'U lenci t qtu neste Conn-res3~ 
co:nbnteu-3e a dna!ichde ela nngistratura. 
. DJvo dize!' a. V. Ex:. que neste ponto prin-

c1 Q ilmeu te . . . . 
O SR . PRE3IDE:\l'li: - L0111brci ao nobt•e re

pt·asentante, qu13 ,jlL está muito excedido 0 
tem po 11us lhe é c~ncelido para clíscatir. 

o SR. AUG USTJ DE FRE ITAS - Perdoe-me 
V. G:<., e conc~eht-me alg un :i instan tes m 1i:;, 

Tenho vi)t.o, Si' . presi !-lote, cJmb.tter-3n. o 
prnj icto de da dl la'.b da m tgis tr .. Ltur,L, ~ .• tb
tenhn lo-J) a nece;sidade de um fribun .ü sa
p r0 111 >, m3io unico, 110 cnte::ider do~ impu
g-1111.lo re>, d ~ m;rnt<Jr-ss a uni formieLvle ch 
jnt'iSp;·uclrncia . · 
. Conc3desse-:i13 V. Ex: . nnis al!Zun s mi11Lltú3 · 

·e eu mo3traria a.o Congres30 o qn3 fJ i aju~. 
risprn lenci.t neste p ·iz, n )3 tempos tio su
[ l'emo tri bunal ele j Lbtiç.1. 

EntreLinto, Se; p L'e3Uente, a u 11ific11ção 
do üie.; ito n!'L >é, e n 10 pó .le ;e :, o resultado 
de um rlecreto do Go1'el' 'l0 (apoiaclos) ; ri 1111'
fo!'mi cbd. 1 cltt jnl'isprn le:1•)i 1 é ~'resultante -
legit .111 L eh fiel ex:e:;11,1ão cb lei, d L oxact[\ 
CJ.nprJlBnsão ele setl3 prJceitoJ, ( ;lpaiados · 
muito bem.) ' 

Or_g.,u1isae, S') llhorJ3, co:n sabe lori,1 a VC\:;sa. 
mag1;tl',lt11ra no; e>ta1lo3 ; eJ_tabelecei reg1~s 
ragula•lor<ts dt capactdiJ,Lle scien tiflc;t elos 
~1ug18 t1:aelo~ de pri_n1eira, com) de ::;eg1rn.1:1 
tnsbnc1:_1; hr·1n<\e r1goro:;:1men te a sn;t inde
penclencll1, otl'~ recendo: l l1 ·s as mais am p L1s 
gat'<ll1l1as , e 03 se11s Jnl .~·ttdos obeilecenl.o ao 
m·is_1~0 cri~erio sc.i ~ ntit~co em _to .lo o p ii z, e· 
1lah1 ,v.lvu·a a u!llncaçao elo d1re1to. (Muita 
bem.) · 

~~Ll niío ~nero, r.3pitn, esta nnificaçiío tl.ecre. 
ta·la pelo G·1ver110, nii.o de,ejo a Cllntinuução 
1!e3te. t r1b:1n d suyee:n;1, que n'tllC;\ rea.lism1 
S 3 Ll~ l111s neste p 11z, e.:itabeleceC1Llo n n dit'eilo 
u:ulo1:me , tr1 b11nal 9ue _mesmo em Fraoç·1., iL 
· l r~s peito d ; ~ cen l'<t!t.;açao, que itl li clomin;t,. 
na·.i cun3e { I:!_ 1 o llesider«tw n, qtn determinoit 
a sua. cre 1çao . 

PensaeJ~ pot' v_cnt111'.1., S3 nhot'C.i , ~ue com 
e3t;1 _cl'C:lÇ<t_o eh m _~g1s t1' 1 tnra fe1iori1.l, tic irá 
atiat1do o nt vel <1'1 magistnt1ir;L do3 e~ta1 lo.:; '? 
Pens te3 ac;.tso, q 1ie não podGm este3, pelo3 ee
c:ll's ·is de q1rn di spõem, cJnstitu 'r a sua ma
gtste_a~m'a nas. deseja.veis e impre3cindiveis 
con.d1çoas ele rndGponde!1c.ia, par11 que se,][\ 
g,i1aut1do o Ll1 Pe1 to rnl!v1d11i1l peh obse i·
vanci:t exac ta da loí ? 

Então, senhores, a que~tão se desviaria do 
teneno do direito, qua teem os e.>tado.s de 
ol'ga1 J1s u· o . seu p~Je t') u·.l iclal'io, para. c.\ hir 
no plano Lia org,nu ;aç1Lo financeira . 
·_ Reso ll~0l j)rimeirtt1~nn t .3 esh nugna ques
ta_o, h;t1Jtl1 tcts os est.v:los p ~Li\t a vid:t au tono.
mica, e tulo e.3tara decidido. (.'1poiwlos.) 

, Q 11 u~to ao abatimento d i mt1gistratnt<1t do3 
e,h\cloo, de que foliou o uobre reprr:.;ent:m te 
pol' P,H'namlJuco .. no vc; to que do1.1 en: ~epa-
1'.td.o,. eLl .)l ll: lon t lemlt rar. ;~ S. Ex:. que, 
qn .• n lo no esbdo chL V1rg1nw, reunia-se a 
a,;se~nbl~a ]Hra approrne a. conslitii ii,;ão da. 
Ulllao Amer1c:rn ;1, P<ürick Henry, um elo.> 
g_r~ndes propugnadores LLl indepenclencia, 
d1zta : acce temos a magistratura federal que 
se crea _n esle pacto coustitnc'onal, porq~e e 
11np1·escm'.l11'el em füDe elo novo llireit'o

2 
qne 
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· S\ll' ~·e d:< no:;s1 nov.1. posiç:io, e füç:11iv1s votos 
, p :1 .t>,1 (]Wl elh se.in. iwl epe11cl co t 'l. :;-1b1 .. rnna e 

nohl'A-: ·:DlHO é a !na.gbt[' .. Lt Lú'a do~ ll US:iOS es -
t. ·~lo: . · 

\ '. Ex. com[Jr'Ílé•1il1>,<;;1•. pre~;rk 1 t ., q11antn 
t.cr·i;i, cu que cli?.er a\nc!a sobre c.:; tc proj ·cto 
1le nrg·,1ois :ç?ío .i'tcli·; i1u·i ~, con:;n b>t·1nci·1rl o no 
om~n cl . 1. apresJn t ida. p3lo nobre cbputa,lo p3h 
Bahh; rtun nto terfa en ele dizei' no nnb;•e rni-
11i~ t1'0 cl::i. j ·1stiç:a,, cnjrn lal .. nto:i n.rlmim, e 
m:ci s qua tnclo, cuj;i. unifor111HndG d" prin ci
pios, c:1.ia, sys t.9mat' r;-1ção de icl ia:> dr~m :)cr , .. 
t ic 1S tan to i11vé.,j :1.s:Jbre o sy.;t11m n, arloptaclo 
nor S. Ex. no prnj e; to ele "Ol1 3titulç:ão, sys
t i:rn1. q11e o:itm·In :bvar so(frer urn'.1. p 'CJ'lP.na 
modific·1r;ito,, e scihre o ti 'Cret 1 de 01•g:1n i1açk1 
dtl. jn5ti;;:.t foueral, que, si e1tive::;30 n'es te 
momen to cm d'.s u.:;1·10, pa1.liri.1 J.icenn ao 
Cong1'e3:;0 para in tlici].r os pcuto:;, em qno,. 
pw~c J-me dever S3r altern: lo. 

Neste se i1 tiJo, St'. presiilent~, penniltlt>
nn-h .i., V. l<x . qne npresen te nmaemen '.l:. 
p •Li. qnü fi carioche f1da. na~llí.o comocii..'. 
l'Jito rLi nomear os nmgi3tl'ados [J:\e ra.e•;, 
m dinn t i a::;senti1nento Llo Supremo Tl'.ihnna.1. 

Que1·0, Sr. p1·e3i lente, qno fiqne .o;te tri
lm rntl l'esp::11nwa l pe-la o·;cJ lha. do ,~ mn gistm-

/ 

--
elo'.; Urt pr imCil'fi · i :~·3ÜLl1CÍ 1d1, jn '5tiça fe1.lemJ, 1 O e11tão, tPrão íeito d~Srt,p],la!'eCl3l' . a COl'O.l, O 
<'OllJO e 0 Se·1::1,1 h p : l:t P3~0l h '1. 1lo3 mornbr.u, vol!1n i tnj)A_l' ·dor libern!, a nnt_ig.:i. .c1rnti:tilisa
(j'\ ! CO !npMn~ :1. s !i''.in _1:1. iiHt nr, :_, ~ ; l':J ; tr ic,~ü.u f;iio mon•11·cl!ica, da.Jl!ln ~ u pàiz, All1 troca di.lS 
'".:; t:1 1rnp 1:.;t:t ao r! 1r·c~; t > rb ' ·h21e da ;w.;:i.11, rn ,; l 1t11 çõ::s dec:dll(!as,- u111 ·_i. RepuliliC:t çan· 
jJ ' la. !•r111 •i'ta11;ia das att l'ibc1iqiJ3J co.iferi fü1.> a trdis:tcl:1, e urn chei'e, e ·jo 

1
ds.,poti::mio se 

o.;ia Jn iliça . - · Jirmarana,lei,-e tantomaisQ'1'4ve, qn·rnto serh 
ex:ercillo it sombra- ela liberclaclo. (4poiaclos.) Ca.lo-me, en il'etn !J lo, Sr. pl'<'•Siden te, em 

n1tençilo á ordem cltl V. Ex., qne, alias, rn 
ve!on-sc de u :·1n honclnilo sem limit e.> : e, 
corno nilo sei, si tero i o:cci.sii\:? ele torn:H' p'1rio 
m. 2° 1fücussão dil pr·ojecto de Cunstit11!çil0, o 
q1ie desej o, ent1'<1t 111lo, pat'a. rlc3o:wolve1' 
os,as idé1s o em i l ti1' a minln or;iniiiQ soiJ1'e 
a. gt'ii.vn ']U3Stifo da tliscri111inuçã0 da' ran las 
da Uniiio o do::; o3tilclos. dello cliz:J 1\ co:i1 a 
mlt ior f1';1!11Jl1Cl.1, <WS üi ;·1103 r epre.nntante.>. 
'1ll <l tnntoho111'.1m-mo com a ~ll '.t alt,rnr;J.o, 
']~te, s1 qu1zcrem v9t11r pc ln. unidade 1.h rna
g1st1'at11l'a, si ']uizereni accei t:w e, t e s.vs te:nn 
cclec!ie.o, proposto pelo nobre repres2n t 111 te 
ela B:thia., 'y.; te11111 q:u mutila o 1·egimen do 
ms·,mi3~9ã_o po~tica e mlm ipbtrnt ; i~;l, q:rn o 
p:111'... an.1 l IC1011a, torn :rn r.lo o poder j ucl icbl"o tb 
Unia.o 11JC:1 p:1z de cnmprit' a suJ. Eli~s1o üe 
hoje, elevem pri1)1ei1\1 men ic r ot i r·nr o 1'0 :0, 
que ri era.m_ en1 f.1\TOl' do a1t. 1° llü projecto ,Jo 
Co1nl1t~11ç~co, onr!e es tii e3c l'ipto, que ;,i f(b1rn 
federativa, é a fol'm ::t ele govei'!lO eh Dl':1Z~ 1 

-------·------

Seohorns, eu do\To aind;1, ao deixar esta ' 
tribuna, dizer-vos,· porque é.-urn a conV.icçfo· 
p1·o t'unda, que alimenta o meu espirita , e que 
n:io o nbando ri;1: n, unic.t qnestiío · seria, que 
ila neste p;i,iz ó a . ela separ11ç~o clo3 · estados; 
A si o6t"l Congresso , qne nuuiu-se em nome 
<la._ f'i.l•leraçlio, votw ·· msu idas co:11p e3h- fi. 
urnt.lade d;i l1] •1g.1:trat111'it-""-o mais proluqdo 
r~·olpe, qLie se pó lo dGsJeclia.r no r 1·gi111en fe -. 
derati vo, a propag,1 mL~ em pro_l dos grarules 
p!'i Bcipios demo~1·aticns cJn 1 iuuara ·no Nor- te 
como no Sul ; e, en tão, :'onltores, quando estJs 
iué;i s cahirem Lút alnH eh nação, tel'ernos clB 
nssi.iti r simple3mente a conquista dos dirdlos 
hoje nsu1'p 1clü3 pela l] ni:'ío, oú a separação 
elos 03tndos ? ! . 

. Tenho co1kluido_. (1lfuóto bem , muito be 1n .)-

0 orador d fulicitélilo por pran-le 11u;nero ele 
s.,·s. repr?S ,.'n~.::uites ·, e pelas Sl·s. 1ninistros cl ~t 
_Jus1içri e clo J11·c1 ·ior. 

H.10 rlé .Janoi1'<1 - 1mprons::i N:icional - 18\.1 1 
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Pc.rque elles não veem concorrer com- sav.a it b<~ncarota, si não a fizesse imminen te 
no_sco; -p:irque não veem prestar o auxilio mas, Llepois, á face desta mqsma assem\Jléa, 
poderoso de seu talent0, de seu saber,, d,e seu veiu dizer que accei tava 15 º/o acldicionaes 
amor aos principios para a gran.ie obra po!J- sobre 03 impostos de importação !· 
tica que_ e3tamo3 elaborando; porque nao . De duas uma: -ou os imposto-sele in1p:i1·ta
veem aqui f,1 ze r a indicação dos erros, das ção aclmittiam um accrescimo de 15 º/o inte
faltlis elo governo, das imperfeições da Itepu- graes sem sa~ri ficio do po'ro, o nes te caso era 

· O SP. :E-Io111ero Baptista- Sr. publica, otrerecendo, ao lad_o ~le éa_da _erro, ele perfeitamente acceitavel o plam da repre
president3, Srs . representantes; subo verda- cacla faltu, ele cada imperfe1çao <i rncl1spensa- sentação rio-granclense e não podia e não dc
cleiramentc emocionado a triblrna., não tanto vcl corrncção ou censura~ via o nobre ministro apavorar-nos com a im
pela. perturbação n:1tural de quem, como eu, Senhores, o Corigeesso votou hontem a. ui- rniuencia da bancarotu; - ou nüo adrn ittiam 
falla pela primeira vez.en!- uma assem~léa po- tima disposição ela organi.sação ger,ü propr'ia-- esse nccrescimo e a S.Ex . não cum pria, para 
litica,a assembléa conslitrnn te de um pa1z c •mo ment3 dos poderes focleraes. Aindtt que, em servir interesses das popul ações cio norte, 
pelo -facto anomalo, syrnptomatico que acalJo pri111eira di sc ussã.o, esteja já traçado o lllrgo declal'ar que acceitava o pI'incipio .propost de 
de ler em um jornal de hoje, ex pressivamente delineamento da c0nstrucção política ela Fe- 15 °/0 aclrlicionas. 
denuuciador do quebrantamento elo caracter derc1ção, es ta já acc, ntua•fa a opinião elo Con- U~r SR.REPRESENTANTE-São interesses do 
braiileiro, da fraqueza moral qu a domina a grosso, oomquanto niio sejct a definitiva, so- norte. 
parte directo·ra de nossa sociedade . · . · · bre o modo de attingir o objectivo superior O SR. Hoi\mtw BAPTISTA - São intc1'esses 

Não sei si fallo cleante de uma assembléa que aqui nos reuniu. - do norte, m·1s são tambem interesses ela fc· 
rle amigos ou ele inimigos da Republica. Pergunto aos rne.us companheiros ele ln.tas: cleração . Desde que o norte es tá vincu1'tclo it 
tcipo'iaclos.) a fe'.iernçii'l, tal como .surge dess'.l. orgamsa- federação, 03 seus inteeesses são ielentic:is ... 
· O SR. BADAUÓ- Amigos cli1 Republica çilo de po::le1·es, já app_rovacla em primeira (Apartes.) · 
com certeia. discussão, é aquel la que sonha vamos, por que A verdarJe, porem , e que a emenda ele 15 º/o 

O SR. Hmrnao BAPTISTA- Vej0 com as- 1103 batiamos, a bBlltt fàrm'' CJ.paz ele revestir aclclicio:1aes sobre a. importtição tinha sitlo 
sento nesta cas>1 cic!ttdão> que, l'iotr,i.hinclo-se p.Jrcl.uravelmente o 1103so icleJ I republicano e apre.;enta:cla aqui polo.> retn'ose tlt,mtes do 

·' da franca cl 'sc1.ssão, vão se collocar ele em- dar-lhe 'cons'stencia e deseovolvimento ? norte ... (Apartes. ) Os nobrn representantes 
boscacln para .dirigir invectivas aos repu bli- 1 B 1stam a cliver.:frla-le de legi;L1ção e a duali- não poclerã.o indicar um só nome do rcpre 
c~no~ gcnniílo>, e no novo regimcn que se in- 'i d_acle de ma ;·btratura _pára determinar pt'e- s-,nt<111te do sul que ti vesse firmado a proposta 
st1t111u, cm log.w de cJmorr.:irem aqrn com- c1s1mente a organ1saç\10 feder.d? clo3 arl licionaes . · 
nósco pai·.-1 a realisação effect iYc\ ela repu-1 .o SR. E,puu:ro SANTJ - Agorct acl10 que O SR. S!!!ABRA.- V. Ex. começou poe cen-
lJlica füder •1. · só estas me•li•fas siío b;:i,st;uite' pal'i1 · esrhac 3- surar os que inve~tivat\tm o governo no b1111· 

UMA vnz- roncorrem com rrstl'i c_ções . !arem a Rep ublica foi ta em 15 ele novemb1;0 : quete de liontem e estit lWttl1anclo pol' conSUI'i1r 
O Srt. H·mERo lJAP1'hTA- Concor1'ern ron eu o digo e a uação o sabe. o mesmo gove rno IJ <\ pes3oa <lo Sr . mi n's:1·0 

o ·voto crint ra, concorrem com a esp :sinln- 1 · O SR . Homw.? B.'l.P1'L3Tl~.- O Congre33o, ao eh fazenda. (Ti-ocam- se oiiti·os apr,11·tcs .) 
ção ... ( 1lpm·1e,<.) menos , e in.;egmLl a v1storn Lf·estes dous pr.ua · O SR. Hii;,rnrw BA PTISTA - Respondo U03 

N<'io sei, pois, senhore.:;, si füllo <leante rle cipios 1pe não s'i') s1rficio11t"s, é verclaLle, apn.rtes do lumuclo represen tante e no LlD 
·" unrn 11ssemhléc1. de nmigos ou de ini·nigos . ; parn i1or si mesmo mo tel,u' a ftJdernção, mas men illn, tre p1'ofes-;or de direito. No pt•nprio' 

Vejo aqui um general S3 lll solrhrlos, um que, no domín io de um cl11s po:le t•es gover- f;tctn que acalJam de npontar esta a cli f-I'l t'<311 Ç'1 
r:h'lfe de e~~twllra s •m marinha, 1x>liticri3 sem · nainent:1es j<'t a:as~igrntla coi1Venicntemente.. inob>cure~ ive l entl'e o ll'ÍB !.l e o pl'oce1lime11to 
vn.rticlo e sem idéas, q 1rn n 'o t13e:n corn.gern ele Conseguimos, ao me n o~, rss:i CO!lí]Uista e, s1 cios Sr;, r apressn tn n t is çpe, ten:.l), nesta C>tsa, 
súliir 1.1 trihuna rh conslitninte brazi leiea para nos l'o.>se clciclo tambe m clete1'111 inar a. compe- e:;ta tribuna. frnn ·~a par.to exercicio libenimo 
eom fr.: nf]uez't dizer a vrmlnrlo do seu pens't- tencia do3 e3tmfos poe uma completa de~cri- cl '.1 sua acerbt critic i sobre a situ 1çiio cl'l pai 2 , 
monto,- occulh no cerebro· e3treitJ de inimi- -; minaçi.o tlere11clas... so'.)]'e a direcção rlo gover110 r0vol1icionat'io, 
gos d L p:ürfa ! 1 üu SR. REPRE~r•lNTANTE - Havemos ele S'.lb!'e a confocta do exercito br11.zil ~ iro. a glo-

. Sei que so:r o menos com [P ten t" pw;i le· .conseguir. riosa ph::i.l nnge tlo3 ci laclã is,_,o\ l 1•los. sob re a. 
vanbr a ln va n.lii·a·la it foce d0 um p:ii z, á , O SLt. HOMERO BAP1'ISTA- Espero que na n ··sS 't imprens~, so'll'e 03 1x~rtirlú~. p.) liti cos, 

"· f, ce dos ve1•daueiros rGpu11lkauos, cios siucP,- sogtinci;:i, dbc11s:;ão cons3guire1111Js, notei .que sobre ttldo , en ttm, fl11't1m-se a ex ll!h1 ç.-i.o <litiv;;,i 
l'OS rep'n ili ic i nos, dos repu hlica no_s C.'lp~Z·'S rle que vigor'o>o::l talentos ad v"g 1 r·fl.m a causa dtc p~ra nte o Con ,:p·esso, para, sob f,d:;os p.ee
sacriôcios p8l:t p:itrin, C<l]Pzes dA m:'l rrar di:> -~ rirnin -. çfo completrt e abso lutn.thts remi-is t •xtos, :.\. meh luz tle torva conspirtiçi'L'.l, em 
pela Re publica, cleterrnin:i·loà a clefendeJ-as da União e cln::; estai~os . Como ~ _illu~tre .1'1;- reunião esp~cinl, chwem ft'cin0a vazii.o o. ssns 
em todo o terreno. J\fas mw me [friso contei', , preseu LLl1te, acredito que sal1tra v1ctoi;10so intuito3 so:11hrios, a S3US se-ntimento.,; em ter'
não esb\ em mim ~ilrrnciar sobre f-1ctri qne s·.~ · na discussão fiwtl o pen::;amcn to ve1'..bdeu·o,o ril'icante revolta, emfjinnto que eu, ao suhl i~ 
!110 ·an 'o- ura clemash.rlo .grn.ve; cumfwo o rn rm ' que es tabelece O· r eg-irne n fisc,ll ace ntuada- pela. primeira vez a e ·ta tribuna, venho ili ler 
d~ver; ",,, no c11rnp·ri111rmto do dev1i.r os rectbs : m,m te repu1rlic.ino, e o unico pratica vcl S3m d1isa~sombrnd ~i, sc:n in vcctivo1 r b. Rflpu blica, 
contam-se por desvios ele r-aracter,. j per turba1;oes,110 qtnclm actual. nem os repn 'Jlicanos, o q11e rJ tlm:itlte penso 

Ac, 1!>0 ele ler, senhores, _em um .Jot'nal dn. j Mas, to!'llo 0 pcrgunbr: eea e; ta. a fedem- t1. rcS!Bi to de no.'s~i, sit 1.1 ·19;'i.o politic<t, a re ;p3iio 
1~a12 'ªque _se '.~·1 um _fo~l,:n\.em c~mm?n~~- , ção que pl'égavamo~,por que n_os b:iti.imos no do pro~eclimento pn!ilico do illust1·e minis tIY• 
I:1Çfl;O ~o.yr1111;u~ a11mve1,ai10 cl~ 'º,J?1.1:1ç,w ternpo ·clas lnt1 s,e que ~e coU:illtlllu em com- rht fazenda, o p:fo ciprtl cli t'ectol' elo conjurwto 
·d<t hgreJ,l :,1o __ r:,ta1l~ .e, ·rem ~?z; d:t ~mll!ant: prorn isso solemne, em fre1.1te do elemento tle se rviços qu9 ropnto. no prosente, de müoe 
~on;_mcrno1 ilç,10 ,ªº ::- 1-1:1 ~e 1~11. 1;? p10 .:h sepa _ · popala r, parn. C:tdu. um de nos? rclevancia e poncle t'.1çiio .. (A.pai·tes .) 
rn.ci:w .eficaz do,_ porlere~ e. pmttul e te1~1po Náo ern ele ccl'to. . SI' . pre3idente, não s[fo razoaveis, iíOl11 pa-
rai, _ fez~se um :r1?lento atüqno ao exercito - Assent~ tod,, a prosperidade clo3 paizes au - trioticos os senhores rpe extraiúa.m 0 111 8 11 
·11t'Omov1do -, a 1111prens:t· - com1.wa! l<t - , ao tonamos e livres riue yi vem sob 0 reo·imen fe- p1'i;cedirnento, esta bele2.enclo o pr.Je •tlen t.c de 
:goye1:n_o-;-- stiliornar~o ~s. b~ n q110 1 ros , un: dera.! , ex'.ichmsi{te na completa cl ~~rinação trnzer ]1 '.l.l'a o seio do Congr0330 o racto de re~ 
susp~it1s~1111_0 ataqueª !li"ni.lacle ele nm pai;r, das rendas; como affecttt o 1m.ís pI'onuociado pres .. nbnt.es elo paiz qne , em logar de promo
e lts rnstitmcões r .> p_ulJllcanJs, e, como repre- interesse ele c1da um deites just,11nento na- ve remaqm assnas acc11saçõJsao poder publico 
s ~ntDnte clelle,como repr.'.!S~ntn nte dellas. ve- ' quillo que · exprime com maior. intensidn.cle que ju!g .. 1111 cm fn.ltn., as tlesenc·1Lleiam pnn 
nho levn.ntar o meu protesto C)1itra esse;; q1n as imp 3rios:.is exi••encias cio egoismo, essa gentemente em rBnniõ8s partic11!1u•es . (;lpr.o·
nfí.o te.e:n vigor moral par.t foi Ln· pern_i!te de3cr·imina,~ã.o, qu n.~1to mais perfeita f"r,mais tcs.) Pois 1_1ão cumpr,ia .ªº I'B[l :tl1licn no qu e prl
estB çoogt'Gsso . e pr<?cn1'am º' escondr1JOS res o· uarclaril os povos ele perturb.lções e <le me11·0 s~1b1s5e n. esta tribuna, depois do cloplo
somb1'1<?s p1m 1_nvect1_var os qne fiz ~ r,~m a cla~ores. ravel snccesso, levantar a luva ntit'.\.Lla ú faca 
Republica, pare\ 111vcc.t1var o 11 '.lVO regw1en Que autonomia, que sob3i\rnia podem ter os ela nação e do partido republicano? 
sal~ador; " . . - _, .. 'o•' estados, cl~scle qne seja ·permitticlo_a •:lm po- os~ . E:3Pm TJ SA.NTJ - o 111811 110Jrc1 C)I 

S0_nhore'..' nota~ be1-i:i. elleo , º" 11111111"ºº ela der :np3 1'10r penetrar em seu tet'J'ltorio , rn- lega dá. licença para um ::i par-te ~ 
patr1a, 6Stqo aqui ouvrndo o meu protesto ~ tervii' em sua economia propria, gravando O SR . Ho11rnRo BAPTISTA - Com mnito 
nem. uma p::ihvra proferem. A frnque_z:i. ºº suas inclustrbs, sua riqueza, a summ::i. ele Pl'azar. 
rlom1'1F1 c_o111ple_t,,_1_11e. nt~; e elles,_que, .J.ºg"1.m Sll~ ·º "01·ç~s vivas 11. r'oclucto1·,os ?.,. OS r.> S 

ti - d . t · J> · t · l "~ l' " " · ~· óSPIR.ITJ ANTO - Os repu\ilic1nos aqne ES orn º' eirno_, co n ra o, servicores Oue inclerlcnclencia. que soberani,i. é ess.t ~ do R10 Gramle do Sul se1n1J1'e qt1e ,.Ob"'v l11 ... ,-
ela ptttrin. e ela Republica ouvem-me e calmn- o" ·11 t , s. · · t, d e · l 1· ,. · · · ~ " 

1 N .1 . ,, ' :i , · ~ . 1 us 1 e .1. 1111111s 1 o <t tazent .t e i, ,e- tribuna e prira ataca r 0 mimstro da f.tz encla· 
se · esses~. enci~.' ne,,a rnu ez VeJO, ,~·''l so nos que a tl esc~rninnçiio tle t'endas, como que" entretanto devo dizei' que ~i no .Q'OYem o n l~ 
uma covarcl1,t 11101~1, c~mo a sem-r z,w. elo ria, n, r .~ rresen t açfí.o . r'io·ºt'aI~clcm;3 apl'tls- 1 0• . • ·" t, " , 'l"' ~ 
'ataque çontra 03 repnbhcanos e (1, RepuGl1ca. ' Q ' ollUS lílllll~ ro~ 11CX vlll ()Ol'!si t.!ernl'-SC inimigos 



1. 

drt Republica são jnstn1:nente os ·antigos pro
p;cgand'stas .republic .. no3, (Miiitos mio apoia
dos e apai·tes.) . 

O SR . C1UIP03 SACLE3 (ministro ela j >,1sliça)
A ili estlt uma verrJ.adeira. clC,3':obort::i. ! 

o Sn. . Ho~rnRo BAPTETA - Poderá ter 
succediuo occasionalmente que, ao subirem á 
t 1· i1Juna, os l'epresentautos do l\,io Grande- do . 
Sul t ·nllam sempre se occupaclo do mo-lo ele 
::ip: il' do St·. miuistro da fazent!a, na gestão 
5'.lperiorilas ÜDl\UÇ:lS brazileiras e ex.el'citado a 
s~1a critica no elov lclo clomin~t? elos principi.os, 
attinginrlo <tetos que re 1lrnente contrasbm 
com o pensamento elo 8. Ex . desenvolvidamen
t e ex.pendirlo em outros tempos ; tn[ts si assim 
t '3m se dado, em respeito á verdade dos prin
cipio>, nenhum clolle:3 tom deixado de sig:ni
fi~al' a consi1.leração . .. 

o SR . SERZEDELLO - füio ha duv ida, e o 
Li'em tl'atado com mni ta clefl'erencia.(Apoia-
dos.) , . . · 

O SR . Hom;;n.o B.\l'TI.>TA-0 que nfo com
prehenrlo, porórn, Sr. presidente, ó r. rlistin
<'Cfi.o _ç.s tabelecida p1'lo illustre r01wesentante 
•:lo Pernambuco entre min istros antig·os pro
pa~·anrlistn s A mini~tros se rvidores cb G.eJl''
ll'ic' rlr11ois 110 15 dA novembro ; o qu~ não 
cn1111w ·hen lo e ·pa.rec~-me oxtraordin 1ria
m0n te g-r::i:ve é r!ln teullam . tom:i.rto as pro
]JOl\Õ •s do it) imig1s d;t Republica, os seus 
~rnti'.4·o~ propagandistas, que vieram r.rest 1r 
no Gove rno Provisorio o CO !lC!ll'.)ri de seu p·1s
s1;lo, de s~u s::tbr:1', ele s311 p:itriotismo. To·los 
os govemoJ ei'l'aJ11, iwinci paimente os qLie 
diri!!'All1 ns po vo., em épocas ex.c:1pcionaes e 
:f io dcpoisjnlg-nrlos l)OJ' um prisma de imp31;
t :11"1avol uor1 rrn li rl de ; m:1s e~e; erros, em 
vir t11rle rlesse <'3.l'ri.ctet' de e'i:cepçi'io que n .. to
dos enl'olve, sãn as· m·ü3 elas vezos ínn lil101 -
veis, sin:lo exting«1iveis. Sr'jrt cpmo fór, eu 
ni1o sei de ac to.3 1'1'atic:trlos pelo3 meu;, ill nsfres 
rnestr •s tl e propa.g-anda polit.ic~1, qne tirnr"1.m 
n. honra de oocup:tr nm to,p1' -nos consellm; 
<lo GoYerno F'rovisoi'io, que te1J!tnm ferido rle 
fr 0 nte a snbstaucit chis · ins'itniçõ3S repnbli
c 111 as. (Apoiados; muito bem, mi.til'O bem..) 

TJ ~rSR. R8Pf.EilfüTA:-1T1,-De frente .•. 
. o Sr.. . H ·l:i!E lV) BAPTlSTA- Díl frente. E, 
Si n.lg·1111 tem eJ'l':lclO . si ~ lgum tem ro111met
tido 1'.dt:1s, cs;;os erros, e'l~as faltas são p:·o-

' · pri:1;:; , cnmo rl.i ;;s~, ele to•los os ~·overno3 P.111 
]Pi·io•lo r evolu::;ionnrio corno o q11e atr.1. ves
s 1mos. 

Jl,~:1s, eu rli zia, ~l' . J1rASi•l1°nto, cp1A q. lerlR
l'-"can, tn.l r:omr esta por emqnn, nlo rlelinendn, 
nii.n 6 ~. ie ·lGl·~çii,o rp1 ,i nós dos0ji1vnmoo, nii,o é 
nrp1 ,, l ln. pnr qn.'3 rl r>-<penrlc rnos, rom maximn 
:1rdnr p:1t1·ioti ·n, o rp10 rle m 1is poclr.l'Osn e fe
C'l'l'h n n~ nvivrmt:<v;:i, nrn lougo.s dias de 
j.1:·opnganda. . Não era e não e. 

.A r,~ ler.1çfio, corno es ia s·ioclo fo i t:i., fere os 
principio'\ fu 11d51.men.t LO.:> tla autonomia e so-
'ller n in, rl ns es.t -. do~ . · 

V;i i ,\ V?z-De qne:n é a culpa '! 
o SR, . Ho-:1mn.o BA.I'TISTA-A n Hpa é .do 

Coug1'os10 .. 
A ~m sM.\ n1z-Nii:o . 
O S íl. Ho~irnRo · ílAPTISTA-.,. q110 re

,i eiton a cm P, 11 c1c1 08',irocich pela representaçfi.n 
elo _R10 Gn1url0 do Sul, clot,"r111i111111!0 com pro
Clf.:l'> [1, c.nrnpotonc:n, da Un ião e do.> estados 
p:i.l'a a est ipul,;çü.o cl0s80:1s rcc!1rw3, .. 

() Sr,,, AN1' ÃO D:G [i'ARIA-A emen'.la de 
V V. gr.:x. nrin Ol':l. Mmplctf.1 ... 

o .su .. Ho:.mao BAPTISTA-Sr . . pi'esidente' 
en rn tenho r!e~et·~nc1as p3ya. com os represen
tantes q~ie aqi:. t Seta dep::>scht'lOS ela confia.nçn 
do pnrt1·lo qn3 os elr.gen ; mas nã.o pos:;o 
t el-as pccm com o cidadã.o Ant:1o de F 1·ia. 
qa 1 ora, 1:1e in t~i'1·omtB , o cprn.l não repre
sA1lt.:t a.q111 l1 conn rnç:i. elo partido r epublicano 
J'JO·Q'1'8n<JensJ . (A pco·tes , mui/as i·eclwnações.J (')_ s, ., pr~sfdcntc obsiiw1. ao orador q1.w w1o 
se p J'/e rli1·1gi1· pcsso:dme11te a nrnhwn de sciis 
coitegas). 

_Acceil;o a ~lJse l'v;w:io cl 1 V. Ex. ; mas ou 
n:w po:l1::i. _cle1x:1r p~sn. 1· sem uma nota s'gni
fi::n lt 'vü a rnter1· 11 p.;:::.o qln se me fü.zia. 

_S1'. n.PRS irlentfl : i i d•zendo qu':l a fe r!er1~ão 
mLo esta sen -lo fd1ta ta l como nó3 queriamas· 
h lLVi:t <111t:1 .h n inc1)hRrcnri<\ in 'xplicavrl ob~ 
s t'vacla g·eralmente llll. conducta do honrado 
SI'. minbtro cln. faz31vü qno, d~ pois de ap,~-

- . ' 

vorar.nos com a ban ,~arota irnminent1J, veiu modo : « Cada e:;tado ·reger-se .. lrn. iic la Co ns1L· 
declarar ·no3 que acceit,wit um.i emelldü. q.ue tu iç::i.o e pelas lei:; qne adopt<lr, comta!i to que '\'. 
evidentemente ap1'•%Sará essa banca.rota . :>e or •Yünizem sob a 'rórrnD. repu i1licarw., não ; 

O SR. S'ERz1wSLw-Perdoe-me, _ni10 clesfal- contr-;_riem. os princípios cnnstitucio1He3 tla 
cava a importação, não desfnlcav[t os recursos UDii'.Lo e respeitem os direitos qn,~ esta Consti-
da Unii1o. Elle ac:::eita,v,, o impo3to addi- tuição assegura .» / 
cion 11. Pouco me clemor8rei a fun1lameLJ tar essa 

O SR. Ho'.IIE!lo fü:P1113T.1.-;{ão clesfJ.lcavn. emend;1, cuj.:1 adopção parece aSjeg1mtcl:1 pelo -, 
os recursos ela União, di;: . o nobre represen- espil·ito liberal destq, as>emblé:t. Si não tem 
hntc; não desfalcava, sim, os recnrsos da 8ido possivel ao Coogr~sso tragar positiva.
União, i5so ó claro, pol'qua Gr<t um:i taxa a.d- mcmte os limites ela federação o d63 estados, 
diccional a.o imposto de impodação; mas eles- si foi necessario consignar a perturbadora · 
falcava o coo tribuinte, desfalcava a f'ortnna p2rmissão para c1ue a União penetl'e perma
dos particublres, cuja soimna total importa a uentornente no territorio do3 estados, onde 
fortuoa publica. Pois si o imposto de impor- nmutenha a stn mesma engl'enagem fi3cal e 
tação já-é grande, si, com a obrigação di, p L- grn ve todas as forças prodtrntoras ele!' es, e3-
gamento do seu valor em oaro, elle cresce, tabeieç-.amos ao menos uma larga e3phera de 
avoluma-se, porque o nosso. dinheiro cieeu- acção para os estados; denteo clelln., com i.n
lante, o que se vê, é papel e inra atfoi'lder teira amplitude, se org<rnisa.l'em livremente. ~ 
ilciuel!a ol:irignção somos forçado .a comprar A c1•ga.nisação elos est<tdos, a. organisação das 
o ouro por mais do seu volot' l'eal, si tudo bto vinte repu lJ !L~as ... 
é ve.rdq,rle, com o accrescimo de mnL; 15 º/o a UM S1L REPRESE:\'TANTJ'J - Vinte e umft, 
que estado nos recl uzirmos,a que ,situaçglo eles- O SR. I-IonrnRo BAPTISTA - Vinte. 
espernda irnpeltiramos o povo, cujos ,inter- O SR. GADINO BEsou110 - Republicas? '. 
essr,s d,evemo.> arnli defender? (11poimlos e nao .O St~. Ho~mRo BAPTISTA-Repnblj·c ~t s, sim, 
apoiados.) repub!Jc1s, repito ; o proprio artigo que acabo 

Tenho fé que semelhante aJvitre ruinoso ?o lecestal:riece, comoprecei~o inuisiJensa,vel~ 
em mil hornrrqui prnposto, não mRis será !em- . 1mpr.e3cmd1vel, que· ni.orgD.msação dos nsta
braclo ,_ tenho fé 'qne o Congre~so , até a dos seja observ~.cl'i · a .ràrnllt republicana ; e; 
vot~çfo terminal do proj ecto ele Con~tituição , e~t.'.tdos auto :10'111Cos, livres, Ot'g;1 ni.wlos sob 
far;\. n.im)a_ muita cousa no sentido rio P.Stabe- a torrna yepubl:c1nft, o qne srto, sinii.o rep:.i
lecimento effectivo di1 regime:i Í'wl.e1'itti1o·o en- bltc<tS, v1 :1culud 'S · ~ntre si pelo principio .in, 
trenós, cabemlo aos e;tarlos a soberania in- decl1n;1vel da propna con;;ervaçãCJ formando 
dlspeos:wel p:ira se 01•ganiza1•em com a 1n<t- a granrts União Brazi leir<t ? ' 
xinrn. imlepenclenci' e rle mo lo 1pe pn.'l'i\,111 O .SR. füP11uTo 'ANTO - Lú. isso à que · 1íão 

. gerir S8US negocifJS c1m a rnaxim 1 auton'lmia. ad1mtte Lluvtda. -( Ha oiiti·os apartes.) 
Só a~sim a fo.l et'açfo SOl'a unH ree1Ji.L,rle faliz 
o per•lur.vl o:rn1. , m'io teremos de s:tlú' ,fosta ü S::L HmrnRo BAPTISrA - Cn.da est;i.rló 
Constituinte· ag-i !.ando a ir! \a. rla promp a i;e- . ohe.clec:o:J n, c}rcn111stanci,1s espeche.';. t ern o seu 
fo1·nn desta me.,m1 Constituiç"ln ,1,1,, cs~á'rrios ineio. [JrOµno, crwtdo pal:1 s ool1<1iç83 .) peculh- . 
el il101'<rnrlo. (ripoindo~, muito be ;n.) . re ~ a ~1.1 L nattir•ez:t P' y:;tcit o ao do:::envolvi-

u~r SR. R.EPRI~S~NT,~;\'TE dá. um ap1rte. i~1ento 12'.ernt elo e,;pirit~ cfo su;t p:ipulação. 
O .sr... HoJ:!El'W BAPrI:>TA - Sr. peesideDte~ º'~cb osbrlo se o1·gamsa, pois, de confoe

um 1ltu5tt'ildo representaut'l ele S. Paulo disse n111L1de com o;;sas condições peculb res com a 
qne. a Repul)Jic't està feita, que r est-1-no::; uni ça , rnbordi.nação d;1 . homoo·áDeirl\ de da 
f'azet' a fed eraçã.o, em cuj1. obra gas tnreiwis fórm t JJ 1 !it'n acloptada tn rn"' o coni uncto 
tt·es on quatro nnnos. Assim succerleril.;info liz- la s nn'<ln.dres socLle;, qno ó a. republica.iú. 

. ~ . ·(ripoi1.1rl11s .) men te,-s1 precen rmos p1'C!OCcupir-no3 dos ele- -~ !, 
l:nlbes, d<tS meclidn,s .qnP. int.ere"5'1 l11 e~pecia l- A Olltr,t emenda, Sl'. prnsirlonte, ó snb;tilu- ....:; 
nwnte a ~ste on á·~ueile estndo, a esb ou tivn. do aT t. 63 e dit. o seg11i11te: Pertencem 
liqtwll '~ 1·ogiiío, cle ix:nnclo ao clasa111p1.ro o prin - ar•s estadoJ :.is ten»ts _rlevolulas ~it iarla,s nos 
c1 1•ri.l, o riue é fn.nchmcntal n:t . C01v'Wuioão seus res pr,ctivo3 ter!'i'l:orios. c:tlJen1io it lJnfüo 
pnlitica que o•tamns a l eyantn. n~lo e, por 0011 _ sómente n.s 'lll3 exi.st0111 nas fronteiras 111· 
seg'.ninl"'.,'1 con1!11nm n. .tnd•1s O'; ostn.·lo:. C>or cionae-;, comprehewlid1.s d311l;•o ele u :n:t zotrn 
m.ns ponr\et»1 :'e2s que sej n:11 ns 0b~f'l'l'rtÇÕ'lS ' de :~i::co l<3gi;as,. e~ as rw~ .!'orem . 11 ;r~e ;;s 111•i ·ts 
fe1tn s nPstn tl'1h11n i, por 11Jct1s res' 1eit,;weis 011 ,, n 11 ·1· a cou,, t,. tLÇaQ de e~tddas do ferro fo-
sej 'm os in t.0 1·e ,•~1's •1qui rirlvo<:a 101,· r•ei'I•• 1 chi·ae~. . . . , . 
que nã,o abranjam. nfi.o affoetem 0 pii :itn cq J- ~Parecem , Sr. P''es1:l •mte, fJ!lO a clete;'n)iWt· 
rni 1nn1e rle no~s· i. mi ;.;ãfl ele g-enuinos re·Juhi'i- oao rl<' nrn 1 zonarl~ .cinco legu·:s nas frontei- •· 
cano3. ~ne 6 a proprin, fode raç?l" pnt· D Ó·;J.~em- L\1S a1m.1ng:e lei'1·1tor10 dt>l'!H~l<i.rto hrgn e q 110 
pl'e clontrinacb, Ser[(~ es.forÇ0'.:1 11 •7 1" ido~, Y;\e f~ l ' C.J l l , [IC'1r',111 3i l110. <Jo tntero~~eS e O d PS~ 
preoccnpaç0es vãs, porque são inrpportunas . en~º'".1 ~ile.11:::,rnd u:t.t~ta l,; :.i.gei coln.~rtos. est;t-

Uh1, s~i. l~RPR8 ; 8V1'A.N'T8 ~fa um a.pal'tl:J . rlos .. _ni .t~ : 1 ~~1,· 11 ri:\·(;) su, , 13,•'.rª. llU/ l l1 car-, a. 
O ::3r.t. lfo:111mo RA.PTL;TA- i~Ll ll "O trato sr. Um,w. co .np, .LwLnte rl•'-;oi•lO\'ld t de . mB10s 

p1.'esidonte, clo.i. interesso3 rlo. norte, nem' ílos 1 p :i . '.~'1· se ~vtç•;s q,ue .llre .:'ªº propri_o3 e qus 
rnte1·es3es elo snl. qnan ,,lo tnto r)o, interesso; to i.~ ~le .Ltte,iclei pau as,e .~ ut\ir 't 1mpet'tnr
ila federnçiio, os quae3 silo ihntiro;; t;into ba.bil~clacl~ <Li. p<tz ,e ela. ?l'clem. 
para uma; como pa1">1. out1'a. rPgi:lo. 03 in t r~ - . A~em ilt3so, acho pee(dl'tVel e3S3. de-brmi
resses são communs. (\poiaclns mvio bem) :Nça.o clJ nm:i 7,0 'lfl ao pansamon to exp1°03so 

O Sp .. ESP!RITO SANTO eh. um 'ap1rte. · va · !·:i.m~nte', CO!n?~se. ;~ele n111 '· ~menrhi do 
O· Srt. H•m1mo BAPTI' TA . 03 in lernss8~ t~l u~tr.:iJ? r epre.ov 11Li.1,~ elo G:ipu·1to S:rn to, o 

Jloanc3iros <lo p1iz ni'io sffo prej111iicados pelo s.r:.. l\lomz [i'. r·~ir~, q~rn~ ao a.'signala com prc
f~cto d1\ clivers.itladJ ele legisbç1o, ele que ci :::a? 0 ~o:rnill~, ~;: ~~1~0 e lile_cleim .u 'n do 
ntt·J depem]r,m (l11Jd;t!TH31lhl!mrnte. lll:l110 Vctgo, 

0 
1:>cl.o ,e1JttVCl ele lilclefllllllíl au-

. A separação de legislaçfo dc 1~81Ele dri. v:i- ·~.meu to, con r~rme as ~ecessidarles feclemes, 
rwc~ ade cio. costume.3, d ~- t ,,ndencrns, de climn , 1::.to é, c~~.roi ;11e a VOdtado . dos g?vernos . 
de rnrlustr1as, das condições meso'ogica.s, em- Acho, po, ~a1~,~· rnu1t1 mais acce1t:1vel a 
lirn,das populaç0cs. emenda o!ler~c1 la pela representação rio -

Qnauto aos in teres;es finnd ·:e3 , e:;ses ge111:dcnse, deu audo ao p~d er Cerl el'al a zona 
co:1ti11unm os mesmos, quer p.ara. os· povos do cle.c~,nc? l.e~urrs, irns fl'onse1ras , p:11>:1 os seni
norte, qu8t' para os povos do sul sem'we ços l'e c,!ltai cs a feJeraç. ,w; m:is qne rewrva. 
SL1borclinado3 ao mn.ior ou menor de~cuv~ívi- tamlJem todo o :-e2to d.o t el'l'itorio clevolutt> 
mento ela no)'ia. riqucz!1. (1lprzrtes .) p[l,ra a explor''.'ªº og.t't r.ol:1. e indu:;trial dos 

Sr. presidente, a rer1'ASe:1t:ição rlo R.io r>,strirJo;:, q:ie ttvorem a fel1c1cl:1de de po.;stii1' 
Granrle do Sul, por intermAclio do seu inra.- terras clov~lnta clentr.o des seus limites .· 
t'g'hvel delegado na commis>ão rlo3 21 a•wf1- So1)l'e.o titulo teecmro, Sr. pre3illente, que 
sentou rtivCJ r;;as emeurhs ao titulo sdrr1.{nclo s3 aclu ig ualmente en2 cl isc~1;~ão , vou füzet' 
r1ne Sfl inscl'eve-ílos est.·1rlos-. o elevo ~il.Oi', um:1·.P:3'1u,en,n.obset·vaçao. Nilo c.11m pri:\ á·Coi1-
sati3feito,q1)0 a illus' r · co:rnn'ssiio ton'10u em shtn;ça.o l<eiie.ral _e;;tab,~ l eciw nenhnnn reo-ra 
consirlençio e rez su is e;s·1s ememhs . s:ibr? aorg '11~ 1 s~ç~o do3 municir>ios. l\foito n?.1is 

A prinrnira emen:l'.1 ~onsis th nn suppressã.o nc~~r.a rlo se.1y:., cl~t~ 0 1 r exclu3ivamente aos po 
do3 preceitos rest r1ct1vo3, delimitadores rh ll~ 1 "'8 con.stirnrntes de cacbt estv ,.lo a attrilnü
a utono:nia dos estados ; de modo q ne, segnnclo ç:i 0 811 periot• Lle Psboçai', em un.i,precei to geral, 
essa. emenda, o art . 6Z fie:• concebido deste a forma elo orgnrn ::;mo mnui:: ipal,. conforme a 



feição cq,ri1c ter-isti0ct do govemo pm' e3ses Comcçarai d 3p J01:;u1llo que actmJmente, e 
niesmos pà•Í lr2s pr ife1'icla e ad optada . esper.i:ümeu te com a v()ta;ç(io de hoje, s1 es • 

'E' muito nuis livre, rrrni~ correcto, m11s t ... ja. for ·nirnrlo unN TeflU~Jlic ;t sob b-1se3 in f·)
__ p:·opl'io do systemti ·repu 1licano tlei'.<(M 1108 i'iÓré_s it<i qne ha atinei> er 1111 pe·lirl is p 1r[t a 
11eq 11 enos nucleo8 de P"Pulaçi.'Lo ambito .exten- monarr'h ;a pelo f\f1rq uez de Pu111b11 l e con ·e

, so, il'lirn:it<Lrlo me~mo,.le;de que não peetu1)e a, . lh eiro Pan li no José So :1•es de 'Souza. (11poia-
, ' orcleri1 do todo , parn a sua organisaç,fo, p:1ra , dos; ·muito bem.) 

a re1tlbaç5.Q de suas a:; pirili;õ::s . ' O?plor·o sinc0rn.mente qne este Congrl'i~>o 
s·r. pt'esi :hmte, p1·on1.111 ci11n•lo-_me assim · ti<nhq, ::tnprovarlo 1nn emonrla n. nrn ar f. i ~·() 

-..- eom·· t ·,nho feito p31a livi\:l e ·a.nt.):10 11ic 1. or- , do projecto c>institucinnal apresent1do pelo 
ga11;saçiio elos esta.-los e dos iuu11ic ;pios. ele --g·ove1·no, em rp1e se pl'ohibi 1 ri. ent rad:1 neste 
modo a lgu1n firn o::; intc1•0sses cl<c" l'e. J e 1·,i,~ i'i, .; P'liz dos jesnitas, em 0 ne S3 prol\ihh a Ct'O l· 
bl'üzileir).1 ,e, ajisz a1· eh ser frnnciuneute ami 0 ·0 çlo de convent:Js e 01·:lens monasticas ! 
dos estados, p1'op ~1 tj·mdo1' p}h sim liii erd~- Em tó•lo caso,. respeito a decisão dJ Con-
fie, 11<10 ~011 inimi.go 11;1 União. 81T.1cl11;; :111 - g· resso . 
daní aqu13!Jes que suppoem in • migo~ Lh União Si'. presiílentõ. nrnil.ns d·1s 01•:1ctoe is qne me_ 
os rept"3S31 1tantd.; qu ~ ttc.:cen tu·1i. l"s esf'. il'(; OS 't.eri m nrecedi to. c-1 .. !a rpn l. con1 o m-1'iot' br· i· 
t eeIH env.ld.1do em favo r 1fa li vre O!'ganis,1ç:"io · lhflnfisnrn po3,;ivel, s·e 1" 0111 nc~np~.r:lo de flS · 
tl'os estaÜ03, em favo r dos SellS direitOl O Íl1· Sl1111Pl03 i mpnrt 1 ut:·)~ e t 8cltn icos. nos ')~n BS 
tri"t'<~s-:;es. . 'cons1irvri sôJ •mciri , po:·qne re 'onh eço 111111lrn 

E' · urna cousn. cJ;i.ra , _r~ 11[ 1\1 paios olhos de iL1competencia,. (l·faitos niío apJia:los) 
loJos· q,1 1e, 5i pudessomos fazer ele éarht esta'lo 
uma poderos .t e l"icn, unl.lade social, tcriarnos Ui11A voz-V. Ex:. tem prm' ~do o co ntr 1rio. 
n, Uni1'io, que é o ponto di-lin iclo ll:\I'lt o qual O ~ii . R1,-ri:nrnA - Nas ~i~posiçEí.3' g·ePvs, 
conve1·ga a coopem~:fi,o e3ponta11ea dos est1idos p'lréh1, encontra -s'! o nrt. R'l ~ue p3ço lice nça 
pai.'a o nrn commtún da conse1·vação geral e ao Con QTe~~o p:-i l'a ler. (TA) :. • 
da coiltinu'.1ção he1nogeoeí, d0 nos·50 p s5ado, « .\ r t. 83 . Fica abolido o l'e Jrutam3nto 
teríamos ·a União, di go, grande, v igo31)sn e militar . 
'prospera. . (Apoiados, muito bem .) Os estarlos () ' exePc•.ito e a a1'1rnvln, llíl cionae,; coinp:ir
formctm a Unfüo, qae representa, qu e synth~- se -lrão P'JT' sort11io. 111~ 1lia11Vi pr "vio n,listn.
tisa ·o pensamento e os grandeJ int.et'<3:õSes elos menta, nã'J se aclmittlmlo a isnnçã:J pe• uJJh
estados . A Unfüo não póde ser o inimigo p1ra. rh. )) 
os que, como eu, se devotam p3lo eng1·n111leci- 81' . pre'iirlent'l o as-:;umpto cliz r ';-:;11ei -
monto dos est,1r!o;. to i cblVi) rnilit::tr, a que 111 3 orgulho 

·o SR.. ANG.ELO P1:s-r·iEIR.O - Fúi uma geave ··lo n~rt.An cel' c0mo oA!ciH I rle mwinha, com'.l 
injustiça que se fez a~ui. memhro de nma c.wpo;'RÇ'l.o 1ie~ te nniz. ;:;qrn-

0 Srr . l·loMEEW BAPl'íSTA - Tol'Dlin:rndo, pro ~0lirhrh, S311111M lH 03t.~c~rh fll\ p1trin
devo dizer, senhor .presidente, que t em ean- ti,1110,' s-e·111):'e rr;11•1i h 9 olYirli e1 ts a t'l-

;; saio rapam ao:; o!:Jstni !cionisL.1s o fac to elo el o<; o_s se1B s npePi or~s, C'l1110 rine gnvfl1'
Cougresso Nucional haver chvo lv'ido ao G :J- na·la por um só p.3ns~ 111ento ; P. 11, senh0-
vm·110 Provisori"o, que cíil'i gi u patl'iot icJ,mente r .0 s rlo C1ngre, ;;o, ri.proveit.o " o:,:rtsiãl) p::ira 
os de~tino3 do paiz clur<l lÜ O um anno, em prote3tw co·itr[t lli\n ques ti11 :11'\uh rpie n.c-
1Jlen;c ordem, en1 plena sati.:; faç·ão popular, os tu ::i,l rnente se tem levantado no se'o d1rnos3a 
po'.teres nece:>sarios pa.ra con linuar n dirigir im;w2nsa; não quero s1bBt' si ess:t plrn:ise 
e admiuistear 03 negocios ela Re;m blica . 11Vi1··in'icts i, c1ntm. a qnn.l protesto e r epillo 

Não peoso, como elles, qt1e, coufoeindo t ilo co:11 Anerçria. foi dita 011 invent:1ffo. 

· e lllil.l' i nhefros~ Não conheceis p0lo Ol'Q:tmen tri , 
o rpnn tn S'l tern <hspen•hl•' C'l ll1 'a U C }llÍ6~ Ç.'to 
de vol nritarios e ele' e11 2··1.i :11los ~ . 
Sen.IÚJl'e~ , é rnuito .Ji!ficil :td ,rnlmente cnm

p'lt'·Se o exe:·cito e ri, ;J.rma 1 i de gente 
11iços 1, pateioL1, dispo.;ta a, moeree pe l , 1J 
t 1·ia ! 

UM SR. REPRES ENI'A:-IT E- Sem o rec1·ub
rne :1to . · 

O SR. RETUW3'\-Voluntn, 1'i-1 1~1e nte e im
possível , a nxpe1·i·Jl1Ci, o t \em pt'."l 'm·lo. 

O S tL lV1onAB3 E BA tU:/1$ ilá um 11 p1rte . 
O Stt. ReTmIBA-Eu não sou precipitnrlo, 

Sr. presidente, não qn01•0 rp10 du. c n· ta [ :111-
damsntal, ela, nnsn C:J11 s 1it11ição, ::>0j .1, ba.nid" 
o pr·i 11cip;o r.la libe rr"hch s ·j'L b~rn i lfc :.t ide i 
cln volnnt<ll'i a.do , :i, i•l.:\1. cl:L co : 1-;~ 1· ip;~n ; 11 iio 
vn lo pot' e ;b banimentn; qnen qn e sn iJ;;isU~ 
comi) p1'i11 eipio, co:no these tL r.011 scri pç.'io 111i 
l.i tm·. lllfl'i nfia Cp!0l'O Cj ' IB .$) [',3cho lt ]lOI ta ) 
corno me p<irece riue a Uo :1<; t itui;ã.o o foz,ª'-' 
vol11 :l hriacl0, ao e11gvjamento. 

t<:m re. ) rçilo an t' XB l ' ~ it11, TléL'J :J:1virl:l rn i, 
seuhorns, que no f11tu1"1, <l:3pois riuo ti ver mos 
a lt0'YI0'<"'111·1icl .1<l H, depnis qus as r:ic rs se ti ve
rem n.p·11':ill0 , rl •pois 1] 1 1 -~ 11 pn t1•iot is1110 ti v·:t 
ítmrnnn t:v lo, nõlo .-1111-· i rhr.~i, rli ,12·0, 0111 pr o·plt·i
t i5w qnri rl v1ui a 30 on 40 a.nno<; 11 .,j1t en tre 
nó~ vo 0 açã.o P'1r1. o servi co mil' t11r. q·10 com 
ver•hdei ro delírio pl'ocure-ss clefendoe rL 
patl'ia . . . 

UM S:>:.. REPRESEXTA.N'l'E - Agora mern10 
hn; a hi está guc1·ra üo Para.guay p1ra pro - . 
val ·o. . · 

o SR. R ETU:\IIlA - No !lulistituth'O que t3-
nho a lloara de apl'es"nttt1' a0 n1' t. 8'! rio pro -
i:icto, \'01 mostrare i que não r epu:lio cio 
'todo o sorteio ou [t conscri pçflo milit :ir. 

O SH . MnR.ARS E BARR03 - Deve ser es t,1 -
be~i rl o '101110 nnica l'P.,Q" t'a. 
' o Sr. Rinu:1113 \-Como unica. regra pam o 
fut :1ro ; pw1 . .i~. n;'lo . 

o SR. MortAES Il B.1.n.R.03 -De3de jil . (:i pl i ,, _ 
dos.) . 

n Srt . SA ANDTt l.DE- 0 sen ico mililae 
obPig·:rtol'io s;irit o rn ellJO!'. (ll.t ou1 1·os 
apartes.) 

\ 

lJ tas a,t t-ritrniçõ .:s ao governo r evolucion·trio, Affl rmo. a V. fi;x., :tlfü·mo ao Congresso e 
h:ij1. o Congt·asso amesq uinlmclo as sn;is fa . ;ifüt'mo ao 1i1iz qnfl nrt m·i.rinln' ele g·aerril fh 
culda les. O Congressõ foi eleito pal'J, du pla R'\public ·1. pa,ra c•1iri s•il\ ent 1'<~ i hn. 16 ;i_mrn:;, O SR.. RE1'Uiirn.11.- Pe1• mi tti-m0 ttg' OL'<1, so 
missão : fnnc'.)ionar como pod1;r constit ui 11te e on:le tenho vi virlo desrle minha iwimeil'a nl10res do Cnng')'os::.o , que en tre em outra 
e f1nccion:ll' como poder legisla,tivo or:Jin n.eio ; pr::iç'.t até no P'-nto qne actualrnente occnpo, sàr ie ele r azões, ap1'Jseutan rln-vo;; um ox
cm curnprime!1to da primeiea mi ss:'í.11, agni sempee em sePvico ai:t. ivn, .n11116>1 . porcehi um emplo est;1tistico ~oht'e o sortei~o mi'lit rtr . . 
eshmo:; discutindo e votanr.lo a Consti tuiçl ,') só :-i.cto rle flissirlri1P.i'l P. rlt1'e SPHS nvnnhrno; ; A Ft'::i.nr~ cn1.n pue o SBU exe1'cilo pnr snplr•1n : 
Bl;.1zii ,oír·n. sómente (A.p ·;frulos e 1ll'io apoiados .) só'l1ento exis t" o qne h1. 0·11 tn•la pwte , P, em . ~scolll e pr1 111 <i 1ro o clo 1mrtnm "l 11t~ qne tem de 

Depois de termina.cb es3a grandksa obra 1.lo tnd 1s ~-p, cnl'p ~i"C'Õ'S: _ ~l e>·p~ito:i~ inter~ss~s \ 10rnece:' . s_)ld ,:rlo~ P~"', o r.x;wc1tl\, .º sortrrnt 
pa tr i •ti s111 0, cuicla1•e11105 elo~ i1itercs3es cio r>'lnli'nrr~rlos P. rn •l1 ~ nns1çu"1 'l llP.S~nM-;; dissi- ·cm. SAg1wLt ~' c11 l vl<1n:. P'l!S 11_e111, lm IJe .11 
piiz, CJl'l)() poit ~r l}gblativo 01·clina.rio. Por- r.l e•1r>ias nnnnn ('(11]]1!'\Ci. 11 '\111r.l)llllP.(ll\111 chs'í-l 1 P?UJOS r~1:i.s ttvB occ-~S lfll) r]f) Ir-ir eq~1nmn. 1'~ - -· 
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DISCU RSO P RONUN CI \ Ü i) N \. so:ssAo 
DE 16 DE JANEIRO DE 18\JI 

O :Sr . •-.. :e t unt"'ba (mi; ;ta attenr:ao) 
Sr. presidente o Sr.::>. nBmbTos cln Co n g'.rns~o, 
rnui.t0 pnuro é ·o qnetenho a dizei'. 

Corno os demni:i oradores que me teem pre
cedirlo, eu pertenço tamliem ao numero da· 
qnelles que d e~eja rn quanto antes qne o p·tiz 
entr·e na l ~Q'<lli• l1de, sej>1 const ituído debaixo 
de nma c:-11·ta. fun fanrr~ :it 1i.l ·. 

p .J t' isso a penas me occup ' l'ei qom tres ou 
quatro nrti g-1s da Const it.11i ~':'í.o , indui .. lus n:is 
di;;posiçues g::i raes e trausitori.ts, 'Jll '.l V. Ex . 
ac.1ba de por em di~cns1~0, 

t•'ni (•nP.i;•n,nr innrl n rl n JH'Pt '1 n.fric<J.no im br>.ri l. e m·n horneüs de rap e educação diff0ron1.e e 
inrlnl P.i1 te. ori:irnh rl' nn ~s'1 ~ prin1Air•o::; Cl\] O- desi1rna l ~ 
n()s. os i1nPtqg·1irz .. 0 s,cnrn1)1)!' tn:: . em sna m·1in1· UMA vo~ - A lei igu ~1l pwa. to lo». 
pnrto dP. g-n.1 ~s ! r.o rno em tf(o pouco tom- O SR . RETU~I B!\ - Cer tamente nfto. Pnrd 
pn so qn o;· a homng-e11P. i rl~ rle rla soci·'rln,- tanto, s:rnh ores, com a cl i~po3 i çil o l]uo cnm· 
<h ~ Corno S'l q1wr estn,11n lncer 11111 so~t.o in hntn, vaml)S · tr11lin lh:1t• ii:11 ·a. n. l'1 rl 111·~ rlo;;-
111ili h.1· pw;t r1111~ rlR r.iq l1'A o pwl) sai'1 1n nni<i o ,·· para a futurG. tbsorg,rni.s1(io ll ü 

. P.~ll'l !l t~ rrnn mrrn 'e s'"1'"'.irln1"º !4 lJ'"ll':t n. p1t1•i1t i eXr> l'r. ito . 
Pni~, sP.11110<>1'' rlo 0.nn .Q"t'•'~"'" · n::Ln r,()nl1 R- F1i. llo ;;r\·nent,, un1 rel :"1 :::i~·1 nn rxer .::! lli , po1·
r\o i ~ ;1 no·r, ri·ui._ dri nm1,,1 l1r·v;,i J'1i l'n 'p0 ln > 1~ -r·-1 ri•11nlo ni'Lo n,rlmittitn Sl)l'trio p~ll' L n. :11'1111· l ~L. 
v:ç0 n:il!h'r•. 11 1~hrr~ ·;_1 1"ns~ hili:brh ·rl n· n1 " 111~.'.' : · Senl11WP!'J . ·<. l\l 'l'inh1." h!'i17. Íl11 i1•1 . cnrnl\ tn'liS 
p.o! : rl• ílwnl ·h l " "l'l!'.!OI' rlo tr~hnlho ~ · N:1 0 l ª~ mw •n111s rl9vA e 'l i i "~ I' S'!n P'l'S 'lnl rho;rle (1, 
s~ bP.iS n~ r1ifll r> 11 lrhrl(>;; corn qne 111 d .r. 1'n111 l\'i inf1111rÍ"l; rlrivA h '1 liit11a]- 11 ll 'H':1. C>.'l 1' 11> le·> ]n . 
.znve1·!103 rln T'e.Q·i•nen rl ecnh i•lo e r,l)m q·1 A t B·n bi tos da vi rla elo 1w1r; nno 0·~,1 r tean 1b, n.10 é 
rucll\llO O actmt] g'O\'el'UO j.Hl'J, obter .Soldttdü'5 \ll'l'ltllC :1 lldO ta,nto5 in il Cid:\iJfto3 j i~ fo: lo3, civ 
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'cm1stitniçiio decidida, tal ve-z paes de familia, 
e emlmrca ndo-e>s em navios, a bot'ilo não s~ 
r<l:o marinhei1 .. os, serão trarn !,olhos ! 

O ' rt. ·SBRRA:-<o ...:.... Temos viveiros - as 
companhias 11 1~ ::wren.Jizes. 

O Stt . H,BTU:lfBA - O nobre-· colleg-a que
r.in•lo pt'AShr-me um se1·v1ço, e.; ta rle.;vii.\n
.cl:o-me. N:'io estou fol endo nrn d í s :ur~o, nã.·i 
t enho ltptitliio p:11·a isso ('via ap!Jia·los); e.;tou 
a pl'ese ·1tn11.Jo unm Eé1·ie de r<tzõ iil .f!Ul'<L j usti-
ttc"'r <.1 emellCla q1ie ' ºu otrerecer. · 
. V'oi ,,:s - . Vai ltluito bein. 

O SR. . RBTUlll BA - Lembr~rnm-me aquillo 
que_ eu h dizer: quero que para a marioh>.1 
nac1on·1l o viveiro, o deposito seja a rn<.1rinlm 
mercante, conheciri<1 po t' marinha de c11bo
fagem e, m iis teclrnicamente falln.ndo, por 
ll1ill'inlrn de costgagem. E' la, concedendo ga
i'antias e protecç1io a marinha merc:i nte, que 
se f'trbricam mal'in hci.ros; é la q u,1, em ca~os de 
necessitlade, a marinli<1 de guerra vae buscar, 
nilo só marinheiros, co:no até olficLtes. 
Ti vemos na g·uerra elo Paragua ;r occasiã.o 
elo empregai• pilotos ti1•ados d<1 mar;nha mer
c::i,1,t e . Si conc;l'lermos a ma.rinha mercante 
g·arantias, direitos, prote~çilo mesmo, eila 
chegil!'à a se r um sustentaCL!lo, um b::tluarte 
da m >l'in!rn de g uee rc1. 

UM Sa. REPRESRNTAN1'8- E' urna reserva. 
OUTRO RBPRBSENTA:-<TR- Mcts a lei ac«ba 

co:11 a líbsrdn d 1 rla cai>ot:igem. · 
O SR. RlnuilrnA - Vou lá. 
Li hlt pouco tempo uma série de artio·os 

ehtborario3 e firma1los pelo cli::itincto conie
l 'le i1·0 T•tnres füt:st os, quando em data muito 
~n t ig 1. occupou-se d't que:;t:i.o d11 c tbotagem, 
r .3sponrle1 1do a art igos tn.mbilm, no mesmo 
s ·n lido do B:1rão de Capanema ; vi q uau tas· 
1' 1'l.Õ JS , quantns motivos po.1arosos vinham 
provar a s1ci~dade a ne0essi•hcle a!1s·1lu ta da 
li 111 1., la.de <fa navegação (mi.tito bern); vi pro
v c1 r-se que o Amazon is e o Prata deviam ser 
r " ~ ·~ nt·1.r.n lns rle todas a.s bandeiras elo mundn
CJn venci-me d~ssa necessidade; 03 governo~ 
t · 1 11 ~>1utus , porém, depo is rle concediila essa 
l it1erda1le, <leram t··· es g·aranti 1~. fi1,er,u11 bes 
li'1111nias sob O titnlo ele Jll" •te<·Ç'í.o a C:tbo
b~em, que nnlliHc iram inteiramente essa 
libercl a.cle. 

wu1 1, ·~ 1·;1., P. euhri r0s, e;;quecer inte.irnnente 
o pa<sv lo todo, que nada no~ vem a·leantar·. 
E·n oci~as ião opportuna.,riuanclo trat-irmos rios 
orç 1.men tos, h ei ile pron11nciar-111e no sentirlo 
da 'JllBt'et' qne o futuro ela c:1bohwe111 nacio
u.1! seja g.1 rnntirlo por um auxiliÓ dirncto do 
governo, por uma protecção talvez mesmo 
esc'w 1hlos·.1. 

- o SR' MORAES BARROS- M;1s sempre iacli-
recta. . . 
, O SR .. RmruilrnA-Prrfe!trnrnn.tA. Não quero 

a1sol11tr1111 i, nte o mooopolto nac10nnl. 
. 1.J1 ie r·o ,· er noss·Js · i1Js. l:igos, lagó 1s sul
c1el•1S · pnr na vias ele trdas as naçõ ~s, <Juero 
ver nosn cn bota ·r.> m na alt111· ;~ rfo ser 
cntriada co1il a ele qu1lquer marinha estran
.g-eim . 

l '. ;11 SR. REPRES8:'<1'A NT8 - Não póile com
p31.1r. 

O "R: · R~TmrnA-Q1rnl'O ter c:wtez•1. de que 
o.1_nrnn 11 h ~ 1ros íJn ~ sç_n cnbflrtn,in soh o pavi
]h;.Ln nac1on d SBJlll1 twi respe1t·1dos pelo seu 
vnlor e p'l lo se_u merito, como a de qtnlquer 
ontr<i mnri1;h11. 
_ SenhOJ'fH, diri'í:o : lrn liber1lade ele construc

çã.o. Niio ha tal, vou provnl -o. 
Existem actu il mentA, snhinr!o e entrn.nrlo 

ua h•1 rra elos nosso,; portos, fazendo cnmmer
c'o el e CllSt"ag'G /11, 115 na vi ns a ve!A, e 89 p:i,
Ç! ll9te;; de maior ou menor tooelng-em. 

,- f~ x iste ao Indo desses p11quetr:)s um sem 
J111rne1·0 rle outro' rle n·l.çõ:s clifferentes, it1-
g l·-•zP.:; , fn nc•··ze.:;, a l lemfí"S, etc., füzen rln 0 
me3mo cn n~merci o, en tl'ando em compete:1cia 
co.11 os nn c1 .1nae.3. 

Po ,.ventura. o CongTesso ignora a diffi
rnl l .,~I ' rl FJ 111 nntnr-s 1 neste p;i iz um navio, 
quer a vela, quer a vapoe ? 

Porven !.urn i~10ra ri~ie o vela.me (permit
ta-me n. .ex pr~:osao nauttca),massame e polea
ms e mais a.r ttgos usados a bordo, são impor.: 
t L: los di rec '. urnen te ele\ . Eur0pa, e pagam cli
l'at tos ele consumo? 

Ignora o Congresso que na cabo-tagom es
trangeira esses artigos vee:n no bojo dos n;1,
vios qu e os trazem potra seu conwm.J, vinio 
aôsim entr,tr em compelencia CJlll º" nav i o~ 
nacionaes. . 

P.>l'ventura ign'lr.1, '1LD o3 _ p1.11us t3s tra.ns
atl>.1ntico:; ,qu :3 tonHm c;1.r.{as e.n P<Jr1Mm buco 
de,·c 1rre ..(1.w1 em Ala.;·ôt:l, to:n im-n·1 alli clcH
ca1·1·pg,,m na B d1ia, l'l.io de .. trnzem em seu 
bojo gc.111cltl qlllv1ti110e <l e carvão comprn.Jo 
mi Inglate1'ra. a 8$ á tonelada, em quinto q:te 
os nai ·i·inaeô t ·jGlll tle co1nµral-o aqui n. 2f•$ '~ 

. 30$ , trnzitlo por aque!les mesmos na-1ios? 
( Apoiaclos .) · · 
' Podera haver comp3tencia com semellunte 
dispa.ri.lacte de prcço3 ? Podera subsistir a 
marinh;1 mercarite? . 

Asolntamente nã.o. , 
Peilirei, ac9os3lharei mais tai·,Ie ao Gon · 

grosso, ém ses.sõ.s -orclinarias que fornep ao 
Governo meios de vicia lntra a ma!'inlm mer

. cante, is·3otan lo-::i. mesmo ele dir;~ito3, ga-
; ran+indo pre:nios para os n.tVioi fe itos no pai1. 
e.cLlm'iouiudo os impostos pa.ra mercadorias 

· conduzi las em navios nacionaes. . 
Ifa bem pJuc)s ri.unas, em 188.2, se não 111'3 . 

engano, ja os ec;;taleit·os cln. heroica província 
. de Pernambtwo, reclnma,vam por intermedio 
de um do3 seus dignos repre3enta1lles, q·1e rn 
ncl! 1. entf'e nó3, o Sr. Dr. José Mariano, conlrn. 
esta falt>t de proteci;ão e contra. a mis·, rit1 que 
lhe est 1 va ifl va'lindo o estabelecimento. 

-Fui en~ontrar no archivq da Camara o pro-
0ect11 em que o ' 'r. Josi Mari .wo fornecin. ao 
governo os meios de protecção a mss.i ma-
rinlu. · . 

Apresentai-o-hei em OJcasião opportu:rn, 
porque nctu1lmente o Congresso não legisla. 

A marinha mercante, Senhores, eleni s ir 
urn viveiro para. suppri1· ele pessoal idoneo a 
marinha de guer1'a : um1 deve an·far ali iarl.a 
a otrtr<t. (Apoiados.) 

Offereço sobre este assumpto o seguinte 
substitutivo ao art. 83. (Lê) : . 

« Fic11 aholirlo o recrutamento militar ior
cadri, Sfl.lvo em tempo de guet~r. 1 e sub:;tituiLlo 
p~lo sorteio milito1r, não se aelmittin,lo L;en
ç~o pecuninria nem sul,, ttiuiçio de pessoa. 

P1trag rapho unico. Emqn mto não for pos
siv >la realização d·> sorteio, ·as c:im 1r.\s, em 
SP.S.,ão ordia ·i.r ia, 1·eg11J>irã.o o mo•lo de preen
che os claros rlo exercito e 1ll\ n rmaeln. )) 

UM" SR. REPRESBNTANTE dit. um aparte. '. 
·o SR. RBTUMBA-Tinhamos e niio temos· 
Ap~rove i to ,i, occasião para pedir a atten ção 

do Congre:so sobre outro assumpto miltoH' 
consngr"do nas disposições tr>\.nsitori>t .. 

Senhores, o Supremo Tribun·d Milit11.r nn 
regi mon deca bido, não era constituciional 

Existio por tnler.rncia, 
ChJ.mo a attençi'io d,3 V. gx. pai'\ estu1far 

r,onn1.finco o trabalho [tprP.senta:lo â commis
sfüi dos 21 plJ!o meu illnstre collegct e ca
m>1rada Sr. tenente cor1l'1el Vall;1rl.-lo, em 
que crea tl"n Snpremo TribuMl _Milit.nr a 
exe:nplo do S1nrerno Tribn·rnl F'ecleral, q1111 
j11!7ue na parle militar, corno este na parte 
civil. 

r:onsfa-me <'Xi~tit• neste Cnngres3o, eJ ,1 bo
rnrla..um;i, r;menrh aprB,;ent:l.ila ~µfl]o meu hon
t'ar!o col!eg'l. e amig .. D1'. Nilo P1' ç•1n!ta,depu
tarlo pelo Rio cfo J ineii·o,tewlente a incrirnpa
tihilis~. r os govermvlnres qtB assistiram nos 
estailos á proc!am'1ção da 1-tepnhlic:i. 

O Stc NrLO PEÇANHA-V. Ex. não lel1 : é 
muito di:fferente. 

0 SR. RETUMBA ... que présiclissem as e!ei
çõ1;s e ']ue esti v ~ssem nos qu·itro ultimas me
zes 11 '1. n.dministr <;>ã.o rio estarlo. 

0 ~R.NILO PEÇANHA-E' ua legislação mon
arcluc·1. 

o SR. RETUMBA - Não hn. il11vi1la.; to
cl•lS nris sabemos, qrrnnto é mornlisaclura a 
icló " quA cnnt ··m estn eme;,cta. 

füio ~1 a <:~uvirla e declarn .desta tribnna q11e 
a ncce1t•1'1:i com pr>•7.Ar. st ella fo ,;se o-ene
ric:1, si e lla incomp;1tibilis ·1 ssP. o p··qnerfo e .o 
g t':lndo,d rsde o chefe do Estado até a.1J ultimo 
"overnador ! 
- Não admitto,poróm, it)compatibiliclades· par
cia.es. e, pot-tanto,vóto contra a em'1ndn.. · 
. <? SR. HERMES DA FONSECA- As incompati

b~l1da.des fiearam para sel' tratadas em lei ot·
d1uar1a.. 

O Su:. RBTUMBA-Além de qne, como be:u 
-diz o meu cc,1 11.ega pelo lUn ele Janei1•0, _e:;~'1 
rp1e,tãnde incomp .til1i llktcles 11:10 vn.e -rna~s _,. 
S'•r tratMLt p3lo Congl'l'tiSU qon~tituinte p >!~ 
qne está d0terminacl0 que seJJ. trataclt\ em let 
ordina1·üi. · _ 

Sr. presidente, o art. 2° das elisposiçõ33 
t1';Ln.sitorias fa1nbem me cliamóa uttençfio. "-" 
A'1i, e:n paragrctpho unic:1, se dão por aµpl'O
v;1das t•>1.h.s as pa t~n t•1s, to rios os posl0s, em-
lim, to,l<>s os actos ]Jrctt!Mtlos pelo Governo 
Pr11vbol'io. · 

Não pol'ia eluvifa em votar por est3 ar
tig,,, mas preliro votar para que s.>ja tratado 
em lei ord inaria. 

o art. 12, Sr. pre3idente, parece'-me super• 
fluo, em vietude dttS ernenda.s sobre o art. 84 
e seus pdragraphos, que venho de apresen-
tar. · · 

Senhores, sem querer m·1is occupar a yo3sa 
n ttenção concluirei, não o meu (liscurs::i, por
que nã.o faço discursos, mas a minha s ~rie. de 
arrazoadas argument !Ções ou de idéJS so
bre o elemrnto militar, sobre o marinheiro 
e sobre o soldado; e co:1cluo, . pedindo do alto ~ 
desta tribunn,· nã.o só ao governo actual como ' 
aqnelles que depois. Vierem, uma lllliC>l. provi
dencia : derrü.mai a instrucção, ensi1F1i o 
povo a conhec3r S'lus direitos, p1·otegei o 
homem que cumpre o seu d3ver, castigai o 
inimigo, quer de11tro, quer fót'i1 do pc.dz, e o 
Brazil terit. tanto; def'ensot~es, tr111tos solda
dos, tantos marioheiro3, quantos ;siío 'os seus 
filh os. 

Tenho. c0ncl ui do. 
Voms-Muito bem, !'nuito bem. 
(O oracloi· d abraça:lo e muito comprin<cm

tado.) 

DISCURSOS PRONUNCIADOS NA · SESSÃO 
DE 16 DE JANEIRO DE 1891 

o SR. ANTONIO AZEREDO (pela ordem),
Sr. presidante, antes rle ter fül!ado o St< re· 
presentn.nte rle Matto Gros30, eu já hwia pe
diria a p·il a vn para manrl>tr á mefü uma re. 
nr3:,entnção clôs h tbit.tntes de Sant'Anna do 
p,rranahvha. 

,Ag·111rdo-me pw~ frntar deste assmnpto, 
11'ep01s. po rque clese.10 antes ele tudo dar u•na 
lig11ira. re,;;po3ta an di:;curso do Sr. r1;pre.;en. 
tante por .!af:to Gt'o3so. 

Sr. pl'asiden te, ji ou vi . dizer a.qui por um 
representanto que 1 Matto Gross::i bem po-
1li•t llc'1r ar!str 'cto it. Bnlivi~ .. Agora ouç·1 dfaer 
qnr. o e;tndo de i\.1atto Gro.,so pôde ser tamb::im 
seranr!o do resto. ria. . União. Feliznrnnte, po
réltl. nqm nm , nem out1·0 tem v1lor para 
tant,, e:n 111011 estido. 
. Dovo. r,zer nobra este Cong-res.'o que sou 
111suspr.1to par.i. f .!lar da clembsã•1 do Sr. 
g-eneral Antonio i\hria Coll lho, pois, que eHe 
foi nonwa,.lo gover:nador elaquelle esbclo a 
meu,]Yllido . -

VnzEs-E' fo lso; é fal;:o ! 
o .SR. ANTJNIO AZBRffül - o p~dido foi 

meu .• nnicarnente meu. Appello p:tra o Sr . . 
1n11i1otro el11s. _reh1ções. exteriores, a.ppello 
p.1r:1 o ~l': m1111stl'o. eln. JllSLça, appe!lo ])'l ra 
o ex-1111111stl'o rio 111ter1or, o Sr. A rbli
rle~ Lobq, e appe!lo 11ar<t o g flneralissimo 
chef11 •lo Governo Provi.;orio, qu3 tinha ontro 
cun1licL1to. 

VozEs-E' f.• lso. 
UM SI<. REPRBSENTANTE - Elle foi n.ccLl

marlo. (Ha 01.1.tros muitos apartes e sussiirro.) 
VozBs-Vamos ouvir. 
o sr:. /'..;H~NIO A ZEREO'l - _E ess11 nc

cl ·'. m~ ç i o_ fm f,nta. pela ass,;mJ1léa prov·incial, 
cu.10 presidente era um dos tnes hai1rli lns ·1le 
qne S. Ex - fo.11011, e elle "cceitou ·n acclama
ç~.o. F'oi a assemblé:l., e foi it C;tmara munici
pal q<t e o proclr:mu•nm, cn.i'!Hi·a municiµal 
cnmpr:sh elo:; ~.m1gos politi cos r!arprnlle; e ,_ 
valh<"1ros, que o nobr·e S'lnad ur chs~i ficnu de 
ly1 nrlir!os . (D!vei•sos apartes interrompem 0 
oradrrr .) 

O StL P.RESIDBNTE-0 nnbl'e representante, 
ten lo pedido a palavra pelei. ordem, só pó .Ie 
fazer algum requer:1mento de ordem, porque, -
p~lo reguneuto esta. flndn. a hora: do expe
cltento. 
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O SR. ÁNToNro Az1m.Êno - Sr. pre3i
_<;lente, esta.é unn questiio odios.t, u:na l1 v,1-
g-e~ n de roupa suj a, qn:i nã.0 clevh te1· sido 
trazida paril e' te (;l1ngres,;o ( :iiitito' apoforlo;) 
e qüe en ::;ó t rMei forç ,1do peln.s cir·cnmst<UJ .. 
cia s, porqtw jQ.m:1.is at' t'<Jstarict rnra o re~ i11t11 
do Co·1gre:;:;o Naciona l unn que:;t:lo, que não 
t em va. lo1' 11enhnm p;1ra o me:; 1110 Con '\füS-;o, 
'm<11> .1ue tei11 g r 1n•I.e. valor parn. o es t<.L·Jo ct.J. 
J\fa tto Uros,.;.o, perticnl tr meute. 

o SR. PINHEIRO GUE!)E3 rlil. 11111 np·ute . 
. ' o SR . A:-ITON!O AZEilED)- V. l·~x. nií·1 
p.ócle falhr, Jinrq11 e não é 1·eprese11ta.ntc legi
t i-mo . do e:;ta lo rle J\'htto Gr.,s;;o ; nem lá 
estavil. por OCCaSifi.o d:1s eleiÇÕlS . r 

ALGU:-IS SR~. REPRESE:-IT.-1.NTi'JS DE MAT1'1l 
GRo-s"3o- - -E' tão legiti mo C)mo V. Ex. (Ha 
'oittros apartes) . 

o SR. ANTOYIO AZE RED') - V. Ex. re
pre:>~ntã. seu. tio ::rovernn.dor. · 
. O SR. P1rnsrnENT"1- Ohs3r vo rro nobi'e re

pres3ntante' que a hor,i do expediente es t<t 
finda. Si tem algum requerimento de ordem 
a fazei'... . 
. o SR. ANfüNIO AZEREDO - Sr . pras i
dente, quando se est:\ ofl'enrlido é nnt11m l 
que se atire nm reptorl est Lorde'n ; se po
r ém elle envo lve nmri flffens:i. :i. qu3m .qner 
que seja, eu o retiro por mim mesmo ante~ 
de receber o desagrado por parte do Con
gresso. 
, O SR . PR1rnDENTE - Peço licenç1 p:i.ra ob
serv:a r ao nobre r epreseotr111te que o Sr. se
narfo1• Aquilino do Amara l, dentro rh hora do 
expediente. mawlou á me>a Ll111't declarnçiio 
sobre a clemissã.::> do -governarlo r de M tto 
Grosso. O f1obre r apresentm1 t ' pedin a p 11:1-
vra pela orrlem e es tá f;11lanrlo sobre esse 
assnrnpto fóra rlo temrio devido. · 

Si o nohre r,opresentante quar discut ir a 
qnestão de l\1;1tto Gro:;so, é preciso que obte
nha do. Congresso urge nr.i[l. , 

o SR. AN1'0NIO AZEREDO - Pois en t:i:o 
r aqueiro °" V. Ex. q llA consulte o Co 11 g:ress11 
se me concerl: .15 minutos par.i responder no 
~r. Dr. Ar1u11Jno do,Amlm1l, c11j11 no·rie jJRÇ" 
! IC;-;10<1 p:ir'.'' (rnunc1m:_; e pam,•justificar ch
po1~ nma rnpresentiçao do e3L1do ele ·J\fo tto 
GroS10 . ~ . 

· U~r. SR_. REPR~'iENTANTE -A poiaclo; feem -
se conceduJo aqm a muitos. · 

. Posto a rntos o req uerimento rlo Sr . Anto 
ni o Aziv·e1n, i1ara, qne o Cono-resso Ihe 'co·i 
ce.la._ ~ 5 rninntris n0111 rh re>s n'1~1 rl or ao SI'. Di'. 
Aqml1~0 rlo Am 1rnl e i1Hlificn..r u:1rn. r Apre
sentaç w do estado de Matto Gro3so, é appro
vaclJ. 

··O S1~. PRRsnrn:·nE- Tem a p:1.lan'a. o Sr. 
Antomo A zere lo. . 

. O , Sr. Antn 11 io Azereclo _ 
Sr'. pres:dentA, nn rli zin. qn·0 Alll 1·0hçii.o an 
~·o ;'ern~.dor dn estv!o dr, M;1tto 8Pn ;;s1, 8011 
-1nsnsne1tn, p11r1111e foi eu quen1 ~mlici ton a. nr
rnençiin rl e ·«. r·~x. p11•q. :vmell P. n.ltn cn.rg·n . 

o C:R. r AF.TA'lO D!<: ALBUQUERQUR- l<~m r!e
ses P"l'" de cn 11 ,1 .. 

() S ~t. AN1'<1_:rn A 7.ER~n1 - 8111 rl•'!S ºSJlArn 
\l•~.c:11s1 0 11 n·,o , o.qne e ce1,to <'> r1;ie v . Ex : 
S""ll ·110:1-'.1. pw:l. si e ena s:ilicilei par:i O!l· 
t re:n. 

() C:R. CAE"I:ANO DE ALBUQUERQUE - E' 
fülso ! · 

Vozr.:s -A rxpress1o nã.o é pn.rlnmentrir. 
o SR. ·CAE'l'ANO DE AL BUQUER.QUE- N[o sei 

porq ue . 
UMA. voz-Pelo menns ni'ín é nnliila. 

·· O 'i tL A.N1'0Nrn A7.ERRD1 - Eu 1>St:ivn. 11 1 
ser.retn ri:t rL1 interior no do•11ing-n 17 •le nn. 
vem h"o rle 1889. q·rn.n•h V. E x:. fni li\. sn.lw· 
se tinha ~ jcJ , 1 nnmelv.lo governador elo estadn 
ele M:1tt•) n rosso . 

6 C:r. rAB"N'iO Dl~ ~LBU>~U l<:RélUl"-T<; ' f-1rto 
mai.s isso nfio 11rov·1 que eu ho~1vesse solic·: 
tn:1~ n. nomeaçJ. ). V. Ex:. p.u•e;e que ni1o é 
log1co . · 

O SR . ANTONIO AzEírnn1 - Est:i.n rl11 
.V. E1C. no dia 14 níncl1 ao '!a•lo do Sr . A fTom;n 
Celso, era natura l que não ss lembrassem do 
seu nome e que S. Ex. S)lici tasse a s·u~ no ~ 
lllC8ÇÜ.O , 

O SR. CAE1'A:\'O DE ALBUQUERQUE - Eu cs- 1 O Sr·t. ÃNTo:-iro io\ZER. ~ DO - C-bu ve u n mt-
hva ao lado do S!'. A[o9so Gu!sa des•.le . ni,tro qne me 1111ndn11 l10;! ili ;;a_r rosse co~no 
nrn rto. ro.<s3 e nií.11 o co11seg11iu, nií. • p:Jr']ue eu rl 1s -

O SR . ANT.lNIO i\ZEllED'.l - Se:1do en por- · p:i: iln de t:.deu lo.-; e illu;;;tr·;içfi.t> (mio apo1a,/~ ) 
Lwlo, s ~ . l'l'tl :lldt!Dt .. :, i11s11.;peito à 11 0111e:1çãn 1.1al'.L t'.Lwr -rne r Cül11!1 IC:i [ht1• iJ, cu u:;1 . ler. ~i;: 1 0 
elo :'«Jv.cr1rn•ltJL' de l\htto G:·o;-;'>, p:i r<p.ie a. so- do:; 11 1 attogro;;s·~ nse ;;; , tn .:,; po :·q11:' tc :li1" bi to 
l:c:t'ci. (apo iarl~s) , pi:;,;, tlel'e11Ll.1r· us nnns algu:: :a cuu;;;:i pelo es1ado de l\ la tlo Oro.;sa . 
a~ni~·o s <l.-'·g·1 ·e:.liclo"l C•lll1 u:n t violen°i .L _1111 :1c 1 Tenlto arn iµ·os cldrlic ~t• l 11s , e 'eutre elles o 
vi, ta dentro de uin pci r larne11.to. ( Ap ·>:rnlus .) Si' .. ·\Dt.unio II i111 ·iqu,·s ile C11rval llo FdTO, 

Sr'. pres · , l er ~t 1 , ele vo c 111t h>a t' '.'º. Coa- ehe('e do p u·liJo 11 :c1o ual e í] ll3 V. Ex. ~l 9vc 
gre;s'l qu .~ . u.~;;: 1 11 c·Jmo en lhvui ,,;,_1 1c:,t:v.lo a ~on l i ec ·r. u g·o,·e r:1 ,d0l' opp01,-:;e radtc;tl
r-rn r:ne.u;no elo ga ne rnl .\nt~:i10 J\far1 L c , ,_el~o. 1no.i ;1te e i1l1rl1lll de port<L e:11 µor t ' !Hl'il s -h
~ol 1 c1 te 1 Hll)un1 ternp'.l de ,101:; n. s11a dem1~sa'l , citar ,1po:o em f,lvor de ou t ro caucl1d,t to qu21 
e a. so l1 c1te1, . porq 11e os ,,;3u; exces;;.os no e;t.Ldo aã , eu , . 
rie ~fatto l.l:ro:;so erfün ex tr,Hirdiiml'ios, tinham , , ., N 't-l.S ue 
·lttin o·i·lo ·w "l'Ó.O nnximo de i11te11:,iLh-lP- e a O '.>R . PnHElR.O GuEDE>-. as C[\,I ' _ q 
' " · ' 0 ' ' . V '"" r' e"e!Je d·1n t1ell es a111w1 1~ C'll9 Sl\.O os 
pr<JY;.t es t:'l. na ~ pr;sões qu3 e l le fez ult 111rn- . · ,~ :. · , :' · .. .' ;' . " . ~-" 
men te, não se raWrnrlo nas anteriores d:ipor- t.b,.1w_: , e p~o i1 ~ l que consto l"-º· 

t·iç- , .. rlon1i ·····o-y· e su ' oensõe .. de fun ccio1n Yo7.E::>- Oh · 011 · ' Ovo , , o., ·0 º- ~ ' - o · 1 A' ERE o Sr pre<i·lentr r ios publicos . . ::;1;i . J>NToNIO z · , "D - ' . - . , 
u ::;rt AQUILlNJ AilIARAL _ v .' Ex. dAvJ vou por t Tmo a. est<to p<tlavr~:1 , co~110 meduh 

prolest,;r 0;~itrà' 03 Jmncl'.clJJ 0 con trn 03 ve- · <J!le me ac11nsel hr1 a prudetM.a. l\111 resu.no 
11 

~ , L11rei qu3 os taes hanrlHlo; e fi.lsa1·ios a que 
lElvOo . [' ' ' !' r.• ,- , tr ' , l1omens de 
O SH .. ANfüNIO AzER.Éno - Está V. Ex . se re_'<·•rern ::;? ·,c~X. s.w º' . e~ 

.. ,, rep .:i tir essa e;iJum:iLt que 1110 lhe fiei nrn1s :nfluenc1 ;_\, de l\fotto Gros,o ... 
bem. Nií.o e~tou fazendo um di:;cu rso c:;t•>ll O Sn. Pr::f1Ú,1Ro GU8DE> -E de cil .. 
defenrlrrnclo meus ~ migos, tão accremente 0 Stt. ANTO:\'IO Az-;;trnoo - . , e si SS. EG:x. 
[l.ggredidos ·neste recinto. qnizercm expei·i:nenbr a stn fo.rç·:i e valor, 

d ..;R. AQU ILL1'0 DO AillARAL - Tambcm os deixemo3 l1']LÜ os . IJ OS30S diplomas e vol-
tenllo · t']li1t 'S ao est.ido , para .i isputar no v;v·e leiçã.o, 

O SR. ANT0XIO DE AZERED::J - V. E:c t3m nã.'.) com esto ou l~q n ell r. govertutlor, es te 
03 melliores, m:1s 03 deix<:i .pJ.ra si. 0 ~1 aqnell e rcguLi rn<:iuto elei toral, m1s com 

Sr. prP;; i clt~n te, os homons rle qne tra tou o a ho:Jesti•l ·1de simpleo monte e a vontade dos 
rrnhro rep ·e;;ent inte 'p:11' M . .lt to Groso1, os noffJ:S CJnterraneos .- . 
taes tres lnndiclo.,, foram os ]i roc:1rados por 0 Si< PINHEitt·) G UED-S S~ A infhietici.t de 
..;, ~x., qUltdo,r·etiL' 1!1clo-sech ca pita l de :3. \' .Ex é clwichao S1·:. J\'n t•rnio ~1u'i <t . 
Paulo, foi a l\fatto Gt'0s;o ape2sent 1r-.;e c.1:1 - 0 ..; 11 , ANT.JNIO /\zi;mEoo- Não pos ,o con
dicl:1to ao log 1r tle s311 [1.: lor . Fui co: n esses cluie, ten ho q·rn re>pon Jer o -ap ~l rte elo nobre 
fres h omens, OLl pelo :11enos com clnus dell e.,, rep rJsenf;tnte . Wio fo i pl'acbo , infl tl3_nci:i do 
que o governa.lot· contou p ~tra orga11i:;:tl' u:n Si· . ~·onerai An tonio Maria. . l~l lc 1rno tem 
dirnc tul'io com .1osto de !2 mernbro3, elos ho- in lLÍonci'.1., t eve a f'or.;:i pJr si e a bJyonetta . 
•nem 111 'tb import·1ntes elos tre:> p:1rtidos d 8 
l\'ht tto Grosso , isto ó, do couservacl01', elo li- O Sn . Prn1rnrn.o GG8DE3- l\Lts foi nccla-
'>era l e do repuulic<iuo, qu& era en tão muito rnncb - pelo p ivo (o u:ros ap cirte). 
pe1ueli.o . [•'oram e,;ses 111 es•nos represe1 ~tltlle3 o Sl1.. /\NTO'i!O i\ZE11.ED0 - sr : presii.lent•3, 
riue procuraeam e~se; banélirlos pwa n. eHesse e im po33ive l c-Jnlinunr neste ter1'dllO qne 
a11iarem,.po1'que eram a forç:l. no esbclo el e acho det,Js te.vd, impo.3-;ivel 1mrnno ptra se 
11a tto G ro.;so. manter u :11ct t!i scu:;s:lJ n·Jste augusto recin to· 

En t re ta:1 to, qu) nclo es~es homens deviam 0 SR. AQUILI:\'O D) ;\,;,!ARAL - V . Ex . r.iio 
ser os primeiros a d ef~p ·l cr e3ses bandi1las, rr e obrigue:\, dizol' 0 molivo p::i t•que fui pre.;o 
n ~ ph rasc do nobre r eprasen taote, são hnj e l\1anoel Murt inh ~ . 
_03 q no os aggr ith m, por ri 11e 03 · bwi:lidos 
q'\,,. rini '"'!'"!'' li~>w-se n. e' lei pn." 1. fazer :i. 
eleição de Matto Grosso, uma eleiçi'lo que não 
rJprds;:Jta va a vo nta le daqne ll e e .• b ·lo , por
•1ue en~rn os ele itos li a, um que li estiva, qu e 
t1e rn eshclo e que foi , como mem!)ro rio p:i r
lido lbben l, red actor elo orgão · clest3 
p:1rt.irlo; elo rp :tl se p1ro11-3e ; o ontro 
n1rn c:i. ti:l ln ido f\n eshvlo Lle l\fa tt o 

;;1 ·0.,so, vei11 p:l ril. c:i. menino, for·m111 - :>c , es
t••\re 1n capit11l de S. Panlo, ahi rc~ p·ii it.i-:a. 
e frii rlepritnilo provin ein,I p:-do p1rti lo c1n
·ervarlor, se1J"lo <JUe o ui ti mo n 1111 ·n, vol toa 
10 RStado 1le ~fato rtrnS:;O, d opo'~ cl-3 for·m~rl o, 
nenl1u111 vn lo1' tinlH lá e f ·z-.-;e P.le!!rJ r n:1i c·1-
:nente peln. fll l'Ç t do gener:i.l .\ntnni o Mrrria 
r:o:, lh o, qne rni.o po11poa es rurço.1 e vexarn 1s á 

111 pul ·,çI" rn 'tt<lgl'oseuse, pa1·a conseg uir o 
..; ''.1: 11 r! P. .;;irle 1·nt it :n. 

O S:t . Pr 'l 1rnmo Gm-:nrs -V. Ex .. foi ele ito 
por 111e el le o cn n.,en ti n (01t!> ºfJS 11p1.1rM .<) . 

0 SR. . ANTO:\!O AZERED"l - Ag1·n·IPÇO a 
V. 1i:x, este <li_) ir-te, e e"t•i u- llte rn1:iilb:ii1110 
~rato por ta ma n 11:1 gent i lc,za . 

Mas é lnm que V. Ex . :;;aiha q1n es tou 
elei to pül'í]Ue O goveruarJor íl ttu nP [JÓ'le rler
rot l' ; foi eleito pelos dous par· tirlo;;, elo go 
·1ernacl11r e co ntr1tr o ao govarn<Hlor ; reú no 
IS 1lins r;LCÇÕ8:i pol iliC:\S do e::;la!IO, apAS[\I' de 
inver n0 11DVJ31'JlO Provi~or·in u111 111i11 i-; tro 
111e m:rn !1111 hnstili ~ar a rnin 111i. c1tn di la turn, 
'o ~S8 com1 f'ussc, e iist"sse o q1.1e cii.< tnsse . 

O SR . PrNlrnmo GuEo r>s - foi.o é ex;tcto ; 
V. Ex. fui lllLli to recuHuncu ·:lado pelo mi
nistl'o . 

o Stt . ANTO:X-!O Az:mED1-- Peço a v.' Ex. 
1ue pttbliquo 11:ulquet' r <Jco 111111 en·laç:io q>te 
11.Lja tle:;s J wiuis t1·u, porque c'.lm certllza uüo 

e cu1nu V. Ex. o diz. 

o SR . PINHEIRO GUEDES-Bem que V. Ex . 
con fossa a r ecommenclaçã.o . . 

O Sa. ANTO'IW Az1m1' 00 - Diga o que 
qui zer; o Sr . Dr. ~hrn Jc l Mur- tin!to e.;t it acima 
d1J qualquer su;peítu.. 

o Sn. A:\'TO:"IIO AZEREDO - Q·mndiJ eu n.qui 
Lles1.1lei e:n co:np1n hi 1 dom ·u illn3tre nrn;go 
Dr. Joaquim Mnr tinlt::i , 03 se naLlores de .M 1t~o 
Gros3o e out ros repre3e:i tan te:; p_:wa. d1;; -::ultr 
p :i la. im prensa ns violeucias do ge nern l_ .\n
to:1io l\l 1ri1.t Co• lho,· o uobrJ sen -.dot' n 'l.1 se 
apr· ~scn t o : 1 ; co:no é rine agora vem r.ensmar 
o l1ove1'110 P1'ovisririo por t m· dernil: tirl o 11 go
v&rna.•lor . di1.e·1do qn r~ "· · 1~x . commetteu vio -
lcnci<ts 1 ( Tro.~a · n -se aparies.) · . 

S1·. presidente, rl·~ ixo de p tr te twlo J ~:iO ; 
rnri.s o nohr•e rop1·rs•11it nte rp1 e hxon ilr[\ll de 
lnndi· l.o~os meus amigos ele i\L1tto r i ro~so . que 
a:;sigrte u111 n. row:>11s.-tli la·l1; , · 11 i'i.1_ p"rnntA o 
Cu n !Tesso, onde S. l ~x, tern imm· 11w l ele ;,onrla 
S. Ex . é in vi olavcl (apo iwfn,) m·; s 1n ím- . 
p"e tH\. nu em juizo, p •rqne la q~1 .,ro vAr como 
s1 h irã. lev •nt1wrlo es, acn ln111111 :1 (mit't 'l liem ) 
qu·i :J.t.i r.,1, não sóm · nt ·~con t rness9 -; rlht.in ctos 
C<lv".l heiro~, m 1s co11lrn a pop:1l ·1ção in !eir<t 
de l\htto Gt'•' so rin r. os neo: 11p 1.nha , porque 
sã.o as ver.l:Hbiras inflaencbJ.s na11uell11. parte 
d:l RepuhliC'l, nã.o peLJ. r·o 1·tun l,, ma.> p9los 
serv iços pr.istndos a ~fotto Gro ,so . 

Sr. presi rlc11tq , ch11rna1io a este terrAno 
ine,pe1'>t·lr1me11t·i, ri~ so qire~· 1. , vo11 dei:rn_l-o 
p"r.1 e11t1·ar· 11 0 1·onto p:1.1'>1. o qu:d pe li a 
V. Ex. a. pa lavm pel<t orrlem ; e o::;te 8 o S':l
guin te : 

Não s"i si o-; h'i.uitan te; d0 m n !iicipio rl:3 S:i nta 
.-\ 11 IU cJo P tl' il ll a.lly' 1'.1, COllSidel'<l m-me 111'1ÍS 
como seu repre:::e1Jt >1 11te rio rin e í]tl íl lrpiee 
ont1:0 . l~ u, p0··é111, recohi de l:i 11 :111 repre;,rn
tn1;ão na •1 L1>Li el li:s prole -; tam contra.<t v1olen 
ci;i prc1 t 1c.lda pelo gove rnador 1lo ~ stado de 
Gopz, ma miando in vndir o tcrr1 to1'l0 de 
l\fo tto Grosso . 



Des le t empos immem:Jriaes . o ii11perio 
S-:Jmnre m;1nteve o ri o Ver-1\ ·:., a11 t ig-.1 rio Doc,3, 
afl'iL;P, JJte do P;1.ra1rnhyha, r.o llO ffmite cntl'O 
ar11iellns rlu .s ant ig.1;; p:·o1·in :ia3 . : 

Entretanto, o g·overn:irl.or 1]e r;oyn7., rlPpoi~ 
d:1. pror. l a m~çio <ht r~ e p uli li crt. 9ne.-0 ~1 lo [1zer 
u·11 .. \ .1 r~·n111qnt o rle se11> rl o1111'11os ulem 1lo 1·10 
;\pnrc\ , estH.be lec:rn nm ti i;; ti>icto pnlici·t!, 11 0 -

liBanrlo immrirli 1ta.mq:1lP, as res · iect i v:i ~J n.uto
ritlarl es e nrn a.n·r,nt\ 1'is~1 . I qu' sr, npre.)'-;n n 
81'11 :lJlO:JPJ\11' -:'e "r]o }lO f' t ·> r\13 S._ ílo ·.nin ~· rH, 110 
r iri Par 1n·1.1J vtn. dw tt'ro rln t0r1• t ·.1r10 dr, W tto 
r.J:'ns.s0 , com g1·an.le ve:rnmo pira o:; sens lla
bitanlcs . 

E;; ta ' :i rl1it1•:1ri o:Lv1e, Se. presirlen te, p<i le 
5GI' 1fo rnn es tns rons~'11.umch1s, pnnp tJ vem 
crnar ent•·e nriue)l es d,011s.-estarlo.,, tuna P?li
l ica cl J (] i;;;e DQão, rio ocl 1os e repre·;n·lws, 

i'"z·3 11do com rlna o est,trlo (~e M;1.lt? Gros:m 
rine sernpt•c entreteve as 111n.1s es treitas rola 
ç1J;s 1.h ami5«1le co m o est :rdo de Goyn.z , 1'0 -
si n t·1 - se e empregue meios pa ra J'e.,tab::i lecer 

. nquillo que lho pe1·tence o quo lho querem 
usurpar. 

As,im , pni:l , em nome rlo3 ln.liitnnto:; rfo 
111 nnic1pio rle ~ant' Annn cln Par·n11 n.1 1 yb ~, q 11v10 
:,t V. E\'.. es ta n;1resen tnoão, petl indo nmncle 
iDseril - a no jom d ela ca.sa, . 

Fnzenrlo, 11ort .. n:lo, min1 1~. a reprcsentnç'io 
rlos mr 1i.:; <ii:i lincto:; coa nte rra-nens hn.hitantes 
d ·~ SanL'.-\nnfL rio r ·1ran·; \wbn, p1·ot1sto CDn 
ti'a a nsu rpn ciio que o g·nverríad01· 1le G-» yttz 
q11 i<r f;1wr · do tcrr ii'.lr io de Matto Grosso. 
(li iiito b(.111 .) 

DISC!JR"O PR.I \IU~r:I \D.') N 1 SESS}i.O 
DE 19 DE JANE! lW D~ 1891 

O Sr. J~s:pi'»ito §r1.nto - Pocl i. ~. 
imlnvr;1, S1' , prnsi. lente, p·1ra i·eforil'·rllll :'t 
rnn 11 eir;1 por qne o Diri rio Of!ici(ll rez o re:õtuno 
elo clisc111'so prnfer~do na se:; ão do ante
llontom p2lo iilnstro 1'<"pr es01itn 111 e rle S<i.o 
Pnulo . di'cll"~o em qnr.i s . fi:x., verr1C"R 1vlo 
c:h niollo aceri imo o rwo-"ecl in1 (Hl lo il o governo, 
]0v.1 nton. no s•- in r]P!' t<l C'l ·g·1'PS õo 11111 ver
dadeiro corp·o ci o 1lo! i :to cont1'<\ aqnellcs qno 
l 'nh nm [eito a. l'•' ]ll1lJ ' i c:1. 

Nc;st. :s conc1iç1'5r 'i rlirigi n ~-Ex. 11111 n p~l'le , 
cl ize;1do que, si culpa pn 1J,.r i ~1 lt nYPr IJl·S'.l, 
i1~1rtb ella..inst.nrno nte rlos S1·s . rópul.11·.c 11111• , 
a q11crn so enlrC!!Oll n. dirPcçií:J rlo p·nz', logo 
n(:ó3 n revolnç ' o ,-J., 15 el o novo:-nhro. 
· S . Ex CPncorrlnn mm n n;r>n <1rrn't0; 011-
tt'<"tn n to, no f'Jio.rin O f(ir:iril VO'll o r r.;:11 111 0 ~ 
niío est :\. p11hlic ·rl;i o nwu npn•·te: -:iprnn s r: l11 
se diz que. ref•rrnrlo -~'e a npn r t.0 s por 1rn 1n 
lla·!os. s. Ex. ilissern rj\1e P]! e. nt'.1 '01', n'io 
tinhn mcrlo 1!0 P.!em::- ntn rn i!i b1r ( 11 :1 VL' l'1brlc 
cli :.:sn llill g'lle !TI tJ>:1 t011, Ó rill RS[ iÍil rle íf11 (l nin
·g'l1 i=>Jl1 S3 prpo;:cnpnn) , 1n·1~ qu e ~r1 1 StH'l'~·i. 
.;qp1e\l1'S repu 1•lir:inos qno t111ll 1111 ~ t !o o! •r1 -
g:1Jos ;1 lt.!:!·i;· j;ing'irloi ao carro cb governD, 
:;ub o do111 i nio eh e3po•la . 

Si S. Ex. t iv2sse foito s9111el l1111tP. níllrm~ 
ç.i.n, elLl s:i r in. l'B'fl m rli·ln, poe ap.1rt0.:; volt •)
lll "nh1~ . 1rn s :ip:H-tPs nini l n cnn v 1· n ~ td 1n , qr10 
('11.linvh de nt.ii'íli0 -ll10. <10 111'\<h q11e S. Ex . 
nfo t Pria. mein rl e se m:i nt"r nn te n •r no e1·11 
r11 ie ostr1vn , snb prn · dr SR!' cnns'r!R :'nd >i n sn:1. 
alli1·111 nçii0 como nnm rnêm cxpa1Lfio de um 
n10vimer1to ini t:vliçfJ . 

o St-t. FO:\'S.SG.\. HEIWES-E l Ct'Íl respos ta 
na Ll'ibunu. 

O Stt . Esr rn.rTo SAN170-1\fas , si S. Ex. 
::issim níll l' l11:!sse, ni'i.o SP l e1t1lirnri n, tn.J vn?. q11 r , 
prornra.nrln li v1"ll' ~en s amigos rl ~-:~n. nr:
c.,~nrã.o . cnmmr1tm·1a nlnmnros:i. rn.i11st 1çn, 
pr~·t .. rnrlcrilo cnnsi ·ir>:·nr o g·rivi>rn.o t<r1«0·1i t1 -
nn d0 no PIAme nlo m1! 1tn r. que at8 o presento 
1 em p1•oco lido corredtDmen1 o. 

füto faz>"mns ~qni re tn linções, niio [;1-
zernos u p1i r·e i,-i:Jrl i ,~n ções , o fll11 sen 1 r~t 1J ::i.n tn 
•·~:·11mp to nfo cuH11rn1~ R~nio dnq uil lo qn~ 
di:r, rN]P i lo n0 hrne flr i '> rLl n:i,:s·1 patr·i:i . O 
Jll'L·pr'oque ;>qni f;i !la n<'ste rn nmr.n:o, q11 ;i.!1rlo 
8 . i!:x . mesmo tez ve;·bemr o Cn11l:!' l'esso i n
tcíro, corno tendo sido vilipencliaclo Yotunclo a 

moçã,o exp1icatlva uo i!lnSL!'e Np~0esentante 
•!o ttio Gi·:in1fo do Sah o _orn.dor, ó uln dos q1rn 

DISCURS") PRO\TUNCI ÁDQ NA SEss:w 
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votaram coutra eSS<L muçilo . o ·isr. Luiz Delfino - Sr. presi.-
0 f.in Onrr.1n·\ - \Tas o~ rwatlore'l niío r e- dente, 0 Congresso t!eve. e~.t ,11' . 6~"'1.çud.o das 

vee- 1'1 'r~ · r·~ sq · no V•,lns dücL1('.;03 ; a responsabi- lon~·a s disc:us,ões do ordem, que h".J.8 J1 to-
lirlacL.l niio 6 dell e> . · rna i·am 0 t <> mp') qtnsi todo de ~xpylien~e . _ 

o SR. E -Puurn SAN1'<) - f' el'diLo. Foi, j :ts - f<:u po:l-erfa · csperar p1.ra.. Í~ ' l <W .~nn1nha: 
t :1 nrn11te neste ponto qne o 1111llre l'J [lres0·11- sem qua llouve3se rnc:J tWe ll!etlv3,_ v 1 : t~ .. qLic 
ta11te ele~· P.:ln lo p1•0cL1 ro~1 v01·ber.tr o Con- o que o te nlvi <t di z 'I\ s~:ic!o i:r1P·11 t,ulte, 

to 'l<ivifL, só me inte1·e0s:11nd1v!du111 .. rnente- .· g'l'e>SO. t \ ·J Mas, obtendo a p:llavrJ , aproYtll ar~me- ie 
o:roi f!U:3 n[o ó bom ;1 11 ln r tJ>nta.1vl<1 j 11 

- '· J • 1 11 e e .a · ' · l 1 t rl "SldS ~n ;s tõ3 ', <Jae 1m' Ll ·10·11 .111 i r e,1 q . L':l wlo no Jorna l do .Co1n>nercio lG ,l?n ·em 
ril!nn \ri e5>•~ s f: tc tos e tr:tl '1.n:t0 '.[.} levant ar o'dbcm·so, que no di:.i 7 po cor rente. 1.01 pl'o-·· 
urnas ·rio de co :1do:m1nçõBS rn.1 11s i. '1'.;, q11a 11 do 1 nuL1ciado neste 1;ecinto Jl ·J lo . St'. ministro ~a 
o.ó tyat'.1rnos cl~ 1 econs lttn: t' a p .~t1:1 '~· E:1 P?- jusi.iç<t, digno repre~ent :1 ute. du est 1clo ck.:3ao 
der-rn. dEe1· entao ao 01wlor quJ cotava na. ti t- ·Püií lo vi em meu nome, cortMlo um per10Jo 
1J1111 ·1, que si honve a1 gr~9m ~ue ton::is~ i par'.~ •le s. 'Ex'. por un: apart e, 9ne nii.o rm . meu, 
cl1recta .n:1 q.11ella nnçao. SL l1,01ive <tlg~e.1, e qne, se nd,1,attern tni.omeupeu.samen to . 
que a rnspn·.1ss~ . Cm .J U3larnen,e .º elem~. uto Ouando se. presidente, r ecebt a honra rlc 
civil, fo:'f1111 just~i.meute os ro~ubt1ca ~103, te/ urna c'.1cl ;ei l'n. nest1 Cong1·esso pol.o es tado 

u~r Sn.·. RrnP3.E3!~NTAXTE -V . E.\: . v eja 
que se est ;\. r eí'JrirJcl<J a um r esumo . 

O SR. í· ~:.' IIUTü SAwro-fostanrnnte; eston . 
•ne baseawlo co :no já. db~e, no re3umo pu· 
lJlicado e uo ;11\e fo i dito. ela t ribuna . 

i\I 1~ . disse o 01•:ulol' qno, cmtrct rnto, ell r 
l'-'ct·irnini. ao e!·em.'3n to se1·vil que as~im pro
ce leu s'.l '.) o do1niriio da cs1nlh. 

S~nhor'3S tenho v isto povo3 s:1jeitarcm-se 
' • 1 · . J. ao j1:g0 do ü0:n i1;io d·' c~pa1L1 ; n~ · 1 s e. d' tSLe, 

lastimavel, consirlero 1msmo vtltp~ n !10 qnP 
i·0pu blicrt 1103 acceitem os encm•gos. elo_ gove rnn 
pa•·n. pr 1ti cfLr aquel l 1s a.ru1trar10ilades, que 
s. Ex. vr.I'b3rou, porque a. 1s t.•1 fo :'am fo : ç 1do:s 
pelo do ~ninio cl ::t cspudn . Ji "?o nobre repre
sentante cJmo é cscorr·egaato o ter·1? ;1 p th
qneltrs <JU9, e111 vez elo de.ixn!'em de lado cer
tos re ;on!h1entos e c:rns1d0r .çõe; do am:1; 
prr•pr'o, tr::i.tanrlo r!e concor1·e1· para qne .s<".i'.1 
q:1 :ulo antes pt'<i1r:11 lga•ln: a nosst Consttt u1 
çio, pl'O ~ u eam :trJill en vore:lar no terron o ele 
con ~t a11 tos l'cc1·i minaçües. 

E' o <]ue t•·n110 ;i, rlizcr ao illLJStre p :'op~ 
"'11Hli,t:1 ·úqneli e qne cli.1, ser nrn r cipubl i
ta no. ;,ri~ i:i al 11est::i terrn., o .mnis. antigo cl" 
to'los os r.Jtm'i\ic,rno?, rlri f;orte <Jile : r .-puhli
cano co:mi el lo ó clifficil encJntr~w neste 
p iz . 

l_;;n S.t . R~:PRE 'JS:H.\NTE-lnconte .il :lV e l 
me.1te roi bom r eyrnlJ!iea nc; em 186 ! ji o 

O Sei. . E;Pmn 1 S.IXTJ - :'Lb sou S!J a c.1n
C'11Tent e , 1n111"a p:'O\llPdi t er pa r,t rnim e3fo 
fr·nnt;'io de s:ll' rop11 !il ic·rn n rlri tido ·; os tr:mpr; '; 
f101'Cj'l8 SUO f,Ji .. J e;t~ .QlH r~cri n]WCÍ rp1n ~ g'O · 
ve rno 1110 :1 r..!liC.) ntw SCt'VLl pJ rtt clmgu' o.
desti110; do Bi·nzil. 

U.u Sti. . R sPRBSE:\'TA:\'TE- E ' uma d is glo
rias üo partido republicano cm S . Pt1ulo. 

o SR . E;:plfU'l'O SAxT.1-VV. EEx: . <ll'ci ·larn 
,Jpsb. qu : stão, qual ú o prim :iro ·e quul o 
ulti mo . 

C;u Srt. R i·3Prrnsu:~TA:VT1'1 - Ello apenas 
disso que crarcpul.Jl iéano hi s torico . 

O Src Ewazrr.1 c:AK'l'o-ílec ln.1·0 nj1encs il 
V. Ex. qne, rp rn.11 1]0 1'-'Spo nr! i :.; o np tl't A. r1n 
illn~trn rep!'1lsent.:1nte, respon di a 11m;1. l'P rri -
111 in·•çiío q11R p i r a nós W"l'Í:l. d 0 s 1grarlf1\'ol. Fi 
zerno-> n revol11çfio e P.11.lr<'g:imos os d•"stin n~ 
ÜfL r r.p nblic·i. aos repnh li ~a n o~ . procnr~ n .t o 
npo'a l-os com o 11111 de evitar o clerr.:marnento 
de sangu8 . 

Enl·rr tan to, o i111r;tre r ·1wc;;1,nt -1 nte r! P. 
e; . P;:nl,1 se most1•n rh.;l'o;1!e,1te rorn esse 
f:: cto, o í 1101. i~ ~·l o ri 1Jsn rlo.; "n1HP.3 (\ 1. hi ,;+o,.i :1: 
i ;sn fLO pauto 1\0 di zei' qne nit·J e·dste l ibe1·
dw1e S'll'll se1· reg-ach c r1 111 sn ngne. Nilo 0 
nxn cto, e'itá eng•u1 ·1rlo o illustr.; pronag·:in 
dista; S. Ex . mio s \ l ombrn n eh vrrd:1r!Air11 
orientno:Io do 11 01111111 no secnlo XlX. , a qual 
con'listo em coll11r·1u ncim1. do n.11101' proprio 
cH in te:·e ;se' n ·\cio·1 .cõ, e, des te mD ln , p"n
cnrnr enz ra,11do:;el' a p:l.tl'ia; ó e;tfl o titni •) 
nnis nobre qne po .lerú roco:nm3wla,r o ho
mem ii. postcri<.luclo, 

1l0S>rnt 1 Cütlnrina, procur·e i cumprn· c·1m os 
com os rne ns deveres, ligi d()S ti. es ;e rn:n1dut?, 
cotrio,durante 30 anuas, os p1'~cm'ara cumprir 
uo oxerclcio de minlta, profls~ao . . 

Yi- ·ne inopiuacln.111.3nte n.r rancarl o a to 1· 1:·0~1te 
de icléas , em qne illuminava o meu esp1r1to, 
ll fl'Sl1 l11'go µeriodo , o p ' r a. serv11· 1.Lº moL1. 
paiz, ao no'.'o paiz, sanhorrn, roclee1-me -~e 
,uclu q.u.cr1to po:fo1 es'.)larecer-me, para nao 
·11e·1Li r á mi;slo, cpe nB t:n '. m s1clo c:in· 
flafüi. . . 

D J plano, como tod?s ?S illnslre3 me,~1bro~ 
des:o Con gTes3o, ass:s tta. aos cleb::i.te,, . ~U'S 
u•rtwdes que,tõ~s do proj ecto lia Const1tu'.Ç'.V), 
1 ue or.1 se fe1·e111 ne~LI cas1 . . _ 

Toclas a3 q;uestões const tuctonaes S<LJ_ 
s3;ias e i:;Tavrs; mas Jen t re elbs.algum~s 
t e2:11 ma'ior cul m inancia, agitam 111n1s o esp1-
r:to rle.;ta assemb\é]., ap:i.ixnnllm, ioteress:i.rn , 
·~m gr<'to m::ti01' por·que \.ü 3m em joq-o ou os 
1J si n•Jl eh Uniiio, ou os cles twos do.> 
estado3 . . 

vau tre estas questõ3S de 01:,Jen? s~pel' t O l'_, a 
0rO'ani saçiio jL1clici-> ria levou a t r1bu1m as lll~ 
te tu o·encias rn:.ti3 cultas , e m" is hem p ee pa
rn da~,o 3 gramles rne;tres da sciencia .juri~li cq. , 
º" . magistrados cheios de - experwncu, e . 
s::i.lJer . 
D~1S t1i:>cus3õ33 a.rrebenbrum d nas correntes: 

urna ,, f;tvo1\ 0Lür«:1, contraria ao proj ecto d ei. 
Co:1$tituiç1ío, qu3 81'<1. llíin:ll o pl'Jj<Jcto elo 
noiJ:'o ministro da justiç:i, . · . . 

Uma con vi çr:í.·1 gTanrl·· , 11111 ext1'.l0rcl mar10 
· e11t111 1~i:1 s rno tornavn. gloriosa n. arena tlo 
coml1atr, e glol'ioso; 03 cornliate11t r1s . 

Ou<tntlo o nobre l'epresenbnte ele S. Paulo , 
11 •11\ d s Q·i o!'ias •l a RepulJlic:l, fl-: ura., riue ha 
muito tempo sq t!e;;bcava cnm 011tra~ n:i. pro
p 1g<111da du regillrnn ll o.ic1 ~lo;nin · 1nte, .co_::10 
!"' ' a não - qne:ra r a ca ckw. das trn1fr :çu JS 
l!i~torie.1~ o glMiOSlS , qne ' c •~m pO$lO o pnvo 
;»tn li ::; ta it frente de tmlos o i pl'ngrnsso3 
"ºc·ac,; . se di1•ig ia á t r i'. fürn, um frem:to, nm 
1-.ir; virne11to g-eral, uma s·ensn.ç11.o i11d b iv,1! d 3 
t:11 rio.,i1 h rle .l0vantrn1 rpwsi totl <l o Cnn .;resso, 
' J o rn ll ocou jn'l lo á tr-iiJun;:i., que i:i. S"T'V ii' de 
c:11•1·11 tri 11!i1pim! do orado!', onjo silencio er;~ 
p·• r:\ o r:ougTe3so nilo um enigma,. mus um 
i-1 fol't11ni.J . 

s. l~x . corre>nondeu, ou excarl:rn me;; mo, 
à e::!pect \ti VLL gcrn!. 

Tuclo o qu e havi.L de el'ildicç'ío , de mage3-
tn.rle na ilkçií.o, de equili l1r io ·11a phl'ase, ele 
!'nrça na r\.l'g 11m P, 11t,1 ç1.o, de nl'gncia no ataqne, 
tle e1Hr ofa na defeza, S. Ex. empregou , pn.r-a 
n.rranca~· o seu prnj 1~cto sa l ~-o as fo r111idavei:> 
ten~z·"S dus seus i111png11nr1ores . 

Houve nrna occ.t~iiio , em que o il lnstre 
r .>. presenb nte de S. Pn1:lo, .len ~1 m trecho 110 
di ~CU"SO eom r1nc o p :--1111 eH' O HílP 'WitclOl' chi 
C'> ll rerl (>J'n ç.iio rh Allblnanlm, em 187(:\, 011 2et' ~ 
l'ill'rt o J{c!cli:;bg:. 

\111nrn1l in.tnrnente JiLlo o t recho, 11111 elos 
di2nos represe11tantes ela füthi~, o Se. Am · 
plti lo iJ! iio, interromp o:1 o .01'aclor colll csto 
<1parte: «Como isto é granc11 e Q'et)e"o.;o ! ~) 

O sr. mi nistro dõt jns! iQ<l, coriti-1111011, affie
mnn ill que tuclo aqudlo a penai desvehwct 
a !'orça. 

lnteel'Ompi a. meu turno o orador, dando
)l!O t~rn ai1oimlo1 e acomp:rnhnriclo-o el o 
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fl. lgnmas plfrase.; no sent ido, n1 que o Ot'í:ltlO!' . DlS~a;RSD P l~.o:~c~~CI.\DO -)L\. SRSS\O D8- do~ fr0V<.'l'l10S CJnlr.1 os guvcrn~u.ios, 
·1Q [)~~ JA.:iE U.1. DE 1ü0 i . Í.Jl 'las c:antrn, O.) í"r~l t- •)3 .. . .. J•Olldo nwa. · 

O illu3ll'a, representante ela l::lahi ~t, eshv:1 
então ao meu hclo, e' a meu belo estava 
t ambem outf'o ill ustre repre3entante de Per
nambuco, e nessa occ:tsião dardeja yam 
apar tes. cb to :los os lados, sobro S. fü: . 
. i\fas nenhum r epresentante, nenhum mem
b!'o do CongTe3so fez 9 elogio rl. it fo rça , 
nenhum republicano o Lu'ia . Foi urna ca
lnmnia da fiüalidade. 

Quando S . Ex . disse, que o cliscuno do 
chanceller de ferro,. quef'o .dizer, do impe
radol' ela Allemanha, revelava ap31Hs o t1·i 
umpho clrt força, acomp·1nl1 'i- o, porque 
nos publicistas moderno3, em todos os histoc 
riadores, leio, que a confederação d ' 
-Allemn,nlm soffre a acção de uma corrente 
impe.tuosa, que a levo. para a unidade. 

Os povos e 03 soberano3, pMecern ou .vir um . 
co nse lho ~h1 hb toria, um grito de angu·:;tia e 
de necessidade, que ve m elo .fundo dos tempos, 
e leva a .fi. llemStn ha ,· pel '.t voz da Pru;;sia, ú 

· unidade, i\ hornog-eneilhtde . 
A Prnssia para esse conseguimento tem 

aproveilaJo t udo , mesmo a nú política da 
Au;tria! e as SLUS difficuldades internus . 

Hou,re um temp·o, em que Ber lim , F!'anc
fort, Leipzig , Stuttgard eram comó que · o 
C3ntro, em que se agg lomera vam a. al'i::;to
cracia do tal eu to·, os grandes artistas, os 
pllilosopl1os, os p_oetas, e 03 sabios. 

Focos i;ol<i1los reverteram a. sna luz bri
lhante e vari.Lcb, sobre o resto ela idle
manha . 

Munich t iulrn um cm1cter especitl . Pelos 
seus rico;; rnu.;eus, · po lns sua~ g·ülr,r irts d8 
qnrtü ros ele todos os mcstces a f.trn:ulos . elo 
to:hs as e3colas, pelo -n umero rlos seas nn
gniticos rnarmores, tornava- se nm ceil tco es
recul das IJellas nrt<B, on: le naciouies e 
est.mngei'Pos d .o on · par::i. i!lstrnir-se e t er 
mod::lio3 superiores, on p.mt vel-os e a;Jmi.
ral-os. 

Hoie, ·ú mn.rg'e:n do Rheno, DHsse!rlrwf t;i va
lis::t com Mn:1ich , e por' tod•t a p;wto da ,\ lJ ,·)· 
manha , como para unil-:;, nos laço'\ mais 
subti ~ e ri~·orosos do homem, ús nMnifo~laçõ.'s 
(b int·"ll.igench, p ll'h1111 . cl8 toclos o3 po :1 tns 
so:n li:rnP-se, corno no3 gr:111de.; t empos de 
Go3the, em \Vcimar, e ... 

O ~R . PirnsrnE:\TT@ - 01.Jservo ari nobre re
presellLtnte, que, tenrlo pedi,Jo ;i, p;1.lavra [Bl» 
o:'fl 1111, não pó.lo, a pretexto de falhr pel·1 
0P · l ~·11 . l'a:t,<rr um di:>cur~o no gencro do qu1J 
está, fazendo. 

O §r . B,§.2 n a a, B i.n· i:· '3to- Sr. 
pee, i lente, é 1le.wiLlo tle t ecla e q<t<d·jUOl' pr,1-
teni;ão i1ne venho occnp:ir e, te po~to para o 
qual des tllCOLHno a honevo lenci;t elo meus 
concidadi1os; e, si não fo,;,e 1n r, ~olidarie.J::i.d e 
polit ica, que devo manter, d ct<tl110$, que re · 
spdto, tlll'.\lmente, o cumpriment,i de mcu.i 
llevet'BS civicos e milibres, -en f'ng ir.itt, com 
certeza, ao co:nmettimento ele prender a ::i.t
t8nçiín dos i!lu :::t r e~ membros de:; te Co!1gl'es;;o. 
(N17.o apo ;a ·lns .) 

Quem, como eu, se;:i\içir.is, ap 'nas r 2ce'1eu 
co1üo solLl;tdO t\ !11>tis elemental' ed •1caç i,u, o{i,n 
póJe nutrit• a esperança ele contribuir pa~·a a 
r~ l ncid«çii:1 elos importantes pontos ela Comti
tuição, que CJl11 t tUtlt ha.IJilida te te3m sirl11 
di scn ticlos ot>st e Congre.;so. (Ntío apoiarias.) 

Lembro-me, entr.etanto, que tenho clevc1•,,s 
impo:;t1is pr, lo l11f1.!1dato que me foi conferido, 
que tenho preceitos a r espeit;1r, preceitus 03tes 
que natumlmente sã") upplicuveis n, t urlo'i 
aquel les que toem idéas po li lic;ts a dAfien·ler 

::ieullores, b ;111 S'.tbeis q11 0 ao sold elo é pre- . 
ferivHl 8ticcumbir ,iuuto i sua q:rndeira, a rh::;
rtmparnl-11; e este dever ~e impõe ta,.,hem .a 
tnrl" o qnu,lquer ciLlauão, seja qu :ll for sua 
funcção. 

t:<:ss ' " rnõ:is, un icamente1 moditlcar,tm mi
nha iw~s ·,n ç,t ne .tc1 tribun ', que aP.::i.ha ele se i· 

.al)ri 1 han ta da pe!o orador qt~e me preced,,1I. 
St' . prnsidente; pretendo tt';itar do um /l'"llt.O 

da. Cun::;t1tuição IJUe_ tr _, ta ela 01°ga.nis>< çi1o do 
exercito e d,L arnnda; é, porém, mi!ih<t con 
vicção QUi:J outeo q 1rn lífll l:l l' CL>lleg .•. o por! ia 
fo7:Al' com 1n;1is proficiencia {w7o opoiada), 
muito principalmente cprnndo vemos nesta 
CongTHSSO clis!i nctos miliütre3 , chefe3 nohtvei~ 
pelo sen talento e il ln.,trar;üo . 

Th1 Sr-:.. RF.PRE 3F.?i'TANTF. - Como o ora1!or. 
o SR. MENXA l:iARHI!'rO - Tratarei, pois, 

elo <trt. 83 da. Con~titni çüo e do art. . !~ da, 
tlbpo3içõ3s tt'a.n~itol'i<t :; , •iuo 0stn,1ielecom os 
1noios <.lo pe0encher os cln.ros <lo excrcít0 e 
nrmad t nacion::i.e3 e que aponta no mesm1) 
te1npo o soJ'teio C'JITlO 11l : ) di · h~ ::>ai varl l'<t cleotas 
• l tH~ cL1~s ·s, o que reputo bmbflm de gr11111lP 
de 111"0 socütl, p:)l'IJne, ~n :tndo ::;o tr Lt do 
lev 1nta1' o nível ir lOi','ti dot Corçfl. :u1111dfl., tr 1-

t:t-se .de ;r;1r;:i;11tir lL pn z. rh qtl d rlcpe1l<'le a 
·elicida.Je âa. pátl'i L. E>tnchu', pois, o-; n13io .o 
de qn13 nTl .> rlevem ns S<:lr·vir p:11' 1. ol'<1tni~;11 · 
1's;a f.wça.; será o'ol1,iec:t' ' de min!t~s p1'e"ccn
p:i.ções o par;i o qu;.1 [ r l1 f\1 no (\ ·::itte11 ç:to rln
il l11->t.res rnemhr 1s dtJs te Cot1gre.,s i, qus co'll 
tn.nt'.t b~ ncv,; l encL 1, tli g':} m:LI, CjtD com tmll:1 
c'nm•'ll "ioi •!18 faze111 a ll:ll1i'a clG mnir . (J:foitos 
n lo apQ frdos .) 

O :-iR. Luiz DELFno - Mai3 dous minnto;, · Tres, Sr . ur0~i rl e 11 te . s'í:r, º' syst'JWts prin
Sr. j JceJiLleute, e coac!uirei as minll ts ob_;er- . cip>ies !e p"eench·w o~ d :!'os rLl exercito :ü ; 
v0ço1~ . . _ 1 ho.ie ~egn it lo .; nos p · 1 iz ,~s rp1 3 conse!'V<ttn a in

Sen 1101'1~ .>, ho.;e to:h a pre ::ic~u paçao da A l-

1 

:;t. i t ni ;:'io dos exer.::i to; p3mun011 t.< )S :· o P•" C!'il

len.1~ . 11 lt~ converge p'.tra um so pon to, é'' su:i. t :vnento, o vnluntwi ido o o so r·teio. Estn:le
u111l1caçno . . mn) q1i ·il 1 i r 1 ss~s m 1eio3 porleremos ·.:rnn V;1ilt 1-

0 3 vc lho1 est<:dos me lievae 0 lirprn [.tzom-se , ge;n n,•.lo'ptnr, <C Ol1!0 merlitl_:i, co 11:;tHucinrn;1. 
crysto,llis 1m-·s8. pro r.nl'am r,oalliM 0111 um u;;cupal'- rne-l1 13 l 0;11 pr11ne 11 ·0 ingrti' r.n r~-
bloco Ull iCO, fo r·tc in rlivisi\.·ol. Ci'n!rt:nento, 111'<8 t],i l'eCrlll<t:ll <.<n to '.tpOrfet -

. . . . cO<tdo, porque o rGcrL1tftmcnto tle pD.o e corcla, 
.Q11:1nLln 11111111 1 l1v1rl~1 ri ele mao cn.nd:" l' Teca- como so il S:LVlt anti g.un::rnte, nem nos devemos 

n).wc:,1 lo, faz ~.111 ' 1, t~cça~ bo~. procuro n~ :1".:'rt~ ! lembrar c.leil e ; e rc'pagn:1c!o", odiado peh nossa 
dU Ç'.t: cL'.; ~b t <lflC,l l ~ nl~~ s~'\ ~ct?., .vº\ 0dCL sociedada ' Vo l~ t~>;lt :tr !lo fü ~õl'Ut: uneu to ;J pee 
elle e~co nJou a m 1,L"'" •.b p , 1 rn,s1d,lt10 : 1 f«ic ,rl.'10, :11Jmll l1rlo em cert·1s , ÓjHPftS po1' 

N'.J nc t0 bom, e rp1e p:i.rece íllho rla li hG l' - dtversos povos . co:n algnrnJ. vMna~em . 
dade , vind:i de u:n pwo, onde i111pen ~ rlc3 - Entii.o 03 gove1~ :rn3 110:11;iav.1m u<na co1n:-rliS· 
pot1smo, r:r o:11ro vet" on'.le se esconde o s'í.o enc:Hregach de fn.mr.a e.,col h:1. rlo3 c11.ift-
g·ermen chi L'Ol'Çl. dflo3 em ·que 1levi<i. r ec.d1ie o seeviç) c1 .s ai'm·1s, 

n • csculim fj1F} erit feit 1, Sflg undo '.t ::iptii.Jii,o, rhs-
0, .')R. P t1.E3I ?E::"T~ - 8.Ju ohr1g~rlo p31o treza 0 moraliclacle el os irnli vi<luo3 . 1\ resul

rcg1mento, a rnststn' no, otiset'VDÇ'.'ª• que fante desse proce;Fo, qrmn•lo n.pplic:t,lo pot' 
arnch ln pouco fiz ao 11obt'0 r cpl'esenrnule . j g"v8rnns oon, e mor,i.J isadns, foi . '111" o> rec1'11-

0 Sn. . LUI7. DELFJNO - Sr. pl'es'.clente, não t>1dos rep'.'csent« v : m o r111 B lmvm de rn "l l'.or 
pos3o . continu:u· . o os exercito.> se form ~t vam dtt nata d.1. soc1e-

M:;s ~ cn ho , favt'ado, ?, 1~3~1 pr.:;03to. ss;1 cb~\~~S, seuhúl'GS, nifopoclemos US·W este syste· 
nme11c. no, q"iero , de,eJ0 p,n.1 11111 lm pa1.11,1. , )ü"CllB'.1 \lI)l icrtclo cntl' ª nr'> co•n v"ll'ti:l"'Olll 
O, rrt"'11clen 11101(\"S o.mr>1·1" 0 11os e ' ' 11 01 111 i, l 1 1 " ' e: · .-, · '""o 

"'"' " · "' • - ' V · '.' • n .. ta o·, 1 - hoj B pó.le- 1101 tr:1ze r [t!lrnnlü um resul totrln 
eles de .um. povo que se u.mfica pel:1 fürça. i11tcir:11m·nte neg ::i. tivo, po 1'q n~ infelizmRnte 

1\J]Ul vrn1, prtr.1 nqm nnndarnm -rn., em nem sempre poderemos cont>n" com a mora · 
nom >J da Repulilici FJd mttiva o da libord "rle : li ch le dos "'Ovemos e seus ngentes . 
om nome tLt R ·~ 1mb!icft. Fe:lee;tti v:1 e da J.iber- Porürnto~ o sys tema do recnitamento d ~v J 

thde procurarei cumprir o meu dever . . se~' repudiaclo, como ::irnn qlle é o tem s1r.lo 

O :"R. L:1P2:; -Tiw"·:~0 --Imm0t'it! . 

n "R. \1o 1t.<1. G:s E llA '.ui.os - Ju.; t1111ente ap· 
pellj.da io·-a c:uç:~1Ll<t ilu .1rnn<t . 

o SR. l\IE '<NA BARR81\1- . . . c11110 accintocs 
pPin l!ip:tlm mle 11 ll~ q1Hule0s eleit'o me3. 

u~1,1. vo;; - Apt'oveittrnm-se pa!'a c:;vn1' o 
ndio. ' 

O SR. 'tlIBNNA BA1rn.ET0- Não lla negar, o o 
Congresso l'epudial-o-lla; principalmente hoje 
' [!!0 a b:1.11d r; i1'n rfo lil<ercb •lc se ele frn.lil:t o,l 
hwe it' ' POI' todos angulos do nosso i.Jcl lb~imo 
·paiz. (JJlui to bei;i.) 

Temos, poi~, a, npr~cín.l' o volqn trtria,lo . 
senhore3, bem :;rtbei> que este foi em tod is ns 
épo~e1:; a m'llhor fonte de racm\503 par;.t as 
fíleims do nos~o exe t'cito . 

o SR. MORAES E BARP.Oõ-A mel hor fonte o 
o, unica legitima . 

O "R. ERICO Com.no - N<i:O o ela g nerra tlo 
Parnguay. . 

O SR. MB:<"1A BA1<RE1'0 - Nns ulii •11as cam
panh;1s rlo P:ll'i<g-u 1~r , tiv1~mos oc .~asüio de vee 
o,; irnpnrt 1ntissimos S'.ll'l'iç1s p1·0.>tn ilos pelos 
vol 11 n tMios da p •,fria , o n.rro.i0 co:n que se 
bntinm uqnel h s massas p·1t riot icas . •.. 

o ·sR .. OLIVG!IR.\. Pr:<T.i-Nem se po ~lia dis
tin ;{uir o volun ttlrio elo militar . 

O SR. l\ Itc:\T:\TA BARRB1·0- ... ten rlo sempr.'; 
110 rn ei'.l elo p:'lrigo, 1lettnto rle si, nnicitmente n, 
irn:igem s:ic t'tt LLt pi tri<t. (Jliui!o bem.) 

O S.R. ERICO Com,Ho - V. Ex. não com-
11r.·hcu:'lou o mou ;ipru·te . Referi-me rto nro-
0.AH<o u sMlo, a 1s praso.> pam vol unta.rio, é 
n:lo aos vol:mtar ios. 

o Sr: . J\'[ '"""f.I. BARRETO-DepoiS,Sé\nllore3, o 
volnnt;1rio 1111 11"11. d%:·r ta e nrt occasiüo dope~ 
i·i go rnori•o alm1\.Jrlo :i su'.1 b:1 ndei ra .. 
A~.lim, s'Jnl1o l'es . eu penso ser nrna ínjnsli ç•a 

rtca!iar-se co". n o vol 1rnt·11ürlo. Eu, qwi 01ncr
g-n nes-;e proce li m0nto uma. grn:ve injustii; 1, 
e11x.,rg.1'1iml1. rn:ii s nl g-11nm cnns:i , e1n::1wgo 
" lil :n d i;so unH oxt.orçi'i.o do ·ii rei lo ao ci·lndJo, 
r1Ln des,.,ia a l i ~tal' se n:ls fileiras prtt l'in ticcs 
!o.) 1lore11 s•1res tio p1iz . A ~si •11 , o volnnti 
rinclo r! rJve S ; l' 111:1nti lo, exli •1gniaclo-~r, po
ré1n, os p"e1 nio>, até lioie 0xist ·ntes rprn. corno 
s· il 11; m º' ill11 ~tl'GS J'Ppresent:intAs, tnnto teem 
cooperMlo 1n ra o fal seamento cio systema . 

SDrtelo milihr . O s'.lrtei0 é, na ve1':lnL1 ::i, 
1101 m"i'' t 1.mbc:11 legitimo 1le ~r rem pree n
cl ti •.J n; OJ cl iro<, bnto no e·rnrcito, corno na, 
,m1a,\ 1, p H"'!liO nenh,1111 cid:vlií.o tem di reito 

..-1 r~ r acn ) ;11~ o ~· 'C ll~ <..;e rvi cJ'1S ;.i pa.tri;l,. ( .tp ·1ia
rln.<.) \h'i a app! ic'v;ão c\i!.; te !';ys1onn rle ·,;o ~cr 
feib co: n Pf!l1J '\n.: le. Sahe rnos <JllO as crin l1c
cõ ~~ cl:l. vi1] 1 S io di ff.:J "0i1 tOS re t1t i'C Q<; cid :t lfi.o; , 
n, cn n• lo ; eslii:1 :'.o1w ca:'1"og'.1dos Lle onns.tars 
CO 'l l<J o:> rl ·i su::1l~ nta1" a f1mili<1; os soltcirns 
ll~.o te 'Jtll o:;te onns 

Q snlt1~i 1 ·n n.listn,-33 nas 0lei1°as rlo c:xe1'c i~o 
0 a ,,s·b lngo encontra. mo10 tle sub3tstencta 
paira. si, co1n nbnndanc1a. 

o ci1lH.clií.o qne é c:1s•rlo C0 '.11 AC'L Jnctnn~lo 
com s1r.r i!lcios inve : 1c1ve 1~ , porr]\113 ara~'ªº 
qn o l'GCOiie 11ÍL'l Ch A.!j"1 ]l:ll' ~ J11 ~ lll: OI' Sll'1> fn.
rnili a . C"m ft g-ravo ctrcu1mt1 11 cia. de qne 
el !e 11 5.0 j'O::le pro~nrn.r antros l'Ot;n2"'ºs , nii.? 
só p11"111 0 o SP.!'v1ço cio qn.::i.rt.nl nao lh A rJa 
tempo, corno bmbam as leis lhe vecL1m tra
ba lh:n• füt' ::l uelle. 

Cnrn o, pois, er1nipm'rll-as 'I E11tenrlo. rinr, 
p.wft faz8r-se mo elo S'1rte10, é 11.ecessano np 
pl ii;o,1-o em clons gt'ii.ns . 8 :"1u , po1;;, tl e p;1rHcer 
r111 n o ox"rnito rle vo .. sw comp."sto pelo volun 
twi;ir).1, s :1pprimiclnsos pru·mos . Qnrn rlo e.;le 
f1n' in sulTI ·~i ·n tR 1nra p1'•' e110l1,"r n-;r,h1'0S, pro
ceclel'-Se ha a u:n primeiro sortµio ent1 ·e os 
soltHiPo:; , e q1nrnlo, ainrht assim, h0uY "l' 
v:ig s , um sagundo sorteio correl'á. entre os 
e 1s \elos. 

Na m::i.rinlm o c:1so é dlfforcn te . li. marinha 
recl<i.ma um pesso::i.l muito diverso .do cio ex
ercito. N<t marinlu, sfo nocessat'!Oi:I certos 



COl1heci111ent~S e ~ OÇ~33 tb VÍ~ ct , C art,~S llfl.- r yneS,0UCn1 U111::t .fU11CÇãO qualqner,rst_o~ morto 
V<Les; é preciso roJu:;cez phys1c:t e destrez<t \i·isn) . perco lon·o a. trnn1011ta1rn .. (R•so.) 
exc3 pcionae~yar1i: ns at rrv.ida.s m~~n obr'as rio j E' iu r li> pensa~el , p:wtanto, ao úrnrfoheiro 
11nr; é precw> arnrla que o c1d[l,dl1"J SeJa re- uma nprenrliz:1ro·em an terior. 
frnr tnri o ao ei ·jó'.), e tc. , 1 Pens:• q11e o pesrna l eh a1·111ncla deve ser 

Um ho'n10m o:n t3l'l'<t póclR r.l ar um so.lrl;:vlo tirnrlo elas escoh1s de upr encliles marinhcirvs 
muito ~lcs terniJo ; na nnr pó.lo n::io ter valor 1 o da Esco la de M:irinha. 
a lgu m. Qn11urlo mo refi ro a ::mn'1Ll:t não é só aos 

En, por exemplo, p"sso fozer muito bem a ofüdaus, é · t::nn l1e 111 ils prnç ·1 s ele pret e 
miulttt >eJ nli11 c• JL1 ;commundar um esr]i vdrão, enlã' p1·e r, nchr:1· t aes f,litns pelo sorteio ou 
Jl1:)S!1lO urn o. bri:;ach, em tempo il c guorrn ou j' ali~tarncn to foilo entre os homens alfo1tos ao 
ele pn ; rPaJ, si mR pnzere111 a bord o, com- 111 .1 r. ~ 
nnncl ,1 111!0 uma cornp:tul1ia ele fü zil oiros m.- NiiJ sou comp: t<m to, Sr . presidente, pan 

ft •o de .L1 :wit·o - ltn]Jl'<:: n :,a Nii ciomtl - 18\J l 

fr!jtaÍ' desta ultin}:i. , nrn ter}a; por i_sso décli!lO 
para às illustres .colfogas da. marinlü que se 
ª ' liam presentes nestr. CongTesso. · ·' · 

l!:s te como aquêll.e é um ~ponto irnportun
ti.>simo das instituições drs ta republica quo 
vimos aqui consagr;ir e reconhec9r. 

Chamo, pois, a attr~ ução dos membros do 
Congr<:'S.W para estes pontos Mpitaes porque, 
11 ·1.orga11 isação cio exercito e ela 11rmaüa, a 
<Jua \id ade ·rlo pessria l do exercito e da; armada, 
êl. qun liclacle do- pessoal importa a : segnrnuça 
ela orclem e, portan to, a, gamntln: ela. patrür e 
ela Republi ca. • ' ' 
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Dei1{am de .compJ·1'3C'W com cau.sa os Sr'S. Nã.0 ,lH, exaggiro nem peLlil' de mais que 
Pr 1déut9 de l\IúhLes, Floriano Pt1i.rnt >, Joa- 11 huma.ni·hcle veja no brnn 7.e CJ :1s 1bst·11 -
qui111 CMnn •.1'1, Silt'itiva, GFJner.os') M.Lrq1ie:>, cictdo; os 83.rviç.o.s çlo patriota e a _g'l',ttidão 
lfa,uli no H•j l'n, Rodri~·:11es . F3rn:i.ndes. Ma.rti- nacional. . · 

P1'es iclencia c]o S1' • . Ai;itonio E tisebio (';ice-
.nho Rod r.igues, J.ust\n.\ano Set'p:1, Tlieopllilo ,Nó.>, os delegados do vovo , nós 03 r 1~pre
.do.; Santos, Le,1wfro l\fociel, [? t•a ti '5isco so.tré, S' nhntes do J{razil, sej ·imo.; bm ba1t1 bojei o.3 
Conde <lo Fignúredo, Le::ine l Fillrn, f.?orreira repi•e.>'lntantes dos votos e cles~jos da n cçii.o 

· Bran lã.o, Amel'ico Luz, Fran.;i ·co ·Amaral, i11tei r11, inichu1do cle3 le jiL oi meios ele le1r1n' 
Ao meio d.ia f;1z-se a ch i11111r!a,, a qu_al re- n ,)mingos· Porto. João ele Avelar, Ce.;;ario a etr3ito Ubjustn, 1ntriolico e nobre ga lar-

. sponclem os Sr,g. Antonio l~n .;r3b io , ~1::ttta -M:t- _Motta. J.unior, Lop is C!iarns, AJfreLlo E' tis, clã.o irncion·tl. (Jl'fo ito bem; 11iui1·0 bJm ! ) 

, " - - - presidente) · . . 

clrn.r! o;P~es de Carv;1H1q .. l o~o Neiv;l, E•lm<r- Rorlrigués Alves ·e l\htru\ano de ~In.galhães, Vem a 1119.sa, ·é é Ufa a seguinte 
. do GonçnJves, Fra,n.cisoo M•túln rlo, Leovi 0'•ildo S c < J o Th é sem caus11 . os rs. nu.ia Ulll r, eo - - Jndicaç'.iO 
Coelho-, Joacj11i ni. S>1rmrrnt ri , ·J0:io Pe.dh, José cloro P,tcheco, .Ruy Ba.rbosa,, Joa.quim Felicio, 
Secunrlino, Manoéll [fal'11t:l, Antrmio B'.tena., Cz.sa.rlo Alvim, Saldat1ha Marinho; Aquilino ·o Brazil reconheciclo D.os g1·anr!e3 S3l'v.iços 
Jon:quim ·G!.'u?. , í<:l~r se n M ' rtins, B3zel'ea de elo Amarül, F·reüer'ico .Bflr~·e.s, Pedro A me- elo general Dr. B3:1j<tmi11 CousL111t B::> tell10 
A ll?t1querq11 (l Jun io1', Th é><Y l1.1rcto Souto, J,o33 rico, Rosa. . e Silva, Goupl 1,03 Pereil'a, Ber- de i\·fagalhães, o immor ta l Patriarcha çla, Re-

- ~ern1n·cl~. OfrvPi1•,1 Gnlvii.1i, \!)\.ir·o Cay,1lcau- nado ele Mendonça, Oiticica, Ivo elo Pra.elo,- publica, va.e erguer-lhe Ll!11 momuüento. 
~t, A.l111e1 ln_; ~ · .r:·,.t~. F1~ ;1in7;.LL Si~·':~il'a, José Tosta, Mar :o li no Mour,\, Amphi!opltio, Seus representttntes no Congresso Consti
II vgmo . . J ... ,., 'Ln r.>,w , , 1ede11co 'S~ll~no, Pe- Fonsec:t ,e Silva Fonsec11 Hermes .àlberto tuinte abdrão desde jii a necessaria, sulJ$Cl'i 

- dro Panl 1110· r :n:nre,, 8'1s}n:,; , R?. 'ª .T_umor, C~e- Bmt1'füo, Luiz l\I t;t'.lt, Sampaio Fei,.r~z; lVhy- pção e nome,a,1'ão commi3sões pa1•a, co .u 11 
llw ~ c:111.'Pº:'i 1,l~ri1m'.~ cr,, z, v,1rg;10 º:?1,as10, rink, Do,m}ngo3 ,Tesnino, Vinhaes, Badaró, maxima urgencia, em tOL!os os estados e no 
Dom 1L;o, ~1c~1 , t ., ht·I Go11la1t" MonL110 ele João Pinllen•ó J.,:tmonni 'll' Gonçalves Clnves, districto fo ~fo1\tl, tl'ilt.tw-se cl::I maq.cirn elo 

. füi.rro.3, Qu1ntrno 8.Jcayl;~«1., ~aper, lli\1Z G:ar- DLltl'a Nicacio,' Barão de S~nb Helena, Bueno leval-o a effeito.'· 
ne1ro, Campos Sl\ ll ~s, U.1al;lrn9 elo J\1rn:1.ral, de Paiva, i\fartinho Prado .runior, Luiz Bar- ' S .. R.--Sda tl1s sessõ:JS Llo Convc:;so 0,n• 
~ . 1ntos Andrade, Esteves ~Llíll?l'> Lmz D~l- 1 1,eto;· carlos Girci ,1 , l\Iorae.3 B1.i•ros, Costa stit uinto, 24 ele j:w ei1'0 cb-18J l.-DL' . J1 í 1 
plv.~10,. R~~1.·~? .fürc~.1 .1.os, Prnh::,;'o ~;fach;;co : ; .Tunior,llnbi iio Jlinlüi': An.tonio F'l>c1,do, Alrnei la Sevaricrno . . 
Jul1~ cl~ Frn~ .. , Aine'./ºº Lobo, E~iua,i .Io ,\\ ,rn Nozue1ra,, Ang.:i lo Prnhe11'0, Caet 1.110 elo Al- O SR. Sim~EDELLO (pela o;'d:J ·n! - Si'. pre• 

. d~n;l;oll,.' .l o~n S '.! ~~1 <DUO~:},ºªCf:1 ·~11 de., .. 8ou ~.~, lJLFl't irq u:i, L:1ii1•0 l\Jüllet' o As:;js B~H, zi.I. sirlente, com<) l'dlatot' en nã..1.poclia tin• con1-
:S1.h,t Cane .o.' S.Jiv.i . '"1nr11 ,~,,, F tnheltO E' Urla, posta. om cliscus>ão e sem debate rnis>fio m>tis llom·os;i, mas, :.w 1ncls ll10 t en1[D 
. 8,~1e\les , Jo.~(1~; 1 m,, l\!•11.:t.mho, Be:,'.Mt Vieir;:, approvad:t a neta da sesstio antececlente . 1 ele nmi3 p:ornn·fo pozat', ni,iis cheia, de am tl',-
1:'.c.io.l .Rod i~ue.,, In.110 rlo Bi.•1z1l, LRmo · · - "Llt' 1 111 ·11'tl"'U ' td·1 r·lo clor· <lo c1n<> " CJ 'l' "!orJ»·; T no 1 . S·" ri li N; D' j o;, OSR.. ·1° SK'llEr.UUO· llt'03:3de· a leitura elo .... ' •. ,. ~ . '" ~ ' -.,u <u .,. 
- .i '.'.' 11110.,_,r ctn : ei m e º·' L •na. n ,I J,d n, . . . 1110 f0t co11 fer1 cb. por V. f~ x. p[tt'a em no•ne 
C0 llf'·L'1 T.>etll'O ':[Je<'n10·1Jt il,.f,1tt0 DqC>[ov• ('o··tr> S8º lllllL0 ' _ ' . · '." '; •' , . . .,. "º. u " · " ' ~- • • 

0 dw repr 'se< 1tn.ntc· eh nacao em comp<rnhv:i. 
Roclr1gues ,?.n~en;'. 1'0 ,.lun~~I~ H~!'. 1 ' 1qn~ d0 ~,1;- 1

1 
EXPrmIE:'iTr!: ela~ al ~un"'~ c:ill egn.s~, acon;pwh 1r 0 s · lliln; ent~ 

v~~l ho. Anfc.isio Fii.ll.i, N , ,...nen,~ Par.i-iia,,u.d,, Co nmrnniú'1Qío, rlat'.tclt. ele 22 do corrente, fu rnbt'J do gp;11!cle, do immol'tn.1. do inclvto 
NJ.Jmn , Ptr;s ~er_reira, 13 .11 bo3a L~rn. 8~.7.eri~il, : do Se. Pn!'lento ele Mor.ias de n'i.o p:idee pa.tr.iarcha cltt Republica Bi'c!Zileim . .(,JÚito 
J ·ªº.-~'~r;· · os,u A;eli~~.' , J~s",, i8e• 1b,ri'.;ª• comparecBr <ltú»ull3 fll!.tuns eltas ú; sessões bem.) 
~~~~m1yº}f;G~~ç;1~ 1 l~ · Lt~ 'i\'~~1;1,_no ci r1!.1,:0 • elo Oring<'t>sso, por motivo ela mole>tia. em No ·desempenho des'e honro3o, mas ao 
, i:_.? .

0 
e 10

1'1 
1"-' 1: ,. ~s lO·~ 1 

,'
1 t~n ~ª'~ta. 1 pes,o:i. de sua f,rn1ili 1 .- lnt·,ír.1<ln. m'lsmo tempo tl'i~te enc:i.pgo, posso n.pJna;i 

~f ·:c1 ', Co t?, C~t Laxo:. 8
1 A n·~~·vL •. ~~;-- , .rt1em, datad t de 20 elo corrente, do St'. Ge- declaear .a.J CongTeoso q11<~ ~ol,re o feretl'O 

rh~1 l~1ª;v~i1c~~t~~o A~u·C'\1 ~.J~ 1.~\/, I::~1Barut: 1 ner030 :lfarques do que, .teado necessi.1.ade de rt:iriuelle l101ne.m flllB f'o_i o .o•lllC;1flo1· .da. mo
i10·/-1 r r 1 ~ , 0 rn;{ .. ~ , v '. . 1 ~ o, : • ans12ntnr-30 por dez dms clesfa crrpltal, é etd•v!e, o rnsr1rador elo nosso patr10tt3111J 
n;;;n,fop~ ,~1 ri~i~~coA.An.b, ~ ~~I :)~ª t~~1~i, R,:f'" o'11'igrrdo a nilo comp.wcc3r ás ses~õ3; elo Con- (mu.itos ap~imlos),; qne foi fina.lmente:c o smto 

1 e 
1 1 ,,~ · , 11 ~ 1 ., c.:l:.. ,ei~'t s ·e 1 gePs~o -Idem. .que .souhewcencl.mr tol-0s o> ooL'.tçoe3, que 

- ~l~:·;~~ c~ 1 1 ?;·cl~"'Â01J~aeÍe ~~ 1 '>/º~~ · ~l ,v . B ;: ! 0~1ci 9 do g:ovei'n1doe elo estaria do Ceai',\, soube n~ornt' t oclo3 os espi.t:itos .(nwito$ ;ipoia· 
bei~1 tn'o c~nieir-:i,º ~on~~s tl~ ~ ~1~1.,,1\~a~ ' G~- i <l~ta<lo t!,e ,9 do co;·1:e:1.t:,:J rnmett~:~:!o do,us d~~?· ,agitar . to(l~s as .co:1sc_~~nc,1a~ (ªP~,'.'~clos), 
"'bi'rio Be· ·ou ,0 Olt' vr.· 'º ·v ,, lt~ (';;o '•'el · ·l 11 exemplai e,, eb Gonst1tm~.w de,se e:s,ndo, prn- no~ ,1pellCt:o puüemos depo.,ttar lt!11,t t. bte e 

:S l ' , li" '• "lr., ' l , IS 18 O . 1 J ' i ' ' d ' 9" l l b' l . •o!! , ' ! J d " C t ,·] t j Frelpe Auo·nsto-de Ft·eitas p ulo A ·•o·oll <:;e _ · n.rn g,l• a pot e ect e.o u ~0 ~e aezem 10 u - swg'.' .:1 c.01 o:t e e s1m ~ e:s omo u J ll. o e a 
br 1 ~ 11? ·0 , , . ' : , · ,. : ~ o, ·1 , . timo. - Ao are ln vo. ' grat t lao deste Congres3:i, 

: : (1, t.1/ ,r, Ri .~ . Zlli'm, ~ar cu\ l u ,3' .', sn.::_b~ · o sn, PRESIDENTE cli z que achando-se na VozE:g - Muito l:iém, mui to lJem. 
p,,1 P,1 1 a . Lu ,to ho rle i\fol10, P itll, 1. Gnt<naiaes, 1 . t . !· 0 Si· '<'r··n· ns'o Al"e ' ele 01 · .-e1· 1. º ' · 
l\'. lt n· . c . L . 'Jl I'' l .• lllG-S'.\ ,), . "''""' '~ l\ " ' o= A . t"d L b /. tt '' 

.. ,it ?11 • )ony,;i~ ei·q:iei~n · e~vigi e 0 ' 1,-znet- ' de illt{do reconhecido IBlo esta.e.lo elo Rio =r· ris .1 es 0 0 1,.1 enç,,n;-
rn~, Buao rle S. Mm·co~,l\iedrndo, B~iao de ' G ! , 'l l e I 0 •• , , s·· P· .. B , St•. Jfresidente, é .senborr.s clo ~ Cong l'·~s~n; o 

' Vill't Viços-1 Pl'isco Pwaiso l\.fo·1íz F1<>i.,e 1 ia,i.c e e 0 -: u ' 1101~1 y1 '" 0~ 1"'· ."ª111ªº :tl- homem que sóbe á il' it1 uua neste momento, 
· Ath~yde- ,Jn11\rl!', Niio Pe~ 1111; .1. Urh l!Fl i\f~r~ · c~Uos, Pel'et'.'ª r~<t t Costa.,?. Cas:,iau~ d? N,ts- ·não é simplesmente o r.epl'esentante da mção 
• , , ~ .. , ·i\·I ,,1 .- , B ., ., t 0,. _ .•. p· . t V",· t 01mento pali1 rn , rQ\!..uzi.e1n no . rncrnto o 1. 11 d li 1 co '.1,, e~. 1 . ª< ue~ ai.l e o. ,1 v eu .1 .m ?~ . t 11a o 1 ,~ . S, clenn belo 0 q rnl J. un tó ·; ues<i que vem a ar em nome e a, em nome e o 

db Merlr>llW' Jorrcpi<m Bl'CVPS v····o·· J<o Pe·· ~ u evmO l. - 1 . . : ~ . l c.' -cL 1. ' '. peza\', d1) lut:o TI>Ccional :· é .uma testemunlrn 
so1 , F1;!\n~~ ,;1'v;1] ho, B1 i;ti sfau ci ,~ · MoU~, ' coa ll'«he 0 compromisso regnnent.111. cru e com.p1rece pBrante a h:is.to.ria. 
F ró's cl ··i ··Cruz·, /i lciwlo nu1tnabarn, Brico o s -r . João §everianQ (ino·v!- Se.nhor.es, 11 mim coub.e~o qua clmmaPei 

· ·coR'llio, L01p ' S T·rôvii.o, .Tar.q11P.s · Onl'iqne; menta de attençr.io.) - Sr . _presidente, ningnem uma l'a1"1 fortu na-ter encontrado B<rnjamin 
A1'istid•>S Lob:i, Flirrniim \Verneck, Thnmaz mai,s dig no elo res p ·~ i tó, s 1udade e reconheci- Constant p1·'ec;:;a111e.nte no momento rlecisi vo, 

. Detrllii no, Autouio Olintho, Pacifico Miscare- merit<> de um poi·o, do qn.e 0 di;tincto bra~: i - em qne as tibe1·da·'·es ptiblicas vncill ;W<tm, 
nh·1s, Gabriel <le \'lag,1 lh1i:C1s, C:ha ,··ns Lobn.to, leiro que ac«ba. de füur-se; 8 t:tmbem nin- em ·<J:ue 'elle lançava a alma e o co1'<l çi1n 11 11 

· J~:cob rla P::i-ixfo, Al e,x:rndre Stnckler .. Fr 'n- g-,uem inais es.cril vo ,desse clei'e t', do amor e concha el:t h,llança que clevh ele:' irlit· 03 •lesti
,. c1sco Y01g·a, Costn ~ennn, AI varo Bnt·ilho, n·r "ti lã.o do povo br-a.zileiro do que Benj:irnin nos (b p:üria. Pude O!JVil-o e soa testemu

Felici:11:0 P,eJ1;1!\: Viot ti: Corrêa Rabello, As- 8ons!l:nt po·!Ós seus g'raorles e extraorclina- nlm.des-ie processo pl'e liminM el11 r op ublic:t. 
topbo Pio, A1•1st11l13s M;1n, Oonç·dvPs Ramos, rios serviçQs, . em um labu tar inc.essaqte pela (Apai .,dos.) . -
?~1:10;; q1~a~as. 00st1 .~rac~1a'.lo, ,~_nllet::t, .Fer, 1 patrh que, todqJ 0 s ibern, trouxera,m,Jhe .a · \'ou r0velar à histori11 um facto, po1\we 

. r~1'ta ,~ues.'. Joa.n .Lu1.:-, Be1 nn:1.lmo de Cam-1 n+qrte . . . _ _ . . . ell11 prncis'.L saber que esse homem, es3e e.;pi 
µ .s, f i ~ n c 1 ~co Gltcer10, Domi ngos. rT: .Mo-

1 

Moncn pelo seu qm tto n.mot' a pa.tl'la . rita .educado nas 1rran·les idóa8 e soJm, tn lo 
rnes .. Carvalh:i 1, Mur~a , Rorlol1'.ho Mtra.ncla, Morrau pelo fü'azi l. - . . nós gmndes pl'illCiJJ.'OS cL1 ft'aternir!Qrle, teve 
p ,1.ulino C;1-r los. M01:<'1ra r.h S1lyn., Flcnrv . · . agonhs ele um ·verdadeiro mal' tyr : et'f1. >1 bt>t 

~Cnrfi,io, · L~npol<lo rle R1.1lhõns:· r+11 i111 nrií.8s 1 E eu, .~~·: .. P,1:3.81cl e i~t~; . el3s tn, _ti·~b~mn,, peço ·qne se tr;iv;1va ú:1. s<rn a l111 ·1. d01 p:itriota, qn e 
_NJtn.l, A'l'.er.Prlo, B-~ll armmo de M·~·) c l rnç·i. , 1 qne ~º Bt ,1 r. 1l,1 0 c0.1:l.L.r_it1o, ~i ~ l <ltd ª rnemoria o chamavn. rki nm hvlo a rl<'Semhn iqJn r a cs-
Férn~ndo R1m1s, ·Cnrlos (io1mpo.>. Sc!1i1ni lt, 1 r).e t,p distinGt.o ~11 : .1 <lao e ooeJece nelo ::to sen- parh em f.'lVOl' d>ls liberd· dcs puldira~ . e d·o 

'· l,acerd::t Cont.inho, Victor;no Mn;1t.P.irci, .\ntiío t imento elo p~t : -w~i ,;mo , erg;1.-l.h r~ um mona- .ontro ,o levn v 1 n l'eC'.rrnr di nt.e rio P. ~i"' ctarnlo 
·de, F rrh, .lnl io rlo f!;:i,tilhos, florg"S de Me- '1 mento . . . .. , · _ ._ .medonho rln. ~·uorra civil, e Ld l'CZ do es1;hu,-
.,d' ·irhs._ A l··i<l P,s Lim~-. Thom~ 1 • . Piores, .A hre·1, Os ,~'l rviços de '.'Je iJ.! a;1:11 ~ Const~nt ~t~o s~to celnrnento e],, p·it ria . 
. Homero Baptl't~. Rn ]rn. .O.:;nr1(1, r.ns~ia110do1· daq i : ~ll cs qn~ ;a rngi .a,n !ao npaga · "'u'~ me- Assisti a luta e pncle -ve1• n. gr<l1irliosidade 
Na;scimento,. Fern~nrlo Abbott , Demetl'io Ri- rno_mi·'.· mns . am·ac~oui'a rp!~ º· bronze,)1 ti'~~- · de,;,;e espírito; assisti a todas as agonias e 

:beiro e Méuna B·1rl'eto·. · ye~sa.r,1, _os . secLJlo~ .e a htotoria os eu,,rnaia . com elle p.tú·till1ei as am.a,rgQras l'ôYolncio-
- -- Abl'e-'S"e ã S-éssao - us gernçoes poL' m '. ~ - · · . :itilJ\li_ll. · -
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Bei1ja1iftri é?rúftliht r:~a_o_ er~· ~ó ~iii,iF [frandé .• _êu.t~Íi\os ":~a sii_:i~ã~ ~' d~ · nój ~;- ~ppí·~~iü;d~ 6~1 
__ ,ó' C~n-ô\res~o 'Nilêi~ÍlJat: deáeta : 

patriota (apoiadqs)_; era 1Jm homem .CUJO co- reJeitando a: pro·posta do Sl'·: Ar1shâes ·L0l:io. _ •. ;·Art. i".-0 ·sera 3.d:qi:1írida ·a· ~sa··ern que fal
ração efa immênso,' 1e que · c0mpJ.rtilb.ava - Tfüfa-3e d.e u[n cidi1dã0 d.e Í'ecômmendaveis _leceu" 0 graii.:ie patriota · .. Beojarni1i' CQn:Jtant 
to_dus os sentirrient9s hu.manos que utmt almit serviços á c1usa _da Rep:1blic:t, e estou certo e nella sera collocada, uma lapide commemo
pode comp·11't1lh;U'. ·'·: . de ,- gu() ,as . llµIJ!~n~geri~ qqe_)J,zermos áme--; rativa. ' · · · · 

Devu antes.de tudo .dar testemunho de que moria des,;e .homem ·merecerao· os applausos Paragritpho .unico .· Será concedido .a viuva 
este home1n é dos que interessttm á posterida- d<t naçi'io inteira. (Miiito bem.) . do granrle cidadão o usofructo .clell!1 durante 

'-<le de todas a8 nações e que a posteridade con- UMA voz - Serão poucos em relação ao seu a; sua viela: ·· - - ·'· · - .. ," ... · • -'' · 
sagra. merecimento. . .. J. .. • - • ' 

B 
· · d _ S. R. -S.ala das S9SSõ%,· 2'1 .de 1· árieiro de enJalmn Constant era e um p:ltriotismo O SR. ZAMA....: Eis,.o que tinha a dlzrw. 

~em ip ml, uma alma rara e dilficilmente O SR . . Pt~EsID1mTE- Ha.otltras .pr-0postas 1891 .- Nelson de Vasconcellos . A~meida. -
1magrnavel. . . , attinentes ao_ mesmo a~surn.pto, e eu desejava Thàoiiiz Det'(i}ió ::2'Fiirqui1ii · ~Verneck.-Alcino 

P t t · \ ' él · · · Giianabara • ....:.,L~ F<dccío.:::..;Barbosu,Lima . .. or an ,o ~ sen 101'es, p_arec~ que · evemos saber si o r13q11eriment9 do no'bre repres3n- · 
nos elevar a grandeza dé~te.móme_nto, e para tiill'te coniprel1ende todas·... . .'"- .. c N · l 'd l 
nos eleva!'mns a ella, devemos fazer . l)n'ia . O :sa_. ZAMA:-V. Ex. póde pôr em discus- O ongre330 ~ acrnmi co:1s1 eran. o ; 
consagração, nã_o de unB iclea que ·symboli3e ·são: quaesquer outl·as proposta~ . menos am · Que· o cult0 da memôrb1 dos gr;1111 les -cida-
si_mple:;mcrite ª· gratillão tributada ao h1di- plas ''dà que 'esta, ·porque podei;il .. qúerer fazer dãos_cujà- i11tervenção foi .. clej~iva na . evó
Y1duo'- s1 Ben.1amin Constlmt' fosse ,vivo, si olitqs ' manifesti'íÇões de pezar;' a que me não luçiio naciomü :le cafa povo con:;titue a base 
pude~se faltar neste momento, di'ria que re- 011p·~rej. 1 ._JV~·as .·;es~ct ;,~ ess'ei;icial, e sJ:eve-ser . de todas tts vietur:!e; 'cívicas: ' · 
nu.nctctva a tod~t~ essas hpmeQq,gens. do seu . r~al,rsaia palo Congresso por .' uma votação Que à Patria incumbe, amparar as. fami:lias 
parz - mas de uma cousa muito i11ai'or. . s'olerhne. · . · clos·pàtriotas que . com excepcional al;n;iegação 

Em nome de Benjami~ ·constariivainos ie- . ·p_ SR .. , ,I~~TiSi:'nENTE_; os ' nobres_ i:'epresen- s~ devottu•:tm ~o bem_ pu?lico ; · · 
vantar o Pantheon Nac10µ ti, ?nde repousem tantes· <:ompre'lien~~m ª· difficul~úle em que _ Que o c1~adao BenJaim~ Cünstant Botelho 
os grandes servidores fa patrm, onde possa- me. acho. _No regimento não se acha traç .tdo/ de Magalhaes, que a Na2'ªº acaba de .perder, 
mo~ ter ~m nossa pJ:>esepça; çomo que : v.~vas, o p1•0cess0 p'or _qua d~vemos decreflr. , . . · . ' tor1101f-SEl. C\edor, çla gt>;1t1dão e. elos . appla_q~ps 
-as .imagens d.essa;; c~:eaturas que . se d_ecltc'.lm .. O s.13-· Z:A,MA 7.0~ · 1~omen~ pol'itfo?s nã.o· SE( d<t F;93t_er1dacle como Fuuclador da .. . Rep.u-t/1t(}a 

- , Ulll~\jmen.te [).? JlBrV,IÇO da patrm. (Muitos ,prende\n pQr eS3.as tet<lS. ~! o ,Congresm re- füaz1le1_r~ ,; .. ... . ., . , .. . _ . . 
apoiad;os_; mi_iitobein,), . , . . ., .. - ... · ' .solver · quéJ se 1nan ~le const_ruit' u\ri'lllot1ii- QL10, ~ss_~ ben~mento c1dadao s1~ccq:ntbrn - n? 
· Eu, porLtnto, .. llft proposta, .que -~pres~nto, !'lei~to para commé·n10rar os serviços de Ben- , S3rv1ço d t pn;tru~, -~ela~ qual sacrJ ttcou-~e, . ~lei
p.eço ao Coogre_so _que.~:l,ecre,te o P(lnth~(~n r:i-a· .. Jamm . Q,o.n~tant, pénso qu@ não hiL_ outrQ ca- xall~() a, -~U-~t füm1.lia n.a ~obrn,;a e_ on,er_ad[l em 
cional, S9nélo BenJa.mm Constant, a pl'llne1ra m1nho ~1nao V_. Ex: .. fazer um· ofücio· aó chefe comprom1ihOS pecunrnrws · contralmlos .. para 
figu.ra _. que entre - iíesse Pantl'ieon (muitos do goverii.o_, 'cóm'nmn\cando e3s:i; res·}lQção a .SÜ';l modesta·subsistencia i 
ap_aiarlos), _como sym_bolo d:t grançleza da pa· do ·co_ngre3\lO.~ resoluç1b -que o governo niío Decreta : 
tria. (Apoiaclos. Muito bem! _!Jfüita /J~m!) tefl,l · sm~p Q.e CLtmprir. . · · . · . 

Agora, scmh.ores, é preg130 salnr deste . O SR. PaESIQENTE - ~in ·attenção nfos1no 
gnnrle nivel, porque, ao lado do_- infortunio á 15ranqe7.a do objecto e em honra do morto 
que \el'iu' o pt iz,. está a desgraça qi.te calii11 n,ão _dever11os . nmndar dàqui uma· ri10ção, od 
sob1·~ o h1r. (Apoiados) _' .. ._ . . o:itra qua..Iqµer re~oluÇ~o que· pos3a ser illu· 

Pois bem, vamos e.m aux11Jodessa fo1m~ia elida pelp. tJpvei•rio Prov'1sorio. 
que. d11vemos. cons!derar ?ºm.o n_ossa, co~o -; p que .me pareq13 é qqe, inanifesta-da ·a . 
pertenceq_do a patrm. (Nfoitos apoiados. ilfitito idea, .. podra este ~bJec.to· ser reservado para 
bem! Muito. ben!f ~ · • J o CongTesso _ ord111ar10, onde se decl'etaria 
. _V!).mos em aux1ho de\la, e em_no111e _ d~ Na· a man~festaça0 de mofo a·obrigàr o poder 
Çf\O vamos decret~~ uma yen,~q.q_ que ·pqssa ex13cutiYo. · 
ampftrar ess.a fam1~+a (mititos;ap_oiqdos) lfüe O SR. ZAMA :- Sr. presidente, soú mais 
s:icr~fi,ço1~ a, s~a pessoa, pprque collocava .a justo qo q_ue V. Ex. p:ira com o. poder 
patria ac1mn, de tudo. exe'Cutivci. '~ - · 

'Peço; portailto ao : Congresso que l'evestido ·. Não posso'. admitfü a hypofüese dê que 0 
de s~a ~rand3 _automlade decreto em n?me de pod(;)r executivo_ tente illuqir ·uma resolução 
BenJtmm Constltnt o P<tJ?.!heon Nacioual e do r,ongre,sso-; isto seria desairoso para 0 
dec1:ete tambem. uina pen:;ao cap'lz de sns- podei: exec~ttivo, _ · 
tent::ir s,u.·1 f.i rmlrn;. (Miiito bem_! Muito bem. !,) Ui\I Sa. REP.RESENTANTE ~.QO!j10 já o.fez. 

Vem a mesa e . e llda a segmnte .º-~Il, : Z~i\IA ,- Elle que 1;epresenta; como 
no3, o voto nac10nal, · não póde çleixar d'e se 

lndica;'c7o abraçar comnosco em um momealo destes · 
o Cohg:résso . ~àr.ional, avocando .a si, ex- deve , 9er o primeiro a dar QUffi[lriménto A~ 

cepcionalmen te, todo\l 0.$ podet;es e di'reitos inspirações partidas daqui do recinto da repre
que l'he conf·.•rç ~ SoberaiJia Brazileira ·nelle sentação n~acional. 
depositada ; dec1:eta :. _ . . _ . . Si, porém, o. poder eX:eQ;Itivo qnizer illudir 

J.° Fic2t dec'\araclo dia de luto nacfonal o o Cong'1'esso, illnrJ,1-0 ; fiqu9-lhe a respon
do fülle 3imento elo general . DI'. B3njamin sabili.rfade e o m13rito do s~u ·aéto. 
Constant, patriarClm · da Rep:.iblica Í3r.czi.· O Congresso tera· feito o . seu dever : e 

· leira; entre , ~a repres:n_taçiio naci()nal e' o · poder 
2.0 Que no primeiro anniversario d;1. prn. exA_c1~t1v9 lrn o J u1zo superior da llfhç.ão, que 

cfonn·ção cht Republica sejrtm í'eitossolemne3 fara 1nst1ça a quem •le rlir3ito a' tiver. 
fnneraes em nome ela Nação em honra· ao E' ~:;te º · meu 1i1odo de i)atn11r neste caso. 
g r,>. !l'le homem; .. O Sa. PRE;rnrrnTE - V. Ex:. mesmo l'Rco -

3.0 Qne SBja crfliirlo úm Pnntheon em honra nhece a pos:;ibilidade ele s ~r illudida a clelibe
nos g·r-andas homens da Patri<L Brazi leira raçfo do Congresso. 

·onde serão inhumado3 os qu'' assim be·m me-' O ~a. ZAMA-Em tocfas as hypotheses póde 
tecerem da Patria, conforme decr•et;wem os ser 1 li uclicla.. .. _ 
futuros Gong.ressos, sendo desde já indicado o o. SR. PRESIDENrn ,... Parece-me qne se 
Dr- RAllj"tmin Cons tint. . ele.vin:. pr~~e_der de_moJo que f9sse obr;igatoria 

,!_o Q11e se der.rete Ul'll fL v~nsão á viuva e _a dJltbe1•aç~o do Congresso. ' . 
ús fillrns de Benjamin Con~tant; . .<..! ·, nobre ~eputa~Jo já tem o .exemplo de 

5. 0 Levn.nte-se a S':lSão de hoje, consa- que ~1na çleliberitçitri elo Congresso não fór 
p;r ndn-a cm ho1Jra e homenagem á memoria . respethtrla pelo poder executivo, por;iue não 

-do Uonjamin Constant.-Aristides Lobo . ha modo de obrigai-o. ' 
O Sr. Za,111a. - Sr. presidente Úeio 

·q.ue _ a indicação elo St'. representante João 
: Severiano está. intimamente · Jig:ula ao Í)J'O
jecto apresentado pelo Sr. repres.entante 
,ri.ristides Lobo, como vers·ando sobre ó niesmo 

_assumpto . . 
Mas a prop9sta do JJosso illustre ·colÍeo·a 

Joãn Sevel'ia,no não i'~alisaria os desejos da 
nação repre.sentarla pelo Congresso ; seria 
pelo menos um pln,no cuj i1 execução muito 
se dem.nr'.1ria. Po1' isso, ·prefü·o o.proj ecto do 
Sr. AI'bt1d r!S Lobo . . E co mo a questão, ·· .no 
me11 pensar, é c\;t 0t'dem daquellns que não 
podem se r ad~ . Ldas , ousaria pe:.lír à v·. fü:. 
que consnlte :i cv.rn si convem Gm qhe dis-

~ntretan~o, o Cong·resso re30J vi\Pá da ma
neira qoe ,Julgar unis conveniente. . . 

O Sa. ZAMA-V. ·Ex. consulte o CoiJ.o-res;;o 
e elle deliberará o que entender. . b -

Sfo lillas-e apohdas as'' s~g11intes 

Indiéâç5es 
Proponho 'cfué o c'ongi'eSso Nacion.rtl iocor

porudo .na totrtlicl_ade · de -seus membros · pre
sent~s n~~ta c;ip1tal dirija·se; no seümo din, 
J? fallec.1men ~o de Benjamiq éonstnnt, em 
pierlosa ron~ar1a ao s.ag11ado sitio onde repousa 
o .nmgnrtnuno pn:tr10ta.- Barbosa Lima -
A . Stockle1-.-Be;;c1Tit.-Noi'' ' . Frc' "e • 
A.risl-ides Jlfafo.. ,. ., · ··' ' -

Art. · l. º· Se.rá lêVántado no ·ce_ntro do qua
drilatero onde. teve l,ogar a proclamação. ,da 
Republica. um monumento ao cid;tdão · Beí1-
jaf11in Constant :Botelho ue Magalhães, repI:e
s(lntando-o n·11.quel-le momento decisi,vo. 

§. l . ~ Este 'monumento serà execútado me
deaiüe concu'rsó publico, ao qual sérão admit
tidos a~t.istas nacionaes. e estrangeiro~, ·. de
yendo a escolha do projecto ser realisada :ate 
15 .de . . novembro (l.o correirt<Y-atino, e estar o . 
.momúilen'to erigido a 14 ele novembro do:amio 
priiximo futuro'. . . · 

§ ' 2. 0 Pat'a a execução 'désse··monumento 
fica: ó, govern,o ela Republica autorisa_do ; a 
despender a q\J.aútiX que fór ·necessaria. 
.. Art. 2. 0 A prop1'ieclade dacasaemque-fal· 
leceu o grande patriota s-erá: adquirida· pela 
União, que a ·cdnfü\:rá- á guarda da' Hlustre 
viuva, emquaúto esta quizer ·lmbital-a. 

§ 1.0 l:"i:ca o governo da Republica áutol'i
sb.do a despend w a; quantia que for neces-
saria para este fim. ·· 

§ 2. 0 ·será coliocada nci referido prédio uma 
pJaca commemorativa. 

§ 3. 0 No c>1sci' de fa!Iecer a illustre vi:uva 
9? deix'a1· ella ele occujJar 'o merrcionàelo }lre·~ 
dto, sera, . este 0ri1wertillo em müseo ele do, 
c_umentos de toclrt sorte, rehitivos· a vi'.la;' e 
feitos do incl ito cidadão. 
· Art. 3.° Fic;t o governo da RepubÚca àu· 
torisarlo a sali-l.1r immedhtamente todas as 
eli vid:1 s. deixad tS pe.l_o F~nd <t • lnr da H,eiJUblica 
Br-1z1lemt, gra.nde c1dadao Benjamin Constant 
Bótelho de Magalliã'es . -Demetrio Ribeir o, 

O Congresso Nacionfl l considerando: 
_ l. 0 Que a concepção de um •.· monumento ci

vrco_ pela sua complexi.fadé mr,rital e ·pela ·ne
cessidade de nelle C'1F<lctorisar o ,pretlominio 
1!0 P"nto de vista soci:il, deve ser entre<,.ue 
a_ojuiw de_ um .tribunal que allie a comtiet~n
c1a ~sthetrca a c21pac1dade philosophica· su. 
bf:Jrdmadas amlns ao sentimento patrio. 
tlco; 

. 2.~0 Que ·µ.a1'<t elaboração dess~juiz'o a appre· 
crnçao publica é um elemento rnd1spensavel'; 

R1solve : 

· , Art. 1.0 O juyy' q~e ,Iwuver dP; decidir sobre 
e~colh(L_ .rlo ~l'O.]ecto do l!JOilUIJ,1EÍJÜb a erigiNe 
1~ ,~ Cap1t<d :~eder<t,l ao cid;~dão Bemjamin Con
staut Botelho d~ ,Magal~aes ~érà, 'c'orriposfo 
ele um represent,mte de ca.da um_a; · das' cá'sa~ 
~,o . Cong1:e~so N,wional, de. u11{ 'meinbro ·d~ 
~scola Na_m~nal cl~ J?ellas · Artei:;;· ele um ·ar- · 
tista braz1le1ro, prntor ou e3cultor· · àlfiéio n, 
·ess01 ?.scola, é de um. _fidepto · recquÚ~qiclo ' d~ 
do~t.irna a qu~ se f1llc,vct p furtclat(or .d.a. Ro
pu ~lic:1 Braz1lemi. ·· ·· - · · · · 
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- ·ParagraphÓ ufüco . o ilie~l~r~ da: . Esc~l~ Sr: presiclent(3;_ B3njamin GonstarÍt ·vivo : tum ui o, ·. porqn;l foi . elo~ qne . rnais _µoderhl1J 
l'!acio'p(ll de BeUas Artes sera,-cll')sign-aff0, pelo 'ainda já pertencia á historiá, porque foi.ore~ teNre honr:i.do com a am1sacle cle>se beneme 
governó cl .L ·uniãó, .e o artista alheio a .essa g·en(lrador de um pqvo. Benjamin Coustant r;t'.l. T<:\ tnbem procurou.·votar-llie os cl!:i.s da 
~scula será indicado peLt. riiesci ' do Con~ mort-i, Sr. pre~icle11te, ass•une propr:rçõe:; cal- su:L. virh, prc>cn1' •n com to 1<1 a siu ~er 1 fa1.e, 
grc_tSQ, . . ·,. lo;;aes . Qu1mdo · .eUe comp:Lr<JCBr 11<.v · b·1rra · crim to11a a le,ilda.de co •·re:;po•1rler i itini:;:vle 

, ___ ).!·t: ·~:a Antes rlo referiilej'jur-y proceder a· augu:;ta rios po:;tlrnros, reve:;ticlo da nlvissinN ·do grande mestre, . q11e soube levnntflr no 
.. , e,xamt:i dos !Ji'ó,í;:i~tos aprés~ntados, serão estP.s. e pura clarnycle cli:: apostolo do bem, d1t scien- coração de seus disci pulos os sen limeutos 

expo~to:; a apr:echÇão do [iublico, · dni·ante. eia, da liberdade, lm ele ser recebido coifl 1m1is nobres, os mais exul tadOõ, 03 mais su~ 
· J5 ºdias, eúi urni:1: µas ~alas cio .Paço Municip<tl applaüsos, h·1. rle. ser aureolado de g loria. blinus 

___ dtt cn.[ii.tal .tl1:1i .Répu~J lit!.t\,.,..:Bai:'iosa Liii~a. . Srs. :membt'OS do Congre:;so, um dos maio- Vó appA~<;ico1; no seio elo Cong-re~so pi'O• 
- ' - Be::;ei·r_il.~ Raynwnrlo Bawleira . .,..- Uchoa r es <)J'a•lores SRg'l'illlOS clis:;e: ' po<tas V[l,l'biS e nlio sa.be si hav<>i·i alg11m es· 

Rodl';gv.es .-A. Stuchter •. -A. Otyntho. - Clw- «.E' d<t morte que começ t n. revelação do pi1· ito ·bastaute c1·iminoso cnp 1z cio ne car seu 
gas LubMo. -Denwtrio Ribeiro. segredo das prer:]istinações h.•1man,1s.)) 11poi.o a essa.s pt•o post<tS (apoilidos) . E 'l u:1. ndo 

Si, eu, Sr .. pre;;idente, acreditasse no <.log-ma honvdsse, o orador perguntltrir, aos membros 
Itulicaçlio tlteo~og- ico d~ p_l'eclisti11nçã.o dirin.: _Benjn.min do3te Congl'essr.1 : 

Constant.·foi um predestitrnrlo . . Qne val t~m. vosso> monnmentos, que si~ní-
lndico .qu<? ~e cubrà.de. luto; · até á couclu- PredesUouclo ou não, Sr. presidente, elle· fkaçi'Lo teem yos.ms es\:1t.ua9 de b1·on2e; rprn 

são elos ·trabalhos COOStiltiinteS, ·O busto da foi O Semi-deus ela historia C'.\Btemporaneit di> ·sig11ifiC[1.ção tem OS V03SOS molles rle Q'l'allilo, 
Republicn, q~1wse .aqln nesta stda, em signal Brazi·l; a olH·a delle viverá, crescet'á e attin..: riuaoclo Benjamin Con»t<tnt tem hva.nt 1. lo na 
,do Jnais. profundo pez;1r que sente a União. gir~ -os· clestinrn que elle antevia. Viverá, historia, tem archit!3C!nrlo . daq11dle mqte.rial 

· pelo füllecimento do gmf,Jde cidadão-solda lo, · crescerá e :tttingirit o3 clr~sti nos que elle aU'- que o tempo não póde df'l lir, um monum<?nto 
· o ·. ·g1mera1·· ele . l:iriga.cla ·Benjamin · Constant t eyia , _porqne as boas e santn.s cloutrio::ts que mais perenue ril\e .o bronze, pnrque .pflssou 
· Bot!;llilo ·ele Magalhães: . . .e_lle pregava, nrnstl'e excelso, elo alto de .sua _ auréo lado com o e3plencltw ria gJofr1, cnm as 
·· s.:··n.: s·~la das sessõés; 21 ' de j~neiro., de. cadeira, -·nlío foram sómente . lançad,ts em · tradiçõe,; ,mab g!orios:1s dest(t úaç~o? ! -· 

· · 18\Jl . ...:..11n(riso F_ialfw. tena. sn.fam. · · H .c espiritos r111e n,io medem.o alcrnce ex:-
E'. ·preciso ter fü na pujança ·desta ge1•ação · tranl'dina.rio,i mmenso,incomnrnns 11l'il.VBl d11ste 

_ · O' Slt .' MA'l'TA MA.Cf!.ADCJ (pela ordem) - - ·que slll'ge, ··cheia de · patriotismo, cheia de · p ü'.:;onagém que se fi nau; lm e.:;piri tos , tão 
· Sr. presidente, seja. qu tl . for · n. decisão do eH erg-ias e cheia de talento. · -- · - · · d'esviados deste pqn to de vista scien ti flco, 

Cong1·r-sso, acredit.o que ell[l, não preju licará -sr: presidepte fui incumbido pelós meus ·desta concepção que é a concepção modclrna 
n. discfü ·ão e v:olúção Jli . iudicaçãü° \tJJrese n- collegas, represent:rntes ela Nação e di,'cipnlos de philosophos de alto valor !:1 sumnn impor

. tacia;- pelo Sr. represent.aote Dr , Joã.o Seve- ele llenj>1.rni11 Constant, ·ele apr·r.senhlri mesa tancüi, que d;lriain ao moy iment(l Je 15 de 
í·iu~10 da Fonseca, porque a icléa é_ inteira- este· voto Lle pezar para ser tlirigiLlO a familia .novembro a simples ciuali!icação rle iusnrrei-

· men fé 'clistiocta. · elo grande patriarclla d .t H.epublic1. cão de caset'nas, a essa l'evolttção n:i cional 
O f)r •. .representante Sev~riano da. Fonseca Vem á mesa e é lido 0 seguinte que convulsionog o Brn.zil ·inteiro. 

· J·einbrn, ít. conveniencia de qe promover uma ·Est t revai ução ~ orbtva pln.neacla pela pre-
grn.nde. süb.scripçã.o nacional, colloc:rndo-se Yoto de pezw· g :i ção pertina~ de tocl_os ns pmpagan listas da 
o Congresso. á frent.e dessa su!Js~ripção; esta Republic[l,; Esta. r evolm;-ão foi um facto pre-
.idéa não_ exclqe ele rnodo nenhum as propostas Osab'.tixo assignados, memb1·os do Congresso visto, sabi:imente trflcejaclo por Bfmjn.m'n 

· -de deceetos, ,posteriormente npí'ElSentaclos. Constituinte e di:;cipulos elo eminente ciclacliio Constaut. Este pbe110111eno. B»nj ·11ni11 Con-
Eu, pÓI' cài1'scquencia:, pediri<L a V .. Ex. que · e prttrfarclrn rln. Republic:1, general · Benjamin stant o p1•eviu co:n ]Jl'ecis[o e vigor, com a 

.. consul.tasse .o CôngTesso pat'a que Llecidisse Constn.nt Botelho ele Ma g-i1.ll1ães, que acalm ele' mesnut ox:flctiLlfi. ·.i com que o astro;101110 ob
' en1 pl'imeil'o log'tr sobre a indicação e de.- desn.pparecer dentre os ·vivos_, ju3tam'lnte serva e rlenunc:a os phenomenos de nm plfl
. pois: tomasse conhecimento das propo:>tas. quBnrlo a Patl'ia mais c:wecia tios seus se1•viços ·net<t. Uen j:1.111iu C::i nst-1.nt, como novo Saul9 

O Sn., _PRESIDENTE dectara que a.citam-se e do seu patriotism0, perlem que o Congresso lbi o iwop:v:·an lis t<-1 •la fri . 
. cm- di.~cussão todas as .jndieaÇões apresen- mande inseril' na acfa ela sessão rle .ho.ie este Aqne ll t &'u[t·toleeancia lonvavel e b'1mdil a 
ta(las sobre o mesmo assumpto, c:,i.bendo ao voto ele pezar ,since1·a homeiu~·em prest<vla à porque soube !118nlel-a. em torlo o pe1·iorlo qull 
Congressp r esolver ·acerca da prnforen.cia de • mernorh do mestre, cuja percllt pnnt °liam e »ra pt•ecbo SCl' tolerc111te, SO llb3 tra,nsl'ol'l1l~l'· 
qu~.lquee . dei las. classiticam de um desastre para a Naçito. ' . se d i uma maneira · que uin!ruem snppol'ia, 

Sala chi:; sessões, 24 ele ja.n ei1~0 de 18\J l. · porque parecia uma almn. ele pomba, como 
ú Sr. :Di<;)nysio Ce11 queira- ei'ri, e o vimos cle1.iois t r;1118for1rnvi.o em 11111 ln-

s "d t b · t t ºb !JianoelValladdo.-GabinoBesom·o.-Fe-1'. pres1 en· e; su o a es a r1 1.rna cootur- talharlor cu.ja energ-b igualava a dos grandes 
h:i.do a.ioda por unrn grande dor, esm1gaclo · livpe Schmi·lt. - Ca ,zos Campos.- B ,ir/Josa athletf1,s ria ·idade mérlia. 

l (1 n t t h · 1 Lima:-Ser:;edeUo CorríJci. - llfanoel /3 .1ze1·m .. pe o pe30 e UI a ca as rap e nacwna , - o oeaclur não vem si não re11etir uma. J.1hrn.se 
·· 1 · 1 l · d 1 õ rle Atbuquerqiie.- .Fmncisco de Paulo Ar-.. assomJraJ o e c ie10 · e appre rnos es·, porque conrnrnm que .esta na cnnsciencia de todos: 
. vejo no futuro )aoçaclo uma lnrg«1 inten'o - gollo.- Dionysio C"rqi.tei l'Ct .-· Uc'iôi 11orfri- elle j 1. pnssou a posterirlarle como o 111•i:neiro 
. gação pelo prematuro e nefasto ar.ontecimento g>.tes · - Oliveim Galvtlo . - Beltai'mino ,lfen· dos repulJ!ic[tuos de 15 lle novembro.(Apoia· 
que cobre de Jpto a nossa cara prltl'ia. dança. -Pires Ferreim.-Bú erril Fontenellc . dos.) 

.Sr . p1:esirlente, o gr·arnle ·h.omem C['le or- .,-Baptista da iltloita .- Lauro Sodre.-Thomaz o. orarlúr é C/U'tSi Sll3Jnito fallfln lo rl eJ t~ 
· · ·t r· 11 , 1 - f 1 l Floi·es.- Atha.1 1de -.hmio1·. ··-A. A::.eredo.- L. g-anrsou n,_.,vic o ta e< · r evo uçao, o LlOC ac or ' homem, porciue p0la.s relaçõ::is que co·n elle 

l º Rep bl ·eº d"Qta· I'eIJUbltºc·i qtie el le t t · Muller. - Es1Jirito Santo. -D . J. Do mingues. . l e"° u 1 '",. , ,., . , an o · tio rn, nibo rlevifl tonnr a palavra ; 1118S ca-
o,mava, rl.esta republica que el\e clese.jaya ver - J. Retumba.-::_.! 0sd Bevilaqua. .. rech ele dizer que não h:tverá qnem uflgue 
clesea·volver-se ·clé accorclo com o seu g-mnde 0 ·Sr. Lauro Sodré C'') (movi- uma me1lirla,q11e ó um preito de ilnmonng- '1 111, 
idea-1, rn·o.rrP.u-. · Estalm1; 811 • preside11te; a- l i · 1 quq o Co110ores~o em 110. n1e cl'' n:•ça-o clec1·ete nu~nto e e a/tenção) começfl. e •zen· o riu e 1'ez,1 m " " 
quelle grande coNção onde se· abrigava puro antigas lendas qne houve unm provideucia as honras 1miores e m11i{ elev:uhs a Bem-
e- immaculat!o o amo1• da . . fümi lia·, -cla patriae · · t d l .1· a111in Constaut, sem rec ·io rle r[u · lqner otitro 

1 cr-umnosu, qu3 en ·rava e qnn.nr o em vez, a 
, .d[l,'. l111mauidade. E:;ta ou aq11elle-nobi>ecol'a- sacrifi·cal' e abater imperioo-; houve umi porler, po1'f]!18 o ol'ndor acrerlih no C' lltral'io 
_ çào; ·estalou aquelle no!Jrecoração ci110 pulsou , proviclench criminosa ~ u.i rt ·m'í.o de fer i· o elo que se clis.;e nqui, ucre'lita quri no pnrlr.r 

· .sempl'e pela honra, ·pela, · l.il:ierdarle· e P'"la . pes'1va 0111 nlg·umas nccasiões sobre uma rn.ç;i -executivo não lrn,verá um só mP.mbro que <!i s· 
· J'.usticn·,<:lespe.Jaç'lu·se, Srs. memhros d.iCon- · t - ·cl · · · ·cor le ·ou c111oi1'a pô r· .emh.aP'1ços ó vontnrle dos · f · rn P.1.rn. ; uma, provi enc1i1 cr11111nnsa, que 

t.t : ,esso, .ar1uelle core prec10sis$imo de to las f · 1 · f 1 1 ·d 1 brazileiros ]JC11'c1110estú. á fr.·ente rio porl8r ex· 
w nzm c1ovcr ·ogo soJre n, rnnnm .nce e q11e 
a~.v · r·tude~ ,que eram um thesom·o ela 1ntl'ia. exterminava 0 g·enerC' humano. E lrn 1110 _ ecuti vo um hom·0 m qne não pofo rleixw de 
(Muito bein ; ~nuit.o, bem.) mentos, Da historia rlc tod~s-as irnçlíes o rle ter por Benj ,uni n Constant [1, veneração qno 

··sr. ·presidente, qÍ1~nrlo; nrt epoca 'm.ais cri- todos os povos, em que parece-que esse podei' se tom por um gl'ande amigo. (.lfoitos apoia· 
: .. tim d<i . povo (le lsra,e l. morreu o chefe elos occulto, que ap:1vo1'<tv[1. as gerações p,1qsMlas, elos.). · . - · · 

Macliaheus, o povo <1nhe] 1nt!'l e, aogustiado, . como que s3 revela cahindo em alguns in- YozEs-Muito bem, muito bem. 
perguntava rt Jehovn.t;em .altas vQ7.es, po1•,qu0 ·St8nt8S a ai11l1,rgurar a alma inteit',L ele uma 
tinlm morrido .o mais ext.rr-irno rlet'emor de s11a Dação. · -

(O 01·ador ó alrr.açaclo pov 1nuitos S?'s. rcprcQ 
senta11t cs .j 

l'ii.ç1.. A a lma nacion.al lir>je, Sr. prr.siriente. O ora:lol' acredita que é um desses instan-
pe1•gunta . a1.nargurnda, cheia de aog-ustias, t 0 s aquelle que atl'avessamos . E pensa q~lf - : O Sr. Almino- Affon so prnn1J·n· 
chei<1 de receios, por que moneu Benjamin nfl:o li-1 11111 S•'>. co!'açiio rle hr .. 1z1leiro. rine ~"' jl)n , . -ç,io~ .-. um cliscur:;o°, que pL1blicaremos dPpois. 
Cunstant, oi nmnrtal. . . _ _ se'-o, uma so alma, . que saiba ser granel:~ Q. _ . . • • · •. . 
. ,Si. pre.1idente, elle, o bo111, o justo, o n0sso !!Anel'°os~., tl'n só peito, em cp1e snbA.iern a.l~ " º· · 81.~. ~;;q:ur1to ~au.to rl1~ que 
icJolo·, · nas . .vespercJS ·de. 111nç::tr o ultinw ollrnr .g·nnrn.s fihras de patriotismo p:i.riL pnls;n', q11A.- rl'.P. p~rn d<l long-b pe1'io lo ele dr,·1en,1s de ~nnos, · 

;, a ·estii..t11n0<'t oUtie nusc;eu, é que amava tilnto ; dAixe d.~ sentü• se nmarg11rado e fu11 cbmenle · tiUJe-tto c ri. um 1·e. 11nen enervnrlor, à nos:-a 
: nns vesperas de dar -o rlerrarliiiro arlens a golpeado ]Pio premaforn .pn s ;;nrn~11~1;1 da - · ní:l b_~-j~ ·Q9\(\~!1rl o ~em s;u SrJio. ~111 ~u:< riu •si 

··-· esta .p·utrin, .que ext1;emer.ht, disse: · «PatPia, rpielle qne ja passnn a j'.lO lterirhq~ arl\11 o totfll •ll<i.rl Q, . Q()]itd~oS CU.]O~ S '· ílt-l1111llhOS, t"m
. . d.eH!3 tudh que pidw . .chtr~te~; é . a r1 :ürin. tit11lo glorios~ de Patl'iar0ha. cfa · IS~P\\ht\ca p~l'ff!llªnts>'°; e· _as1maçõ~s '1 achnva1~1 r.m J:!El t'

.. :· ho.i e.- .nj ~)elh a r:la .. nctciuelle tumu lo :D.grado, diz Br:1zileii'rt . ,. fe1i·a h;\.Prnon1 ::i; co n a g1'<1rvle7.'t 1'1llll.P,1foita 
· ... solnçante : «F' ilho , rl estB-nrn it lilJ-·1'1'.lnde, .rhs- o 01wlo!' <i do numero clo.s rpie tee nr o cl'·- rl ris';e g-1»HYl0 th :;im 1. ; 1ms 11111ito pr'ide nn. viria. 

· te-me a Republien, ri p1·r•metto emp•'e '.!.'Ar re\to . de 1111111eclecer com l<wrima.s ar1u Jlie 'dos ·povo . .; o reg'rn1en dos governo ;; , A a coo so-
todns [\.S minh<tS energ-ins pn,ra que estr. ideal · ~ · qqeoch immrwli ata ri a a,pplicaç'i,o de um sys. 
que tu soullava~, transfor1ne-se '- õrn bPilhante =---=--= ten~a n[~o se ac.b.1 acco1\lc ·c0u1 G · iod~.: !o ll '.}. u1u 
realidade . . (i1füi!O bem! í1foito bem !) (") Não foi revisto pelo oradol'. porn·; 



· Foi o completo desmoronamento de-. nossns 
instituições 1)ronunciado. por um r,bandono ab
soluto da parte dos nossos ciclullãos nos nego
cios publiços: em.ter o desani.mo como que 
.completa.mente ernbotarlo o sentim011to do 
civbmo. as energias quasi que de todo enfra
quecidas, o:> rleveres compl1' tame1_i te esqne-

. ci los, os clireito1> · vilipendiadqs, as leis, as 
i11stituiçõ ~s myslificadas, todas as classes es-
pha~e l aclas . - · 
· Mas por fe licidade nos3a uma cfas classes a 

fjue me hom·o de pertencer o exerc'to, contn.do 
corno os pariás entre os br<1zi le\ros, ncostu
ma,do dhwio e longo regimen d8 µrovanç is, 
pude ver engastada em seu organismo as 
energfas clfl.. mocillade militar. 

Benjamin Con~t.an t resLúnin. cm sua per.;;o
nnlirlade as virtu.Jes que se torna.ram ueces
sal'ias 11;11"! a regeneraQ.ão ele nossa pat'f'ia ; 
e; Mmo qne pilrece que, estan.elo findo o seu 
papel princip~i l que era füzer incutir ll ·•S 
mn$sns o se)ltimento qu~ devüi· e11r\e1·1>ç!l.r a 
nào elo .Estado para um porto de salvação. 

Suns g·lnrias e suas grnn, lezafl sKo afefrlas 
llela tran-<içiio qne fizemos ; ell0 fui o g·rarnle 
ra.'nnl que dirigiu um povo fanado ele seus· 
destinos e qne hoje retonm o c:i.minho ela 
reµ-i'D B\' ção, e neste rnome.nto te1110, de 1n·s
timar a perda irreparavP. l elo granrle ci l;1rliio. 

Mns rle 111 te snas . glor·irrs, seu desappn.re
cimento ' qu ·1-<i rrie e meramente li-ticio. 
E!le d<i;xou rle viver a viria matei·ia l , m s a 
virla 111nt•-1 rial quant s vezPs a s·1c1'ificamns· 
p 11· n lg11mn cou:>a que julgamos da maior im- . 
porta ncia ? · 

A virl:1. mnt.Prin l nl'io prende o cirladão qn ~ 
vis1 n cnmprinPnto rle seu r!A vet', e muito 
mPnr1s aquelles que visU:o - salvar a honra lht 
patria. . . 
· Benjamin Coiwtont não morreu, Benjamin 
Con ;tnnt, vive no corrtçfí.o da mocid<1de rlo 
everrito e o SPU coracãr1 pn lsl. com o c0r ·ção 
rle tofo8 os grn c1dis brazi leirns. (Afoito be ·i-i ! 
lli ·•ií:o be ,n. O orrir.lor 6 eompr imantaclo pai· 
t orlos os i··ejJresentantes w·esentes.) 

~ §~·. Bàrbosa ~ilua diz que 
por mais r1ue se procuraôse buscar inspiraçi'ío 
DOS S nt'rnentos de venr>t~nçff.,,, por mais C/ll •~ 
o Congresso se esforçasse p31'a ac ilenta1• 
esb gTande rlor, o orarlor tem a certRm ele 
qu e jamais se consrguiria cla.l' a essa dolorosa 
comm«moraçfí.o ele um 1n'Ernde morto toda a 
solenm'lla;le de qu' o momento estil. a exigir 
ele torlos os repr ·'SPJlt"llt"s do CongTesso. 

ó orador cleclar;1 que ela conscientemente o 
s0n \'0fo n. toda a série rle merliclas lembradas 
ua inrlicaç-:'ío npresentada pelo seu collega 
Deme·r io Ribeiro 

A viuva rlr B ·nj;1min Constaut e seus filhos 
estiio TI "S condiC'õ0s de ser consiclerados como 
fill1os di lectns Çlesta g"P.nerosissima nRçiio, e 
as;:im não srrá por nma subsr.ripção commnm
mente levantaria qne rlevemes gnrantir a 
su l~sistenrb material da f;1milüL ele tão il lus
tre c'clarl:'ío. Nestns condições, o 01·aclor toma 
a 1 'herdade de enviar á mesa. uma proposta. 
(Lê). 

que soube incu tir com o amor. à sqiencja, na 
nossâ bril'l1ante mocidade, o espírito de i.n
clerfilntlenci_a., o enthusfasmo, a energia pa
t;riotica. que impellio as nossas escolas de 
guerra, 0~1 para meihor dizer, es~.o l as _ ~lo 
civismo, na vanguarda da colurnna revolu
cionaria á . con r1uisti. eh republica. (Muito 
vem; m1dto bem.) 

!<:' ao mestre, so~wetmlo, que p1'osto cor
Jo.'.\ es homenagens, ao mestre incompara vel. 
(Muito bem.) · 

A' circumstancia de ser cl iscipulo e amigo 
de B;n_i 11.min Const::mt, devo a fort un,1 do 
ter sido te~t.emunh:t .de 11m do3 nlt imo3 epi
soclios ele su:1 viela, que tem relação com a 
fundação da rapublica, episodio qne o elev1trá 
aind;i mais, si é pos:;i 1rel, na estima da N<tcão, 
episocl io que não posso calar permite o Cou
gresso. 

Senhore5, é preciso qne eu v.os dig,1: Be:r
jamin Constant, ariuella alma l\eroica, mixto 
de to· las a~ vi1·tudes, ele brauclnras e energiris, 
choNva ás vezes ! 

l'órl ~ -se- lhe applicrw o que o poeta fra ncez 
d,iz _cn1 gera l. cl11 a lm·.t do homem: -,-.De verre . 
pour qemir, r.l'airain pour résister ! 

Urna m~.rihi'í vin-o ol1omr; no s:rnctuario r!e 
s·rn f.1milia, lngrnn.as ele san·l 1de dos dfas 
aven turoso-i de no>'emllro de 1889, qnrtn• lo 
,, inda não tinh L murchado neuhuma d s nos
sas illu:oões, f'Jn'.l.ndo nos ass 1 ltnvam apprc 
hensões de toda a .pa.rte pelc1. sor·te rla l<epu 
blica, no pi1SSO riue snrghm tnm hem e~p ->r 1.n- . 
ç:i.s r!e tr.rlos os nn .!::u los do p iil . Tr,.n~i lo rle 
receios 'l cnrnniovirlo P '~ln CJ ll "' vi. 1lei-me prPS -; 't 
e~n recolher as illu,ões pel'C!i,[;;s, as ·l,lgrim ns 
choradas JYH'. Benj nrn iu C\1nst111t, e twl0 vos 
tragn, so'l a fórma de n:n J'a•ni lh::te de f'lo:»'ls 
rlosbotA.chs e de um punhado ele eli·:un rntns 
qne deposito na l11"Sn. do Congi'esso C1n-;li
tuinte . B• n troca deste thesouro, se:1hores, 
e11 vos peço, em nome do illustra 'patriotft 
qu<~ inrti u antes de tempo, qne o Cor1gl'esso 
envide esforços pwa en l ireita;~t Re}'mhli<Ja si 
ella não vae bem, e tl'ate de comoli'lnl' essa. 
obra ingente que foi a continua .pre'1ocri1n
ç1i.o dos 11..ltimos dhs de saa vi1la g·loriostt; . 
de tal modo qn3 o hi ;toria lor hrazi leiro uão 
possa dizer rle Be11j11min Const.ant o mesmo, 
ponto por ponto, que Ta.cito e ~creveu sobre a 
vidá rle.Ag r'icoltt, celelJl'e genel'al ro~nl.no : -
Vfoeu cnm honi·a, trabalhou com gTa1·ia p,ara 
o •nJi·anlecimento ele seu p'.l i Z e soube mon·er 
n,. temp,o de n'.io assisti1· á deshonrn da pat?-'iaj 
(11fgite bei~·i, miiito bem.) . . 

O §r. Dem.e trio Ribeiro -
Sr. presidente, Srs. do Co:igresso, nãó me 
p1'?Ponho -a ~azcs o elogio d~ ill ustre rno~·tn, , 
cuJa memoria comeca a naç.ao a rcverHnciar. 
Não é necessario, Se . presidente,· - ac~res
cen tar outras p:i.lavras sobre a vida elo emi
nente cjdnd?í o, depois que o Congresso teve a 
opportunjclade de on vir -a pala v1',t elóqueóte 
dos diversos representantes desta assembléa. 
Em todo o caso cl•wo dizer, posso mesmo -de.,.. 
clarar qua no g·overno ela R.epublic_a houve 
ta lvez um nuico esiltclisht e este fo i Ben
iamin Constant. Est·1dista foi olle por que 

O 8r . Ejrico Coelho (movimento wrnbe i11sp i.ra r .. se no conhecimento c:ibal r!e3h 
de ntlençr1o)-Sr~ • elo Congresso, Sr. presi- doutri1rn que ha de sal V81' a hmrní n' i da~le, ll'l 
dentA. lia, clf\us cl ins que eu fui depor nos Jl t~s conhecimento desta doutrina que w~ prer:de 
cLt rl iznissima vi11vn. do g·eivwal Benj Amin a. sen turno no conhecimento complexo rins 
Const.nnt as expres"ÕAS ' cle meu pe7.·•r pela leis ela evolução. Si por ventura Bcnjan•in 
perda 1fo 11m ami zo sincei'o, o as co'ldolencia ' Constnnt não fosse um espírito lucido e pre
que por telear ,1 mmas meus comprovin~i'inos pnrarlo; ·ui.'i.o tivesse elle 83 íl rm:tdo n11 dou
me incmnhiram ele tm1ismittir :'t familia rlo trinn. dQ pr i me.ir~ homem deste secu lo; não 

' finado, org-u!hfl rlo estarlo-do !'tio rle Janeiro, fosse elle um chscipulo ele Augínto Comte e 
de onrle era filho; ·e !?'lori ii rlà novo hmzileil'o. sem clnvirlft não teria forma elo 0 coração e 
, Hqje v~nho render preito ~!A homcnn.zr.m o espiri ta torrmndo-os ~ptos para comp,.e
u .1~1e1'.'1or1 rt do~ precla~·o patr.1 o~a, C/l~.' toqo~ . henrlel' as l e i~ ela e.volução humana, bem 
ll()b 1)rnnteamo.,, .~1':_ºatra q11.il1rln.rl!3. '.,. -· · '·.,; .. _e.orno o que 1:1,Hs .convrnha a.o .nosso pafa. 

, Nan só como0: , p.~csentai2te cla __ n.f\gqo', e~~,· .. ,-;- Do estudo m"1cl1tndo rlo p·iss•clo é!le ·par ti a 
plltaclo ao Con:._, res::,o, afim.êle ·C.•ns.1.g1._n.1. 11e-: 'para JW<Wel' com · segurança 0 futuro , e clest'
~·1d1~ie n-te a ,l'B '' º) 1 ~ ç~o gI0::10;,a ,rie f/l}H ·Beu- · a,rte ac011sAlhal' a concllicbi, po -presen te, qhe 
Jamrn, (;on~tantfo: rnc<on.tA:_t.w~ n' .efü~ .° ill~~ - ell e .ns'icg'urou e;11 re.J nç:fo ao· ÚflSSo pn.iz; 
rnoto1 (nni.tos (.poiarlo) ,_ nao ~o como c1!larlrt.0 ·1,,, 8 !Jçõ'ls qne fez a mocidn r\ e que 0 VPnei'>Jva. 
que se cornp~r,l.e,ce pda ,rles n·ru?n. ·.~n.01' 1.n8 quo )~l _fo ~erá ª.ntre os coopgmdores rlft instnl lação 
nc .b,'.1' rl e fi .111 ª, s~crel~ ;Ie '.11~ ~i! A:ra : ~ia rl~ R~puhl1c1 o $~11 principal fundador, como 
pe.-s a. ~I P, !1111 rlos Si>lb mm~ ,cn ~ º" op«1 ;rio, e_. estnaistn qne 0 .foi. . 
brilhn.nti;;~imo ornn.mei;tn (n:u.itos /'P?•m-!n .~) i . ' P'or ·~st0 1,vlo comidero que elle ainda não 
C?illf\ t ,•mhe:n; n~. qnn h~ ·•ele de 0 ·18'.'nr~ d1s - estejn perfeitanien til julg-:irlo cm noss'l. p1li'ià.; 
.c1p;1to \h RenJam1n Constnnt,' ~nho a ti'.1hnna por~s~fl lfldo acredito ,fllJa <i.incla n.s .opiniõiis 
para exaltnr O·final=lo , mestr e rneompmavel, s0 dividam, e qu_e h1Ja alguem que possa 

suppor que ellé nio teve a -ne~s3aí~a energia 
para reagir conlra todos os desmandos d.os 
prepotentes. · • . . 

Porém dentro rle pouco tempo a: l11stor1a ~o 
Governo Prov1sorio .ha de 1?er fe1t1, e eptao 
reconhecer-se-h11 ·que Benjamin . Consta:nt 
nunc< sacrificou um dia á sua .digp1qarle, que 
el le ao Údo , dn, prudencia que não lhe,}al
tava teve sempre a granc!.e preoq(l\lJ?Hçao .de 
não qoIJSºntir qb.e no r egimeµ prov1sor1v a 
ordem publica pucleSSfil ~e r n;ltePada. ., 

E: cer to de qus a s1u r1> t1_rad.c d~ _ govern~ 
poderia caqsw grande :;i.balo no p:11z1 elle a~1v 
se manteve sempre fi rme, g-r\lnde, . ad im
ra.vel, fazewlo t •1dos os s •1cr~ fic10s, . e disposto 
s 'mpre a luctar pela Repuh\\c:1. .. . 

Senhores, nó3 não podemos por_ma13 um 
inst •nte rlemorar estas llomen~gens a· .Ben
jamin Constant (q,poiados ) Nós J'epresr:m ta mos 
a Nação, fWa nhi esta aj_oe lllarla. e venera• 
dorn. ante o tnmulo elo Fundnrlor · ela, B,epu
blic11 . lnterpret:lS do sen iment_o na.ciona l e 
apoiados nos juizos d:t Po:;terid;i,de_; d.:crete
mo.1 as homenagens rropostns n:1s · mrlic ções 
riqt;ii a presentaLÍUS. (Jliiito bem ! muito vem !) 

o S1•. Bevil:iqua (l) (m1lit0 co1ii
mo'v.ido) começ't dhenr!o .que é o ll lt iino dos 
disc!pn lo-; qüe vei11 rende·r, desta tl'i~lllln, 
llomen igem ao bnestre, . · · 
' O est;1do rle seu 0'pil'ito, a, magn'l. do seu 
cor1qfio 11Ü."l llie per1nittem fa ll>w e s1 -di5-
[H!\S 1rh deste dev~r, si ell8 ni'Lo S8 avoJn· 
1wH·se p:i lfl. i'epresentlição 'especial que traz 
ne~te momento. · · 
, Fa.ll -1, em nonto .dos rliscipul0s, d'lsses moç.)S 
que tiv., J'<vn a . for•tuna rle beb.~\' ~,s s11·1a ul
timas li çõ •.>, rle . 1•ec~11el' os seus ul timos qrrn
S8lho..;. 8' unicamonfe, por attenç'-i,,) a ps~es 
n.migo3. a. c:;3es companh:,iros, a eSS83 il'll1ãos 
filhos dfl.que lle p·ie _espidtmü, que o .oraclor 
011sa ga tr;·ap esti tribuna. · 

A su i o'Jrigaçifo actinlnnnte ó se'l' hreva . 
Nem pfl r1eria tentn.r rl!l !Ave, 1101·111.10 rn!'ia 
iun<t vet'.la.:leit'<t pl'ofil.i:J1çã'.l d<Jsven··lal' pe
rante q C.01H\Te,:so a(inelte· :;:1.r.t1.rio em qne 
est:i. hoje cbbulhada em pranto a su .t fami lia 
desfliada·. 
· ·poeque o 011atlor nã1 sabe qu:uvl.n Rrm.i;1miu 

·constant t'oi maior : si como S'.lbio, si como 
matllematic:i, si corno patr.iot1 , si como s0l
dar.lo valente 110 camp'.'l da hatalln,si crim9 re· 
vol11cion11.rio, mas 11evolncifllllll'io qne t inh>i, a 
comp1·elJBnsão lucL:1a elas cit'cum,tanci:is do 
presente, fillns do capital his'·oricfl . do p1~
saclo, e g'<wautidoras ri a;:; gonse.1uen~ias fütaes 
para a c1ro l11ção elos p'lvos. 
· Nf\o sabe, nns parece que. apesar clolle ser 

gig<tnte por mcLt um i. destas f1css, a.ind'' ha 
unm outn cm r1ue ·elle 1:epr<ilsentt~ - a inte
gração <le todas cst0s foicÇies, e é a face in
comparavel de chefe de r~m;Jirt. 

Só quem teve a fe licirlade ele conl1ecol-q ele 
perto, na intirnichde, só qu_em tev·e esta feli~ 
cida.r)e suprema, · é rgre poderh a vn1ia:· o the· 
som•o claqae-Jle ,coração, é que conheceria qne 
S8Utimentos puPos ha.-vi-t naq u·31le homem que 
tin hrt torlas ilS t9.muras d' ci'ii1nça ·: ol!e ch0-
rav~ , chor W<1 as laÇ\·rimas da terírnn e elos 
seqt i rnento~ · clelicarlos. ao mAsmo ctemp0 qÚe 

· sa.bin, cóntritpor toibs as energin.s incomp:mt
vois, q1rnnrlo o mo·11 e11to o exigia! 

A historia é rl e hontem, é clB hoje, pórle·Se 
dizer; Asfüo a]li_ os homens /'/U 'l r~ !Jl'esenh
r ;:i m o pnssndo polilico, e que pwlcr.Ko· coqtri
huir pwa. a h'storia com os factn_§; de qu3 
f 1r ,1m muitas vezes, ntio só tes temunhas, 
co ·110 committentes. 

O orador nem de leve vai fazer uma nar-
1·açlio neste sentMo, nem em outro ponto 
qun lquer. .· . 

Nfo poderia. coordenar as icle:l,s e po'.lrSria 
11té exc.erler n.s raias d1. cooveniencin .. M•1s, 
antes de r etirnr-se rb, tribnnn , a_ntes chi dizer 
.o ult imo ad~us, antes rle nj0ellrnf peln ultinn 
vez ante a . 1111;1 geni _venera>'la rl o mef)tl'e, em 
nn111e cio-; comp1,nheit' ''$ .C/ '1 8 Jivernm, r.omo o 
orn,rlot' rl i ~fe, a snprema ·snthf'nção ele recfihe1• 
ns .. ~1rns 11HimRs !Jç.ões, n:i. 'VAsper~. n.i nrla.rlesse 
feito q1rn, . sewlq n. sna g·lori i., é n gloria· a·e 
todos nós, _ é a gloria d8, no3S'.t patria, é a 
--~-

(1) Não fcii'1'evisto pálo 01;atlo1'. 



' gloria do nosso continente, pede licença para 
reproduzi r dft trfü;ina· a om Jão rnnebre· [ll'O-

, ferid<J. 1Ho presi•lente cLl• 1Ut~l l e:l que ôegu.3lll 
a mres rr;a relJgião, tão,ric.1 de principio-:; so li
do.;; e fecundos, qqe pôie prOLluzir Benj::m1it1 
Constarit, que permittiu-lhe insinu 1r-se de 
um mudo tão profundo, tilo intimo, no3 cora
ções de u1m1 legião tii_o numerosa ele mo '.03, 
PellL importancia 11istoric21 que. prevê para 
este documento, pe·le licenç 1 ao Congl'esso 
j)a-r11 q w,- reíH'oluzl ndo~a, ei la ti']trn co113i-

, g nada nos an 1i;ies do Congre3:;o Con:;t: tuinte 
desta Re1mhlic1, r111 ·i ella creotí, qne e'l le 
ideiou ulo bel_ln._e tão p11 r•1, por![U3 o3 :rnnae; 

- formflm in ·lul.iitivelmente utHa pugina da 
historia do Bruzil . 

- Foi um elos chel'es do Apostolado Positi
vis ta, u:n ffi iJÇ.• p!1i!osopho e sctbio, e sn.hio, 
sitb, n:i pouev, irhtde que .tem, q ne:n recito:.1 
estn .. 0Vcl~âO f'tlll.e !Jre- a beH\t rlo tU1l1U[O .que 
guarda - 03 despojos _elo n_o~so g rnmle bra-
iilei!'o (Jê) : . 

«·Sidvlão.;; ! ~co1senti qno o Apo3tolrrdo 
Po~itivbta il_o Brnzil tJ;;te1nunl10 m~te mo
mcntn ~Olemue l [J i'Of!Hl!lrt, gr .1 tidão (j'l_B V? t<l 
ao gmnd J ciol<.td'1.o t!13 c:iJn concurs" obJ8ct1vo 
'acabamo:; dr. ·1i;ár pf'iv1do;;. Nós o veuer<11no;; 
pelo 1nu=to que elle foz em Jll':>l da regene
ra çã,r> de no.>sa patria., e:n prol d:.1, ro:;ene
riiçao hmn<rna, e 116:; \:1.ment-11nos o S3u pre
m .tur0 p1;Ssllmento pelo muito que espe
r.âarnos.;. que rbviamo .. 1 .to=los e:; pera1· d11s 
eminente,; quali.la·les de qne ileu prcívas ne:;se 
eternamente memoravel 15 ele novembro! 

Cidaflãos ! Não h'l devoe mais al'rluo do que 
o do julgai· os homens! · 

Tiio· arduo é e!le, ·que o m1i3 sublime dos 
Mestres, o fund1vlor des;;_1 religi'1o . de cuia 
vict.ori<1 fln:tl B3njami n Constant estava tfüi 
certo como da inconcuss tb-lidade d::lS conce
pçõés geome trica,s,Augusto Cornte, pro ·.!amou 
oti cou~tituiu b l clr:iver a, .nuis clifü.cil · das 
füncções sacerdotae3 , · 

· Q3 nossos ~ct0'3 ·clep:rndem d:ts nossas quali
dades intrínsecas, ela efocaçiio quB rec2b:m10s, 
das ·va,ntagens . qu3 · enco utrMnos no rnu!ldo, 
das circnmstanc'fts soé1es em que nos des?u
Yol vemos, da oppor-tunirLtcle que se noo de
pwa de manifestar-nos no .coi•rer ela vida .•. 

Contemplai a mais obscnea elas existcncias; 
pensai em todo3 essss co1ific!e11t3s; e quanta> 
veze3 rnlo ticareis perple:rn3 rnterrogrndo-vos 
sobre o valor renl clo8 homsns ! 

Dizei-nos o que não seriam ti.ntos e t~ntos 
qno ahi ve!TI'JS arrastando um:k vilh ingloria, 
si po1°ven tura no3 fo33e dado peoporcionar 
J!J.es os ensejos <JUB _ ti veram a. felic_idade de 
eucontr<:lr aí]uelleS' que cónstiluem o obj ecto 
de nosso justo 1'3conhecimento ... 

P ui i b3m ! desses eleme:i tos ln um que so
breleva a to.los : é a morte ; po:·que só el!a 
te:i1 a ierevoz1tbilidade da Fatali..lalb, como o 
proclárna um~~ das mais pl'Ofunrhts sentencas 
de'<Jlotilcle _ele Va.ux, '' excelsa in spiradora da 
religião da humanirlade, Só a, moet9 nos pe"
permitte fut'mar um j1iizo definitivo so1J1·e c>i.
a[I; existrmcia llunmna; mas tambem qu11ntas 
veze:3 não 1103 deixa a qnem da r0ali1fad0 an 
apreeiaç<i.o do.1 homens! quant1s vezes uma 
mort1~ por ventum n_ão cletermi111 que as 
graurl~s íJnaliüades ele LUIJa alma [J <lSSem . el es~ 
pe;-cet1Hias ! 

o. bensmerito éidarlâo cujo corpo entrega
m0s hoje a terr11 despertn-no; ll :ttur;dtn ·lllte 
todas e:>3al:) conside rações. F,d lecen .. lo antes ele 
15 de nove11111ro eh 1839, muito rio; qne hoj'l 
aqui se acll :m não t ;ffi -11n t'0ito do proprio 
co".•Çi'í.o um sac t'Mio onde se con,;en'O Yi 
vaz a sua memoria. e se transmitt<t iut:l cta 
f.18 g wacõss poP virÓm .. Nós me:;mtJ,; rJ1.1 e' o c:i
nhecomos cl1~ lon ."' '' rlat:i teri ,mo~ sentL!o o eo
ração aea.lH'nn lrndo 1nrnão podet· re :1der-Il1e um 
pr ;Jitc' de sympatl!ia que os nossoi:> prirn ;Jin~ 
cn11t 1ctos hiLVi«m nscen1li.!o em 1n~s :.L id 1m ! .•. 
M,1s 11aquellfl chta g-lorio;a, l1•rn.ia·nin C"n
stant t r.an ::;!·igurou-se: deixou de ;;er o pr'of<lss ir 
int·llig-ente · e énthntih~tJ. 'qn e quasi tndos 
precoubarnrn .... deixou rle ::,er o V>t!j'O preg·o
ei ro de urna dontrimt cuj<t subliinid,\cle tim~ 

brava ·em éxalbr .. , .l'J patenteou-se o patriota 
que t1°ansformon uma serli.yão, militar, . OP.jacla 
de a viltamenlo.; p ~ra no:; ,a patl'ia e í]lÜÇ'i _de 
g-r:t_v .. ·s m d .. s pa1~a a l1unu nicla·le, em uma re
volução de i 1excedive! g-!01}itt para o Bt· 1zil e 
de rrnçõ:is beneficc1s pam o [Jlaneh inteiro .... 
Daquella cln.ta em de:1.nte Bcmjamin Constant 
-pat'<t nós como pa a todos- foi outro: tanto 
é verrla·le, cirL.tr!ãos, que o a,mor supera em 
medtu a inteligencia . 

Que valeu os talentos mathllmaticos ele 
B3njamin non sta!1 t :u1te e8se inol vi'!:wel S'l r
vL;;.0 social ~ N.i i\fatlrnmat ica, o seu 1101111) não 
deixa, o mínimo vistigio : na- histor'ia de 
no~s'.1 patrin, 11:1 nos.;a vi.ht n :ciona l, n11 exis 
t1md01: moral d:t . hnm:J,nidMle, elle nmrca um 
fóco luminoso cujo bri lho irá r,rescendo tanto 
mais qu 1BtO mais remota fói • a po.;tericlade ... 
E J1~ de ser aos clarões de;;s ' g·loria, que o sa
cerrlocio r:ln, hn rnani c!.l rle~i;ó.~ o esperamo:>
j ulg<1 t'.á Q inclitrJ patri(ifa. 

Sim.; qne a · es~e ,sac ~r.!ncio e niio a nó' 
cnm,;flt'l .P' S;11' cl1iflllilivumente os meritns Jo:; 
rine h }~- nns empenham is pel:t r1:g0nel'11çi10 
humana,. E si >inte ol le todo -; os homens rle-

-vP.ni S'l l' C<lnsirlem:ios positivi.stas em g1'áos 
<li vei'sos cht evo l uçiio, semelhn _n te epitlrnto 
não prvle :lo r eBC !l~ ido ·10 cirladfo iJlast re qne 
no governo cri1110 fóra delle repeti ;1 fJlle a re
g-ell91' 1_ção hurl)ana só podia provir do a.: lvento 
d;t rePgião q'.ie · se resume na fo.rmnla: 
o amor po1· p1•incipio, e a o;·rlem JJ.?r base; o 
pr0ttresso por fim; <>em )!hante epitll ,to cabe 
áqnel!e qtl ":l prop0rr.ionn11 a llOSS:l pntria n. 
g-lnria ·ine~1im <1ve l ele primeiro lrnste:.lr ·3m sua 
b1rnrleira a divis:i, regenee.tclorn - O::de-m e 
P1·0qresso. 

Não é a -nós <]Ue compete pronunciar um 
jui7.o r~ e fini ti vo sobre um tt exbtencia Uto .com
plirada. Si maitos doo seus netos como mi
nistro c0nstitnem i.nfracçõo.; d:1s mais tcrmi
n:rntes decisões de Augusto Com te, o Sft
c,,ir•locio porvir av1 li m';\ as circumsfancbs 
aten11,1ntes r.less r's cl•33 Vios, e com a inque
brantavel firme 7, rt ele unm im1nrcbtlidacle que 
muh poclsrit füls 9nr, iostiluitv.!o sempre a 
hypathese 1m .is simples e a m;i,is sympatl1icr., 
do accordo com o conj1111to ·dos dados adqui
ridos, assig1mhtr,i, a nos303 fiihos o posto que 
lhe comp3_te n .1 j el'ill'Chict c\[L immol' ta li
dat!B ! .-, , . 

Nós quizemos unic nneute, _em uma rapida 
eff isão, esternar os funcLtmr;intos das lloi11e-
1rng·ens qi1e lhe rendemos nesta hora. Para 
nó; Alle não esta 111ort0; ol le. está apenns 
fr;1nsfot'nutdo: tenrlo ·vivicl? para ouire>n, ell e 
revi vir à em outrem da nnica imoetali tlacle 
em que el le act'etlitava isto é, elle revive!'à em 
toch1s a,s a lmas, cada vez mais numeros1.s, 
qne souberem avaliar o.s serviços que elle 
peestou, e por e''l3eS calcu [ar OS que el le po 
deria. a inda prestar , CjUalll[O U'.11 retiro por 
cb mais opportnno . lhe permi tisse merlitar 
profundamente às obras do nosso incomp::i.
rave! mo;tl'e, C)!li'm'me 03 seus voto::; supre-
mos . · 

Cicladiio Benj;u)'l.in Constaqt ! 
Vó; tivestes ensejo el e conlwcee o npl'osso 

<Jue li g~ivamos no vosso conmm;o pela rege-
1vn0.1 ç'.i.o p·1 tri ::1 . De voS3·JS labios ouvimos,. 
rn'lis de um t Yoz , p'.t! a,vras ele ap1io a,o apo i· 
talado a '_que votamos a noss't vida, ape:;a1• 
das ·liverg·encias qne infelizmente nmargura
r,1m a cordialid :-1cle cb nossfts relações . Aqui, 
no limiar da porta por onde penetrastr=;s no 
Pcwlheon da imor-talidad.e, chmos te:>temunho 
des;e apoio, e vos a g-r.i.clec0mos o concurso 
social que nos prestas tes . . 

-E, si me é lic,ito, nesta e ffu'>ão co lle ~ti va, 
nnm nota pesso-1!, eu vo.> ag-rad [·'Ço o ter per
mit tirlo, com o vo3so acto t!e 15 d i novembro, 
qn o à me1.1 co rn.çfín reconstl'uisse a. symp;1tl1i 1 
r111e rne ~(]ubest0s insp11'.ll' 110 COi118ÇO cl111ni ala 
mocichde. Nó3 gu·1rJare111 a3 rl;i.;; a voss .t nn
rno ri:-1, C.ll\10 ' temos con ie1°v:1do a d'' vo.;so 
ri111ig-o, o Dr, Anlonio Caf'lo:> 1le Oliv·J ir:11±11i
·m 1r;í ·J::1, o mo 1:-sto fnncl a.rlnl' rl 1 Socie=larle Po· 
si ti vi.;ta do \Uo , q·1e n -~~ t e me;:n10 !',•cinto 
r»pon,n. El l 1 !103 f.1 cu lh1·á li1 '] 1ho'' li .~"l' os 
no,;so:; csf,y·ços l'l'g'J ne1·ad onJ::l <W.:l 1l.1s p 1tri
arcli-, s de noss '· em 1.11ci p11ção pólitic1.1. poi::> 
co n>t;tui.s com Tira, lentes e Jo,;é Booif;lcio 
urna trinfade inaltera vel. 

. Cidadão Benjamim Constant ! Salve ! os 
vivos são sempre, e carb vez mais, gover
nado :; p~ los mo1'lo.; ! ,.\ s11l1mis:;- o é ·a base do 
aperfdi;oameuto ! - Ray mum f.o Teixeira Men~ 
eles . i) · 

Lirh esta oração funebre elo Si'. Rn.ynrnndo 
Teixeira Mendes, por occasião do enterro c!o 
patl'i11rcha dn, R'11rnb\.ica Brazil eira., pede ll
ce11ç01 pira retirar-se fazendo o ultimo VL0to, 
o ultimo appello tt t odos ;iquel!e.; que sent'i
rem a3 ardeucias daqnel le amor p:l.tl'iotir.o 
que g uiou Beuj 1u11in Constant em todoti os 
p>1ssos da vi-la tr,1 b:d ho ·a e ho 1Jr·0cl:1 _corno 
não lla um que lhe po:>S<t avfln1'1J:1r; todos 
aquel les qu 3_ acceitand0 os consell1us puros e 
sinceros do coração leal quu nunca t eve a 
menor v<i nda para occultar um s·>ntimllll to 
qual·1ner ·; todos nós tomemos ú. borda nin la 
c!.:l 83 11 tlJlllUIO o COll1 1Jl'OlílbSO 80li1mne de 
levar por de 1ute o coin1.;le1wo,nfo de ~ u;i, obra, 
aconteç:t o qne ac.ontecH1' ._(AptJ io1dos.), 

Tornemos esse co .11 pro1111~~·J cun veo l!1. los rle 
que elle n0s clhn. cla.-ra : ião cht i1u11wrtali0bde 
em q11 0 1mira. e aquel le ollu r penetrnnt.e 115.0 
dcixft esca.p:1 r a menor esitação nossa ; to
memos o dev3r de honra ri o pre:;t>11• o con
c:r r:;'l de todo o nosso est'orço de tJrla a no ,sa 
intelligPncia, J e toch nossa activi·t::de para, 
co npl fl t•ll' a. obr;t que, o preoccupou arnda nos 
seu~ ultimos iustantes, . 

O ol'ador teve o snpremo consolo ele f\com
panh'l r toLla a, ma.relia 1lolor0Ra de seus nlti
mos dia,s e asse~ura qne muitas vezes 11 iio 
pó le conter a 1;1gl'yma fnl'tiva p:11•:1 não ma
go~r l ile ta,mbem, qmtndo ou vi:L oq nel'l as 
excLtm1ções rloces de amor a e ;t ~ R 1~pn.b li ca . 
Os seus ultimas desejos, :.i s suas ult irn •1:i ill11-
xõ f!S ern.m totlas vot 1.chs para a co n,o!i.-!iiç?\o 
tlestn o'm1, p:1ra a perfeição elo estado social 
d:t nos~'· pa tria. . , .. 

Reprorluzira um11, de snas ultimas e mn1to 
repüi las phr<lS '.lS: «a~·ora n:lo pnsso mai:; 
trab:illrnr; estou muito doente; croio q1· e nã.o 
me levantarei mais. Já tlei a no::s:i. pn.tr'ia 
tudo o que po--lia dar, ·tudo que poclerü< exigir 
ele mim on tle qnn.l<Ju ::l t' de seus !llho;. Sl 
escapa,r, si melhorar desse est 1clo de m1le,; ti [l 
que c:tda vez mais se a 1~·gravn ,e 11 l'et.i.rar-m e
hei, fugirei p:ira o matto. ([We :;i.m:w a, muito 
n.s nossas fl:westas).,, pm'que la, lht muita 
liberclar!e; eu von para bem longe, onde uin_.
guem saiba; von viver pnra a familia, porque 
ninrla não tive tempo de viver par,1. a familia, 
e dep'1is estudando, merlitando, si a. SoLLi:la 
me perrnittir e os meus serviços r01·en1 ne· 
cessa rios estftrei promp'o a pres tai-os, si .'1> 
patri ;1 os exigir; est:1.rei prornptg a volt?.r a, 
servil-a. Agora, nü:o,não posso .Y> E ariui trn.ns
íl. gurav<<.-se, uma expres5ão indesr.riptivel 
( ent·1·e tagrymas ) , tomando a sua physiQllO· 
miil, uma moduln ·~ão espech l tinham as suas 
palwras, porqno parecia que e!l~ sn ppnnlrn. 
que alguem du vidasse que aimh não era, 
tem po Cíe que elle deve3se rhs~an ç·1 r, 

1rn0 chia : «Agor-ct nio po3so 111 aia, já dei 
t11rlo qll e poclh dar, parece-me que t enho o 
llitcito d ' dascnnçw.l> Ahi a sua voz <'tlJ:1th
se; «Soa invaliclo da pateia, nfi.o posso m·iis 
servi 1-a; (entre lngri11ws) e isto elle repetia 
11111it:1s v ,-Jzes e firam por nssim rli 7.et• n.s SLH\ S 

ultimn.s pal:1Vi'::t:> . (i'rf1úto fi em, muito bem , -O 
om dot · sae m iiito com m ovido cfo tr ibitAx ,) 

O Sr. Quintino B ocay u v:1, (111a
vi ;ne11to ele a tl!Jrição) - S•tbo a Psta li' ibuna , 
senhores, por clel·•ga.<;i\.o de m·>us illnstres col
leg-.1s, memtros Llernissionarios tio Go 1reeno 
Pcovborio, que ti •remo3 a lt·in "ª de Rer os 
companheiro> d·J homem illnste"", c11ja, me
moria venerachi, r eceh::i hoj J d:L N•1Qfw Bl'a· 
ziiefra, e.ste primeiro tostmnunho da sua 
grali !iio, C8ta hJmena!?.·em elo no'i sO respeitri . 

Si eu ti ve.; .se rl'l lll::t'lif'.J:it.:11' ap:m -.1s os 111 e113 
sentimentos inrlivi·lnae3, consi11era1-h rl •e 
a'n1fa nm ·i prov,t. rlo meu resp,, ito á rnomnriíl, 
rhss'3 íllnst re ci·la !li.o, ab.>ter -1118 r[g snhir iJ, 
trihtrnfl e rfo concorr·e1• cn m a mi n h L \H h vra 
111rri pro tongar est'.1 sessã.o, qu .~ ·· e p1.1·P.r.e .iit, 
rlem-i ::.:i irh longa 111 Pa. " n'lbl'e fim que to.Jos 
t:m1os em vbta . . (.4.p f!' nrlos .) 

Co 1np 1·ah·H1 lo P. r e::;pe itn o ~ q ·1ti"lnn 'o 'l 'l1 
t ronx:e a e;t.1-1. trihtm>t t,1 los 03 ho=r 1·,1 los e Jl-. 
legas qu e se mo n.ntecipnt';\111 n .1 drrn1on ~t rn .. 



ção elo seu carinh oso r espoito pela memoria o Sr.. , Pr..EsmEXTE decl ara que vae sub· Não votei por nenhuma. ~·1.s l~ropo?tas que· 
· cto:Dr . · BP. njami11 Const~rut ; 111us, sem t er a mettel' ct v:otos o projecto de resoluçfí.o otfo- se a tropellar11m na, mes·1 d·:i·_preo1dencw, . por- . 
ons,i.dia. de formu lar nma censur:1, peço liceúça f'ecido pelo Sr. Q1Üntino- BJc r y u-vn~ que :·JSS 1.s prop·Jstas periurbam <\ solemn.11fade · 
para rlir.er que 1«.iredito que nós te1fa111os pre- O '-'R . .-Hu s1'ID E.:l Loso (peta onle n~) requer de.:lta seds:'io com dis.:ie nsõe::; e nol<1 mu.:as (mwto 
s lado u1na liomeuagern mais di rrna da sa.g-rwfa votnr::lo nomin i.I . be,iiJ , que ele a lguma sor t.e. amesqni nharn ° -
memoria do l1Õmer11 illu:;tre cujo p:1ssame11to o Srt. · PH.rnsro irnT '> - Antes de submetter à tama11h.o do cadav1-·r sagrado do g.r~inde ·P<L-
deplof'a mos, celebl'ilndo umrt sess·fo 1n<1.ís so- vota ~·ito o r eq uerimeolo do Sr . Arbtides tl'iotn., cujo p:1.ssamento _prante~mos . . · 
lernne, mais concisn, na expressão da, nossa Lo bo, preciso consultar o Congresso sobre Tre0 ·uas ·ás di vergen ()1as pol1t1cas ! A ·al '11a 
ll1ll g' ll l1, mais cornplex<.1 m1 !11'11lifestnçí1e do um ponto . Ua"ior::1l tem neces:·idacle do si le!)CiO para 
pe110arnento que està em toJos os no.;~o:o espi- o SI'. Q1ri11tino BoCitõ-'i!Vit ao apresentar p r2c.o!IH;r-se (3 chorar. ( Nupi~rqso i µpoiaclos .- . 
ri los. (Apoirldos. ) , S'' ll proje;to cleclaron f(ll.e O fqzi;t em subst i-: inuit·o li, em.) · -

Srj,1 qual for a. gTanrleza cio monumento que tuição da.s in •licações q1ie havia1n !liclq apre- · Comprehende-~e,. portanto, que não ~possq 
se ind ique riu decrete em honra á memoria cio sent adas . (Apo,iados.) . acotn]Jctn lur aquelles que. ern. uma sessao ·fu- :. 
Dr. B01 11j min Cu nstant , el le ser:t sempre .in - . Port:rnto, pMece-me qirn elevo considerrw nebre, em um aeto rel1g10so co,1110 .e~te, .pro
ferior ú. g·1".1ndeza elas virtudes de que elle fo i ·1wejurlicacfas to.ias _as . outras moções substi- voca.111 o ~lei iate p~trn,, ou os·tea~ivamen te, ~u 
o mf.)isnobre exemplar. (Apo iados .) . tuLncloa .do Sr. Quintino Bocayuva . {Apoía:los·, evitando a responsabilid.ade elo atnque, ferw·:: 

Acrndito iüncla. ee1rhores, q1rc niio se trata iv1o .. apoíaclo.i e apartes .) este oü ar1uelle poder, Não, ~1este . .n'lo1nento.[t ,, 
propriamente ele cornmemorar a meh10_ria En manifesto a duvida que tenho a re- alma nacional e:;tá de luto: qne ella s1lenc1e 
de um gl'n.nde morto, porque' o Dr.. I3en- · spe!to': · · _ . . . na medit. :ção· da per.:la. quasi irrepanwel que . 
j arnill CoI's t;i nt ní.10 se póde cobsid~rar um · ·UMA voz~Nao ha duvida nenhuma. acalxuno3 de soffrer. (Numerosos apoiados, 
mor-to (npnia.do <) , porque elle vivo no re flexo · O SR: PPE~IDE~rn - Ta nto lu cluvicl<t 1iwíto bJm, muito .bem. ) 
do se11 e~ piri to so!Jra a alma tl 11· mocidade d i. Qne ií fêélàmação apPi1receu . A m.mwria de;;~e homem ,_ Sr. presi.dente, 
qu ar elle foi o mestre e o guia; vive · na: P"O- · . Por isso vou snlJ metter á votn.çiio do Con- nãn padecera ~l e cert.o coin c$Sf1 .n.ttitw.IA r~' c:i
pria nlmn cio Congresso Nacio·~a l , ex pres';ã'l _g're.<so, si no c ISO 1le ser iipprov:tdo 1.) Dr»jricto t:trla ... Elia é <1 unicu digna dell ll , e de . nós 
concreta da :;obernnw, do po vo hra7.ileh»J; so- cio Sr. Q·lfritino Bocayuva, t.ic ·1m prejudjpadc.ts .so!Jr etucln . · , 
boraoi t\ cnja reinvirlicação dove1pos ao ' snu toda~ as .indicuçõGS <wrese.utaclas. · · Q1rnnrlo 80 procli:uúou a Republica no Bl'p.sil, 
génio, ao seu patriotismo, á smt aboegaÇ(í.o . Cons:ilhdo, 0 Ccrn grnssn reso lvo 110 senti rlo e- a iniltula escurJJ, d os e:spi1:ito,s rc[\cci~nllrios 
('L}Jriir1rlo,)· · · · ·· · 1 1 so al"I.'mou om uma conspiração mníto r_•c.l1c11la · · · · ü·e fl cal'em nrej :ic ic•LC as todas as indicações u ' 

Nãn de;:eja.nrlo, portanto, pelns minhas prn- que f •ram ctpi'cwrntacl,18. p.1ra .. ser· temida., n<lo ·nqui, em noss t p:;t.tr i·n., . 
prias p:t ln.v1·as, cQ'ncorrer para clomo r:1 r a re- Posto· a voto3 0 r equerimenfo do . Sr. p'orque faço· just iç'l á rligni'dacle do nwu paiz, 
so lucfi.11 rio CongTPsso solire o assurnpto de que 1 b b :>11ppq111lo que nelle !!:'LO !vivia. mo1nrcltistas,. · 
nos o·:cnnamo5, ·peç'l l icenç·1. e a.o m•ismo t.3111 - t~~t~:i 1. es Lo J so t'e votaç.1o nominal ,, é rejei-. senhàre;;, porq \t ~ pnm q11e eu 13eja monur-
pn de:cnl11a f!OS nobres re pre 3enb1rtes que S!lll'netli fo á votn.ção, 0 projecto do Si·. chisla, é p·reciso . acal'iciar n 1 a lrn.a. .. a fibra; 
aprE>se11twnm di vers>ts moçõ~s á me.>a, pn.1•a. f1»1nxn: cio c~racter do hr-c:aio· (m;.iiJo . l11J,,i ; . 
propor um snhstitutii·o lle tocln ; e ll .s, a l]ll>tl , Quiutiuo .Bocayuva 6 appt•ovado; b"av11.,); tn>ts, ·quando; senhores. fe.z~;.e 110 es .. 0 

no men eo tenrler, exp1~i1w1. crimplefa1nent() o· O SR. ZA.MA (pela ordem) - Peco a V; Ex. " · t rang.ü1:0 es.:;a ·cun~pirn çãq r0acçio rn11·itt co·11t l'<\ 
pens tmen tn rh n1ç:'i.o, ris ~enlimepto.s do ·con- Sr. ,presiclentfl, que mande declarn.r n<t act.1.· a. próclam 1ção rh nossa R 1p11blic.1,, a mi'iri' dé · 
gores~" N:i.1:ional. PilsS·i t1 · ler, ·s r . pre; icl eo te, quB votei contra a moção do 8;'. Qui.ntino .Bo~. nm lmtsi leiro e»creveu que, Logo · que .Beu: 
o s:1h ;tituti "º ')lle t'J ,,ho 11 llonr ' rle o·ff!Jrc - cayu va. . jamirn Coastan t des;1prareces ' e do numero · 
C•31' (l íJ). ( \fnitn bem . 1liiiito bem. O oraclu l' d o· StL PRE'IOENTE - _W preferi ve\ que .rios . vivos, era. preciso gl'avar no, tum.nl.o q.11e 
co1\1pr.imentrulo. y· · · V., . Ex. m:1nde .ª Su!l. . dechu\t.Ç~'.l ·_ po1; es - encerrns~e o ~G ~l cci cl:1.ver prec'o·;q um.ft espada 

Vem á nwsa, é lid0 p, entca cdnjunctamentêl Cl'!pto. virgerú, _sobre um li_vro e.'º br•a, ;1!}0.- · 
d. - . t O .:l·rr. ZA ~IA - Sim, se nh~r. E' morto .o IJ.:i t 1io,ta i1,n_macul a• là, e no leito' °, em .JtiCUSSD:O q se&'µm e: . . .. 

O Sn ~ QunnNo BnGAYUVA (pAla oi'clP, m) rlerr<1 deir_o repqu~a o seu corpo .. em. put.re~ ' 
P1·ojcc!o de resolitçc1o 

O rongrPsso' Nacionn.l. inlArpreta:1rlo o $en
tirr:1entn g·er·;.1.i'da N11c'io Br zi ll!i ra e ·r1 esr>j 111-
do Rxnd1n ir fl. s11>i !l"" ·1ti lfii, a n1 ~ ·ilrlfrt . rlo 
g'n"ral BP.• t.iamim Const:111t Rot»lho «fR \{ 1.- · 
ga lhio , fund .tdor da Repulílictt Bt'<LZileira, 
r esolve : · -.· -· 

f:on.;í g·rrn.r na act.n, rios sem; trn hq,\hos n. 
e-q)l'~-sfi.o rln seu profu1trlo · 1.v•w r p lo p 1s-.:n'
l11P.llto rlo il lu~tre r.)pnblicanu e bene:net•ito 
ci 'arl;in; · · ' 

f{P.1'.nmmend nr ao Govr:lrno PJ'Ovjs·1r io que 
dBCrAte nm ·1 pe·1sd/1 1J nçionl ]lil Q'n. pelo Tli r:i 
s011 1·o ·dn União á familh do m8smo· cirlflcl·'í.o, 
como 1'ecompP. 11S<t ]J1Hth'lm'1, R'.ris r ·ilev»ntes · 
scrl(iços po " el le pre.-tn.rlo> h nn.tria, e eq niva
lente (tanto quanto .poõsivel) á impor taucLt 
del!AS; . .. '. · , ' ' . . 

Declarar ao mes•no G wer110 Provi 'orin qu e 
1orla e ri1u1 · qu··r outra homAn >1gem qu i ro · . 
decret •dn. em lvrnrn á ll1 ' 111oria ile;·s0 rn ~smo · 
cirla1lãn corr,,sponrlera ao,; senirti1ento> do eon
gresso N>iciona.I o merecer'n o Sl'l U n.ssentimeut.o, 
porj11lg-ar qnl'l todas R~r<l 1 inferiores RDS 111er8-
cimentos o ao:q "erviçns, rlessee'11ir1ente 11n.tri
cio, hnnra chi sn::i. g·tJrnçi'ío e dn sna P«tfrin, 
pel exemplo clcl:O suas virtuJes civic,ts e pr i.:. 
vadns. · · 

Sn.ln rlas ses3ões, 24 ele jQneiro ele 189i . -
Q. B ocnyiiva. . 

Ninguem 1mis pedi11do a palave11, é encer-
mda a d iscnssfi.o . . · · 

O SR. AR.ISTIDE > LoBo -:(pela 01·1lem).- Sr. 
presidente, pedi a pahvra afim fie que . V. Ex.. 
sujeite á vota ão ft{ moções,conforme a ordem 
em · que foram apre ;rmtarln.s. ·· . · 

O Su . . PRESIOEN1' ,:C -:- Est\ é a ohrig·aÇfio ela 
me,;~. 81 V. P.x., 0nt rA t antn, desRja s11jei
t nr••'1 o seu requorim.: nto á votn ç:'io do .Cnn
gre~so. 

O Sr .. . A,RnTJDES Lnno-Açho de311ecessu,rio 
dep<Ji, «a decla nçil~ de V. Ex:. 

..:: Sr. prAs idente, crnio c1ue cEirn 1j . cnn - füç:'io . · · 
ser]1ienci11 cl:t votnção que HC:i b:1· de ser An'n..: . Pois hem, senhores. si um ~'"to me fora 
ctua.dtt · no_ Con !i-re:;so, m~ será pe1;.nitti lo permitti·lo fazer . a'éin rlo .silencio qu p, pc>ço, 
c0:110 um tl'ilinto de m.;peito á memnri 1; rio en exig-ida , em noine ·d 1 pntria rleso l 11 la , 
no~so illustre cornpntri,··ta,, -p3rlit' a V. Rx:. qnesol>reacam1):t do Q'ranrle rrinrto, o Con- ·· 
'lll e se rligne 118 Cfl ll ·m!t1tr o Cong 1·e330 si con- gresso . Nacio1rnl mnnrl:issP. gravar' o syrn - .. 
sente e.n qu i se StHpen la n. s ·~>S>i.o. holo lembrado partt ulh·a.jf),r a sua mernol'.ia 

O SR. \RH'l'I DZ; Loso-Mas depois elas de- querida, -
. clar:1ções rl e vnto. . · · 

O SR . ZA ThH .(pela orile ·11) _ :\.')ui e;;tá, s·im !. · · Eu J'ech.nn pari\ .o seu .. t11111ulo -· 
SP. pÍ'esirlq1!J1;, n dec] -.rração de voto (lê.) : uque\la esp ·11h virg~~m, não ob ;t ,i.nte .. enfio~ · 

Der,L.trcnnri; qne votamos contrn npropo<' a' rada- pe[,is .lonros pr11ento$ rL1 c:i.mp:1 nln» 
tio Sr. repreo<ent.r nte Q11111 t. inrJ, por prefe- , .do Pil i'n .Q·w1y, por111 e, confraJemis n1do có m 

-rirwos . ns 1intra;;. 1110çõ3s .. ,presint.a·Lis. - . a r evol1•ção r iJ[ln lilhnnfl. q1ie vinh,1» (· lia 
Za 11a.-Tava1·e; Biistos . - A·ifri so Finlho.- evitnn que ;13 la111in :i s rhts armas dos. nossos 
A.n:af) de Fm·ia .-- ilfwa Bâceltar .-Demetrio ~oldados se tingissem º" sn.n o·ne do . povo e 

.Ribeíro .• -L_aii;·o Sodrd. - aquelle . . li vro em br·rnco ·~iara que 1~as 
suas ijag1nas a. posteridade ()>Crev;t a. bio:. 

· O Sr. :r ... opes Trovão (novime;~to graphht cl?sse .horneni _q,u9 fui ITI'•ÍS qne a 
de rittei:içao) - Sr. pl'esi·lente, füll a rnní . os hon ra elo~ seu:; contemporaneos, p0~·riu e é·um 
dbr. i pulo3 ama·foS elo morto, frl [aram 03 seus exe:11plo as i<eraçõe;> Vin1iour 1S e uma g· loria 
heroicos comp;,.nheiros de armas, e, dos qu. ·· nacional. (iliit ito hem, rn1.1íto bem! Grmi-le 
fnrat11 seus cnllegas de poder, faltaram ós sa!va ·rle palmas das a0 lerias, o. orndoi · e cwn- '· 
que o hou veram de abnndouar no co m ~ço rlfl. primútar.lo e abniçado por todo s os.Tepi·esen- · 

jtlrnada., e Llm elos que cnm el le tra b:1.lharam tantes presen~es.) · 
até à ultima. hor-1; f'alLtram tl.n;r lm0nte -to los . . O ~ti.. PRESIDl)NrE-Vou , pô1• a vot.os 0 r e
a queJ l r,s qne co111ln tel'J.m°<t seu latlo :· havei;; quer1nrnnt0 do _Sr .. Qnintino Boonyuv1t, parn 

.de 'p':) r1Yiittir, port Hlto, qne eu tiunbem falte, qne, em me,nona do gc'neml Benjamin Con..:. 
eu que r epre.oen tci um'L P:\~ti~n la , ninrla. que · shnt, se suspçm(la a se~'<:1o. , · 
imig mfl crtnt e, do elemento hi slorico cio par- · 
ti rlo 1·epublica:io, de que foi elle importunt<i . Consu ltado, o Congresso approva o ·reque-
parte compo.n •nte. . runento; . · . . . 

Ní.10 trago, como elles, uma saudad3, um 
goi vo, p:rni. alirnr sobee a sua. caàipa e.xtra-
ordinarín. · - · 
.. PA rle ~J ÇO aogr'UQO rlaqilelle3 que, como .um ' 
bando ·de agni •S, f1 zer11 m e.>s '· ponon tra..:. 

·vessi<1 , que veiu dns _ costcis prmhnsco<as . da 
moo 1rchia, até - it.s plag.1s seren:is fa R~pu
hlica, através dos esf11 siam 0rnto3 ilos vn11t0i, · 
atrn.vós do.;; fragores cJ.is r;do3, atrav8s cln 8 
rebelliões dn s vngns; e rine. no moio de torlo 
esse esbt~céo, no 1:1ein cios berros d 1. tempe3 -

tu:le, on v1rnrn os lor tos rnílos das Stias gran
des a7.nS podr ro;ns. 

Vem á mesa a segu inte 

Daclaraçiio de voto · 

. Decln1'-1111os t er vota.1lo pela moÇ?ío do Sr. 
r epre3ent.ante Q. l3ocayu va. porque, consitle
n1l~.; pr~J nrl1caclas ~s derr'rnis propo3tnR, niio 
po li d mo, de o tm í61·ma, corno nrnm hro.> do 
CongTe:;so, m;i ni_f(est.:i-1· a noss:1 vener::iç:'io pela 
m r.~nona de BJnp.mu1 Con::;tn nt e n. nos,;n: lj'l'i.t,. · 
t1dao pr. los "~rv 1 ç ·1s ~. 11 e 11restnn à p:ttrfa. - .· 
1l nmbal F'alcw1.-Alc:nrlo Guanabrira . · 

O SH • . R;:rmvrcs .J mn .'R [l e . ! 1~ pMfo1'en,.,iu, 
par 1 n. ' ot " ão do próje '.l 'o de resolt1ção apre-
sentado po 'u Sr. Qniutiu ) Bo'.la,y u va . · 

Co_nsultn.. 1•' , . o Congresso conceth a prefc-
~cncia- ·pecl 1da, . · 

Tenho . rnmo toclo este pniz, mrn• grande 
nrlmi !'nçiio pelo morlo de ha tres di1s. Po1· 
isso, :w lado c/;t cleohtrAç[o rlfl voto, qu8 ;.ic,1 ba 
ele ser feita, venho taml;em formu lar a minlm 
dc?_l(l,raçl'io ele voto , · · ··· · .. ·· 

. O SR. . PrtESIDE tHE designa pal':t 26 rio cül'
J'ente a mesma ordein tio dia. marc ida para 
hoj O. 

Suspen,le-se a sessão á3 2 horas e 30 minu-
to.> cll\ ta.rele .. . 



DISCURSO PRONU~CI ADO NA SESSÃO DE. 
12 DE J ANE!RO D~ 18\J l . . 

SenhoreJ, o proj ecto cons titúcioual parece 
me ter pa.rtido, nesse as.mm.rito, rle Urf!a .:_base 
pura\ne.pt"e empyrica ~ evirlentem ·ute falsa, 
ou antes, por· ter p:irt1do d ·!~s1 base, chegou 

O Sr. Moniz J:i'reire- Sr. pi·esi- fata lmente a nornHs insulflcientes e resul
deute . . n i ng-uem t er-se-ha s ~ntido, ao subir ª taclo3 ai .. ·nin i.s vezes contradictorios . 
esta t ríbun'n.;. menos authoris>1 do . cio qufl eu -· ''! • · · • 
me. sinto . e ciirto não me anim iria a a ffron - A missão exc\usiva dos goYernos, que lhes 

-,, tar a i3o l e~nnidade cfrl coriimunTcação oral com indica a politica fundada sobre a scil_l ucí!l, so-
• assrmbléa tão illustre, :s1;a·pi1r da sua benevo- ela!, é-resnmir e ·concen trar . as d1fferent.e3 

Ir,ur.in,-corn que ·conto par'l def"e~ cl er a inci:im- forç:·is sociaes, ·sem· intervir em sna eco non11n;, 
peten•· ia sle rninlui voz, eu 1i ~o t1vesse o dever sem avocar a' si o pri. pel e;p1cifi cõ de cnda 
de jystifü,ar, pela Jntervenyao no deb tte .• ·os uma de lias, quer se t rac te dc1, força iotelle , 
intuitos· do concurso qne hei dado,sob a forma ctúal_ ou -morm.l, quer se teact9 simplésme~te 
d.e em.~_ríclás; .. áfevisi)p do , l projecto c~nstitu~ . . ela força material. · · · ·· .. · 
cwnal.· . · · O papel do governo deve limitar- se ~ ob-

d · · - d fi 1 · s t enção ·ou á asseguração do seu concurso, e 
Obe iente as prescripçoes ªmesa,. e _e il · a 83 tabecer esse cons~nsus univers>tl, ile que 

normas que ainda ha pouco, pelo org_ao de 
d - elle é o reirnmo .como o or0u-ão supremo de seu chnfe ; elh traçou á _est>1 i?cussno, P~.-: . . -· 

dinrlo a nosm collnbor~ção para, o .'cumpri--- todas ell'as. · · ' · ·· 
' me~tp dns .cli st>o;;içõr,s _ r~gim_ep t ~es que ,nos 

o':nn1rnm a ·crng1rrno-no3 a maferm do rle·b,1te, 
r e:;ist.irei ·a.o n>1tnra l 11.tirq.ctivo quq. me lev:[!.i:ia 
a rli,cor·rer s0hre as;;umpt0s venci•lo,, ·ar,err.a 
cios .. qp ;,1es niio · f11i pos3iyel manif:-:it:tr:-rne, 
ap:~.sar. fle t ir estnd? ntrias vezes mscr1pto . 

Em rel'1<;.ão n. esse con f"!urso, a s_tn po
sição eleve :;er ne1itrn.I, qua11t.q possjvel pa~;i, 
qnB ell iis· se desdobrem r t>g·ularmen te, nau 
ievando. a sna iuteÇvencão systl'lem ·tica )l lé\11 
rlo' iistimu! Cis ·p:iss:1·g-e iros que a propr\a _na
ture?-a das fn ncç.583 suscita. 

·Umitando-nie n.o objecto ilmw~ rt into rla. dis- · E:;sa. é em s ·n ·s linh!l.s g-e r~es, . rili ás imp '>r-_ 
cu~sfü1, se1·ei syn ~h ~tico mn minhas. con.)i le - , fAitamente ílSJign ;1 !n.da~ , ti co ncepção posit_iva 
ra ções,com8çanrlo .Por .notar e ~xtr. nh 0 r ri o~·- do governo. soci.a.l ... 
dem da, colloc'•Çilo dess:i, in ntori ;i, prHpost.a. as Pergmito, sr. pl'PSi•lente: o proiecto 
cli vers>1s partP~ da, Constituição que se occu pam constitudoiial parti 11 dt>S'a no~ão fürirlamªn. 
d;t -org·anis>1ção federal e da local. ta l para sobre .ell q, ()S tabr. lPCAl' lls r P.lacões 
P~irece-mi;i que o ·fls .pecto gen l cios prlnci~ . ent1•e a autori rla11e. g0vrrnament-il e ='S fo1·ç~s 

pio3 ca1•.leaRs'. dn. orga.nisação rle uma s_ocie ;; sociaes qn'> devem en trar Al11 jogo no n'osso 
da.de ·; - qne. o· cnPh'lr,i1nento 11:1, s11n. vida fun- org·n.nismo, bto é, .nssento n essas rela.(:ões no 
dame1 t ri; espel110 fiel rlo s1°u estado. ele r.ivi- sP.ritimento exacto da verdade-ira funcção do 
liswno; que A synth ese. rlas nol'rn 1s polil:icas governo~ 

. a cujo· reg-imen rlevPl"Yl t>sk1r snhm«ttírlns ri~ Certamente qne nfí.o. A. con sa~·rnç~o das 
rnultipl as fürçris so0i>ws em sen fnn i'Cimia - diversas liberd[l,des pn hl 'c8 S, comprehendidas 
rnento .elemA nt:ir; rlrwerii1m sei' o prirneii;o no titulo 4 qne se cl iscute, ni'lo teve essa sarc
objecto ele r,orlitir.11('ão em um p1.2 to consti t u- çii.o; foi uma ·simp!e3 trans1tcçiio com 0 esp i
ci01rnl , rpie ~I' rliri g" ef'sencinlrnente á regu- ritll r evolncionario, com as nspirnções vagas 
lameptação d»ss,· s forças. 'Jlle di;;puta.m essns Jiberdndes não como uma 

Antes rle se rl 0 rirlir rlci morlo por ']ne o po•ler condição de eqnilibrio e rle <Wclr0 111,, mas .como 
pu b];j ~o eleve l'Ag"Gl' O AXercÍP.iO das J iberr!arJ e~ , U ffi f~ VOl'. '] lle OS· g0ve1·no o;.COl1C8"{ern, Cedel1'10 
é m;ster co11 h 0 cr.>r; rlefinir e sitnar cada nma terreno, em peso A mediria que,. dia- a dia, 
rl 'el !:1.s : não é !og-ico · in ::tituir e 't raçar : ~ s podem ser alarg trios. 
funcções da :r utori , J~ rl e que eleve fazer a sy- o SR. EsP r!lJTO 8ANTo-Em que se basel). 
nerg:i:.l, das ncti virfa rJes parches e limitar fl. V .. Ex. rarn cli zPr Í <SO ~ 
acçã0 inclívirln:d ou· con ectiva dos · membl'Os 0 SR.:ÍlfoNiz FRBIRE-O no' •re l'fl J)re~·,nhmte 
ele ·n ma .. riggr<>rninçii.0, sem cnrar · primeirn -
rnAnte rlfis eX::i-tencias ·cujo concurso se tem va:e ouvir . . Sr . p~:0Side11te , si o nrjAc' .o. 110.u
em: vista . rea.[i;; ,1r . v·;;ssd" pnrticlo · r! Rs;;e pri11ci11io, si · fmiclasse. a 

~ancçã.o elas liherrlivles puh l 'c 1s n1.- nropri 1. 
Niío é, éomo pó·le pa.recer, urnn: cousa. v[: sctncÇfí.o clã fu,110ç'io governativa , nii.o . t Ar- i;i. 

um sim1:iles ..iogo cln pn.la,vr s, es<;n q 1-1 ~sn.o . in'corrirlo nc1s j11st"s cens111·ns 'JUS JhA te"m 
ele clnss ificaçi'io . ,Ariui mesmo, <lurf!.n t.fl orle- sírio feitas, nAm honvp1•a cn.hirlo nas contr~ 
bn.te •. nirlis 'rle., nmri. vroz tivemos occn.sião rlr~ .r:fir,ções .pol' vezes· nq·ni_ apMt:vln.s. e ']ne ainrln 
r econl1ecer o in0.rmye nie nte ,el'Pssa: di.siiqisiçfi.o· hn, pouco 0 _foJ'<im .em p~.rt.e, pAlo i'.lnstre _re- · 

~ ele riwterhs, pelas r eclrimaçõss .que snsci.tá_-, presentante 'JUC_ nrn precerl!-m-na tribuna'. · 
ram-se, pAlos arl in.inentos que SR tor,nnr •m 0 ·SR. E_?spmno 8,\.NTo-Qnero .quE\ y. Ex, 
impresci1Hiveis, _pelas d11v.irlas 'qne 'nos f!f.:S'1 1- . 
far;im, R C ~rca do mais de uma, disposição rle, clec l ~re qu ·1 l .é o pP.nsamen,to rev_olucionn.rio 
arti-gos _i-a rlisr~uti rlos, onde se fee i;im RS,nrnptos _do pa.iz. MüS .desoj.o. que seja b:tstante ebro .. . 
cnjos destinos era1n. ig·nora •los porque vier:1 111. .. O: SR. MoxTZ r'RRIRR - O nobre reprt>s0n -
tel'· nssen to r "tarclario e cleslo;ado, quasi no fo nté ten lrn a n1ciencin, de rleix:n.r-mA cnntinu:i,r 
fim .do prnjecto. nas minlms obser vaçõe:; . Verá que procurarei 

J.., Lem bro.-me_ de 111:omen.to elas questõ.'ls e ser ·claro. · · · · · 
emew.las que se offereceram, a proposito de . ·Assi111 é . . Sr. p1~es;<l ente, que o. proj ecto 
arli gos qtc.e -avivaram de mo:Jo imperioso. consti tucional, . a pezar ele t Bl' declar;irlo a : li
cogi'tnçõss sobre.,.o exercieio de -algumas berda!le . de torlas as crenç8.~ , que .clivi rlem o 
liberdades, que só ag-or,t vem a ser oppor - paiz, desviou-se deste p1·incipio, sBcrificp~ o 
t un0. fi rmar - reõ.ro-me ás · emend·:1s que ·ioteirnmen te, çqllncn.nrlo-se entra o esp1nto . 
tinh am em vistct a ntecipar a consagração ela revoluciouario e as religiões que ainch pro
liherda.de· bn:ncfiria e da libe~dade Teligiosa. f PSSa a maioria de nossa populacão, n (io coi)10 
Uma e óutra foram àqui· taxada.sele .inol'por- i:nteqm,Voi regi timo do c0nsenf;US unanime .que 
tunas·; mila e . outm soffreram o e~.pediente, aconselhavn a posiçiío ele, ji\iz imp~rc i n l na 
aliás bem justificaveL do adiamento dos prin- _ cou ten1la , mas ·irn;;pit'l\llflo-se directam<;mte m ,• 
cipios que .con~ignavam ; - e O füc to é ~ue, n, Cfltelle .espirito e creanrlo rest1•irçõ0 s ao pr in 
não ser este recurso, o Congresso teria pre- cipio Am r elação á .re)igião catholiCn, e a todas 
jul g,ado .erri assurnpto tão g.r·'.1ve -. antes de as outr;is. · · · · 
poder collocá l-o no seu ve1'dade1.ro terreno. º o SR. HADA.R.ó - Apoiaclo. Muito be111. 

A"'este ag'Ol'a ahordamos com a , lis .~us:;ão do 
titúlo 4°. '!i• tempo de accentu,ar den:tro derle . 
o mnri o: geral p••l' que deve·m ser . encàraclas. 
essas e 'ourra-s questõr,s, que se . r esql vein n'o . 
dupl,ci pr9blema, ·q_ue tive a honr<.t de enun
ciar ·em . come~o, . · e co:npreheode t ant o o 
'modo tle acção e a ~omma de garanth1s con
cedi1las ás diversas !'orças sociae:;, corno a 
interfcreucia d ei clisciplill<L. que IIw_s_ 9e.\_'.e cla,r 
o autol'id,Lde p~blica . . · · · 

o SR. MONIZ !?REIRE-E' nssim quA o pl'O· 
jecto,'clepois. de· haver estal1Alecido a ineleg·i- . 
bilicl !de e n. .incnp wi<lade eleitora ! dos 1•eli
irio .~os , ·veiu.agg-ravar o seu erro er\l "'iversn;$ 
cl ispo81GÕ"S rio art 72; torlas em cle ;_accordo . 
com o seú proprio· principio. 
?'O SR. Ei3PIRIT ' SANTO-V. Ex, por ora não 
e'specifi~ou ci.ual é .P pe~~a:nen~j) . d~ _gover:!!-?. : 
r~ ~: O'. U<?_lOI!~t~ ,:._ . 

o SR . MONIZ FREIRE- Ora, Sr. presidente' 
si o proje1t •1 c0nsigna o dogma ~l n, iot: il'a li
berdade de crenças e de 0pm1ões, s1 reco
nhece o devér · para o Estndo de ser a lheiq 
ás · disputas entre -as - doutlli_na.;; e-r-inf;1-e as 
religiões, o que significam dispo,siçÇ'íe$ como 
a elo § 4° do ar t. 72, r1ue. prescreve a obriga
torierhcle ela prececlepcia _do casamento civil 
ao religioso ~ · · · · · 

o SR. BADARÓ-Ap '.)iado. 
O S 1~: l\to":..rz FREIRE-Nfo c0hheço nma s<'i 

consideração ile ' orr:lem . pu"blicn, qne pttdesse 
ter determinarlci semelhan te ·exig·encia; nem 
sei, em um regime~ sincero ele · libercln.de de 
convieções, como traduzir ess:i, imposição ao 
crente, catholico, protestante ou o quer que 
sej >1, de il' receber a s1.pcçã0 leg,; l . do SQU el1· 
lace tint~s dn, sanc9ão religio_S\t. _ 

O SR. · BADARO- ~poi 1.clo . 

o Srt. MONIZ FRRIRE-Ni1'1 é is:;o uma 1)1'8-
occ_u p~ção ar1ti-reli l{iosa, ilJCOtnp •tivP.! e.fi m O 
m ·smo pri ncipio que detA :·mi1rn a necessi rlacle 
ria ,.:ri,ncçfí.o r,iv il, e ali (1nat·1l'ip dos dest_íno3 
do pride r tempor~l. rlo G;;Lvfo ? ·. 

Qn:i.l a r ·izão rle convenie11ch gemi, pela 
qu;\I p ceen tr, \1 • ele S\ vel'_,'onst nn.ng· i<'lo ar~
P.flbe1; >1, s·w11çito d .1. ri.utor i lacle pnhlicn., qne 1rno 
"lhA fn,l h1 á ·1.Fn:-1,, antes ri 1qu<> \L1. em quA o sen 
cor-açã0 e toc11do e em 'JU'l elle s-:rnte a iutima 
co:1sn:gração de sua: uni[_o? 

SA!lhnres, o es t~do 1lew1 coll ocnr-se inaba
lave l no seu ponto eh vista ; rle;de rprn cllo 
sej ;t inexo ravel em rlecrebr q11P. 8r'> r1~r.o
n hece o c,isamento civil , e 'J 'Hl -;ó P,.,te prnrluz 
effeLt os civis, não JH nenlrn m in ·~onv1~nhnte 
cm qne a von tade das partes determine a 
ordem da precedencia. 

o SR. MoRAEs BARROS - .1\fag, si os ca:;nes 
clispeúsílrem_depói8 o casamento civil · ~ 

o. SR.' MONIZ FREIRE - Si o fizessnm, não 
terin.m os lnçn~ eh fam ili a sagt'aclos pelo es
tado. (Apoiados e apartes.) 

Sr. presid mte, ncrerlito rp1 e, rlurnnte o 
periorlo rh ge r min~ çfo rle,s1s idéas, rinr,1n~e 
os primeiros hes1 tn.me.n~os . p1p dar"s , t ao 
!1iltflr11es rlen.nte de !11 -ilJtUl ~\ÕIJS nOVíl'l. p')
deSRP ITI rlnr -se em alg-nns pont0s rlo Brnzil 

- m~is tenchs 11 0 c:ls:1.mA1ito ci vil; m·1s tan1hem · 
esto:i cRrto ele q1rn ape•1;ts se Q' •l'f-1.RRA fn nrl t n, 
convicçi'i.o no animo d~s .- f1 m i· l ias rl'l f'J tH' os 
Jacos·religiosos não el'clm r ecebi,·J_ns enmn hnse 
rla ·sua- organisação, tor~f\.& -- as rep.u ~nn nch s 

-cerl.e1'ia m n, essa n ;ce3~1dade ele ordem , e do 
or.za n isaç'to . 
. E rlepois, senhores. esse .arg·nrr•ento prova, 
d0111flis, ou a lias, prova. con tr,1 pr"<lrlucnn l.e· 
mente: pois, si . estivessemos P.111 . tn l AS
ta·io ele ci••ilis1çiio <Jlle fo.-se. mi~ ter n. coacção 
log-al par~ .o e~"\ ito . rl e n ·n~. ins! itn iç ío des~a, 
natureza · entn.q vcr rlarle tor.1 fJ D" elh te\· o 
consagrnÇão premn.tur:.i nos corli g-os, 011, ]):-'1.l'a 
coricln1r · togic<;i;nwnte, 'J!Ll rlevi ::i, ter sido 
(lecre tada com a clau3ula' facultati va . 

O 8R. · HADARÓ- O verd n.rleiro 'catho!ico só 
reco nhece o cas.,tmento que é fo i to de con rot:
mi<lri1le cqm as disposjÇões ·do, Cqnc_ilio Tri-
deu tino: · · · · ·. .. 

· 0 SR . ESPIRITO SiUtrO- DiL licenç:i, par a 
um aparte? 

o ·sa. Mo-Niz FaEmE-Si 111, senhor. 
O SR . EsPIR!TO . S,~NTo-Pr.di a V. Ex . 

que "declal'as_se .. : qua.l era ºo pensa112e1Jto do 
-poder .. revoluc.19nar.10, . e V. Ex. nao _o fez ; 
naste C'ISO, nfürmo a . V. Ex .. qqe na.o tem 
base "o·seu argume_rit_o~ 

O SR. MONIZ FRFJIRB-0 mPu nobre c0l
'laga parece _!Ião t er co~preh"I~dido n, .minh::i 
"rzumrnfaçao. e, por isso, esta :1. clesv 1 n~-me 
rlfl lh .. En r1is~A ern começo qne -o pro.iento 
tinha 'p··rtido de _u.1wi ha~e. emp_yr-ica. fJU: 1ndo 
cons;ig-ron no se u a rt. 12 "S cl1v1WS">B ~1ber
.!arle.; ·publicn.>; que nii? o fez ._p : 10 res1n to _no 
sentimento <la .verrL1de1ra posiçi).o rht <Jnestf\.O , 
•nns corno sirnpl ·s transacçi'i.o com o ··sp<1;ito 
revolur.iona.rio. is'o é , com e:<se e:>pirito que 
não advo""a os pdnci pios como coml icão de 
ordem e éle recon;tituição __ soqiAI, e _sin1.CJmo - •.,_ ·-· - . - . - ... -
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elementos de demoiíçãó e de des111onta ; que 
dalü, tle5S3 golp3 de vista insufficiente e re.
t rugraclo, provinham, ~Oln!l COllSe•fUencias ra 
taes, as con traclicçõe::> em que o projecto incor
rera, quando, depo: s de lw vet' cun·3.1.gra lo a 
ple1111 ll ue1•Jade de cultos e de. opiniõ~s . co l
locou-sé em ant inomia com esse principio, 
desp')j ando o E.;Ltdo do p;tpel de juiz im1Hr
cial em m11terhL dout1·inarm, pn.r;1 converte i-o 
ern ins i dio~o ::v lver,;aeio ele1s cre:1ç 1s rdigiosas 
e dos s ·, n~ mini~tros, qne ficam em pó;;ição 
i nferior · (t~ outm:; clllsses sociae~ . . 

Eu estava em rietalhe de provas clessa ar
g u1uen tação e vou proseg uir. 

Senhores, des·ie qlle o est·ido é neutl'O em 
assumptos reli gios1J.3, s:m situação real é es tn,: 
todo o imli viJno,-sej ct minbtf'O úe uma reli
g ião 011 nn.0 seja, leigo, parlre, catholi00, 
prot~~stante OLl musulmano, é paroi. o estado 
nni citladilo, e como, .tal, sujeito ao3 mesmo3 
dovel'es para gone cl~is mesmas r egalias : 
de:ide qlle o projecto enuncioll o p1focipio, 
deveria ser collerente e ir até ás s uas ultimas 
cons-equencias. (Apoiados , muito bem.) 

Não param as C[\ntra•licçõea no que diz re
speito ao constrangimento das fü1:nilia~ r eli
g-io3as. que se veem col locadas na sltuaçao de 
anteciparem o laço publico d ll constituição rfa 
familhi a.o elemento moral que mais cooso la 
os seus c wações; estão con,;iguarlas no pro
j ecto o.1tras rlisposições do tn:33 rri ·1 .hoz, e vou 
ter a honra· de de~linar um't a rine se referiu 
o collegtL que me precedeu na tribu na . 

O§ 5° Llo 8l'L 72 diz: os ··e;nitei·ios terr(o 
.cm·1.ic1ei- secular e serií~ administradas jnla 
autoridade mirnicipal. 

8en l101·es, é . clev ~ r rlo e~i1do ter o cemiterb 
secn lar ', mesrno ·rnlo f'act< i de rp1 ·~ p~ ra o es
titdo t"il o:J os ci h1•Ui,os s:iri s~c· 1IC1re ;. (A prJia
dns.) Mas, q11<1l o ·iuconv011ie11te· de qne as 
div:irsas seit"s t c11 lH1n os se 11 < ~emit.:ir ills, e 
qne la en terrem os seus mortos'? Não ha _in
CJnvoniente algum. (Apoiados.) 

O SR . MEIRA DE VA'lCONCELLo:; - Neste 
s8ntido nnurl Ji uma ememla . 

O SR. Mo:"fIZ F'REIRE-A nfío arlopçfio •IP-SSit 
facnlrlade é 0·1tra contra•licç:io •lo proj ec to 
co•n o se·1 [W"J)l' io principio. Onde est á a li
biwrl 1rl ., rle cnlto, si n:io se admitte qne as 
f1mi li•tS reli g io.;a> vão' levar os de~ p o.ios rios 
seus ao o; cemit<-wios sagrados pelas suas cren- ' 
ças ? ( Apoiaclos.) 

As mesnns on anaJogas observ;içõ'.!s pode~ 
ria fazer em relação ao disposto no§ 8°, que 
de t~rmina (l fJ): · 

« Continita excini rla elo p1iz a comp:uiltia 
dos j ~suitas e prohi hicl ·t a fnn rfação rle uovris 
con ventos on o:•de ns monfLstic•s'> . IVhs, não 
})1'€"T$O arlduz ir ar~uwrntm, pois a. conrlem
naçfio rless1. dis posição e a Cinus <' iehci;i, de seu 
absurdo pait;am no n, nimo de todos nó.>. 

o SR. BAnARó-"'Apoiado. 

o SR. MEIRA DE VAS CONCELLOS - Ess::i elj:; .• 
po3içlio nfío póde pe1·manec31' na Consti
tu iç'io. 

O Srt . Í'vir'rnr7. FREUtE - St'. p1•e3irle nte, a 
est.1 l10ca tifo <tifoantacla, ri1nn ·lo o espil'ito rlo 
Co:1grns30 Já se ach:i f;1tigarlo, e -nfi0 se cli ;
.P Õ:J rle talento para enlei tr 0 1 011 vintes. n P.111 
ao 1nr} DOS os tal.1 ntos rle e"<pl'O:; -ão, de qu 1 

110 leria ntilis1.r- me h'ibilment'3 nesn occa
Si firi, si os po,s11isse, p ~t1' •· prender as atten
çõ1s de meus illu-;tres collegas .. , 

O SR.. BAbAri.ó .-. V. E,, é n1nito rfig·no e 
muito illtBtrado, nos merece todtt a attenção. 

O SR. Mo~1z FREIRE- ... com1wehgmlo ::t 
sitnação diJ-tb il em q1rn me enc0'1tro 11 ;1 tri~ 
llllnn., a depender rn is rlft •le:ir.aclezft clri qne 
do intere.;;se rio nrnu auditor'io, e sinto-me 
'verdadeiramente emlnr.1r,ado pn.ra expor com 
:1. am pli turle que rlesejftl'a, e o f.nüsi tive3S) 
o t empo ,e â p1'ecisa calma ..• 

o SR. !VIEIRA DE VASCONCELWS - Não ha 
.. ,- razão p tra ddxar de te l-a. V. Ex. sera ou
_· ·vicio com pra.zel' por toJo o Congresso. 

o 811. MONIZ FREIRE~· • • - o (jl1'3 penso 
acerc;L d,i,s diversas dispo.;içõ33 do titulo que 
se discute. 

P11rece-me, S1:. pPesi J ente, q11e .n.s3ifü como 
a libel'chide espiritual e3Lt asse:ite 1n_yro
jecto co11s titt.icio .rnl sO~)l'e b:tSe-> c;rntrMlwto
rias, poi> ao bdo do pdnctpio se ~r·eou o e~
b_: ra;ço tt i S<:l U "xet•cicw, t .unbJm, o:n rela1;aJ 
â liiJei·d 1rie industrfal, o projecto é immellôa-
men te folho. · 

Nií,o encontro no art. i2 rli3pniçfo -a;Jg1111m 
que cons·tgee a plena libwdtde 1le profis.>ão, 
a plena libel'cLicle .in.lu:ltl'i.al ; 0<lo sei pot" q 18 
ra1,ão as acti vicl .. :des prntrcas ernpr;ogwfas n;.is 
industri<is, que siio o gmmle elerne uto tem
poritl das S'lcieda·:lc3 .modernas, ri_íio elevam 
ri<;~•r re3gturda,das pala; g"n'.tntiás constitu
ciona.es. 

Nfí.o sinto as vint,igens ele;s1 011issi10 , 
nem sei que-incJnveniente ou que inal socia,J 
resulfaria eh e . .rns 1gr~1ção do seL1 livre e,xer
cicio, que é füo acatavel, C[Lü:tt;tio o elas forç'.l.s 
iutellectuaes. · 

Quando · me. refiro [is industrias, Sr. presi
dente, comprehenclo rn minha express:io · r,s 
profissões de toda a natureza; e ·ne3te pqn to, 
para ser inteieamente logico _ e inteieameilte 
f'ran co.-clevo dizer que accei to .o pr'incipio até 
as suas extrem;is coasequencias; de vendo 
sahir desta casa consignad ~t na lei organica 
elo pniz a peoscdpç1í.o do proprio p1'ivi legio 
aca··!ernico; que aimfa actua sobre o espi1·ito 
publico como preconce ito t'undmnente arrui
gado. 

O SR. FRÓEs DA CRÜz - V. Ex. vá pri
meiro faizeP a exporiencia no E-pirito -Santo. 

O SR. MoNrz Ftü:m.l'i - Espero qnri f,iJ .a
hemos· com grnnde exit ' .· '\.1 t3 o si lenbo do 
pr:oj.<Jcto á<:eí·ca ria li 11crdacl0 in•illstrial expli
c .t->e ~o hret11do poe e3Sa fatal insistencia em 
converter o Esbdo e·n· um indu:; tria l, tenâen
cia que se ,tem rnanifestaclu prfocip}tlmente 
fH11 l'·<l rçã.n á imlustri;1 bancarh, pe ht ingestã·) 
elo E,1ado. n ~ . su pe\iD tende oci::t cle.-;sa i rúlus
tria, já en \'.o lvendo-o no assumpto da erni:;o;ão 
,Jos IJilhet is ele - banco, e j<\ fozet1 ·lo-o abri 1·
ll! e concurrencia C• <111 os s3u3 J1i li1Ptes, qualllfo 
não exercendo am mt>nopolio reneg rrlo fthSo 
lu tftmente p>3 las noç.5es. mal; elementa.r'es d;1 
theorüt elo go·verno. · 

UM SR. R EPRESE\'TANTE - E' o moclo ele 
rhd.nter o credito nacional. 

o SR. MONIZ Fn,EJ.RE - A mei.1 ver, Sr. pre
sidente, e sinto não ter corn peten ci:i pmtim.L 
par,, cliscm tir a materi,1. (n(io apoiados), limi
tando -me a traçns geraes, pal'ece-me que a 
prirnçira das condições para o Pe3ínbeleci
mento ela vida uormal nas r elacõe3 do met'
c~elo cio dinheir·o, clever;{s:=r a a6stenção com
pl\jta das emissõ'.i3 po •· p1rte rl" Estado, e á 
retirada ele t o lns as emissões f,iitas. • 

A emissão elo papel-moeda afasta o Estado 
da si tnaçi1o elementar com pativel çom · a· sua 
runcÇão, que consi>le em receb3r o imposto 
e applic1i-o, suppr'in-lo aJ necessicln.•les ex
traordinadas, pelo recurso, tambem extraoi-t:. 
clinario, do emprestimo. 

Desde qne o E"Lu.lo lança papel-moeJa, entra 
no mercctdo elo din!teiro co!no in :imtrial, au
gm,~nhnrlo a ma:>sa <los valores com a e:;tim•1-
t i va elo se11 pPoprio cre.lito; e ess;i opemçifo 
lia de perturb;1J' f.·talmente as relaçõe ·; eco
nomicas e tin;tnceir ·s d,t vicLi in rlu~tr i a l, poi.; 
que as trocas não ter.io nn is por base o s0u 
i11strumentri n:1tural , nem títulos que o repre-
selltem immeJilLtamente. · 

O SR; PRESJl)ENrE ~ Pe'Ço ao nobl'e r epre
sentante quo cinja-se a nmteria 'em disCLHo!lo, 

o SR . M ONIZ FREIRE - l]qtamos di scutl nrlo 
o tilulo cLL clecl<traçito de dit·eitos, e 't liber
dndé .bancaria eu con~idero um direito ina
lienavel. 

Sou francamente part idario dessa liberdade, 
que comprehenrle implicitamente a ele emissão, 
porque a emissão é uma funcção Mngenita e 
elementar dlt instituiçib bancaria, desde que 

não se af 1ste Ó<t obrig;1ção funüarnental .da 
co-iver3ibili<hde, ri •ie, é a garnntia, do pa l) h .::o 
,e o fre io cou tn o aim.;o do cradi to. 

E-n re.Jação á ma.teria eh s ~cç5.o primeira, 
Sr. pr·esicle11te, tenl10 hmbern .al ~w1ps obser· 
VttÇÕJS· a fazer sobre. importante.:> assn1_nr1tus, 
que·a hi prendem a atteuç:Io. · ,• 
. L1stimo a disposi<;ão do arL '70 §. 4°, qu8 
coat·cta o direito de voto aos r el 1gt0sos, . e 
nes,;e partícula r 11:10 pr !C i ~o j1.t •_1 ttu' r ,1,zõJS ns 
q11e arlluú em ccimcço; l<1ti tirno t .mb'.lm ( 1u~, 
co;n a recusn. cio ·voto aos ana l;dta1J :ito3, conl1-
nuemos a f,tze!' cr;tecio poli tico d.t ci rcum
st.:tncht de ·o individuo saber ler e. escrever. 
( ApÓiaclos .) 

D <sele que to:lo3 os cidadiíos . são obr_igaclos 
~ p1•est,tr serviços á ~Ln patria ih clepem!e ~te
mente cle3sa coi1dtç:10,. e concorrnm ig ual
mente pú a .o bem p_u!Jl ico sem diffe roncia'ç~o 
de g'l'áo pot' tal motivo, ac110 que se deverm 
e3tenclei• tci.mbem a toJos o us9 do _v9to • ... . 

Mas; 115:0 elevo ronclnir, Sr ... presidente, 
sem occL1par-me, no d ema vn l vi 1rw.n to clé~tn, 
materi1t,- com a Ll 'ª 111 :11 1ii~ i ~t ria, V"'' illustres 
membr.os do CongeJs.;o, de eote1d0r o voto 
até. as rnull1ere., . 

C0m o m:lio '"r•3>pe:to, que d·wo aos autores 
ele sernellnn to i léa e àque !l e~~ q11e a adupt<im, 
devo cl"ch1rc1.l', .Sr. prs.; idnnt: e , que essa aspi
r,1ção se me align;·a im111or,tl e 11n»tr<;hi!} 1-(n,10 
apoiados), po rrti"·\ no di 1, em q•te lt conv.er
fossemo3 e111 lei P"lo vot;i çlo Coqgres,,;o , te
l'in mos decr(, tado a. i! i33o luçiio ela famil ia l1r,1-
·zileira. (Nr.'i? u1n ialus.) 

Senhores , a ,.o.;i .. da le hu ·na.na não esta 
as,,iar CL> 11stittli•kt po1· tW.i so, nem po1: cunveu
çõ.;.:; que po~s.1rn :>er artJitl'Llriam::Jute rnodili-' 
cn;1fos. 
Ne3~e cyclo i 1wnenso d 1 geraçõqs, c111e 'for-: 

mtt111 a CO!lti!rnid·LdJ ua vida rl.t hu rrnili.tade, 
;t m11lh 0t• t ti ve S3mpre, e ca'dit vez m»is, a 
fnnc~;1u que lhe é propr ia, co no typo es[iou
t.weo d0 sup1•ema:;i;i ela soci:tl 1ili . .bcle 

Ot\l, q1urer rle; vitt l' o e.s •ir ito fern ini l r]()SSe 
dever, de~sa füni:çi.b qae é a bJse de t11cla a 
organis,1çi10 soci,d, cujo pl'imeire grá.J é a .~ 
fo!llilia, para levttl-o a.o á tcito el as E! in.ul::t,ÇÕ33 
p1·at 1cus, no exei·cicio de fun cções pu blicti:;, é 
clecretM a couctH'renci<L dos sexos n'L:; rela~ 
çõas .d1i -vid1L activil., nulliibtr esses laços 
~ ; 1 g";:t. los da fami lict, que SCJ fol'mam e rn tomo 

,.d'L vicl<t pura.rne1lte rlome_stica da . mu i her, e 
· coeroni per a foi1te prec'osot de mor.i licl u.I.e e 
ele SOCiabi lidade C[U C e!ltt ll11iS dir,,ctnm rH1te 
1·ep1·e.33n!a, demancLtnr.lo comri con iiçfü> de 
pureza a sua abstenç'.io compfeta clct vida 
pratica. 

O SR. FH.óms DA Cauz -Por que moti vo? 

ó SR. Mo\'rz Fac.:mB - Ct'.-Jio, Sr. presi
dente, •1ue o espil'ito es;l<Ü'ec1tl • do Cougresso 
nüo deixa á vingar esstt tenL1ti Vil anarch'ca. 

O SR. FRÓE3 DA CRuz - Como consirlera o 
voto _, fü11cção ou direito? Si é um cli1\3ito, é 
facto eh virfa HocLd. 

O SR. Mo.'!Iz FRIBIRiil - l\01'::t questfo de _ 
J?alavfüs, ele ass~ulo nrnta.ptiy':iico. !:le:Jocle a, 
i·a:rnlta até o ma13 elevado gl'ào ele soJ:a :Jili
dade, to:los tem.JS fun1;cões a realbar. 

O h 1im 3111 é, [Jehi SL1 ,( "n ;)eriol'idade de cn.~ 
rad~r', vot;~• lo princip ilmente ás labutt1çõe3 
d:t vida .acti.~a; <L mulhe:', pela sua superio
r11l.túe de a íre~tos, tem füt vida domestica o 
seu des tino a realisar. 

. Confundir .esses pl'incipios seria rlesorga
nbar a f:1rnt lrn e a so~wdndc, p1>r.,1110 é exa
ctc<r11ente peLt .su;1 condh;ão tlornestit.a; ao 
a!Jr1go Lh neJ1~ss1d de cl:i exercer a(; ti v<1meu te 
a:; (jualiclade.o prcLtica~ do camctei:, qr.ie' a ,,i1.;1-
tu1·ez ~ rnorul rfa mulher pó le de~e 11 yo1 ver -s3 
ª !·ravél ele todas as civili3ações; e. s! so,.ima
grnasse um rnstante n<L V!da ela humani·l"de 
em que essa bi1se organica da 'Vida s::ic.al se 
mten•omre3se, nó.; .deg!_'a~la.ri<1mos passo a. 
JMsso parn as e~p3c:es ammaes 'in fer io.res, a 
começlLr pelf_t disso l u ~:.Io •la f 1mi !Li, que a5, 
senta e.>seucialnrnn t8 S•Jbre e.;:;e bellissimo 
funuamento - a in fluenciLL mo1\tl exercida 
pelo sexo feminino. 



o Sit. E sP1 R11'0 SAN'l'o - Si o" mr, n colleg:a 
- dedtizi1• i1 11 Óçãu :,cienl.Lfoa. cio rli t•eit'o, 11 ri:i 

tirara e:;S-tti c01\c lu~neti e.n t'fl iai,;ãü iJ mnlhel'. 
O vuto contpete bnto á~ mu heres co111 0 ao; 
homens. E; ,t ts eazões que 'v . l!lx:. e~t l cl tllLlo 
par'1 as nrnllleres sel'VJlll r);1r.• o; pa•ll'es. 

O SR. Ivfo:-.rcz f<'1i m1R !!i -Ntt l t tgm1s com os 
padres· , p 1 rJ. o es tt•-lo to c!Js sií..J ciJ • .dãos ... 
. N}'ío devemtis em;it'Jst 1r à,; m·1lhe1'e ' a pti
dões que ellas ~1\,0 te.)111; <t nl'lt iH" 1·1; vel .. 11-

se· se1upre· balda úe qu,did.11le;:; prat i:·a ;:;, ao 
. passo que brilh<iu ;;e111p1· ~ p3l"::; " ttr!lni tu· 
m.oraes. Querer dttr-l i10 t'n n c~õe .-;, ria.-; qmw;:; 
pelastnnutm·ezlt ell;t ·esteve se111pre ,.fas
tada,· é pretender corrigi1· a obra d•1 tH turem 
humana. · 

Sr.; presideule, vou c.1cler a t1'\hnn1. n quein 
melhor do ·é1ue eu (ruía apo iados) po.,::;, vir 
o~cupal-a, com vantagem pafü o ·Cong resso -

Nfio .fui daqnelles que tl'a l:nlll·,i·a m parJ. a 
grande r,cç§.o r evolucionaria ele 15 de uo vem
bro.;. 

O SA: ANDRADE-Más füi um elrrnento mo
ral. 

o SR. MONIZ FR~IRE- ••. 1l1as tr-abalhei sem- · 
pre e disso me orgull10,n~ modesfüt de minlH 
vidu de provinciano ig11or,.1do e obsc11ro, no 
recanto de minha querida terra natal, po1· 

. toclus ;. S aspiraç5es incondiciouaes do espírito 
libe1·1.d do P''iz ; a tive a honra. de S<' l' um dos 
fraco::; co:nbat: .tes das duas causa:; mui::; ·:odo
rio:>as em q ~ é ;e tem A!Upenh;cclo no Brazil 
esse es ,:iritu J,IJe r d, de toJos os matizes-a 
abolii;ão e a fed :JJ'ação. 

Não flii tarnlfe111, e úbso ainda me orgulho, 
-do::; 4ue eorrera111 ao euconll\J do tr1u111pl10 
revoiucion .u·io para culher-llie as paliuus. A
minha vi11 °1a a este Cougre:;so uão· sign ifica 
tl'clll~<tCçào nem ilu tuillia~ão. Ace.:ntei u voto 
elos meu::; com:i.Jadãos, q 11a11uo estes exigi ra111, 
por um rnovirne11tu e:>pout .111 eoün opiniiio;qne 
eu vul tasse " tomar parte acti va na vida 1,0-
litka <lo meu estado. 

Mas, ape~::i;r de não ter ope·rado na propa
ganda, up3zal' de não te1· ct,.do o llleu cuu
cur:;o m.• teriill pa1•,t qu" triu1nph;1s:;e-a r 1Vut u
Ção era do meu úever accei Lal-a CL•I:".o l0011se
q uencia tla v1ctorüt do:; pd ucip1.us •1ue ~e 11 1 pre 
pro1rngnei. 

Nós, os 1iber::ies,que trab,i, llJ,ivamos con ven
cidmnente pela retlernção,;; biamo~ , sem tJ'-'11- · 
Sámeuto reserv1•clo, ;Jem !Jy1,o,;ri:si.t e :>1:flll re
fobarneuto, uu .e levar i<t e"sa couqu1sc, ; 
sabfamos que t1·itb<J.thavam.1s tam llelJJ pei us 
idewis Lia 1<.01111 <l!C .1,, q ,,, u<10 pt'o.:n ,·a Vetll1<>s 
hu1~: . u-, Útj ll t1·u du::; 111uldeo 111:) iace;iicu.- , 1d cJu.:, 
~ p1fo ,:.ip1 s ·1ue '. i;11e,,;arnuu f.l <tl11 h:l.J lc" " ;; i
Ü t l' a lllO:têl ;'CiJ. . , oelfl ·~ llllll \ll(Õ.:.; l'·.; Vu[ Ul!lO
IlC11 'i a~, jJe:as prOjH'i .; in stiL1.L<;-•e:; lJ LU a e31:-
cafh Jll1. (ifri u11i ".zl1uie .) . 
Pe 11 ~0 que u:iu . e d., c1 ltt Jã,J deve sei; um 

servidor d~ sLLt ;xttt' Í<l, poi::; só a ella deve
rúo~ leal·fad e e ll.i' ot.uuento. 

Pub b.J rn, Sr. 1'1'0., Uente, a 1' 3vo luç'i.o de 
15 :te novembro vt:iu pruclM!Ul' <=s:;e,.; princ1-
cipio,; qne deoile o re0i r1 10•ll lll l11iarehico eou
stit ut1-.1111 n,;ui1'< 1<,;ô;1t1 de tiimln::; tLt fl ü ~<i.o ; cu 111-
pr.;, EL i< epu Glifa coas gl'.d -oóe curpo:·itit:" l-us 
atim de 'l Lle <; ~t t p<ttl'i ·.•. l'dalise Oo va.; to:3 doc;
t.inoB que Jh ,~ al1u CJj ,mo,;, e se ::iva11tn j ·~ ,. t,i 
pela, ti •Wô grnul!e3 com1ub tu.ô w~hei; , a:; ou
tras uações do pl<uie ta . 

Esse ~eri o c 1u .n111i dos altos <lestiuos ele 
que nos suppo 1uo~ capazes ; e a esse 'rn::;pdto 
pel' IJlitta o co11 ,~1·t:J o; ::;o q111J eu app li·Jll e fa
hula·que li ;:! g ur·.,s em uil rlt do il1uo t1·e J itt1~
rato a ll emão_ : 

Pel'g uularnn1 lim rlh1 ·ii ngu ia por•1ne m i.ão 
cre'< 1V<t os seus li lhos d-e.,d1:1. wni tu t i:Hlf'o:; n ,, 
immensidade Ll03 e6paçu,; ; e e11,, i'.·S[>u ll.J"n 
poforüm e!les, cl0poi,; du cre; ,;ido.1 , che.'·at• 
perlo cio sol si eu os crea:;se a11ui ua. te1· ra ·1 

Si <le3ej 1111103 pm•a o no.:iso p Í 7. a t<'l u1-i.t 
de altos destiDos, e a g·lo r· L.t d• pl'e.;e.!111w1, 
nos gt'MHles exemplos que úove111 :;;"1· ~ --.•g ui lo ~ 
-e imitados, devemo3 cle~de j lt it· aqne•!i: r.do <b 
nossHS instituiçõ0s · ao c.ilol' dos prm · ~ip i o3 
regen eradores do 119sso secu! o. (Mii itu l1e 111 ; 

muit_o bem, 0 · OTClcfQ}' efe/icitadu.) 

D!SCU R.SO p q, rJNlJ'i()[ '\ OI N \ .c;r.; :;sÃ.O D'' 
l \J D C: H N irnW D ~ 8\J l 

O Sr. L uo p ol ·l ·• d P- Bu lh. õe<> 
S•·. p ·n.;1il1-•:it-1. si 11 to oc" np·11· a t1·LJ ll' " 

11 •1:111 lo P1in:t 1'.rn u1hrt a ~· it1 .. ;:i.o no ,; ~ i1> "' 
Con ;T.'S:>•l, fl i'tWOC da pelo di .,c n r·~o rl •.l s1·.Ni l<' 
PPç 1nh ,t, .. iJ foo tf'e reprasenLnte úo Rio de 
.faw·.i1·0. _ 

O n. ~ ·;; '1 11 1' 0 1 1 1 ·~ t1•:1zo 1nra a discussfo é 
111'litn dive•»o rh 0p1 ell e 1pe nc ;\b::t de prenrfq1· 
n, ,itt·H1çii n ·l<t ca;a.e que tanto pnrece tel-a 
Í lltP.l'PS,;·1.do. 
E~to 1l il 'Í pGr fe it0 ac3ordo co:n o eloquent P 

n1w lur, r{ne me pl'eMden n·i, tri huna, no mnrl o 
1le CO!hio/ ei:ar a r esponsabilidade dos i1iem bro' 
rio Governo P rnviso rio, m1 s nilo aco:n p'.1.11 h0 
S Ex. na, apreciação que fez da. attitnde dos 
ministros eni face elo ch_ere elo governo. . 

Ess i. attituíle tem l'i?o mnito rli g-na, muito 
patl'iotica, muito honrosa p:i.ra elles . ' 

O Governo Provisorio foi feli z na solnçãC> 110 
pl'nhlema pol iti r.p e pn.ra que _se lhe fc1 ça e3sn 
j1Jsliça. é hastnnt0 lembrar que elle soube con 
duzir a r evolução ntravez ele 14 mezPS sem 
perturbai;õ·'s ri a ordem e rl;i, pro;;pP.r icl:vle rl n 
\Yiiz; .q11e clecreto.11 as gr•1 n•fos ref.wni:is pel·•s 
quaes án ceiavamos....:. o suffrn.Q'io univers· d, n 
s,aparnçã.o chi Igrrja do ~ ,tado, · o· casamento 
ci vil. etc. 

Soh PSte ponto rle vistn, poii, só m01•ere 
p,nr.rn11in -1, .e hmPntn rlP.vP.r ·1~ 11110 n'io b nl·a 
sido ig-1rnlmente foli z, qnandn tr-;1tou rle r0-
solvPr" questão finn.nceira e econorniça, · da 
íJUnl von me occnpar. 

Qnonrlo SR discntiu, no s8io rl <i com111issii0 
· lo~ 21, fl . 11lfrn>1 r>a!'Ífl rio proj Pr. to' riA l;onst'
tniÇão. rp1 e ront6m <l S rfi s ~ns i çÕ ·>s trnnsilo fris. 
fo!' -·m SJJ!l'.Q'eri rlns tre~ i1!vitrPS. r elntivamonte 
ao art. 2° ~ l n 111Pll ~s disnosiçiíRS ' 1°, mant •]-'l 
.tql C/11 ··1 Pstnv·: 2°. s1i 11:wi·11il-o; 3°. rnodiA
cn 1-o 1le ri r r·ô:·do com a emenda aprcsenbda 
pelo Sr. Saraiva . 

Ris ci fl.rli g·n e n. P.nrnn1ln. a qn ~ me refiro : 
« ,\ri , ? o Os n.ctn;; r] n ílovernn Provi ~orio, 

nii n r0\·ogn dos pele\ Cons tituição, serão lei8 cln. 
R"pn h!ic l . 

r .1 r ri a r:1 phn unico . As w t 8nf P.8, M posto:; , 
" 8 r.:wa ns i11 ·1 111 °vi veis. :JS co n crs -:õ ~ ::: fl ns cnn
fr ·1rt ,~s n11tn1•anrlo c; nslo nov ·•r110 P r .... vi sorio 
s'i.o g-n1':_1ntfrlm: em torh a snn plenitude.» 

A Pmenrl ·1 rlo Sr. !'flr •iv;:i rli z : 
« "11hQt•tn1-sr. n :irt. '?0 p0 ln ""ll'ninte. r.on

s1w1r·1nrlo SP, )1'1l' \111. inlfl •rn ]mente, o · pn1>;1-
·2·rnnho nn 1co rlo mflSlllO n!'ti ·;o. 

()R fl:'"l.Jn ;;;i ,1 0 nnvn 1~ ') fl P ro v i_ -0 1•i 0 (f'l fl fc"'l'P, '11 
n Jl''P()".' !l r l f)~ n q p1n:ll fi r ··dn..:;. p "l() nn11 .~ J" '"'I S !"f1 

rn11'i''t't•1i "1"'· <;P <''i.11 l·•is 1ln. J/ nq11l11i ···1. •ns 
fJ "" nã.o fi•nrn n-pprov q .[0-; ro11 t'i! 111n.1·:i ,n 1'ir1 
vi;:mr. :i té f( Ui> ;::G j "11 r r.>T isfo<; 1Pl n n»n!!rA~"º 
/? '" "r:tl . :i r. njn exanie serão sulJm "tti -tos pcl ln 
n nvernn Prn vi;;nr io.» 

li'. n!l'•' os rln:1::< :i 1 vitre~ ezt rfl l11'Y:: . n r] ·1 1111-
nnr_,o nq!n r]0> "1' ti g'O rnn Sll '.1, i nl<>~· r i rh • ! 1 P. O rle 
sn·1. ' 1HlJ11'·º<S'io, snrg' n n tc11"eiro nlvi!Ti> l'O 'l 

cilhrlor, lembrado pelo , Sr. senMot' p3ln. 
B1 hi1. 

DApni 1 '1e hreve rl i,c 1ssfí.o. fi r.on l\8~en 
t v ln Tl •' n nPt. 2 ' S'l "i'1 '"' ll 'l PÍ •n'· lo P"" r '1°1-
f P I' 1w1teri:1 r]c, •\P ' º o f'on : 1· q~ s11 Ol' li ·nrin 
p'.Yii rt tom1 1• r.ouh o11i•n"nl·n, e ., ~si in vob•wl'l fl 

'""ll lll iS< ii, l r] o, 21 0rit·, ndi · n ')' ·<;t-i r · lo~ ri iba
ti:>q ·lfl , l: fl r~o ; 1 ~· r .~''º nnn<; lit nh t> a cri tica 
~olq•e <JS n !f·.n., 1! 1 · :n rrnr:1·) P r·'lv \sorio . critica 
irico ·iv,,n ;"ll tfl . -:0'1 to los os ponto3 de vista, 
nn 111'1 ·110ntn :•1•e ,e11 t r. . 

R1•. iw ·~ -.i ! A nti~ . r. :•;t meu p1•opo3ilo não vol
tm' ii t1·ih11n·• n t 1° cl i s ~n ssii:o <l o pt' 'lject.o, e 
·1:i.o n1•r.,1p;1r- nn , na I• e nem na 2ª di sc11 s<;ã'1. 
'º' '1~ t 0s , J e ·i~e g-ovem o riue s•ll'gi u rlo seio rh 

M V •l1l';i ~ln e com tant::i, felicicla.·le a tem con · 
du1. illo até hoje . 

l\l<s;· a, importanch da rinest'í.o ec'lnomi cfl., 
que uo dizer de Assis Beazil, é a nossa. g'!'a ncle 
qu estão ; a rlirecção quri o g·overno a eíla· t0m 
dado, clirecç~o qne não me plrece a 1mis 

• 11:w t~ rh e.si nfo l'ô1• comhn.U•h1 rlesde logo, toe
.\ 1•- .r -h t il G: i:d ' v:i Prn íl Gt1·;men t·1 rio.; rn n,i ::; 
~ i ro ; int0re;:;:;d:; úo p tiz, 111e fo ! Çlt'. ll n quebJ'.lr 
·l p1·opO$llo em q11 i e:;t .va a vi l' rl1scul ir 
, :t rt. 2° da.s di s;losiçõoJ tt\ tnsitor ias . 

sr: presirlente, não venho cr iticar 03 acto3 
-lo Gover!1o Pl'ov isorio. O meu intuito anal y
;anrlo os que se relacionam com os nosso.> 
1wóblemJS · economico·e tlna11ceiw, é mostea l' 
Jn il elle3 não re3olvem esses pro':J lemas, e, 
pe lo -conteario, c1•on. m difücu irlatle3 mui to 
s:.i rias á soluçã.o de:initiva cl J cacla. um delles . 

Si'. presiden te, um erro i,o litico sana
se logo, não tem re per\! 1rns5.o muito ex
t<>. ns•t na. virh S::Jciü, pófo 1rlo ter c.1ns9:.. 
1111e nci<\S perrlut'<W'lis . M •S . um ert\J eco'10-
rnico ou. fi n·tnceieo não é as.oím: e u l' ~ i?.n.-se 
logo, en trelaça. se oo:n interes;es de toda a 
ti1·dem, gera obrig.i çõ3$, ct·ea, direitos, pê.t a 
>1CÇãO do go vel' llO e il té elo p::1 rJa rnento. 

E' por L"'º quo me !i presso a vir ap~ntar 
ao Cong ress'J certo> netos do Governo Pr.1-
visorio, CJL1'3 se m3 a figuram e~'.'03 econom'.
co3, fl l'r03 1lna 11 ce i1·os, que pocl ()m ainJ•t se r 
mocli fl c_iclos, niio te!1do co'l'ltndo a, pl'Qtenç.."i.'.J 
le 111 tera,l' os ph1 ll 0 3 em ex:3c,1ç'í.o , 1111s uni

c;1mente o cl .cJsej 'J ele s1lisfu er 03 r ecb mos 
da ·minha consc_ienci<l .• 

ó s~. ministro ela, fazenda na expo:: i('['io ~11) 
dirigiu ao chefe do g-overno, em ;(8 de cle
_zemtn·o do anilo p'1SS 1clo, so' 1•e a sitnn!;ão 

1i 1~ancei ra, legada pd a mo:mrclü.t á Repu -
bl1c.1. . . ' 

o SR. ArHll O CLVALCAN1'8 -l\i1iitas vezes 
melhoC" que '" act ua l. 

o Stt . LEOP OL DO DE Bur,HÕES . . • di !'S<3 qne 
0sta sHu ,Çiio im pubh:t ao gllverno Psfü rço3. 
pen cso.' , 11os cid • 'ii.os um·• co llabo1·:· çii.o acti
v11 ,- rn11a colL1 lior::ição choi a ele efficac i~, rl e 
a b1wgaçã.'\ de be111°vol onci •, de bo:n senso; 
1 re111rn ria.- cL:i h11 b:tos lrnrliccio11·1es, habito;: , 
q•ie, 110 dizer do S . Ex., nfio porlhm srJr sur-
pri rlos .pela ; merl idas arlmin istr~~ti vns, ainçla 
as 1m is j ndici0sas. 

E' pnra con e ;ponder ao npp •llo elo nolJ1e · 
ministro du f. izendn , qne ·•11 veilhn n es ta, t :·'· 
buna, mor1riente vend o rine ns oradores que 
nelLt m ' teem 1Fec8did o, não se tee•n occ1:-,. 
_pado cl8Sle ::iss1i111pto, n li{1S im.portantis; imo. 

o SR. A MARO CA YALCA.:"'ITE - o mais im~ 
portante •. 

o SR. LBOPOLD '.) DE BULHÕES - Nes; e pre
cioso documento p0liti w , a que me 1'3fil'o, o 
uob t'e mini:;trn da faze u"la expõe o esta lo 
economico e fin il nc ··iro em que encon l.r(lu o 
paiz; faz a r-ri t'icn dos 1wocRSsos êmp1'e ~ ,fü·s 
!lelo sea :rnüicBss l l' na. gest i\.o dos neg-ocios <.l::t 
su·1 p<lSta; cond emna. as snlnçues rhtd •1s pw 
"ll e ao3 pmblem:i s cc .. nomi ' 03 e ftn :111c0i1'os, 
'' fi n:dm •.<nte apresen 1,1 :i s s u a~ idê:1s, ma,ni
l 'P ~ t.:1 . o; ~ 3 llS pontos de vist.1 snt rc esPs pro· 
11 1e;1111s, trilçan1lo o pro,Q·l'11.rnrna, a, lin!w. de 
c.rno/ 111:t t. elo Governo Provisorio em matcl'i'1 
de dt·1.: pez,1s p<1bl ic·1s. 

o S'it. 1\'i\IAH.O CA VALCANTI - N:l execaçfo 
é 1n1m q11 e 11zesse o eo11tl'll'io. 

o SR. LEOPdLDO DE BULHÕS3-P 'l1 gnn to, fr. 
pres~dc nt.1" · i'ni jn.;; to o nobre 111'_11i ;; t1·0 ela fü 
w nda. 1rn c;-i tica q:ie fez dos actos do seu ant~~ 
c ~s ;or ~ Cn·np1-iil o g-ovel'no o progl'amma ~ ue 
se i nipr)Z ? SJ,1 ) ve11dadeir.1s as LI ~as econo ·n~ 
Cfl.S, S1 !g:n 1'D3 03 pon tos tle vista -lb no!Jre mi
n,b t rri Ll<t fa ze nda ~ 

As 1•o;post 1s tl estes itens re.;nmil'ã.o o nnu 
cl iscm so . 

Sl'. pl'Gsidente, o nobre minislt'J ria, fa zernb, 
_cuj o nome peço lic,rnç l pat'J, cleclina.1', o Sr . 
Rny Harbo.n, já so t inha l'OVchl.do brilhante
mente na. i•n pt\J nsa cmn 'J flg' it:tdor. como di> mo-
1 id o1\ combatendo - s ~t1rnçõe s , m ~ niste rio3 e 
instituiçõB i; ngora no g-over no, S. t<: x. re\'ela
so um es11fr ;to org:1nisnclor. Coni otfoi to. a snp
pre3siio ela tn l'ifa cli ff ·rencia.l rl0- ({io Grande 
elo Sn l e ele M1\ttD Grosso .. ·a flXti ncçiLo do c·rn
tl'nb:w lo n 1s ftoonteiJ·ns do su l, a, ol'gnni.;nção 
do serviç1 il e est11 ti stica, a Ct'Paçfo rio 1' 1·.ibunf\l 
de Co ntas, s:'io p1·ov.1s :!1;iis q u · ~ caba.es il e que 
S. Ex. compreliencleu as necessidades nctu:1es, 
a elevaçã.o ela sua poslçiío, n<t qua l soL1be mlln· 
te1·-se. 



' Mns:s r. presidente, não foss"e o nohre mi
n istro ela fazenda tão apnixona·lo ná rlefe~a 
de sn:<s irlé ,s. na suste11 ta-ção r.le seus a.ctos. ao 
ponto de t1>rÍ-ia.r-se injus to pará. C(•m os seus 
-ar\ versa rios, ao .ponto de condernn :i r á prior i, 
sys themat icamente, ludo qnnnto fizeram seus 
a! lv el'rnl'io~ ; tivesse S. Ex. m11 is calma n:i apre
cfoçã.o dHS cond icções eco 11 0111ic,1s do paiz, 
t eria feito, com o t\dento. privi l eg·i ~ do de qne 
cli s['Õf'", com a nctivirlade que o rlb tin·g- ue, com 

·a plen itu le de poderes rl e que se <i chnva iu.
V stido, urna adminbtrf1çi'io proveitos« para o 
p,iiz, e l'ecunrl:1 de g loria pa.rn a ~wpubli , ·a. 
Mas o Sr. mi111stt•o .. 1a fazenda, rlomrnado pelas 
contraried11cles que soffren nas lutns em que 
se -empenhou, contrariedades que deveriam 
t er cle~ripparecido, mas que não clesapp;ire
ceram depois · rl a victoria, continuou em seu 
nuvo po3to, rissumindo a P"Sttt rln fn.7enrta, n 
p opagancJ;1 contr~ o regimern decn hi?o-. Ass m 
é -111 e 8. Ex. nao t eYe a necessn.ria i111pn1·
c lirL1d e pnm j11lgar ?S act•1s do seu ; 1 1!t~·
c ·33or e por este motivo .ª ~u : t expo::;1çno 
a ,. c!· Me rio Governo Prnv1sor10, r es1-,nt•111-se 
d io3e cl .feito e não produziu nq 1rnlfo impre 'são 
q " t;1 nt•1 -se e3p3rnva, não só no paiz como 
fj ·a delle .. 

;)1-.·ullores, nesta mnteria nn.da .. se invent 1, 
mela se inuo:rn, Si S. Ex. não q11 izes::;e t1i 'o 
rle.;trnit' para t er simples111e11te o prazer ele 
e •ns trnir . de novo, si porventum · tives~e 
:.t roveita1lo· e clernn-vol vidu os bons elementos 
q\ " 1mcontrou, .o p9iz esta.ria maisprosp" o " 
m'i;o ti-" nri n;i •11 . P. S g,.. · t 1>ri;1 P'' llp;irlo as 
J >rças que perdeu em luctas esterei3, incor
r · -·' ' eie::; u ,::; c;eusura::; que l'ez ao 
s1u anteces3or. 

A 1li . , .. ..... l la l radir;ão na g-es tffo do3 nego
cio .da faze111lfL é um;L ca htmidade e lnj e. nin
g'll -.m deve e.;tn1• ma.is-cnn vencido clestw. ver
cta !e rlo que o Sr.- Ruy Barbos'.\.· 

S • ., Ex . podia ter- extirpaclo· os abusos que 
d m !llC'iou, taes como os auxil 'os. á lavo11 1 a, 
i10,11pf! ndo, co1110 potipou, aos C?f'res publico::; a 
S)rnma de 40-mil contos ele r eis, · sem comk-

, m nnr de envolta. com ell es medidas im por
t nte3, que drviam ser aproveitàdas, mell!o
l'.L•.las e completud11s. 

Ve.i amos a1<ora qual ·o programm n. com que 
se <1_p1·eoe11lou o Governo Prnvisorio e pa rn 
s , bN•1nos si foi elle ren li~aLlo ·scl'i l•astnnt e 
e ·nf'ro11 ta.rmos as p;1Javras do ~r. Ruy B r
b JSa rom r.s :1r. t. ns rlaqu,, l le Go'verno nos qua
t 1rze. mezes de sua gestão. 

011 a 1103 o Sr . minLsteo rla fazen l::t (lê) : 
« A van tnja-se a um m· 111ão ele conta3 de 

r éis a ·som1mt do deb'to n ~ci on:il, que nos 
deixou e!n herança a monarchia . 
~o o • • o ·• • • • • • , ·• • • • • • 

l<' ica s lben,Jo assim o p ti z o.que deve, pol' 
este lado; ao 1•egime11 em . bo·l hor,, e~ tinr.tri, . 
e a quãq poucas saud 1clo3 tem elJe dirf!it.o da 
]J~rle ri as cla_sse.:; - cujo trn hal ho pl'omove a 
industri a., · OpuJe11ta l':i ro11tes do i ll1]JO~tO e 
desen.vulve a -ri q u~za gera l. · 

Ao mesmo· t empo vém ·e;ta li çã.o a ponto, 
lJUra ser vir rl e ndvertenciu. a rnpulJlica. nas · 
cenle e r.om esprci:i lida de aos sHus f11n ·larlo
res. cnjo Pxemplo niio pócle cle ix ~ r de infl11ie 
nn ty po ele nosoos fu tu l'OS cnst11mes, a tlin de 
que saibamos evita r es~e e,;cnlho tla prodign 
l 'dade, que tão prof'llndil- e fatal attrt1cçilo 
lJ ·wece exf'rcer, em nossos tempos, sobro a po
lítica <las democracias . 

C:ol'temos, r.onc l11ia o ministro da fazenda, 
en ~rgica mente nas despezas. 

Elim' ne1111 s as repa1-t'ções inuleis: 
Estreitemo ;;' o ii mbito ao funcuionali>mo, 

r :id uzindo· o pessoa l e remunerauJu~ l lw 111e
ll10r os serviços. 

Fo•-tHleçnmos e rnornlisemos a aclministrn
çã.l, nortea ndo e~Cl' llpul1 sarnento o _provi 
men 1 o cios ca rg-os do ll:;tado. pe la cornveteu
cia , merec.ri1<i11tQ, -pela capa. cidade~ 

Lim; temos as aposentacloi·ias · aos casos ta
xad os 11 n. lei e f'óra des·e;, <1penas ào ex i
geuéins d3 urri tL selecç:ão swe;'a . Nãu mui li
pliquemos as ponsões , em que, golta a gotta, 
se p) .le111 avolu1nar torren-t.:s de despez<L al' .. 
rui :iaétora-. 

Cinj11rno-nos, na cre~.ção de serv iços 110võs, 
á necP.S.>irlarle absoluta, foré~jt,ndo,, quanto 
--:er pos<n, pa.rn· q11ea· cn d1 p11rc ·lla· nnco
I nrun ·· rir" s;icl'ificio.; r.on espow:la uma verb_a 
co111pens11r.lo1 a n~ das economias. >> 

UM SR .. REPRESENTAN1'E- Foi COllSR]ho q 1e 
eilH rl en tllll te111p,1. e qu não foi a.céeito . . 

ÜUTRO :'iR. l{EPRES8!\TANTE - Qa_e elle" f111 
o P"i111 ' i i'O a il1friilp:ir. . 

O nrns3rn 8R.. RF.l'RF.SENTANTE- Em que 1 
Accu~"ç:\ o não ~e f ,r, sem próva. 

O SR. LE ·PL!LD:l. DE BULlI"iE3 ...,- Depois de 
l 'L nwzes de ~overno clictatoria.J, .is to é, .• sem 
as pê<1,s ela. ' leg 1.lidade, sem os embaraços· do 
parlall)elltarismo, e até livre da cnitica .. da .. 
opinião que se exerce pela imprensa e pela 
tribuna -popular, depois de t odo esse longo 
tempo de calma e de tranquilidade publica, é 

dieitct pergun1ar no governo: se conseguiu 
1w it ;1 r o escolho - da p1·odiqalidarle; .se consri
g uio cni·tar f1mda nas despezas, eliminam/o 
i· P.purtições inuteis; se conseµ- uio limitar as 
upusentad:irias ~ as pensi5es. fortale ~e r . a 11:rl
m inistrocç f10 . . e fin a.lmente se consr·gu10 c111-
gir-se, 1m creação de . serviço.; no.VO$, á al5.-
~o lut; L neeessid 1'rle. · 

o SR. l<ONSl<;CA HERMES- Affinnço a . V. 
l~x . que muitos pr:i.1 lidos de pe n >'õ -~s t Pem sido 
devolvicloik ao. Congr·esso . E. nutrn q11alqt1flr 
govern (J não pqcler.i:.J. ter evifado· esses es20·· 
l 1•0s; e,·a preciso que fossem .homens pnedes- · 
tiu:vlos. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕE>-Nilo ·en-tr.1rAi 
no exam.e (hJ;tas questões, porqn:j entendo.qu_e 
;eria antecipado e ino11purt11no • . 

1 0. Srt . CAX11ÃO,·E OUTROS SENHORES -
Apotrido. 

o SR. LEOPJLDO DE BuLHÕES- ... além disso , 
não mo sin t i_ Ji ab1lita<J o para. est.n rfücussãó., 
il escle que rn::i . r·n Ltarn os dados offi'G iaes con
;;tantes ·ci os r elator·io3 elos mi.nistr-os. 

O n< b 'e mi ni;tro da fazenda, porem, se in
cnrnbiu de resro:ic!er,nos. 

S. Ex ., torna:1r.lo a palavra ~v1 ui- rn1 sessii.o 
ele 16 de dezemuro, no cleb1t3 s<Jbrc a di:;cri
ininaçi.ib d;is rendas , teve occasião de nos 
rlizer : « n. nos3a· receita a.scenrfe1·á," quanrlo 
muito a IG).000:000$ ; a noss>t des peza uã .J 
poderú. se i· in forior :·1 200.0ri0 :000$QOO. 

Conseg!linlernente, jil. conhecemos 11111 ,.z,,_ 
ficit de 4iJ.OO:J:Oll0$,igmd exactarne11te úqnella· 
economia r111e S. Ex. fez com ·a suspefüão do~ 
aux ilias á la voura. 

S. Ex. foi a lém e disse (lewlo): 
« O Governo Provisorio s 1.ccou t a !vez dem'l.

siado sobre o fotur0, arrebatado no desejo· ele . 
ac~e l ;;r;1r, por impulsos arroj úlos, o p1\1 .~resso 
rn 1tel'Íal ilo p:tiz ·; e. no aMlnr üe ;sa agihção, · 
:i::;:;:1mi1.1.blve/. p-11\ 1 o thesouro respo11s 1bi
li 1fades exce;;sivns Tufas essas. aM e 1rtn ponto, 
aind .: ,ão sii,;cepti·veis de moli rieaçã1J; e ::;e
é\' l!Ddn n~ calculo, fl ,, Miuisterio. rL1 \ g- r·icul
t111·a, niio· t:orneç 1r ilo a oner;1.r-1103 si não em 
uma quinh parte no orç1mc11to rle l8!-J2. » 

Mas, Senhores, por'íJUe motivo o govenrn 
não pó:le re:i.lisar o prog r-arnrna que 1 IIe fc•i 
traçado TJor· um elos seus orgiios. mais autori
sarlos logo nà. segundo mez da sua gestão·. 1 
RespondP-nos a.inda o mesmo Sr. minfatro da 
fazenda: (lê.) 

«S»nhores, a leg.1 lidade nã.o é só um ba..; 
luarte para ,os administracl r.s ; é tambem, so
bretudo, onde honver no8 homens de f':;tf1d1l o 
s ' ntimento ri o dever, umà couraça_ p.\r,, o.; 
aclmi nistra.dores. » 

Consrgnintemente a dictadura é ó deficit, o 
Sr. mi 11i5tro d<L .f,ze nda o diz. A cn.usa do 
desmoronanierito fümnceiro que veiu compJl-· 
e .li' .a ~oluçiio do-p1· r:iiJ !Rma foderati vo, i1npos- · 
sibilit:i. 11clo a. <li;;c rimin;içfi.o das rendas -e cl'éar 
einlnr;i ç s q11usi qn r~ iuvencivei s ·a ::;uluçilo rio 
prohlem;1 ecu110rnico, enlul11ando: os canaes da: 
circul açfi.o de papel-moeda-é <t dictarlu ra: 

Si no esraçn de. um anno e! la p11oduziu um 
asso" 1b1·ostl r.lHfic.•t e condemn-011-nos por larg-os 
annos ao curso forçado, ri o riual :l monarchia 
já n5.o ltn.via livrndo, ond.i não 110' conthlziria 
:;i, como se annunciava, nos go_v.ermts_se. c[,.r 
cinco, .ofü>-Otl dez_: \\ 1111-9.S- ·~ · · 

Sr. presidente, paEso a terceira· e _ultimà" 
pal'te do meu discurso, si é que e~se no:ne 
meeecem ,e::stas · desa:liuh~vadas cops1çleraçoe:t· 
que raça. 

für ~R. 'REPRESENnNTE- Não apoh1do, · 
V .. )!;x_:. vai fü llawlo muito bem. ·· 

o S1L LEJPilLDO DE BULHÕE.>- As soluções . 
riu ·~ o Sr. ministro da faz~n I~ tem dado a 
qn•est.ão b·1 ncaria. e a do meio ci1·cnla?te me'"' 
pa\'Bcern perigosissim·is, porque eterm mm ? · 
p 'pel--moedit e o cuN.!_ ·, fo·'·çad?·,., determt: 
nandoc granJ.es fiuctuaço_es .-nos. ~preço;> e -~o::s -
cambias. · 

o SR. SlfüZEDELLO,--Não apoiatlg. I 

o. ,sR .. LEOPOLDO 'DE .BuLHÕ:ES..,... -Não' nie ,_.. 
occupar-ei dà' multiplicidade- 'u · uaiclade·. b~n- · 
carh; limitar-me-hei a analysar .o_:; act~s - tlo 
8r. <1 1inistro da_ fazenda . . com relaçao a ctl!CU• 
lação e aos cambias.- . . 

Qual ·a situação economica ·e financeira riue · · 
S. Ex. encontrou e .qurd a .qne rreou . em.14 
rnezes de gov.erno'I Coi:Jfron.te mol-as. -~ -
· Ao · i1~a11g11rar-se o novo r~g-imen no paiz; 

o camb10 e~t;lVa ao p~r ou ac1m;1· do . p~r. 
o SR. S1mzEDl•1 LLO - Artificialmente. 
o SR. LEOPOLD(J' EE BULI-IÕES - Admira. que 

artificialmente SÍ tÍVP-S.SCJ por!i 1() manter O C"m• ' 
bio ab par, rle ;tb j;mdro a nover:ih~ri; q1wnd0 .. 
o Sr. Rliv Rarhos·t.", com :grande -· d1f{iculclade 
sô pó le s'usterital-o pqr alguns diàs •. 

o ér11nlJin, i:ht:1;v ;1 acima do. par e :exislh um ... 
banco solirJa:rnente· cru1st-itu:ido, -de 1a.stro . me-.. 
fall ico ; emi.ttinüo. notas. con.v:el\ti veis, .á cvbtff,c 
uo portador ... .. 

O SR. SGRZEDELLO - Thdo isto"era phttn.:.. 
tasma.gorico . . 

o SR ." LEOP0LDO DE BtiLHÕE3-'"- ..• te:\1:dO' ' 
c:rnt ract<1do :com o gqverno o recolhimento' de· :: 
toilcf p:1 pel-moeda rJ rr ·E~ta;do; d:rn tro ·do Pl'.azo , 
de cinco annos, e ini'ciado . logo· a - ope:
i·,1ção. 

Ü Srt. SERZEDELLO dá nm aparte. 
O SR. LEOPOLDO DE Bu1FÍõEs.-O nobre mi- 

nistro da fazenfia em .sua exposição .consi.,. 
gnou-o rAco1 hiin1~11t 1 1 de 4 .500:000$ de',paj,el.
;·i10eda , a th e~o11ra.ria g .T:l-1, pelo · Bç_tnco -N_a- ··: 
cio11 ·d. S.ihre 1 ~to não póde, ha.ver duv:ida, é ·· · 
q u- stão de fac to:. 
A~ conrliçõe5 finílnc1~; ras não er11m diffü:eis:· 

hn via recnrs1,s nos coft"··s· rio l 11esouro; · lrn.:v:ia. 
recu1·sos na del ·~g"1ci11. em -Lonrfres, p ~.ra. _os· 
no~sos , cômprornbs.Js 1111 oxterior. O 1uinistro 
da · fazenda h1wia consegui:do levar a ·-seu 
termo uma operação importantissi mn, quu l a : 
r.0 11 ver,;ão ;dos j111't•3 .da 1103sa -.di.vida ex~ 
terna. 

Con ;eguintqmente, não porfü1.. ser mais li
songeirc1 a .:>i t11 :.1r;ã.n eço 11i'1mica. e Ii1Ynnc1-!ira., 
a0 inau g11 r >.1r..:se Pntre ·no.; o regimen' repn-_ 
blic11. no. (Apoiarlos.J D; si as;im não fossecomu. 
poüeria. ter vivido o ac tmLI ·governo ·- sem 
i1ovo3 imposto;, sém oµerações de creüito 1 · 

·Agor.1 perg•rntri , Sr . . presi lente,- pOr'!fue : 
ra7.ão ~ situn.ção tnrnou-se n11t1·a e ·-intei· .. a - -
mente. outra 1 En,tão entravamo~ ., f1:anca- -
mnnt e no regímen d;t con-vertibilichule·, e ct~eio 
que hoj ·3. ahda estar'ia1r1os neste regim9n; ;1:,i .' 
outra tivesse s~do tL direcção dada as lüianças 
da Rep11 blica. · 

O-SR. ÜITICICA --Si continuàssem. 
o SR . LEOPOLDO DE . BULHÕES-.;_ Si ó nobre· 

mini~tr'o tb fazenda, em vez úe· crear egsas 
fatJl'ÍC · s .rl e ·papel incnnveftivel, tives3e, -pelo 
contf'ario, ido em ;1uxilio dos b 1 ncos, de' con
forrhirJarle com a lei de' 18 'de" julho de 1885 .. 
isto naq1ielle período de contÍ•acção- do cre~ · 
dito, ·emquanto p~rdura.va o panico ,prolluz.ido· 
peh rev0Ju;,;ã1J, creio, .$1' . . pre,;i1le11te, .·qu_e .. · 
mais t;mle , orhr-se-tlia. ·facilmente-. reatar. a · 
oper,1çilo", continuai-a e dar as~irn a circu.ta- · 

. çã'1 a d9sej <tda IJase rnetnltica1 

Outras, poréru, e muito diversas, fo'ram - a~ 
rne.hlas tuma.Jas : em vez rle medidas de. ca
racter tra,nsi to rio, corno os auxil10s se•>uud'o ' 
à .lei_ de .1888, o Gove!'-110 .to111ou rn eclida~ cle-rt
ni:tiv:as ; e1n._.vez, dnn.eclidas; . se.nãõ.teli:cl.enres:i 



d. l Sr . Rny Btr1w;a, e íJ tie , dia a di:i., itrn Ündam 
o:;; ca1Huis LI L c;rcn laçiio de papel-rnoB1h , pro· 
111ettén·iu t1 ·an; fon n d -o em moeel<1-papel lá. 

]Jal'<t ""' bden•las grr>g ·1s, nií0 silo edh~õ ~ s 
cor1·8cta; e ang- 111e11t celas dos l1a 11 cns do 1859 ·?· 

ao resgate do papel-moeda; ao menos não monetario, vindo o .cnmhio par a ser 27 
1 
aggra "assem este mal , o governo Unnon u por 1$, a não 1l'l<iis 43 2/ 10 d. por 1$00 '.l . 

. pllio t~ das p1:ovid'el1'cirts ·que ,as' circurnstanci.ts ACl'e.Ji tava-se ness(l teuipo que a iei eco-
L 1.)oCliam.-lhe _sug,,o·erir, qual a de emti t.iL,. ·em , l l nomi.c", 'que rngnla as em issõ8s, e p1pe o:on-

lai'glt esc1üa o papel . inconverti ve l,- base:.tdo versivel, porl ia - ,;e ,. PP 1 icur ta.mbem ª" emi:ssõus 
sobre n,polices . do p.i.pel-moecla, e nes:;e falso presnpp 1:; to o Onç<unos , se'o11ut' c>::l, a p 1·1avr.1. autul'isad tt de 

Sr . presi·deDte, nuuça vi a ci 1·1~ u ] ; 1 ção fülu- leg'isl<1do1·, em 1846, au tol"i zou o gov.ernu a 
ciari <1tão .des.eq.volvitht,· com c;i,1:acter Ião ac- .n,mp liar ou rest rin gir a circul ação <to p 1pel , 
centmunente tlefüJi tivo, e'n t rn nó3,çomo n.gora., s1~gnnd o as ci1·cu111:;tanci., s, j ulgan·Jo pocltlr 
nh.$ cçm~li ;õe~ e'll). queº' Sr. Ru y Barbpsu. n, ,1ssim ev itar a :sua contiim;L deprer. inção , o 
co\[1,1_qou. · que Hão consegui a e j rtrnais conseguiria. 

Ei s-nos, -pois, _em face de clnas _esc0l;Ú; e:co - Em 18'17, Holl anrliC·1v:1.lc rnte de Al1JU•]ti 9r-
n oni icas, .. per(eita1ne nte distincta:1: um'' que qne, como mi11istro d ~L füzenJa, e~crev i i1 em 
co11sidem o papel-m0eda a div ida a m;1is one-=- .:;eu re latorio: · 
r osa ~e um v11 iz, qlle o considera co mo uma, «A!lm de ev itn,r as frc ~illen t e3 os-.:!illflçõe3 do 
calamiilacle publica .·· valai: cio papel- moeda,que a lteréuiJ. u S re lações 

o·sR .. CÍ-rt1. ç:1\S Lo~A1' 01-S i o paiz tem renda ent re credo1·es e ·cle\·crlorn ;:; , causrun percbs 
bastsi.n.te, o P" pel-:moech não é um mal . im Rrevistas ·e lucros indevidos, e t nr 1w m esta 

L o SR . ·LEor·oLDO DE Bm;,11 õms..;...., . co1110 medida im propri a pat'lL se r vi r ele nni rhd·J ou 
uilHt · vergn•illfl _ wwiorn~. J. como. C'1.n cro qu e p.Ld riio de v;tlores. do tastes ao p::ti.z, secihorés, 
deve ser <:ixtin)ado -pnr t od·;S meio.s, como um oin o <ln no proximo pas~ado com . lL lei de 
pet· turbador const;1nte dos m1.1_nbios ; <.L out e;1 11 de t>etem'iro de 18!6. 
escola, e a ,est:u me p.ll'OCB qu e se fi lia o noin'll. Tudo.q1rn. n to coneorrer p:1ra torn ar nn is 
minist ro da faze1.1 ch, entende que o ·pa p<i l fir mé a.e ;ti 11m e valllr das notas elo governo, 
inco nverüvel ' é ·in nocente, qu.e .é um excel- que cons tituAm a p 1r te principal da nos-m c' r-
l~nte agente -de circulação. : . cuh!ção, deve. ser pos to, em ·pratic;.t etc . etc.» 

O S 1t. CARVALHAT,-Ju)t<tn1ente. ; at é certa Rocl r;iguGS Tol'i'<Js, Sr. pre ,idont ~, ern. 
qwlll tia é,. · · 1857, dirigindo as nos ;;as fin anç,as, pro poz 

O S-a~ . LE ·1poLD;) DE ' RuL ~IõE>- • . • que , ne- ao p:wlamento ·O r esg,,te lento 0 g ri1d 1rnl do 
nh um it].cdn veuien te pror.li! z, ne_nhnma in íl in n· . pap.el moecht e ern 1853, reteri qdo-sa áquel la 
c;a exerce· nos preç13 e na tniç:t do cambio, _0 , pr•ilpcis ta , dizi:1 : quri iuio tlesconhecia a~ <l ilfic 
fin :ilmrrn te· que é um:L s;d V<lção e uma. gh['ia. r·n l l ·1rl :irl.es_ e por i_. ~·oo q uc cncrn t r;\,r i ' n t e xe--

"cuçãn .rle L.d rned1d L,' >L ni'io ~er au ~ ili:1 do , por 
Sr .. pre.>i;leate , a primeim e,;co l;1 ec'l ll1J1nic:1, tim.11.p,nQo, que ~e cn tl'l t'l'd'.j' ls;;e clB ~.i t !id l i tu ii · 

fo l'i,rn1·; 1.1 t·e., é <.tque do:ni n{1: n o p,ti;, e tem tid.o P•ll' Sll a ;; n o t~i s 0 p 1p11 do gover11 o ; 11n ; 
cont iui1,unente, por felkidade D0$'5'l, r epre- esta vn. con ve ifo irlo d , lj UB se1·io1 irre>1 li ~: 1ve l a 
sep tanks nb.gorerno elo e~t.ado . , · 11 ss ~ .twnpo >i. o rg't1. ni~:tç i.o .úe se cnelh .1n t•J es 
., E'i:l !RÜ :iá o ,p:tpel - inr)onvert i.vel . inc:Jm - . tab eJ .~o.h1en to . 

morlav<L. o governo, t 0n;lo, u.l iá:> , ap p:1re<,ido · As .. ci t~cu isLrn cillS p•1'.én. t o;11 m11 hil o «le 
n1 ·circu.hçi1oem l8JD, .E10 l8'24 0011 tr;1hi1J-se t· · · · 11· li · d en l\Ll p.un. cit . A r· t p1.; ;n, p :1 J 1 :):t e com e o.L 
u·n·eÍl1"JJ.'e;;ti nio ex te.r no e qu:ü1·0 milh:)es ·a somnia !fas tn n -;1 ~ 1.;õ ::i.> te~ ·n cr13;f:i lo; 
Sterl.i.nb;> pa rn .n. COll versii:Q .do · p.:tpel-_moqd;1 •- O e~p iri tO Íi.l Jus tri ll l:.Oa11J!) La d B.i :l ll VO '. 1' 8 i'·Se 

}nfeli ·1 mente, porém , o d .. ~S'.l 'lnili brio . 01·.,1 - clé. u1ii >1. nF1.11 eir,L bem prJnnnci:ttl,t, e por 11111 
men tario, as despe~~ts ordi:irtrias elo govern 1J a i11:m1·n r;ienda rfo p.l rd-mo Jd;t é a t te~ t 1.< la. 
ab;;nrveri.m ilsh :;omma eifl prejttizo de_ sBu pela p.1' s ~ nç t de l (i .a 20 mil contos m :tod
dcst ino princi ,<f\ 1. · · 1 icos com ri ne se. iwlta [1 ugmen tacht íl> rn til3J, 

de> nieio-ci:·cii hLnt e. Em 1 R30., . 0 Vi~co 11d 0 , c 1:eio __ eu , de B'.l'ba 
aen ' • rn inish'.o.•l\t füze n h , dizh : <( O. f'a t;ll ' P«rece , poi:>, clrng·n:lo o [ll'.l cO rle c1'e 1•-31 
inimigo. qne dovem•Js cornh~1 t ·~r e que umn. _ um lln.·1co 1le em i~üo , w1a nfi > sn n,1 1x1lie o 
vez v.evcido todo5 os outro:> cle~appt1tecerão,J1. cg<>vtl rno no l'J~ g' 1.te do p p::i l 111 13 h .. m t~ 
o pt1.pel-mo0da. » · ai11.rla o 1wo~· re:o; i rn a ugme:1lo tio cre 11t·) e 

Em 1882, B1wrÍanlo Pereb1. de vascon.cel - 1fa r iqn eza public <». 

· Sn. l les Tol'res Hnmern, Vb c.:onde de ln liome
rim. Descreven1lo a ~ituaç<'io economic<L que 
eueontl'on en1 1859, diz no l'e latorio que a.pre-
seutoú à a:;semb lé<L gera l: · 

« li.' orde m do factos, sobre qne vou ' agora 
chamar vo;s<i a ttençii.o, lig·•t-se umn, das qnes
tões mais g'l'n. yes e complicadas cl ft actuali
clmle . 

(( O estarlo tlB 110.>sa. ci rculnçã.o está longe 
ele 0fferecer nm aspecto animadoe, e r echvun. 
contra tl acção de cn u.n s co n ~wciga.s , que tetr 
dem a peiora.l-a pr 1grcs~Lvan:Bnte , prov i
dench1s; ·cuj a el'íl cnr. i;t dep.>. ndB do concurso 
e~c l ;L r<..ci . .J o e ílrme cio~ poderes do Est1.tdo . 

(( !h r1u,• si um t r·l'Ç'l ele sHculo qurJ a intlns
tr'>i Llo lJ.1iz :·eso n!e se pl'ofuwhmea te dos 
e (fü itns i:1ln re11 tB:s . "º papé l-moe1la , perdn
r,Lvel e2liqui ;1 rio nnnfr·ag-io do 11r imciro lJancq 
de circ11lnçã.1, qne S3 f"trn rlon no Brn;d l. 

« Toil1>S os min.istros, 1J r1e nBsle longo pe-
1· iodo teem dirigido 11 0.;~as fi 11 :111çn.s, a,s i { IM 

l;u•a m em seu~ rc l:1 torios o qne ha.vi ll: rle 
arri:;cado, do cah1nitoso em u111 <t circu laç<'io 
do pa pe l inconversi vel e inüicarnm a vo l t:i. 
ao reg imen di1 circ11l açiio mettll ic ) , 011 dn, 
circuh1çio 111 ixt·1,. co 1110 o remedi'l radtca l 
co ntr.1. ª' g r·111 l1n fl 11ctu-.1 çõ 'S dns valo1•e; . 

· (( A opi'i iiio CO!nir111 ;n e nni fo .:mc Ll<Js ta sue-. 
C8 ~~ã o não ilitfl l'l'G111p ida de gover11os ill us· 
tr.1.d11s ern a l i ~ o.; s-u1ccion:i d·1, pela sde11cia e 
a,poi:ld<L n;L.experie.nria ger~d o co1 1st.an te ln.s 
11a,;fr·~ , ' tlie pel<t pre-s ln dos aco!lteci nnn tos 
ex~t»wr l111·1r io> ~,~ vir •111 l'e,1117.id,>::l a t'a.zer 
u .11 Vm1p111»1rit1 elo pap 1 co!llo oge11te da s 
·per , 11 ut· ... çõ::s . . 

« ' l p "Pel-mor.cln, não pocl r. ndo cofresDon1ler 
i1s nec 1~si d n. rl e3 das tr" n,rncçõ , ~ , pro !11 z grn n
dcs os ·il l;1ções nos P' eçn;; e nos cambios. Si, 
a lém cl P~t; 1. c"ns•t 01·di n11 ri :1 ri ' l1 111;r11 '•ções, 
11ov:·S qn •nticlarJ. ,,s .J e mo ·d ' fül!1Ci·1ria fos<em 
1.1i ~ cr i c i ~· rn 1r i :.1 111 e n te acc1·Ps<'eutadas ó, que ja 
cxistiss11 , on sej :1 r11lo l~st>1rlo on pnt' b ;ncos 
de emi s:;·i.o ; SBlll lns tr.1 nrntn. l l ico e sem prin
ci pio a lg"ll!11 r c<n1 l11 dor, nPsh hypoth !Se , não _ 
po le 11do o limit i:i das exi!:;enci:1s re ie dos 
es •~ : 1.1n ho~ ~er rn ·d:; 1·e ~on h ec i lo e r t!S"eitndo, 
'a ppwHce 1· i01111 1·m t o1h n sna i ·1tensi larle as 

los, mi n.istro cl:1 f;1 z~ 111 1't , r efü r indo-se á nossa. Si' . f' r ,1,;içlen te, com est 1. ~ long·.1s e en f,1.-
ci rculaçãb mone t.ar ia dizia .: rlrrn Jrn.s citnçõ'•s, bAm scJi r1n8 es t.011 linsawlo, 

(( C:i d<t dia qi;e retn r Ja!·mos 0 r emed:o drs' e. da bti !l evo le'ncia de V. Ex . e do Co a '.l't'e.> ' ); 
1wtl aprofunda-se 0 a;by.1mo riun vae erigo:- m" s n'.to· 1x>,;sn pr.:! ;cin ·lit' cl i ~l a3 , por1'1e c :·i-

, pef't m•bnçõ0 s e cl e<n :·d ns de u•n sys tem:i, 
l'ic lic10 de circnluçfo fo it.1 em ar terLns üe 
ru pel. 

. ~ ntlo a fort un a, publi'tla e 03Jncios de ;accudi.r t ic·tn rL>. a !jJ~t iiJ tln l.!1C3 ira do St'. ltn y B i.l' 
;--a0 .. setL'])TOgresso>>.. · r1osn , en rrecis•1 pÔt' dea.! rte de S · Ex. anto-

l'i1lacles da grande v;\lo r·, J3 valor igual ao 
1
_ Em .1 833,, o .Sr . . Arnuj o Vi anna ,. r.l epoi3 seu . 
1 M<l:r quP.z .de .-s,wn ·ahy; senclo .mi nis l. rn ela . 
' fa ze11 dà e dir igi ndo-se lWS r epre.;en tantes eh Eu pret,md,1 1ie1110nst.n r qne s. E~ . não 

Na:çilo , que ti nhn.m si, lo convocctdos · ex t ranr- euc1mtr>i. na· histnr;a fi11"1 nceir.a elo p'.liz iL 

/
. dirú16 11mel1te, pa P.1 reso lver sobre as meclicbs jus tificHçTo de .seus p l ano~ . 
tenrl t> ri tBs a melhorar ·o meio .circula nte, cs- Em 1851 flln rl11 11-s1 o hancél rio Br.12 il e p::>s-
creveu: · . t '" rioPmenfo fo r 1m creado3 outro ; b1n c::>s de 

Ir'.::.« o assn :n pto l]ne vae occuprrr- vos n i'ío emi ssão no Ri o lfl Jn neiro e 1n s pro v1 11 ci •s . 
pô.ledeixarde s:Jl' mnito mais nrnplo e de Co mo a l8ifacnltav;1 acower.3fío . cl 'J p1 p ·l
mn:ior transcJnd encia clo .qrrri a pr im ·ir·a · vi,h banc:il'iO Bill l\l) 'l L.1 ·or n ntfl - Olll' IJ na p·qp l 

l 
SB "afrgura ' ; cumpre dar ao I.mpel".circ'nlante moe1h1 "lo ••st:1do - fürr. t 1.mndo o Vil toe r!O 
nm·a gr;'.r :rn tfa qne o torne m311 05 drp:rndente papel em r0façio •n onrn , é clal'ü q<1e o; pa
dus oscillações elo merc:1do,aU sua finü amor- giUM ntos seri •111 fe ito; sempm Bm pap9l. 

' tisação. » . . . · . O.; bancos abn ml'arn , i1icl usive o do Rr~ 7. il. 
q11e rle 24.001 r> Jevou a SlH cit'cnl 1çio <1, 5 1') 
mil con to:;, attingin lo e•ü,ii.o a sornmit tot •l 
rJ,1 pJ,pel-mo '1ln, circnla iite a 90 mi l con ttls, e 
dr>tim ninanclo '" emigração elos metaes p:·e-

.' ·Nesse tempo foi nomeada uma com.missã l) 
1 de inquer:ito p3ra ' eslu rl;1 r os mt'J ios de me
l lhor.1r -se o -agente de ci t'culação. e essti, cn111-

mis.,ão clv~g-011 rio seguinte r esultarlo: q1rn se 
devin. cre<ir um fundo ;fo ·:1 morti >·1çã1 p:i.ra o 

r-p~ pe l-mo:gda n 1; razão rle 5 º/~ no -i1.nno. 
O p::i1·hmeil to e o govrr no nc.0 ei t8Pn.m es te 

' ;1 lvit1·e, c0rn.:il g 11m•1, rn url ilic;1ção, e 1·esnlve
r 11 m ,., Jt1mtr o parlr;'ío mon•' t:wio, p •S'<in ln o 
c;1 11111i0 JMr , qnfl el'lt ele 67 d . po1· 1$; a 43 .e 

1 2/ 1 O cl . pur 1 $000 . 
Em 1846, co nt in m\nrlf'l o P" pcl-rnoedn. o rle

p reciar -se, vio se o y :1 1·ln111mJ'·o n:L con- · 
tin gench d·'3 r ep1'0í.luz tr -a medi da de qJJ e, 
se1n vantàgém ap·1·eciavel, havia lançaJo m>o 
em -1·833 , i_sto ·é, ·a lterou ·ele .. i:o:yo o pad1·ão 

ciosos : 
O.> nnvo3 hanr.ns, fq.z,3 Drh emio;sõ1s da n1.1p l 

r.0•1verti ve l· ern p :pA I r~ b1se1rlas wn a p'l lic's , 
a ••.çõ :~s ria Rst ratln iifl fer1"1J e " lll on r-o. 1ni •l'l.-
1·n 111 em vez clB melhoritr o mqio nircnl n,nt,, : 
« To1•11 :mo ' n..tr .17.'. ,lifr t o m i ni ~ t ; · o ria rt 
w 11rln. el e entfí.1) ( lS:'iO), t!eslt3 mo'io "º ·; :vs t ·~ ·na 
pnro e simples ..l o p·1prJ l-:nn"'d·1 .. el o 'J!l O nn; 
prncn1'::vamo:; liher t·11\ e il clmmo-111i; m d ; 
expos tos de: ri ne nnn r.n. its 1" 11 'inl. i'J 'l. .; e inc il
cnl •ve is osr i l l:i ~ õ P.S rios r..1m '1ios e ri o> p;·e:;os .» 

N:'lo p :HRC " Sr . pMsiden t0, ::t lfrit•1ri;i, rl n 
sit lliição nctnal ~ Esses bm cos, cre:1dos . p9 lo 

(( Atl am Smith , o r1!ncl:idoe da srienr. i::i , ~s . 
· co mJYll'ou a es trada s aerefl s i:;em ne nhum 
p0nlo de· apoiri 1n tetTtt e arr isc·1cl as a b 1-
quea1·em ao prinDÜ'o sopt'O elas tempes tade3 
commelrciaes. » 

Sr ·. p1·r,siclen te, r,s te3 pPo te>tos vihrant8s, 
c; t<'S gritos rle nh1•111,1. co11! 1•a 't moB fa ll dn 
r.iari:i, aco ~npa n llMl os rle ms JH is pr1J'l 311 te.>,' 
nilo rleixw.1.m cl i impedir o sen rlPs·m volvi -
111 ento e nté el e melhor.Lr a cil'cul nção. 

Em 185!, J o>é P : 1 r.1 Dias· ri ·i C:i l' Vll.1110, em 
wm 1·0!-l tor·io , jit, 1' ';t istr.L o f 1do dos h:1,11cos 
pag·a r1:111 cm nnrn :1s ~n •s nott ;; e insistB mt 
co 11ti11u1 ç~ o i.l 1. J'GS '.)"ite rl ri ptp, l- 11oerl 1, em 
bo l'a co:n s:i,:: r1rlc' o> (( j)J P'] ll B este3 fl Ocnn tPa 
v,un co rn j1ensn.ç;'io n:i, fix irlel do c1.mliio, na 
rconomia J'e;1Ji 7, ·tcl;i, ncts rem :~ssas ele fu uclos 
para o ext erior. » 

Infeli zmente , por \rn, a g11en.1. do P::tr ,1-
gnn..y , c•1 nsnmi ndo todo o nll l'·l oxistent. 1-J n::i, 
ci rc11l fl çi'io, nhso r vf\ 1Hl·> o 1m1pr io lastro rios 
b 1 nr.o;;; , .J et ·r rn i11anrl1J en1i >SÕ3.i excessi v:1s 1\e 
pap il - ·nne 1'1. . precip'to•1-n ns· no abysmo em 
ri 11e <J té hoj 3 nos rle b:itr mns . . 

De en tão nfll'a e;i , o '! 1ve ;•:111 e o p\rl a
menb '·e tewn r 111 p1oi ln ·-Jo em nlton•nr o> 
r>! 1''1 iln·l ' IO c11 ".;n fn 1•,;;1, lo, se·n r.01' ·>Q" '' ll1 l'H l '.1 

cTn ' 1t '" l-o rl •r JC: t<t ll1 •nte e tent:lr a sua com
plr ta PXti ncção. 

Decret.1rh a 13 rl e m<tio rle 1888 it gT·111 -Ie 
rr.ro l'll1n. ~ 1n 1weocr.11 p1 vn n nttenc.111 l n~ 1n 
derr;; pn !J li ros e 111 011o pl) li >nv:i, a :1c ti vi la,il e 
naci on ·;J, rlil fl tn.r;.un -se 011 1110 qn ·~ pnt' encanto 
03 horizontes ela prosper\cla cle elo .pai 7- . : 



O ministe1'io de 7 J 3 junho, ol'gani z;i,nclo-se Podcriarno3 .co:Eicleri r g1·à.v::rnies os .oito ou 
qua,1vlo p1·ocur;1.vam-se e:qrtnrl ir as f irças dez mil conto.;; q u ~ vil' i<tm a pesar sobre nó$ 
cret1 doras d ,~ intlll ,;tr i ; ~ e ela l'i ~uem 1n .,Lic 1., ·por tempo detnrmin «lo, proveuic.•n't(h da op ·
achoµ occ·1smo nz:.i;la · p:1 m emp t'e \ien•ltn' i· : 1.~fü · l[l!e ['roJuz:ria aquelle ·tucrn assom-
n obra colo;;sal eh cons . .Jiilação t.l o no~~o b1·0.;o 1 . . , 
meio circll laute, cor re:qxrn rlendo assim ás Qaanto a obstnvçiío do caminho pen-a º' 
vi.>tns e esforços das a..!min b traçõ3S an 1erio- 1·egresso ás b8ris normas scienti(icas, cn po nde-
r es e a 11111Ct neces~ i da clc pa lpit ante ele nos~,i, ra l'oi a S . r~x .: , 
vida ·, ecouornlc'.1. O Sr. Aíl'trnsJ Celso, f.zenclo app!ic.Jção elo:> 

Começou o rninisterio tlo 7 de junho eo; t'.1- princípios os mais incoutestaveis, o:-; rnai; 
b3lcccndo nGsb pr,1ça 11 !!1 lnncJ emi:osor, s[oJ d:i. oco!1omi::t pulitic'.t, n:'í,' poderi.1, o '.1str1lir 
rnj-) ctpib1l .er11 do 90 .000 :00IJ$, constitnido o C[l,mi nho para as b::i:1s 1101'1m1s scieutilicts . 
de rnnedlls de ou ro nacion ,es, ing low:; e Ccan- 8lle e:;t,, vn, ne.sse caminlio. 
cozas e com ell e. coült'a tou o r t•Somte rlo o ex-ministl'o da fazenda creoii 0:nb:i.raços, 
p tpcl-1110 :d'· o b 1nco r1ue se cha lJJOU Nacio- é Yer.lads, par.), o ra_g re;~o ·'ao cur;o forç:i.do 
na l do füazil, se obi'igo u :1 recolherá t '1eóo:.i- e ás norm is ânli-scierrtifi cas. E f·•i pena 
r a1·ia ger.11, 5 ºÍo rl <t somma resg.1t,,ve l do ']lle es:;e~ embwoços n.ão fo.Bo:11 insuperq. vei>:, 
pape l-moecl>t, cln r,1u tf.J o anno el e 1889; em porqne hoj .:i es tarj1tmos liv1·es ·do3 Juncos de 
1800, 5 º/o; em 1891 , 10 º/o ; e m 1892, 25 °lo ; emi:;c>Eí,o sobr e a poiices . 
em 18\:l:J , 25 º Ío ~ cm 1894, 30 ºÍ ·" Conti1Tún. o Sr. ministro da 'fü zenrla : '(lê .) 

De accordo, porem, co:n o g-o verno, o b1nco «0 c 1m:.1: 0 não pólle manter-se ao par sinfio 
po lél'ia angmentar a i1ropo1'çfüJ do re3ga t ·~ . sophi;Licarnc :1te1 em u:n. p1iz onde· o co •1Tronto 
r ec1ben.Jo e;n tt';•ca ri is i1np1 r·hnci:is J'e~ga- ent1'e o nc tivo e o p:1 ssivo, no miivirnento 
ta•-la;, apol ke ; d·t di vida, pn ulic,t el e 4 °/n. n.n com111 erci ,1 e mone trufo com u exterior, nris 
p:ir, s11je' t t.S á annrt i:»1çã,a annu 11 de 2 º/o. ·no•tl';i.vn, nindn, h t dou$ minas, um d efi c it 

O go1·c mo comp1-o-nnlt ·n1 se <t nã0 emi ti;· de 50.0:Jll:OOO$ , ele. 
p1p3l-moecla e1nr11.ianto clnra s ; ~ o IJ 1 n ·~o e 81'. presirlent1i , el ~s ta3 palavras do Sr. mi-
r ese rvo11-se o rlireito rle 1•1itir1u' ns 110t-1.s d · ni .trn cL1 f' 1zeqch co11clne-,;e o seguinte: 
2:$ e $5rJO por meh de nHie,h de pr·" t•t, etc . J. 0 Qne s. l ~ x. éntende 11110 a t ., xa dn 

O .c un bi•1 tmnti nh t-se '1ci nt ri 1 pn,1' e n::; ~nrnbio EÓ é determin ·idt pr>lo brthnço Lh.; 
con r!içõe3 econo•ni :rts JJ:trechm favo recer a 110;:> ,s relaçõ ·s de 1L1b:to e credito.-com o ex
oper.1ç5.o em bo:t llora inir.iacln, . O.i li:rn ~o3 Llo teri or. 
do Brazil, Commercin.I e do Commel'cio n.prn- 2. º Q · 1 ·~ n9ste b1rlanço rlos compromis1os J'e
vision1v 1111-so .de ouro para. fttz ~r embs:'.ies 1~ ip t'ocos ha nm saldo <1. flVOl' rlo estra111'efro 
co:ive l' liveis. e por' co n-cquencia o cambio sempre esllra 

Est.n,varn as c:;usas nes te pé, Sr. p1'esi- co11 ir.l nós . 
dBnta. qu 111do rch::mtou a revolnç:lo. · · Sr. pl'eSi•lente, a theo1ia cios cambias estii 

Subiu o Sr. R.uy Burbosa ao poder e com hoje scientific,1ment0 fo1'mulada, não ;1d
elle a escola do papel inconvertível. Veja1nos mittinilo m~.is as presumpções e· coujucturns · 
0011111 - S Ex. ll precia. a sit11nçfio economica ·ci:im que outr'ora se explic.lvam os pli<:i no
CJ 'l8 en°011lr•>U, como expô .; e desenvolve os meno3 ele rpie se occ11pa. 
principios rprn prot'e;;s:l. 8lh ensina qu • a t;i;m •lo camhio é ch t r;ir-

_Di t. S. Ex. na. PXposir;iio a que me ten lio 1niimda pel o co11frooto ela exporta cão e im
r rfori ,Jn. rJ ,~ 2 ele deze rnl.11 o, di i·igida 80 ch 1· fe porta~·ão de rn rrc·: dori:is e valol'es de um pn.i z, 
do E.; tado (LG): «a alta rlo c.tmbio e1'>1 ne,' es - na~ suas relnt,:Õ-'S intern acionars, o bem a~sim 
s;: ri ·1. mente a no1w1h, transitnr in., in ~ 110t e n- p81o confro nto da mnedrt desse pn,iz com a dos 
ta.vel, etc . Todavia, füi no prein poosto. p:i l- pai zP.s com que se relaciona . E' o que os eco
pa velrnente erroneo, da fixid e!Z il esc>e ph0110- nomistas chamam cambio r eal e camuio no
rn eno, que 11 governo se estri lion. pafü arlo ptar minaL 
el e pl'e ferencia {\, b iso meh 1 lica no ~Y3 ern n 
dos ba.ncos rle emissi'\o, e aventnrar-se ao res
ga te dn pnp'l l-rnoo1l<t 1J01' unu comp!ic 1çi10 rl e 
gra,varnei e rrsponsa billd adc~, qne hoj ' pcan rn 
sobi'e nó:>, tolhe11rlo fl. lihe1'rln1le a arlmini c;;
traçã.o e ohstruinclo-nos do ornliaraços rnr·ios 
o caminho pfl.ra o.regres30 as boas normas 
~ci en ti ftcas. >) 

. Sr. lWesidenle, nã.o é ex::tc lo qne o Sr . Af
fonso Cebo se fun :'htsse nrt e!evn dri taxa de 
cambio ele enf.ilo pw n creal' bancos el e rmis~ão 
de hase metallic;1 e t ratnr do resgate ,ch pn.
pal-mo ~d a . Pelo contrnd o, S . l ~ x- tratou 
desse _res::rnfo .itn h111eute jlara e vitar as as
ei! lações rio cam bio, para,' r vita1' essa f\ nctna
çilo conti nua e sem COI'l' l'Ctivos [), que o cu rso 
fo rç;i do rlá loga r. 

O MlllLio re:i.l é a coufronta :;ão ria impor
t •ção com a expor·b çli,1, é o que se clrnm:wa 
out1·'i1m - ba lnnçn. elo comrnercio; c.1m!Jio 
nomin -.tl é o co nfconto dá mosda de um paiz 
com 11 elo outro . 

Si importamos m~is elo q.1rn exportamos, si 
'' nos,;a moecln. osl a, cb pre 2~a --i:i, om reh1 ç~.o n 
univ~r s ·d --a ele onro, os camhio3 exprim:irão 
aqn ' lle defieit e a dep reciaçl7o d(I, nossa 
mr,eda. . 

Si a nossa cir<)u ln çio ti ve.-;se basa metn.r . 
lic.1, qll e nos f• c;iitasse · s,iJ 1fa r os no>so3 
com p!'omiso;o;; por meio rle remess1s d3 ouro, 
quando o cru111Jio r e" 1 pend0;;se contra nós, a 
ta x 1, d ~ cn.rn hio ter ia lirn i t ·~s cer·t: ·s, fixos , 
d e termin a~los pela :1espe:1,a elo frete e segnro 
ri u 3 se t eria rle Cn zer c·1m aqnelh remessa . A 
l:n:i. do c1 mbio entl'e Pori11 ~·ai e .Lonrl1•:'S 
os~ilh el e 52 a 54, não pócle dcs~er fl. 51 e n?\o 
asce nder.a 5'1, p_o rqu~ entre ess~s paizes não 
lia cnrn b10 no:rnnal. 

.E' certn qn e par;i. que rn cfi'e rt11::i s<e a op,3 .. 
rn ç~.o oril incl ispensavel ri uc a t-txu do e 1mbi11 
esl.i ves3e no p:i r, m •S ,iini.h q11e el la rstivrsse 
lmi:rn , o nobra mini strn rh th ?. · ~ nda elo g·a lJi
netc 7 1!0 ,jnoho nãa rocnarh cl···antr. da c! if
fl c:1ld:vle, 11 !1· 1 clein ri:i. de ce mpr CJ hr-mcl<ir a. sua 
p:it riolb t obt'n., po:J enrio clet e1°mi11a1' por qual- Acn rlito Sr. pres i1lente, que srmrlo a ll o'isa 
qn ~r meio, comJ por um empt' J5 l imo externo, im por tação iuferi or a nossa cxportacão o cam
a ele vaçi1o do cambio. bio real deyin, esta. r a üo.,:so fü vor, mns dada 

a 11ypothe;e qu e n ~ o estAj~ , àttentas as re-
0 S ~l . CHAGAS LonA'l'O..,,.. ,\ importaçã,o do messas qn" S'.'l' Ü7.em co ntinuamente a parti· 

o·.tro era menoe~1 1 ue a ex1JOrtaçlio . (Ela outro$ culrires qnc re,3i1lem on vi aj: 1n nn, Europn. e . 
apm·tes .) · [\, rlB legacia, cio TIPsonro em Lo tirlrfls on ;igen-

0 Sn. LEOPOLDO DE BULHüEs- Respo -derei cias cm ont. t'OS pont·is paFa p::ii:;amrnto do3 
no . Sr. r epresell ta nte. - Uma compiir·açiio de jnros de nosst. cli •1 icl:1 .externn, vvr ncimentos 
rvaw;nes que ho,ie pesam sob re nós! - l\1ns rle fu ncci onari as o compras rlo Estr1do, fmpn1'
q11 e cm Lso á vis ta das enor mes v·1ntng(ms t<.ui cins est11s que ni'í.o 0ntra1r. no computo elo 
qtn res ll lt 1 vam dn, op~ t' <: ç :io paru o comrnercio nos;o debito com . o exterior, o cambio 
e a incJustt'Ía do pai;; 1 re: i! n[n poderá OSCÍll 11l' ah1irn do p~ r, j)Oi'-

8 . E.x . o Sr . Ru y Br1rl;osn, em uma cfas qn0 no cn.lcill o ci o nos.,o crerlito com o exte
sn · s exp11sições rle moti vos, ca le,1 !0 11 que per- rio1· não fi guram os capit 'es qn@,,ntl'am p·11' 1 
demos. an111nlrnente cerr·a de 227 mil contos o nos-;o p~ i z, n, procurei de ernpreg-o remJJ !l P,
por c.iusa das diff>innçns ri i Ca mbill. (.4prir- rn1J o• ·, fl, :J r! "Sp:m:tS que f LZOl11 cm l10'iSO' p~r
tes.) Opernrh a co versão r.l o p·t 1-mlleila., tos os n:w ins estrangei1'0'<, a exportn c;ii.o dP 
extin,e tn o cnrso ro ·(':1 clo, ces;,1m as d iITeronça~ l l'trn1los publicas, cujos.ju!'os sfio pc1 go3 em 
de c~.mbio e portnnh> lncrnremns a nnuai- ouro, etc . · 
n ente t:mto quan to actnalmeute perdemo.>- Si se eqnilib rnm as nossas relações de rle-
227 mil contos. bito e c1·ôdito ioternacionaes, e a taxa do 

cambio -fl.pesa·~ disto é baixa-clevem9s -:-e1' 
ne::;ta b>1iX1• simplesmente a. provçi e n n:ieclida 
úa d ep1·r,c iaçr.io elo no .;so meiQ circulant~ , -do 
1WS$ú pr(p_el-mfJeda . . . · . , 

o cam1. 1 10 · e~tiva a 22, exprimia a depre
cj:1 ção do papel-H1conv1;rtiv0l de 22, 7 °/0 ; 

hoje. depois das emis>ões dos b tncos, está a 
l\:l, exprime a i:lepreciação de 42, 1 ºÍo· ,.. 

Des:;e1·á provavelmente a 14, · como no 
tempo da "g-uerra do Parag·uay, trarluzindo 
u1wt deprecbção ele 92, 83 ° /o da nos.>a. 1i1ot:Jrl11 
lid11ci<LI·ia,si os Qancris emis~ores .ti verem per
missão para esgotar a su:;i, carteira emis-
~ora . . 

Não obstante, Sr. presi~~nte; ó illustre Sr. 
ministro d tL fazenda, parece acredit -1r que só 
intlue no cambio o bahnço dos nohO; com·· 
prnmissos com o exterior e assegm-a q'ue nesw 
baluuç'l h[l, deficit para CJ Brazil. · 

lJJtic·j .,_ria conheL'el' os fnndamentos d'.l sua' · 
opinião ']U•1llt' a e~h deficit, qu,1 ain1fa mesmo 
"eriricado uos algarbm t1~ ]JÓ ie não exprimira 
verdad.~ . 

Q 1,ulto as CJ.US1,S qu ~, c] .; ter1úinam ag flu
Clll tt<;Õ ;J~ cc1rnbiaes não se r(JSUrueiu por certo -
nas clnas in:licadas, m s e~ta~ sfi.o 11s princi- ,. 
P'tes. ~ e11tt'e ai> menos !mpol'tltnte~ iião 
-enumero a que o Sr. Ri1y B1rbo8a apollta 
e _ c;ty.!mr.t.t i ~a.-a esr ;'~ <il: : ção, çujos itgentes, 
diz o Sr. m1m~tro da fazenda «são notol'io:;; e 
alguns dns qune~ devem receber op,1 lort..,na_
mente a r epressao que couber nas forças do 
go verno. )) · 

A cambia l é uma me1•cadori :1 como q1rn.l
q11er ?utra e co\no t 'tl está suj eita á lei geral 

. da ofierta e da procura. . 
Ü<ll'-;:;e.:hct e !S\.l qüe h·ija no Rio rle Janeiro 

alg111~a cas,t ou estltbele.cimento que faça mo- · .. 
nopoho ela vencl.a de cn mbi:ies ? 

Dizem os economi3tas' q11e os commerciantes 
que menos lucros auferém ·s.ii.b ds que 8e eil
tregam .ª esse i'amo ele negocio, e por isso 
me admiro de qué os cttrnbistits elo Rio ele Ja
neiro sejam n1füt d·ts causa.s Lh baixa do.cam
bio e que !1º .exercício elo SLlit pt'ofissão se 
wrnem pass1 veis de · penas . . . 
M a~ , _?r. pre3identr, continúo a nnalysar a 

exp•)olÇlo do Sr. ministro ela fa zenda: . 
« A emissão sobre b::ise m'! tallica , affirma ,-

S. - ~' ., ? •. ta condemnada pela contr;t-prova 
mais -dec1s1va. 03 bancos emis..;ores retraei11-
se cautelosarnento, pondo a bom rec,(do o sen 
1. stro. » . · · 

Este fücto que o nobre ministl'o ela füzenlla 
r egistr'1., er·11 muito· de prever-se. 

Sempre . que ha 'um mo-;irnento politico, 
mMmente uma revolução, lla naturalmente 
a r e tracção do credito. Os bancos ele emissfüi ;1, 

retrnhem-se sempre nestas qu;vlras. A inda 
rn e~mo que o resgate do papel-moeda já. 
est t vesse ctJ nr.l melo, o banco se retrahiPia e 
com mais forte raz'i.o acautelou-se tendo 
ill ici~ d o a operação e sido victima ~le um't 
corrt J(l. . 

Si o nobre ministro tivesse ontea·0r-ienta
ção teria, de accôedo com a lei, ido em aúxilio 
elo b.Jnco. (Apartes.) ~ 

lv! as, s,. Ex. tinha outras iU.\ns a realisar, 
acha \'a rnopportuna a Cé•Tl versão e muito 
opp,,rtunas novas emi5sões de papel incon ver
ti vel. 

S E:c cnnclenv1 ou a emissão sobre base 
metallica_, na_s condições do· Banco N 1cional , 
1;1as da 111 nao .s" segue que este systi~rna, 
1 .. 0 bancos esteja cooelemnado. (Contim~2 a 
ler) . 

« O c.i.mbio firmar-se-h:i espontnnen.mente 
fi o p:i r, qn•rnrlo a p:·o.spel'id ·tde nacional o 
levar n, es$ i pnnto, fie o.nd e não lo_g-1·arão r 
alia.lei-o e.speculaçõ.'.S particnlares . Só 1mtão 
sera r~ ;dr r:e1it'1 pos:.;i vel, util, d11r vlónra a 
nor111 ~.l1saçao d~ muecht peb extincção elo 
papel rnco:ivers1vel. >) 

Qua,ndo cileg,1.l'á es.se dia. abençoado? 

.' ~cln ,° ~e. min!st1•0 d i, fazenda qne não · 
sei <1 0 pt ecisos 1111.1tt'l.;; n.n.un~ p:trn cl1e.o-a1' 
!11~h 11 eJ'1B · te1·1~10 e quB ne3se mfl io t;, ~1 po 
nno lhe p ;t re0 ~ imp'l'~íve l e~ t.tbe l e 1 ~ 1•1' - .<1.a 
(01·mulrt iiatnml da nossa circulaç'Io (Uuc ia.ria. , 
assentando-a em ba;e est'l.vd e j ;ista . » 



Sr. 'Presidente, Rquillo que não .parecia im
po:;sivel ao Sr . Ruy Bar bo3a em 28_de de
zembro de 1889, tornou-se muito po;sil·el e 
pr<tt icavcl a 17 de janeiro de 1890 - fl, creaçfüJ 
'de bancos r egionacs, com emissão b<t-eacla 
sobre a polices , e calcula1la em 450 . 000: 000$. 
Eis . como a circu lução fi.ducittria r ·cebeu a 

merrda. emiss'ío sobee ouro com as do systema 4°, para consti'uir u:nn. base solida âs ope 
de emissão sobre apoiices, autorisou os bancos r açõ::is commerci •es, e e3tabelecer a propor· 
~aciona l e elo Br.lzil a emittirum até o duplo çito raso:we l entre a imp::> rLu:ifo e a, CXJ!O l'
da qu:u1tia de 25.000 OOU$ cacb um, que es- t:t ç>áo . 

. sua, for1ri ula na tural e fic0n assent:1da em 
· base estavel e ju;;ta . Os 450.000:000$ ele 
papel- inoeda elos bancos com o.> 171. 000:000$ 
elo est ado attingir :am a irnportancia ele 
621. 000:000$000. 

s 'S e<tabe lccimentos deposi tar i:un c:n mos· [;i E' claro , é c,v iuen tc que a. co1wanç.a elos 
meta ll ica. no Thesou ró ,oreclnziu a 5'.J . 000 : 000~ di reitos 0111 011r·u impol'tan•lo uma e lcvnção 
O· c~tpita l elo )31nco dos EstHlos Uni•Jos, que extraot" lin 11'i-.t elas nossas Ltr-ifa~ , tornamlo
era el e 200 .000:000,$ , as ll :'t qfü1dra nc luii l quasi prohi hitivas, r e;;

A 10 ele •l a rço dividiu o serv iço rio r esgate · t r in g'Íl'ó, a import .. ção do mercadori as estrnn- . 
elo papel moeda, entre os b111c~s Nacional e . :,!·e iras, e procl1.F.iril to1.los os efi'eitos ele uma 
do Brazil , a tte11ta, a iutim:1 reta,ção existente f medida 1m>tecci0 nis ta . 
entre o r egimeu ele emissão cless •s bancos e f E' ig ua l111e 1to i11 co 11testavel que t.t l exig-211-
aquelle ro.sgn te . I-fa oatros Ll ecrntos am- t ciaa ffostarú ogo v~rnoclo me1'CMlo dc·c:i. 111 bios, 
pl1ando e ros trin .~'in d o a e:T1issão ele bancos [ 'g upa n•lo - !he tls3.i 1!1 as des pez >tS ~om a cJ m
regionaes e fin a lmente o que estabe! eee a P''ª de c<L mlnaes, l >LO é, 4 a 5 mil con to~ de 

F.l ' por esta fó rma que o Sr. ministro dit 
foze n la pretendia , em poucos -an nos, lazer o 
camhio rixar-se ao pae espontaneamente e 
normalisa r a moeda pelo ex tincção d3 p.i pel 
in.;on versi vel '! 

fusãa dos lxrncos Nacion~ l o dos Eli aclo3· Uni- ré i; . · · 

s . Ex. t irnlJi'a em contestar o que ó incon
.-,testavel, o que a sciencin, economica ensirnt e 

a experiencia dia a diot .o contirma - a in:... 
flu encia · do pa.pel-moeela sobre os c:1.mbio:; 

,· estrangeiros, influencia que póde ser n~O'.l iíl
cad<'t"oU. retard;1da por cansas in'ciLlen tes e 

· p~ss .. geiras, mas que é constante , persistente, 

dos e que assig n da prol'un la alteração no :si é ce:'to tu ilo ist0, é Lnnuem cr to, clat'O, 
p l~no do Si:- ministro da f1 zernfa n ~erca do : ev ide nte, intu iti vo que, em na~a [qJ :·o v~ita á 
nss!lm pto. isto é, a p·1s.,ngem do 1'eg-1111e n -cl ::t . a lt:t e 1h:1dez do cnmo10 e a extmcçao do 
mn1tip\i,;idw:le de baucJS p.1 1-;1, p:u\'t'o tLl uni· cu rso f'o:'ça::lo, a cobrnnça clo3 direito3 em 
dade. tl' 1ro, tlo preconis1da pelo St'. m'nistro cl::t 

Calcnla s. Ex:. qn? o to tnl ·da ci1' .~u l ::tção , f .. zend:. . , , '"· ,' 

.., inàestructi vel . 

ni\o excerhwit de 48:3 OCl0:0'.lO$, niLo cornpu- : . N i1 ~g11e .m 17no1: c,ue 11? meic;J.d? o pr eço da 
tn.nrlo no c.'1c:1lo n, emi~são du b:tn co de Cre- ca i.'.1 ~ia l e ºe~[u i v.l!G rt e., ao , do º :iro G .,,que, 
dito Popuhr e achot que procer[pu c:im p1rci .. P0, : tau~? ' . -°,.JO e , i e, i;, na i;10~i;u , e_"t.: :1 1 ~'. 
monia ti x:rndo-a nn.q11e lrt som:n:i , visto como () , ·1.• 0 :' ~ ~e, n.0 ile~x ,rn:19 t!e. ~o ,;rn; cJ.mb,.a .s 

E' por niío queret' enxergar essa influ >nch em ISSS ,1 c i rcula~ão po· lerh 80 elev;:r ;:i, . ua i111p.11 t .. 1 ~ ct.1 i.l ~ .)~ ,1~.;-i . OO•l . 9ao~ ? ex1,? tudo 
mal r~ li ca , é poi' nã•)· querer _se couvenCGl' d.e l'iOO 00 , :(IQOs seo·unrlo <t lei d,i 2 -1 üo· novc m- . 1ng un.ri11 los em .i ur" i .. i ele 9;:, .000. 000.;i con-
ou t.r,1s fun e., tas r.oi1seque ncuts dit m11e.ht fl - hro : 0 arg-n7~ent7i não rn ri par•.)ee prJ .0 l•>n tfl , co1· r· -~ ~' a rlnas Vfl'.-es 111" '.s . p~trn a !J'.' '.;'rn do 
dncfrria qne s. Ex:. riensnu . e.m be. nefirüt1 ' o ,_ " a 1-, -1 c'it~ ·I· .1· 'tii tor"iS'tV" 0 ,,.0 ,.-,.. .. 110 cal11 b10 do qne s1 se 111mta ~~e a to• 11.t_ cam-

, j)Ol • [U u < i.J , ,1 <l-, ;; ' • a "> u • 1 . [" •' ) l t l . t t ' d 
P

,11·z cori ver tendo a s11·.t divida. rn t.ernu, ai:; . 1 · . 1, .1 ·10,
1
,,1r·.111c1·" (l'tS e.11·1 ... 0- _;_ ·· ~ 'Ji'c 1

1
· Jinr.s . •, , pai.-, P ,11vP meD 13 con 1;1pro u~ 

, .. t, e ê Vd t. • .1 · t . . t11 '-' 1 ;:) .) _, 3 :S-.• .1 . t 1 t t l · l · t -· 
sn·1s a poiices, em papel mo3cL1 , istoe,fazendo ~·iro 't fiOú.000:000.!: co•ritava ri o tJ'1[>Jl cr. n- ' con ': so:.i e:; o pon o t e vis a, o vex •.on o 

· d ' · l l • ' • *'' i-: ex 11e:hen te D.i c1ue se ç-.occorr-.'n o Sr. 111 111 1 ·tro tlesa.pp1recer fi:S.;1111 uma, ~ vi c u, P·1ra. crda.r ver ;1 vel, sem 10co11ve n1e11 te al ..;u m, po!'if'lG " " , , .. '. ' ' , · ~ . 
0 11trn. muito mm; .onerosa,m·ns ve-rntor·n,nm1 .. f ·1 · te -., r ·'lt" ·l1e 0 0 IJtS ·o q ' "o ·1·11} ·l cl .l LtZu.ld.i . . 

. -ici m~n: . . "'"- _v t '. " . ~ · :"',,., ; ·, " ·. S:'. pr •siüente, a mceda fra ·~a· exp2ll e tht 
d:> pri rnen : e e ac.1 bl'U nlladora . E nem s~ clig-n 111_c()n.vrn_tn· el nao e suscepti vel ele co r, ud" o, cÍ!·cu IJç\.o a moclrla for· te., Lli ;se-o Tlwrnar, 
que a maior somrntt de rn psl per tenc•~l'Ht aos prom to . 
ban 'O ~ e nã.o pozaria sobre o L~s t ;tclo : as di f- · i: '" . . . . . Gr•1>sll ·1111, citacl o. pe io ~ 1' •. lluy Barbo~a. . Em 

"· f,irenç<1 s ele cambio rec ilrnm sobi'e o.go_ver no O tl 1'.· ITI'll!S tl'o d!.t füzen1fa rncu:i:t iu no vi rtu le dc3::n l ·t ccJ:10 mic.1, o pH pel-mn r~tl <t · 
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slilwe 0 5 Pi1rticulares; n clepi·er,1 .. 1ç,w da Brnco d L Re.pub lica, que res ulto~! da Cusi:J oxpellin o oil ro e c.n stitaiu-se o nosscJ u11ico 
rnoedn,, sl influe nos preços, nos . s·d ario,s, nos :J ll n 'i<.h, •lo resgat e .do papel mo3:b,_ re:;cl n- pa,d1'ão 111 0:1eh1'[.) . 0 3 nB l:i e3 1w0c iosos niio 
vencime ntos, 1103 con tractos, rnflue ig nn. l- dinrlo o contracto fü1to _p:i,r,1, este s~ 1'v;ço com ci 1·cc1l:1 m cn rn o moeda, mas corno 111erca:clo1·i us 
mente no imposto. o 13 •nc:i elo B1'n zi l, comp;•orncl tcndo-S3 a _ria- em nns-ftS pi'aç. \S e c,uo s:.ij eitos à le i g-er.l[ 

g'M úquelle Banco nm te1\10 rla 1111 p0t'lanc1::t a 1laoffeit 1. o d1L p1·ocurn. Or .1, o St' . Rn y 13:\l'• 
E n~sim, Sr. p1'esid0 11te, o p:1.prJ!-moo:la r i;isg.ltnr-s@ em apoiices do 4º/o. Que importan- bos:1, :wg-me:1t ,ndo a pt'JC LH':t do ouro tm pro

que fot sempre . consi1le1:11do um .expediente ela p:) ile;'á t er semelhante ro.;gate, qa ) il !l:ut porçlo 11'::1, pouco intli cn1.fo, c levon o preço 
vess lmo, um .per1g-oso nB 10 de S>\lt;fazer ne- s~ reduz a suhs titui ::iLo de Dotas ü1co r,y er·ii- l! 3ste , depreciamlo COi' i'e ial iv:m1011t0 o pil pc l·· 
cessidades imper;osas elo Thesouro e de que veis P?r ~ntras i gn -: l!11 ~nte in~on vcr t i 1'eÍS '! 1110:3da , com grande g r'.tYaine pa!'<' ns cl a's~s 
só se lançava mi'io como ultimo rccur~o, em Acred ita ra o nobre nrnnstro qu3 o pa;n l ban- in rlust !'itw.; e commc1'cmes o par<t os co!:su· 
casos extremos e nos strictos limi tes da ne- ca rio lov;wit vantage m ao do e:s t.ado, ins·· mi1lü1'JS cm gei'a l . 

· , ces;;iclade a que se procu rava a t teodcr, nns pi•·ant!o mais ccn fia "ç~ , não inconewlo c:n o gJverno co:1 '8g't1in, si·n , supprirn it' tt 
fl na.nç1s d::i, Republic<t t'oi t ran :sfo r m do e:n depreci ação ~ ( Apartes .) v01w:i~o; i:n:1 var b t tia;; Ll itl.'e :·en') is c!G carn b;o , 
ª '"P.n te nat '.ll'a l de cil'cul ação, faci li tnda a Slli\ I n 1 , 1•a·1 Jo 1 qun pe··i so')J'e 0 IP L' 0 1 (" 1 t t 1 O Sn.. SE R~ ·9DS LL0-V . E':[ . só n ·i:·e~ i'l um 111:1s an ,;~ 1·:,'. L ·.' ; . _ u . , . • • :; .· ,,!' i-omissi'ío, que ac iou a rnai um ns3en o es ave l 1 n 1 1 brio da me~b.llrn e n,ão .olhrl: o re v 1é r~o p1p i \Ll .il'.'CS .~. ~e.:11 yrnt-)l'Ç' J a ,gum::t CJ rn n o:o· 
e justo. . ver obsnel1cwque uo tudo isso pPornto . ! Lo.111a 1.,,u1:-id,1,. . . . . 

J\ conver:;ão elas notas , Sr .. prnsiclento, ID J . . · _ 1 A moer.la fld L1 ~ia i'i a ,rl t :. a dn, a dep1'oc1m'·Se, 
como se ncha e".tallclecida no§ 5° el o art. 4° ~ S~' · Liw~oLDO . ~E Bu~LHOIB -Des:i'\' 11'~'? " o c1mbi.-i .ª kLi rnr oont "rt t odasys prev isõe;; 
do rt ecreto de \ 7 ele janeiro. só Dão serit pl ~ - 0 pa pul-rnoeda do L, t 111'. ' e cm lo . .,.\! d L , lo do Sr·. 1111 u1s tro t!a fazenel11, - ers a nue clie
t onicn, pal'a qnem não ucredil:tr na ihtluen- snr·gem ~'.JO e t ant os, mil. ~ontns_ ,.''.º

1 
P·1 fl3l .. I p;nu ~ ·.Ex . , _qua ndo, e:1t1';.• ta 1: to , sn\ ipun lH 

eia.do. p :ip~l inco nver~ive l sobre o ?a. mliio e.· moecl,tclos ba ncos. (li.iout~o, apwL,,./ l c.111 st ;tt11r um<t ~ase solida .as oyai';ições co · ~ 
nn, pos.<ibil1-lado elos . 10 ter essmlrJs deixarem o . O Sn, . LEOPOLD'.) o:" BuLH:J;;;s - Cu:'.'º f,1:' - mercHws , vn lor1sar o 111e111 ca'cu! an to, pot' 
caml;io ao par oa ac11na do par por um a.nno, ç:i, lo teem ns_ 110 t;1s e tori'Vl . Rere!•} tp10 ve::ln. te1'1110 às osci llações elo ca mbio! · 
sendo de max i rn~ conveniencia para ell es ;;nP.t:Prlel'o que accon teccu em 1819 e li'l2\J:- ! Vou ternü :rnr, Sr presilt.m te, porqn& me 
quebrar lt fl xi clr z do.cambio ao mouo.> por um vel'-S'l o •rnvemo obrig<tr!o ri li 'lui ln1'03b:rncos ! a<;ho fat ig-<tdo; e ao rntirar- me desttt t1 ibn na, 
dia, o r1ue lhes sGrà faci l imo. · enct"tn1prndo os seuJ col11p1•omiss::>s, r Js;)onsa.IJi - á q;nl por cef'to não tel'ei o<; .~::siã o de voltar, 

A pi'ccipibçlo com que 0 Si' . min:st-ro ela li:;a nr.lo-s·• p ~ l as notas 0111 cii'cu lnção . (Apoia- desejava, n fio dar um con:selho ao Si'. mi-
fnzendot t em proce:l iclo neste assumpto abri- dos , apa;·tes .) - · n.istt'o 1.ht fazo:1'.·1n, p ;> J'.t o que _t'a lta-mc auto-
g·ou- o, p::ir· veze3,a 1·ec:Jn_ si•.ler .. 1•' ão ele S'l ns ª· e- O Qn LE•lP:rDD DP BUP' õc:·· - N·fo 11evo r1tlncle, m •s Lli rigi!'· llrn_ um pecli tl •>. 
, " v ' ' , 1..; , "" , - ' ' ' Ü "' l ' \ i\I \ 1 O (' \. Y \LC \. NTI D' e• lll'' r~ to.1 , dando Jogar a unH se1'1e de decretos que reti1'ar- rn e da lr'ibum, sem a pre0iat', ni ucla qne . '' ,. " 1 

' ' . 1" 1 1 r - e .,er na, 
indicam clal'n.mente haver S. Ex., assJber- pert'n nctoriamen'te, um acto do Sr . rnini ;t.t'O nos q.u,er·e1:.'.º3 ouv i ·O. .. ,, 
bacio pelas tli ill ~u l 1.larlc i que o CP1'cnvam, per- cl:i faze n1fa e q1.19 eu consi•lero imnor·t1rnti8 - .O ~i..,. L "':)PO T~D;i DE BULHoE, -:- Em nome 
el i•lo a no rte:i,ção segura, qu3 sem pre o cara- si1no. Refiro-me it cobr.rn ç.i em ou:'o do3 oi- rl o3 1~ " 1 s fª.i'os 111 tere,:s ·s eh patn~,, Gm nome 
cterisou . l"'itos ele im portuç'io da l"epu il1 m nascent~ , pe_ço 11 S . Ex. qne 

Pelo decreto de 17 de j 'tneiro div lrlí u s. vNa cxpo, içtío tl.; 1{1o tivos do clec:·e to n. 804, ª~~tncloo ~ lle ve_z o:i pnncqnos cl esslt fun es ta, 
. Ex . o p:ü z em Lt•es r•'giõ .~s , c.; rrespo nr!enclo .de 4 1\e ou tubro do n,irno prnx imo n:1ss1do, q:w I ~"uohi 8"~11 º.'l111 c 1 , ?LIB r·ecu3a -se a ver na 

a c:1cla u nn , um h~.n :o ele e:n íssão : a rio nor- manda c: b;·m' em om·o os rlirei to;; ·do im ·.iorL1- i rncon ver ! u:lu,.ai~e l 0 P ' pel- mo_?clot 11 causa, 
te, te'ldo sua sécle nn. Bah\:i., dotada com r::"ío ou consumo dev idos pe las rn3 :· c.1~loi'i:L:· I da su:i dep reci:içao , das fl uc tuaçoes br.u;cas e 

' " ' [1C'()'i11l''O '' S (],~~ CEvnbJt)S e~ 'Ll'ºD'""l l'O ' ' a J 50 . 000:0:.lO;S a do centro, tenrlo sn:'t sede nr: osteang-oi ms clesp:1chadas _ .nns [l ][".' l\Llef!'aS, o I 'V, ' "~ ,' '. ., ' '; ~ ". o-,':, , " o " ., ~: 
Rio ele Janeiro, com 200 .000:000$; e a elo sn l, Sr Ruy Bat'basa füz suas as pa lan\1s ele 1~~ '.0 ]Jvtenüu .~e, t~rl.is .8 ~,?r " ' es pe1tu1 b:i.
t.endo snn. séde em Porte Alegre, com alguns inrl 11stri :1 es brnzi! eit'os e com rner- , çov~ da noss t vi -" e~o no rm c;a .. 
100.000:000$ , . ciantes de,.t, p1'aça, ex prr:is.:;n,s cm unu ro- O SR . 1\ i1IA1w CA.VALGAN'l'r _ , Deu; qneil'<t 

~ A 31 elo me~mo mez S. Ex . creou ma is nma pres!lntn.çfio q11e dir ig· it'e m ao ·gove m o, em que oll e lhe ouç:1. 
r egião banca.ria, desaggreg,1 ncl•1 S. Pànlo ela favor daque!h medi:.h . Afil crn trnm os in- o SR. LEnrotno rn BuL!rõr::s- Paza-me que 
do -centro e Goyn z da r!o sul, for111ando com rlnstyi>1es o cnmmerciantes e com elles o St'.- se f'.lç« um confr·o:• to des 1,,wtDjo30 rm ti'e as 
estes rlou -: est ·.11l os uma quarta r eg·iiio; e fi xou .111 1.m; tt·.1 d'~ fa zencl:, que n, cobranç:\ do:; dtc fi nanç1 s d:1 H,.;- public,, 0 as cLi mon·i.rclli,t 0 
em 200 .000: 000$, a emis,fío total sob1•a apo- rmt_os de nnpo:·faç,ao em oul'o era i ier:es- q:18 so rli g.,Hc:·em íl fJirn ll as- lluanc •s eh p;cre
li ~es , tocanr\n l íl0 .000:000$, para a regiüo sana: l ro:' io, fin nn·;ias la ,jogati :n r! P.senfi•Ptvla e que 
do centro e 100 . 000 : 00 ~$ . para as outríl s. Jº, pat',1 tlnnar a 1.:i;3·itirnn, ind us tl'ia, n,1_ nos at iram aos a1.ysrnos elo curso foeçado in-

A 7 de ma rço snbdvid iu a reg·i;fo noetA em ciornd; deliniLlo. Tenho con::i lui fo . · 
t r8s r eg-iõ s, fi x:<n lo em 20.000:000$, <l emis
são de r,a da bancó (sobre n,po li ee;;.) 

A 8 ·do mesmo mez co nsid<-'ranrlo a 11ecAs
sHa ie de alarga i' o meio circnhtntA e a con
veniencia de conciliar as exigencias cto regim 

2•', par a. faznP CPs:;;1,r ns oscill açõ:3~ d!J c:tm
b:o e o CUl'.;o forçn,do do pa pel-moed:.i,; 

O Sa . AM:11w CA. VAL;A:-1rr- Si cénti nn11· 
como V<to, é inevih vcl. 

3°, \Xll' ft sup;wimir a vorn.eiss' ma ver:n 01'• . ,...,. ™ '"""" 
ç.111101lt,1.l'fa. eh;; cli!fe. l'ençts d~ c::imhio; 1 Rh de Janei1·0.-Imp1'ens1. Nad :)n 11. - 1891. 
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Piuhci!·0, T\lur~:J. Rodnlpho i\l ' r.: n ·!n, P.:ulino_ tn·nto, cllrs ao seu dever, tr·n!i indo os-dcv'cwes , 
C 1rh1;, Cn;;ta Junior, Ro:Jri;;U •"S ,\1\-e::, Cnl'l us .!o p:itriotismo . (Apo_iw.:lus e 11•70 a7ioia •os.) 
G.'lrc:i '· i\I .J t'<.J ;I'-\ da Sil vn, AiilJ ·ir! 1 N••gncir.i, L}I ~i;t· ll1>P RES1>N"rANTP. - Rahiram p1la 1 

Fl trnr-y Cut'.>uo, Lcnpol ·io de Bulhõ.33. <Juima- 111nral i-lnrl11; s 1hir 1m bi'illmntemcnte. (Ffo 
rãe , Na ta 1, Azt:!rel10, Bella r1niuo de ~Iendonç 1, outra~ aparl.;s ) 
l~d11.1rdo Gonçal rns, remando Sim:: s, La urn O SR. CiAttCL\ Purns- Elles snhir:tm p:>lo; , 
~1 11ilor , C-rlo.'i Campos, S: llrni<!t, L1cerd<t mesmos il eg-rilos, poi· ooüe .snbiu o cher lo 
Cou linlto, Viclori110 Montei ri-,, Pcreit·a d 1 Estado; por co11 s·3qtrnnci:t niio er:t nas iniios · 

Ao, meiO -lfot r.,z-sc a clrnmr.ul:t, à qnal re- ~· s.t ~.' .'\ n tffo d ~, ~ari~ , . .fttlio de_ C~1~ti l !ris, rio chefe 1fo •Estado qua ellas deverin_m 0•1 -
s1:<mr;em oJ Sr;;. /\ntoni,1 ~; 11 .; 8 1tio, ,\!ili la Lo13ns 1le M::d••tros_ . .-\ 1c1d 1.)~ L1111a, 1 l10:11_az Lre_Q"!l" ::i,quelles . dever~s, ma> 1111 s maos lh , 
Mnclwdo, p,1es . de carv;ilho, ·Joi'i.o Ncil'a, F'l o t-: 's, ,\lJreu-, Horn Jrol11pt1stn..Roch1tOson.i , uac;ão-. ' · 
Fl'ancisco· ~I i.dt<idn; L~ovigild li· Cool lri .Jo.1- Cass1:1nan r!q . N1:s~uno .1_to 1 Fi;1·11nnJo J\bu t~ e Voz:,: - . E-' outra questão . (.-lprll"tes.) '• 
quim Sai•nrnntn, Jnã.o Pe l l'O, Ci.rn h::t Jt;ni :ir Demetr·to ll11te11·0. · .. . · · ' () Srt. !ClAttcrA Prn :•:i! '.-'- Por' c011seq1.iencí;t 
Josà Secu11rlinn, 1\1 :noel 8J.•·nt:1, Anln!tÍ~ Ab_1:e->e 11 S">S o. · l:e1t1 yô y. t;;:s_:, Sr. pre.;lclotrfe. e o ConQ"rt>sso ~ 
B:ien~, J.onquim Crnz, The dnro p 1chec:> o. lHtin _de cnmn:ireca~· com c.1us'1. os ~1·s . 1 CJl! fl os ' rn r.fúhros do Governo Provisorio que 
Elyiseu l\fa i- tiri ;_, Jowiuim C<1tinirla, Beze iT~ Pru l<'!L1le de M~1"<10s, Jo:w _ 13 1rb·1 lho, S:ieat v:i, <thaq1Jd11 ·l'rn,m ns snns pos c;i\rs f:tl t •r , m :·10 • 
ele Alhuquerr)ll8 Ju nior, Tl\endin·elo Seu to, Gçneroso l\Ja· (jURS, R;1ul1r:o r~m·n; -~nl 10 'Chi cn111pr!mentli cio dever ch<pH~i-íoli;;mo. (illuitos : 
Josú Berliarcli-1. Oliveira G:tlv:i o, Am :rv l;;t- ft'rota._Jo:: qn11r1 l)O Souzn, Rncl1·1_.zars _ l•e rt~ <lll - apo irc dos ; 11iuitns n-Zo apniá.rlns e 11/Jrtrt.~s .) .. 
va lca11ti, -1lmei-h Ba.rrdo, Fil':nl nn da Sil- dr~s , i\l 1i'l1nho Ro lr·1g-tPS, rh3opl11!0 dos Sa._::- Senhbros, de>1·nte n. g1'avirlacle d-e:;te t'a cto, · · 
veii\i. J.i;ê Hy!fino, J o;é Sim1->:'io,-t'iwlt>rico j t;rs,,L; ! Tl lrn :l1ac1e-l

1
, · Fr·anc!_;;co .s .. odré, Bwao 0 r.on:;-res;;o ·N:i cli rrnai Teani~lo por mua. ro:1-

Scn·auo, ~'lo · ·iano Pdxoto , Pe II\) ranli no l u_o_ S. ~brco~1 Conr,e ri~ P1gw1n .'ll o, J_.oonel . voc;_1çn.o d_R<Sc Go verno Prov1s01·10 p:1r:i. vot::w 
Tlivaros B::istl)s, Ro3a j n·Jior, Coei li o ~ Fu ho, 1•'err~ 1ra_ Br;:tl"lao,_ Dommg-os Pol't_g, uma constitnição eh Rcpuhli'c.i, pw•·oce-me qnc 
e . !)lD"~, Tltom :z Ct"iz, ViI"'·il io D·i mnsi, , Go!1çal rns_ Ch<1 vr-~,_ fra11 c1sco A!11m·al, J,ian te rn o dirPito de conhe;;cr, cl.iinrplir ir deis . 
D:i'hingos Vie.- n:e. Gil. Gouhi;t_, Mçint iro · Ll ~ ; de . !\ vc,ta 1». Ces~mo M ,,tt t .Jumor, ~ 1 frcdo mcmltros de1.11illidos do Gover-110 Provisodo 
B t: ··""· ... ) 1i,,ti 'lo 3 1.~;JYuva, L ip~I'. ur:iz i El_!:s, L_:in1uno de A!buquerq1_10, llln1·~1 11uo de quaes os motivos por que abandon aram o 
Carneiró, Campos s:1Ues, Ub:tldino do /un :- ·; i\1:1g;:l ltaes e l~1 ·nes to de Ol1vei r::i.~ e se:u c.1Usa. · p1der. (~ 1,óiados e nr.70 apoiàrlos.) t 
lut: ;; n t >1S .\ndl':1d3 , !~st '" VilS Jn ·ii w, L·iiz : O; S r3. l~qy ,B ·ll':Josa, Rangel Pe~tana, ':ti - UMA Vo·z - .J á s:1b~mos Gl rnnli vo ; os jot'· :· 
Delp!tin ''- R11,111i1·o B:i.rc ~ l ! •.1 S Pi nh ·ir-o ~l •t- · lb1nl1a ~fa1·1111io. Rcrn:ll'clo de Meudo~1ç 1, C)I- na1'_s 0 d's;eram i o proprio chefo do g-ovcm:i , 
cl!aé0, J oaqüim Fd :c:o, '."cs't; io AI v'in . ,\me- . r~l o 1le ~l <' ll · ''.'llÇ~, Albert~ B~:_u1dao , Luiz 0 cli se . · - ... - _ 
r :co Lobo, ~lu ·rio \Vaudenko lk . Jriii.o S::i i·e · , li . 11 r:it, S1rn pat0 l•e~raz, .! nau FrnltGll'o, IJo- Ou m .\ voi - Nã.o l he serve o f: e,:; t~ 111111rho ) 
ria·no ~1lv·i c- 111 ,,d, Sil,,., p 1, .;,,1 1 ~s ·\ n"' : lllin~·o3 Rnd1a. B.trao de Sa:itn Halena, . J.u 1z do chefe do Governo Provi-orio 'l (Ha owros . 

' ' · ·• ' .. · " ' · " · · ·••··· n t l\ · · d · • · · ' Ji1 10 tio :\.m 1r11 I, J t1n.•rni ;:i l\L! Lin!io J) i,i!t'eiro ' a : ·~·· t·.o , ilor.1es o Bn.r-ros, An tomo Pm o e apai ·tcs . ) .- - . · 
Gnedr.s, Bel'.ort \'iei1\1, Cchó:t ri.wlri !.! ue.; , \' As:~ ;-> _Bra.z t! '.. . , , _ . , . , O S~i . ·o,:1.'c1.\ Prrn:.> - E'· pelo te,.t,,m nn lio : 
Jnd:o do íl r· 1z\ I. l.nnro Sncl ré . in r. or.Pncio -; ~ r- 1 b l da, p1><t.l em clioc~i,sao 2 sem 1l eb.l d~ ap- elo chela 1!0 h-t•luo; piira.quem V. Ex. appe!la, .. 
zedellr., Nina Ribeiro,_ CcHitão Pe:lro Cher- ! pro vada a acta.. lia sessao antecec!e:ne . -' que en ri isejo e PXi : i em nome d. nm r!os ' 
mónt, 1\ l,. rb l:S:tecllnr, Coot1 'Úod1·Í•,.uoJ

1 
C:1 - I 0 .,,;;: A ,_. 1 1 . t 1 bl'l mitis· i'mport ,!·1iUB est:lclos da<Repuhl_icn. nrna 

. J . [J . l ·-· ·· o ' .. j =r. 11:1.pu.1 op LlO enr O o · t'O 1· - f l f d i d 
s~rn1ro nnt0r,_, enr1queae1'at'v.ilho,M1f1•bt0 , n ,1 , . .,1 • ,, f,· · ·· Jn· · ' ,,- .1 .. _ c:qiic;~çno 1' :1!º'1: ca -J~nr_ e o::;mom11ros O : 
ha!l10. Nol·nei r<t. P.ar,. mwuil i'íe ls(\n l'i1·c·s 1 _P aH:i, e _irnçi · zer" "oma~ 00 11 - 1Le1" Governo Prov1sono ·dem1t!il os. 
Fc1·rei r . R·1 "h" ~-1 1 ·, ~ "'1· ~.' ,;., r.':- l - , çu•s a ~~s pe 1 to de um sub- t1t11t_1vo que pi·e- \' oZ'"S - V. , Ex. niio pó.te fazer is;o. (llt1, 
. . , . . . . ·1 n >. -" ·7:e1.11 , · · ,to .n. t1•11de ot'í0:ec:c 1· st!bn a p :1 t e~ cio p:'í>J PCtn c:cm- .... · · 

JlC! ~, -!t s tuuauo Serpa, Fl'ml»l"JCO lllw;;os, J 11~0 . ~ lit irion .! ri•l:.tivn. á cw~·aiii ·q .io ··idi r i.wi;i . oi:t;·ns oparlcs.) ·-· _ .. , " 
~ v,e_ l _111 ... . 1,.6e l:l»:1 1;1 1n:i.._ GoPçtln rio Ln i::·o ; , . dei'x" porê:n de fll'OH'º'nir por?terlo Sr. pre: . O ~r •• 0ARC1A PJRE:s- Com_o nao pos,o L1dll' 
N.0sr11nento1· Alm:pn AJlo :iso, P1~ dr·q \/<'lho, i , · 1.- ,' , b"-, .. ',. ri ~, d ·ll . '! ,... l SSIJ 1 . _ . ' 
l\n'.!ue! · · a~t.rn , Amn1·im r1:1 1·ci·1, Epitnr io. Pe- : ·i' \''.. 0

,, '{i;:1ut \" ~- riu~r~ 11 0
, ~qD1~. ª·~ ·t .. . 1 ~_' '! O ~ R . CA)J['OS SALLEs- V. Ex. rn~o f"l'<•C- tc\?- -

d_1·n .' m 'r 1c~ , Couto C:t rtnxo. Sú. A nrl l' .< rl c, : ~!~ ~~fi11r~ ·'i .:) \ 
11~, «~ePafi /~r1?n e ~atde'v?i~ 1~~ 1;,'.~a~: , perg-1111.l ar-tw~. ~ :na_ cou~a. rpie o pa lZ to !11 J'1. · 

Ratum)) t,_ 1 :!f r11t11w de Carvalho Rns·1 0 , tl· t· .. 0,}15,_, 0.,. ii·t 
0

. - " , ~ahe ; i s~o nao e <l1g-no nem nobre . ( H,.i oii- , c;: ·1 G l ,, . . '- t " . . . .. . , . ,,.,i .' 1J' i1-.1. . . ) 
d :'ª• vnça YeS ~c1-re 1r.1. , .Jo~o \\l n1·1 · 110, Al-1 0 ,., ("\ '-'Cl ·\ PlllE' - Pe 0 a iol·n' ·':l i tros apartes . · 
m:~ L Ü P-0:-11 1111h11co, Juvencio eh ,\ n·ui:tr, ,\H·· O;/~ . Z/ : ; 1• \ . [J n · : V I~ _' l ·· ~ 1

1
1'_.,· 0 O a!-:. ÜA HCIA Pmtc,;- V. Ex . h:i rio per- : 

d 1 e l R . o . u, ,. ~.'";' . :-- \·Çt l IU . ... x. (j llv 1 V e ll - . . . . - . 1• ~· d ·1· . i , 
,i:v _:av a ra_nte, :1ymun.do Bantle11·:1,<\.n111ba l 1 ce:l :i. a.-, daVl':.l fjl tJlllo etüra.r na Ol'uem ;] m1t'.1r ~n.J cn 11ao acc tl e. JJÇ<tf'S . e • 1g n11 '" ~ º 

F,dcao, Me1ra de \ n~con r.e ll os , 1~c rc n· :i d'3 ! ,1-. t ' . ' · ·
0 , ric \ -. ~x.,emenos :ib:tol11tamr.ot<J fl'l"S"Jª ' 

Lyr~, Joi'í.~ d~ ~iqne ira, fafo \ i :i r•I, Lu iz_ el e 1 · 
1 '~ SR. P <rn>w 1':~TE-T '3m ,. palavra 0 Sr. ! V. _. Ex. qu9nl' _ m'. ·l:!· quei ra ~ar. (Tr ocam-se 

An ~h ;1de , l~~ptnto Santo,_ !3olnrm1110 Carn e1J'•', 1.(f:ii•cb Pire~. , 

1 
m w_lvs ai1n;·te:;.) ·. ' .. . · • 

Ponte.; cl A i\I1ranrla, 01t1c1c;i, Ç:lnhino He~o ut'il l · St t en ln es tado cahv!o ;ite ng·o ra., co:no 
I_vo_rlo Prndo.. Olive: ra ya.l!::tclão. Fe li ~hAI[~ Q §1-. oa,rcia Pires~SI' . prc3i- · qtç;i um Sr:' 1•epres,.11t:rn te c'.i:•,e r, 6 porqae n!o 
F1~G 11 ' e, Augusto .de ~'re 1ta s, Ptwlo Al',!!oll o, d· nte, <'111 nma cbs nl 1imas ses>:õe3 ctasemaúa me rm rv ss11·01. 01.Jtt'll' a P:•t:i.vrn, ap»:rne <le 
T?$t:1 , Senbr:1 , Z·1 n11, A1·tl1ur R)os . Gat'cLt qne findou, e, meu il ln:;tre allii :,:-o , t'Gfl l'flscn - me ll:wer 111sc1·1ptro po1· .111 B de u1:1a _vez . : 
P.1r~s , 1\-farcoltno J\Iour'>1, S •n':os Pereii·,1. Cn-;- tinto rh ffahi a., Sr . ln·.· z , 1111 ~ .. t.rou·xe 30 , O SR. . Ptrn~wg:-;TE-' A mesa nao irn .ou a , 
to1!Jo rle ~fe l!o. P:\nln Guimnr~ r?s, Milton , S"l') do CÜD!.!'I'esso Nttc: iona l os boatos, .qne. · jlttl:1vm an 11 ohrc rlopu tmlo . 
A_mphi}.?.phio. ~nion ysin _C~ :·ri 11ei1·n: Leo v_i_gil•lo j' .c'rcu ln. v:1m, ·da un-: ::t p•ofn_m!it_ clc~lurmopia i O ~~: . n'ARCIA PmEs :::-?~~nca purle obter t~ 
F1l_guc;>J.L<1S, ~leclra do, Barno rle .~Vrlla· ,,\ 1c;os:i , no 8,~ 1 0 <lo , ovei 110 PTov i ~Ot'tO . 1 pabn1 a , r01 o qne cn d 1 ~se, e tle 1111 •1c 1 p'lder , 
P11~co Parai;;'.'>, M~niz_ l'l'eiro, ·At!J(l y;le Esleci boatos, :ir. presirleute, trn1Jtiziram-se l obter a pu!av_1"~· p:1mdizerque mo f .. i ue,_;·uclll. , 
Jpnl(lr, Fonsec:i. e S11\é r, Fonseca l·hrnie3, cm far tos : os mcmb1" s tio Governo Prov lso- i vao µ- ran ·-fo dt1lt<l'1' nç i.. r· 
Ni lo Pe9au11~; _lJrban_o M 1rcont!e31 l\lunlifics rio a1J:rn lonn1-.w1 a sen clte !'e as p~3l çõe3 qus 1 O Sr.. . PnESin EN T E- ~li! b ~ m. _ 
íl.nri·etn, Ol1ve1r(I. Pmto, Viriato ilc l\Ic - a rovollriifl do 15 diJ nove mbro ·lli es h.tYiél,aS- O SIL GARCIA Prn.Es- .Sl'. pr1·s11!ente, ou çJ -
cleiros, Jonqu im Brc•-e3, Yirg-ilio Pes,on..'·Frn.n - sig-nabrlÓ na clit'ccçiío do naiz. tlizer: os motivos· são conh'l«iiloJ. E um 
ç t Carv:i_Iho, B 1pibtt da. ~lolt:i., Fró2s _di.t Com pr.lh3u'.iti V. Cx . , S

0

t' . presidente, CJlll- elos n_olJres -repres~ n-t an les· ~C:ü1:f o pc_rgu11lar- . 
-~,r_uz.'.-A l cindo G u;1 rnilJ:•:~. El' ico ~o.el h o , 1,npos 1 prc\1e:1do º. Co n!:?,T~ ss~ Consti tnin lo Q g-ra.vi- me :,_Não l ho· basta 'o te3tenHrnllo <lo chefe -. 
l_io\1~0 , J ac11ne:' . 0111:1quG, Ansttdes Lobq, da::lo deste !.te to . (Apornrlos.) . elo füta d~ ~ . 

i\ I •yrmk, Ful'qmm '.Verne,·k, -ílnming-o.;; .l e - ;\ co1n0qu r. nciú. n: tirar-seócj1•e o.> membro3 )nqneslton:i vel :1cnte, sen lrnre~ , o 1.rs'e -
spino, \.ínlHV'S, Tho:n -. z r1rlplii110, An to nio do Govel'110 Pro viso rio que se dcmitfüam das n:unho-do chef'e .do l~;;hdo é muitQ vnlio .;o ~ 
n1y ntho. B'tdat·0· P,1cifico i\fa;c:1r3nha::: , G:i - -su :s poskües e r .~útlrn urn ro;:!i\n Jn no vo neste mas_ YOU lcl-o, e n3 nobrf's rep1·cse11tnnte:;> , 
br •;, l <l o l\I:i g-,1 lh>trs , r' h:1 g-as !J1h:d:o J:1co 'i d•l. paiz, c1·en1 ·;i,111 nm::i, rl i:'! l<tdt1rn qua niío ha.vh, vei•ao n:1_;; phi'<1S8? des te tr.st ·munho, que ou- , 
P.a1xão ~_.A1Pxn11d1·R S_b·kl PI' . F1'i~ n c i ;cn Veig~, qn ::; :i. r-evol u•;ã.o 1! 0· 15 1:18 novr>úibri:l não h :via Ít" s mot ivos liant rin e acl u·1v;1 m p:1 r:i_ ~t ~·e
Cosh 8P1,rn,- 1, . Arn ,,rv .n Lnz , Ln1nn1111 'r.P. AI- I co n:;tilu ' •~o . qi; e a ii:H::'io n:'in h via procla- t1t'<1cln. _elos me>Til iro~ elo Gnrerno P1•ov1>nr10 . 
vnr<i - Roh·llt ·>. F~ l ' c~i: • ll"I Pr.-1nn_. Vinl;li . f)nf 1':i. 1 inndo "r1 ·1c n l.lC !10'1le; •i to <'.[1 ,,te do fro"O l"IJO _1·,1 S 1t. ll EPRESE:\T,\NTI~ - lstON' l11p<> tel1n 
:\i"· ~ .. i.1. í '.ni" Ó 1 !\'1!0! ; . ·~ :1 t·· 1 i ~ , 1 ~ ~· (l· · c·it\ ! 111•\ ·- ~ .. · i .. i; ü 0 .: ar L1 ·: s-.:n :ni.lc . (1;1 ~1 i 11 d;..: e 0.h j•f1 ' dnEs'n .... 1.11 , 11 11 n, :dg-n " H1 /l:}P 1:111111 po~-: 
. ~t/'1 1jt!l\1 Pih~ 1:1.-i·! ! .. ~ .,r _. 1 , , ( ·... • : ' , • '..-!l q nílo no~ .·q i·nj ... t r t :-;d1:l11 iis .. io ; ~ '.:; i"'I', : · 

!!jfi~ .. i·ri: .. t !. ~ l ·· '.l! P'Í1\ 11:!: t ~ .!.~/'j'•,· 1 1·.1 ' i. -'t ·:. "G:·1:;ntc1, S1·.·y)l{i:.: !0 ;1-! f~.· !~ J l't-1- ( ) '· ~ - '~ A l ,f"i .A P·lf;. ~·.::: - - Fri ~íl1• ir·~··:.;~ ~ . 11 .. 
IJ_I:o, ilµ ·u10 dnPaiv ·>, ,J rii.11 ni/, \ [ · t in fu · -> l >< ' ll., ild _,rl.; o.-s l i:i.-t1·13.-: .:!'i l: 11 liv1~ ·q11• 1.,-(, ;·11, .;•,• :· Ll :·,1 '' "' ' /l; " il1 "- li1''> 111 l<t p,,: . .--· o 
r:,r~t10 _ l nni~'." ~- l'l)a1~di110 1l~ r:a mpo_s, Frnn-1' ;1bn 11c! oua1\1tn ~ P ·~:;ici'io CJUÓ: l!1es hada de:i~ - rl11s lll CTllh l'<i.S rl e lll itli do:>. {101 '"1 "~ uã.11 O• clia..: 
c1s ... o Gllcerio, Lope~ Cflav.0 s, Dommgo3 de gnx.lo a re rnlu~ao ; a _po.,LC;.10 qna <L naç10 marai 01inhti'03 . A re".uL11~ãu do 15 de no · 
l\lomes, Adolpho Gordo, Carrnlhal, Angc lo 1 lhe> li11 l1:1 con fiad o ("JXO'fe s) : faltaram, pot'J vorn bro cl és truiu o an ti ~·o- i::e,s_imot1 ;' n'i;is 



uão co~~tt:~iu . o \:.~de~ :;q~~e ~e org:an·í·~o~ um foct.o !lesta orden1, julguei estar: no 1;1'9~ o 811 .. G 1~RCIA ~I~B{~~: N,fa_:;onJi~t;~ll~IidQ 
e o qtir. dtrigii.re adnünistrou ·o ·paiz. 1 O Go- direito ·vii1do, crn nome do eot:i lo "· quo repre~ V. Ex. que. na &ilU.f\Q)i0 : g·r;ivus.i:n:1 !3111 (ll~C 
verno Prnviso1·io não foi nomenclo, t1ão foi sento, .. pe r\~tmtM' us r LZ<}J:i cb semel. i' '.nt.e ::n ac!111 o pniz, q1m-111!0 1ió;. ternus Jle T8 ~' 11 .= 
Ple:t ' . u:w ni11&·11e1n, foi irnpiisto. pela posição nrndi·ticação, os motivos pelo; q 1.10:; os m:;i11, ~t 1 · 11 i 1 -o, P, 11.m [ldS~ 'J .- de g·r·av1d ~t<le tal a reti 
qu • C·•dit nu1 >1 ·;, sens , rnemhr11s t1111la tunhclo l11·os · do· g.Jve r. nsi 5e de1111ttirn1\1. ·· 1cl10· ruhi. ··r!"o-< 1üe:n!Jrn~ - d,; ·g1).vemo., 1'11rn· u:nnio
an t»::; cfa 1·1woluç~.o. (Diversos aparle::.) Sr·. p1'eside11t(\ .qne 1\ cle ll.lgu ·n 111010 .·.1:lla tivo q·1al r1Ú•JI', u ·11a. J!i~<t1·rnti. 1iivel'gencia ~.0 -

C!"liYl i<1·e iJ e11 le-S·), port:i.llto, que o üo•verIJ"ô ' ·h couvenirncia col-loc .> r ce1·tas <J!te:ltõ3-,;· 10 te1;-· l1!'-<l "(l. fórn1a, qn 1~;i sv111·e o mod" rir fiizel'-S l 
Provbori'o em anf<.:'S um>.1. cornmissii.o admi- l'eno pe';so.tl, pornue · 1nuitas 1·ezes ·n.rJ11':-d\f\ ,. nma 1Jb1'.1 iüo pó !e' fofluir '111 ciltid:\os pa·: 
nistrativa do q .l•J 11!0 governo org-1tn iS~Lct n . que com a.l gum·t 1fa5irih en f1'en LL cert:l j f..<-· lt'iOt:'IS :.\ltl';,a .. ,'!ia.nrlo:rn r 0-ÍXJ:ltJI'? . ' e • . 

LMA voi - D 1'do o c,1nfJ:hto e nt1'e os mi- ct6s;·articul ;1 p:llaH1U que· do;ej 1uü ui'ío _pro- ··o· SR : .. A::á°ôLPHO - Pro -:: Mas perrioc-m.3 . 
nbt1\ 1S e o chet'e do governo, elles reti1«1- ferw. (Ap11rtes.) _ , v. Ex. u:i1a obse!'va;áo: esbbelec1il~ . a c1i- . 
1 am 8) . O n1;Lrc repee . .;entan te que se ·mo3tr::t .fa) vm'º'oncia n:: s circurust;:neia.s em 11-u · se _est 1·• 

ü Sa. GARCIA PmE~..;..; Fáltaram ao· seu màss·1d) o a qu •rn não te:1!10 o ·1m1zer de co, liel rfce11, .qual ~- :ii t?.l 11ç.io a.. nii?:: §er tt ret1 :\1;~:} · 
de-ver, si ern ;nHfori11 . .:1bandon~ram ü poder'. nhs ~el', c\s,im . conn p 311so que niio mJ · co; · rlt:> m ~ nisbrio1 Hiv1a de s11J.'·.1t.4X:'. .. ;q o.:rm 111~;, 

o Sr, ,' COSTA .. l"UNIOR _,; V. : l~x. ignom que pliece [l \)::>SMlrne1ile, e3liL })Ct'fc\it·unenté en;-_. ~el'io a vonta·lc A;-tcl 11'! "ª' !lo cl~st; do yod~'. ~ 
minini;;trosfor.i m t1'-' mi ttid 11s?. -. . · ganarlo; . · . , . lJMSR.H.!,P:\;I'1'1~\"TANT8-\.l_~ .cn..wpoL 

,O Sit. GAlWIA PmEs- ·Parn, que <v .. Gx:. . O SR . . cos-r1L Jü\"'!·)R- lnfolizme:i te J11fo .. énco:itr·,1r nuH s·1lnçà:1 a rn1.'l ser e~st quo . ::>c 
-insi o t1~ em dar. lhes " po.- ção .-Je_.minist1Y1s, .. ·· o Sk. GARCIA- PtH1i·:s~· Pois b ·•111 !..~i o ·r:o- rleu, sal í'O si 'lll'Jt'h que o rninisteno acetta:;se 
·qua,n·lo ·e!les"<:I'illH ' Íllembr·osda-GovérnoPro- ol!e2e; 'eS:1b:J!"ÍLfll\<3 lHllllll :nintH'J.; ;e p.- l'l ' 0 op11't 1d:LsT .. 1rr:·s . . 1 ,- ' . " \. 

vbo · io: cuda um d"lh'S rl ir-.'gi_ndo nrn clepar- cub'r º .. move. ···"· '' . ..:-.e:. - , . () S:i '. .GA•R'JA .HH<:ltiS '""':' ·Nao <]U'lr!l _qiJv se 
tarn1111to darnd·rni.i1is.t1·açã0 ~ . .,, .· . . · . .. . . Pur ·co:l3Bq11 e'f1:!L1, · os selih:wes· co 'n';lro· :ice ite o )•or·fo 1hs T0rees, · mth · ri1e 1mpol'LO 

·O .-.; R. ,CosIT'l( Ju.N"IOR - Mas no:ne~ulos pelo _l!e:qrJem perfeitai11ente qna qn8m . estú :vjlii co:11 o pwtq thts Torl'J ~ . _ . . . , 
eh : re do .gimirno. . - · . . . , pra'.).:Jdgn lo co:.n.- nrn.nos critflri?1 · fel izr1n :.~11 te, . 1 Q. S:t. p ,;gs1.i:i,&Nl'E..-'ll fs011wo, ao ,_r1s1bre.,1'c-

O Stt, GARSIA . PrnEs.:..Não foram n )!11eados. não· e o lrnr\nilde orador que O'.)t.:pp 1. a tr1bL1 :rn pres~nt;\1lte q119 e_stá ümh · a -meia ilot';t .do 
O -Sri.. ~Cos:rA· .Ju,:...1ort-.P.ois.- 1l>''í,0 ·! · · ns:>te mome~1to . . . .· . · oxpll :Hentg: .,, : '- ··- '· ·· '. · ·': f;,.,: . ... : 
-0 .Stt>Nrr,o '·P.EÇA.NHA-:'l''ºram· até demit- ~fas eu dizia, Sr. p1'e3i<leotc., qu~.o q.ue tps . OS't• GARCii;t · PiR-Íi;s,-,Vo~i:j~;Je:r.mrq~~· . . 

tido, ()or e·11e. ·que noi110· •u oufros. . par.~cia er;i. que 03 S1's. nBmiJros i.b Gov[irao · Per~ linta~me o nobre ; 1'13!-Jf'~? :');l bt,n.t,13 «;/IM1i1 "º SR: .GARCIA. Pm >.'s....:.vejo no Dir;,;-io O fi.. Provi·~orio · cle1r. i :u11 .te!' p, 1 ut:.i.do .o seü .p1'.o ;ê, a cliNei•g. ,ncia, qual o rnew tle ,so,Jvel-(1. ,.,1 .. 
ci-al ;JC:~e : t v .a. exon'Jr.,wã;!J, mfl.> ni'ío a de- clirnA1lto no govee11o:co:na rna:_im'pm,lencic.10 o SR.· As~9lpüo Pip:-Nos [Bl':nos ··e:n que · 
mi s~il.o .. (Crio: 1m-se ·nu .. iernsos ap"lr !es.) , a maim' .c:wtel!a,,. n:),LlcL 111.'lVe,ndO . .;1g111r Jn,nlo . e! la S3 ileu, :1 b~o·t nta. · 

o (]o c·"rno p ·.1v,i '. o.i·io e1•11 1· t1JU'.L C'.l:n •11 is35,1) á .. ren·oi:i._0 ·fa ;1 s5ernhlé:t gei'al, .. ch Cíln;titu,int'e.. o ;,Jl. 'e o.~ ltCh\ .PmlDi-Sen,hore.'), . p; rece 
a·lmir1\"st1• •.ÍÍVa impo H t r1fllOS UC)tÜec·m •ntin . a.fim de Cjll .l a ' \1jlÇào se·, pr0Üu1~ .eià i.'U : ~'l'ljt'.•\.ª rplé 011 tro l1pn·H:i ·,. cO!l:<lÇMlo .\. ll:Í~U~.li .~ :'. [:l~.:. .. 
de •15 ; riu .· nove1n1wo, o1b er.i u 11 n-01rr.m10 fo :·rna de 'gbv:f)l' llO ;t.;a:LJµtnr,,. sob!'..; ,9<, 1\1 recça•r : siçfo·, .to J_os lll teres~·vlo::> . p ilo ,. d<:S myp] ~t-
C'.>l'S.til"·ui !o,:,·.· .} ~' 

0 
' qne se 1fovia dar ao3 llB ,.jOCiÓs· j'Jll l,]i :o.<. •. J~ i ri i rn .. nto .do •paiz, pe!a. l10cVrtll1J'Cill.l .rl0S l_Wg?QIO~ . 

'UMA. voz '....o.. Deste morlo· o Sr; ··Aristides c,1ntr.tl'Í.0• .- .. tt1do,.: foi alte.1' ._ul 9 e mo-li1ic ·~f!il, f pui'l li~O'; nr solnç'Ío ·ni\o sel"i_1 · t_i'í1 ),_ çl.1_t!i~Ll. •. q\ : 
Lnhn 1J"ão rlevi<\ -tc'r-S "J reti1·aclo do .go:verno. tudo c im :llrit•rnnnte mat tdo : o. po 131' le :;· .1~- . 1 -cntr .~ elles ·se de~s"J um a'!Cot'dJ, o .11:dnuae11 to 

O Sr{. í'lA"RCIA Pmr<:;;· - O·Sr. Di'. Aristi•les htivo; ' ab~orvidp. p9r cada ~irn 1\0::; rnetn.U'.iis 1 eh lfUestfo. ·: · , ;.. • .. y :. · · '- . 

Lol10 r il lirun.o.se isolud :trY18tlte do ç;·overno, •lo governo .nos ·u neparhmento; o poder .i:1- . :O. -.;R. -AsroLPllJ Pn-'E;s'.L conclusao foi. · 
fic ·nclo todos 03 OlltrO$ 111 Y11 ill'O'l . (r:r1l3a•l!·Se dici_1. 1~ io COl11Jiliêlll..rnente illUli!isacl_?, US :~!l.iS J i: • jJ ,,-;jye}. · . ·. : . e· • . _ . 

m11itos· iiportes e o Sr. presidente reclama a rle.;,1sões. desr0spett ,1rlas·, · os .. c1da lao:> pres.,s,,:, O ~ R .. GARCIA: f1RE3·- ,A ,q,ue,~b.l;Q . · fo"i :uni- ·.J 
attenÇíZo . ) :. julga·!os e conJe11111acloJt)s iwii> g-1':tv:·s pe:üs, e m " tte de : .a~c iiL.çã·> ou Í'ec1];n;,_ · .: ,,'· . 

O Sa . LOPES TROVÃO - Senltw,"s, nós ni.b s31n .)Jenhu na ~]üs, lornus .9alutal'8s elo pro- (1 . <:rt ·. A~·r.oLP~H ·Pro~Sot·> ' e a .forma .. po·i' 
estam'.lS c:ri \}IJ'.l club; cst:llllOS 0111 um Co1~.- ces10. Vimos•tnr.lo bso. . lJ ' ese \J'.LViU de effo:~ntú' essé se1;viç,0, '. .. .. 
grnsso ·. , , .. : . , Ve:nos; poré ·n, q-.ie,. rea;ni lo n Con!;Te3so O ;;1i' GAtWrA ·l'm1;;s·.:._ 8 :.n~n'I, ;,E\i:,,, pr,!'l§i-
· O Src. GA.RCIA PmEs - Sr. presi:Len\.(l, Comtitn;nte, no . peoJeçto de .Gon~titniçfi.o . . dcnte; .V.··Ex .. rne, nr!verf.e .. ·que -esti1,ti .n:Joo_ 

i',iint.0(]11oapri nieir.J, .v1M qne s·1hirni fl, esta n,presenbl~ P?P tridys os 1:1'rnibr~s..r~9 _Go- tempoem ~ue :-_posso triiiclr do, assürnpto .. _e .. 
trihnn:.r, jJl'OVOC;1 .. , se e:JL\S questõJS tão ar- vemo Peov-1sor10, l1:1v1:1 um~t rli.;po:;1ç::w. 1stn 6, V():J co ncl11 H' dizendo ·ªº CQ.1Jf;Te 'S0 Llllbt.i'
de!ltPS. ·· . ·' , . . o Co:ig-rn:;so tom 1. 'hl. ~obrtl si, ... e11camp::i.v:i tni11t.• : os [",1cto'J qu0··· ;sB, v(i,o ,_ deseJJrnlani!o :ne 

.Tss.1 nã11 e~tasa llll minha intenção, 'posso t odos 03 :wlo; do Govel'oo Pt\JviS)t'i"O, trn.n;- ú~zun taiJs nppr.ehent.õ::>s,. _qúe,. seú'h<Was; . 
affinnçnr ao ro'l .~TBssn. · form i.nch ·os em ·lei. · . . . . . . reee:o muito 1la sorte da federação que vamos 

·Qn~rh si :n plesmento csb•l.:i.r .um fact(l, Se 11 ho r·e3, ·nós '~'tilmos llJ · seio do Cem.:-· 01'o·rnis:i11do·. · . · 
.que rnpatwa e conliuúo :1 rep ;.Jtar .serin n11. f.lTOõsn e a y ;t1ç to foi do Oong-r0;;;3, ()3 mo- o Stt. ASTOLPHO ·Pro-Não lm de se1; ·nada, . 
m 1rch:1. <los negocios pu hlic:-1s do meu püz. tiv.os üe.;sa· vobçfió estilo na · eonS'cien~i:i de lia de at'1·frnj c1 r-;e lurio •. · . . . . 

Ent.0nJbi., · S·l'. pre;<ir]r>.nt.e, qu·i, crnsti- t r,rlos. O CongressJ pt'O~"ict e u c•>m a ·nuior o Srt. GARC1A PrnE3...,-Não sei.· si .. sérá. com , 
tu·i,Jo o GOVP1'110 Provi;;orin coinn nnn com- pru lenci:i, e o m:üor pl.tt•iotismo, af•tshnrlo de es,;a racilld ._;cle-. . .. . , . . . . ' . 
m :.s-ii.o l'Pvol neion . ria e· aclrni l\ i:; t r·:it.i v.1,0;; eu si. ~ n1 l co·1isdt·1 illl ,~. a r 'sp rnsabi 1 idade cl 3 O Sa, ASTOLPHO Pro-: Dsv:e.:;no') c.ont,iu: com· . 
p ;pel uiio rleverJ:1-· seP oLit··o sinil.ri o •lr <Ld1s qtiJ el le niio con hrici L. a no~::m rleilicaçfo, ·· r;i0s .•o , p:itr'ititisrri.'.1 • .. e· 
conl ·ilin:d -a.appellanrlo iinrrrnrlia.tarne11te na"a Vim· 1~ ']U'l !'oi · elimi.n~«b 1lo · p'L'O.hcto ile t;1mbeln com o nos3o h1m ·sensó e i)r\l":i.E)11Ci:L .' ·. 
a n;iç'ío. ,, fim rlA qu e e~ti p11rl1"SSA· rl t'l•'minar Cln :1s'i tniçiio o a1't. 2° cbs .d·is ;:i o1içu1.i prn~ o ;::;R, 1íi1.1tOIA f'rn:u.:.>- remqs ·e1ú jog'o: in;.; , 
a' ll'l " '"lm 11 ·S"ir11ir nos· neg;o: ios pu.h.Hco:->. · "Í ;:)lfa,, rl'rn cr ... como que um 1. carwla rle teresses dA· to·h a 01'>li:m: 
. rn Sn.: R.EPRE~ll.N1'ANT.E - f<j i:ito já es\il rJ,lfÜ l bert(r.t l 1DÇada SO!Jl'O os acto3 d.o Governá . () Sk. AS1'0LPatY f'-n-Cre'o . qne .o . . ]111· 

ft"ilo · ·provLorio ._... . tr:oli:,;mo do. Con°Tesio S3rà .superior ·a tücloJ · 
O Sn. GÀR':I<\ P rn.!Cs .:-1\f .1;:;, Sr• ; p1·esirlenro. . · UM Sn rl.EPR.ESENTANTE - Unn u>pecie cfo 'esses interAsso,.º '.. · .. . 

o · ~ l i@ t• :-.]Jo 1 isto e q 1e c1 r]1, nm do3 bellZBé]Ul'fl.. : o Su .. GA. ci CIA Pnrn::;-'lou ':lp3 fllD "foz i:i 11.1 
Sr;;. n· e:nb•'os do 1.ovPrno Pro •,·i;orio. cJ .; ,.,. ~ o .SR. GAlWIA Prrm;- .. , o poúcos il i:-1s rJe, mais j1i.-;t1ç;t a este · congr~sso .; µela: miil~'" · 
viantl r - 'ri rio · v -. >rd:ideir[.) caminho, rll'strn i ti pois, q u:i.~i immedin tmrEJ11te, . a presen t:1-s0 n. pn "t-J ·,, 1 iás in::;ignitkan te. mesn10 .p3.lo si_!e ricio ' 
tn ·lo ·quanto h:iviae narla · rc:const.ruin. E' · idéa; d •' r ·: t ir,1dn. ·dos me1úbro3. do Governo ·que1,rn1r'ei,ent .,ndo q.ueoCongre:;>~Ó s<i;ihJ 
n.s~·m .-· Sr. prPsirlPn!e, · que no mini ·-teri0 Pr·ovi3160. ftctimrn-se clerinitivam~,,te ; eolloi:ar-s ~ na; a.ltnr-1 dos aco11tccimi:in.tm ;' e;· 
d~· :a, ~ .~ nela d 01 i-~e unia mwlifim1çii:> extr:10r- ,Ptl»g1111 to fl . g-:ir~l : · q 11 ·1111 e o !"ll3:.>ons·1 v0! si eu nil.o estí vc::;~e convicto ·disso; não ,vfr i'a · 
d i1:: r ;: , nrof.inda 1fo no?So . sys'o.nn. eco- pe·ra nte :1. ~o~ierhi"le, (l~l'a,nte ti Renublica dns aprc.»~Dt . , r ii facto ' 9 .. pedfr un;i ~1 .. e;\'.,plic11çãô ·' 
ll(l i ·n . . ( \.)Jfll"l~s) . E' nssirn . '.' 1' . presi_d3nte, . E.-tados U11 idol rio 13ralil . pe]o3 >1 Cb3' ]mtli ·- que é nece3s:t.ria, qae e ia•.Jispsns.tvel j)àrá"í1 . 
q1rn noministr,!'in rla/ .fl g'ricultura liwra.rn-.-;e caclos. dL~rnnte e3le p3r10.lo p :·lo Govorno g-nrant,ia•lq. fq!1m1: :. -.· , .. ., ... ,:.· .. , 
cnnC'\SSêiBs ext.r:i orfürnria.s , tOP 1w n·ln.,.s 1 cacla Provuo;"JO ?. . . O :'3R. Co,;TA JuN103.-Acho clispemavel t:J 

vet inn.;s g-r~ ves os compromi;s01 elo p:ti:r.. 0 S rt; ·: Gosl'A J u NIOR -~ Quem .fLSsirnliit a inconveniente. - · . ,. 
·.E' assim qµe 110,.mini.-; t er io ::i. · ça,p~·11 elo t·1·" l d f ·tt· · · ?. · · • ·. · ,., •. , 

h . ,, " P 1 . . t . l r8S ?Ol1S't 11 1uac e e e 01rn · 1r ó< mrn1~tl' :1 .-; . : O Sa. GARCIA Pmrns·-Ju!g·úe V . .. Ex .. como n.o re senn •ror por ,~. :1 n o; no ~' 1m.n1~ 'WO r a o s e p p 1 · · ~ · ' ' 
. ·ii. í.ARcrA -rn.g.;; - .· cr oe-me; nio- r['liZ·'lr; tiv8 n~ce,;sidà!.le de .iw·ort'Oi' ern-.--~ orr · 

J·ust i·:) i , rler~m-se os rnA;;mos f;t~ l.os anorm::i.e.:i-, l ·11 · · · t l 1 · "g1rn111ce1111.11.1 os m1111s 1'os ... : · . t<l3<1gr.1ro, sob1·etn1L1.a l'e:-peito :, des·,e . nc0n:,. 
·0 SR".- CAMPOS" SALr-.mf - :vras V· Ex: Iiiin o ":n. .- ·· ;\fiTOTiPHo Pro - ús ministro> niío teci:nent•> (lt , tantos · factos dos.tà. 01~ ! .e1:n' ni:t. 

di ·s'"n • rh. dis ,nsoteB . f~sVL ·ér1ncéa.r1 • iest.~.'? . 1 f ·" · 1·i·1d · ' . pr o -.·rn 1i 1~'T ~ 1· ·.c1sta r .-.sponsct J1 tC:< e, nem vid:i. d ' _ho 11,,:m !'), .. \l_a,.· tudle.; ·1,ei;_rritlfií' ·c1üe.· 
J:M Sr.. REPRESENTANTE - S3ría 1101' ter f (H f ) -· g"m . a oiitrns apcn'les, , . , .. naO" ;ic0ie1tri, seu consellrn : :· , ·, · medo '? · . .. , . . . 

.O ·Sa; i:lARCIA Prn.";s . .• 01. membros do · . Vim, smho,r~s, apr11~ent>11: ess.asjcUas:'e ··pe- _ 
..riurRE> Ra . . R1"Prrn.·.1Ú1TA:><TE -O n!J'-re re.:.· noverno-·Peoviso ,, io ret;ra.ram--e .. , dq· uma. ex:plicai,;ão qqe s'r\'a de'S:1h·a..:.gi1 i,r:l<1 ... 

pr;,~rn tnn'e . rlP.verin ' a .' ri1 -n" ·os mir:i3tros U:1r SK. REP ltrnSE NTA N1'E ~E' a m:,;;n'n µ1.m o fu 1u,.o. Vi riue o .gov1;1'u•i," ·q'úe .1mirc · 
qi1·11Jdb el)o3 estav;1·nJ no p.>rl er: co1.l:in. .. . r. cimvn. re;.r11bt 1"nw nto, . S'.·'µ nnd11 o i·~i1s:'.i.11fo nt:o ".. 

Q Sii . r.:t A 't '.:'l A · Pul:. ES'- D; 1 r\ 111 03· n ribr l>.!l. n: s r~. GA!lC[A Purns - Ffl, nl ' ll 1\obr.n 11-l \':wo lu;;'i.o, 1l' i(l5 ''ormou-sc .. . de rr. p1;1it0;Yi ' 
rr.ji're_, ;.., nt ;i nt r:;~ r1 ·1fl niiO rli ri:.d · 1 c,~: 1 -.:1 r.iü ~ 'i . •:OH1Jg;i , d·ifí,, r "" nç·1. 'l iliP r~ l1 !Jl;t cl en1is-iio ·11 u.:i •] 110 11ma C: '1J11•:' h s'iu 1.1 ·i ;;i :rien té .revo1iiéi,m:i -' 
elo > min i;;!ro': qn"n lo A I ·!'" ~ P ~ i. n v:vi1, nn· pwl ·r . .. JY 11·tA ·:do ·: c lu 'f.~·· dq g·:wer·no ·· 11-1lú ·l' ·tir,i.d:1 1·h , rl e.;1.1·11 •1los o.i int :i it ., >s rh .glo1;io it ,l'ovo- ". 
Pe°r.~nnto: que · 11rn1 rn •) po·Ji;<. vi r rh hi '? Ah- · [1edirl1 pelo i 111 wn 1ll'OS do r}·1varn 11 F' r-rivisn:·i o. l 11ç•io ri 8 1 ê.> .Je !IO ve ·.11 !iro. · trn "ii;tol'mnu-.-;·e !)111 · 
sol1it,, m<> n '.fl nrnhu '1 , '81·. pr8.ü1l!ll\te, OOr'f['1Fl O SIC, Mn r~Rl TiA DA SILVA - Vla'i pr,c[;rarn U:lN ·lictricl.tU\1 ) e j :llg-uei' necess:ú;'iô pre'v~ni'l' 
nií.0 . rec«,n · o .f:t '111 ·>rn n; 'l\ iío ·' 1J1> p~i1rl 0 poi: ·.- rnr1a ctH1'<a: .qu •'m den 1·azã.<.1. á .c111>n '? o Cul.nro . · 
d<:» . gorern·l· Cc..11seg11intRmente os Srs rn i-.· ri nem creou. e.'l~:i. cn n<a, essa r :.1.:di:r i •. P'". ln 1qnal ., ():11Je,m~ pNlir aq_, nob l' f\S meri11Jrol3 do con:.. 
ni~'ti"o ·; 

0 

llit0 'mll 11• "·~ a _n f;~,z'o r .~1em bem nem; iel l_e +' se . de111Htir"111 i O ·llO bre cl~utndo por ·gresso: qúe ·.me cléS'3Lti.pern; · .nao ti.vé: 0 t)iÚ1st1f · 
nnl. Tenfo -s3 dado, p .lt'G lll, - ~)f". prestdi:rnte · ah1 ençontm o r espousavcL . monto de le-vautar u:na . ccle~una nq seio do 

_,, . 



' t .-

; 
; 

Gongress~; a penafl 1p1iz csclareco l' ~me sobre 
U!i1 fa c to, por111rn este . facto · ainda e ;tà de
I i~ n len te de <' Xpl ic i, ão. 
. ,o ~R A.q l.l~\"'º D:J . A M ARAL - -\ e \p l kn.ç.~ o 
e fac1l: o rmH1sior10 w J.> na u('1., .,'gou 110 port o 
das TOl'l't'8, 

QRDlnI DO DL\ .. 

SEGUNDA DlSGUS8AO D!J .PfülJEOTO DE 00:'\STI -
. T_UIÇ1(J ' 

• ''Ü SR . P[rnsrn ·1'NTE - Consnl to o Cnno-rflsso 
Si diS[lAnSrt U lei tU l'it ·do prOjPCtO, Urfl°'n Vez 
que ,já. · foi im1m1sso ê cli;t r ilm:do por todos. 

· V.0 7. m ~- Co:11 cef'teza. 
o. SR. PRR~InE'IT I'- Entra em 2ª tl i s

cússiÚ) ' ' pr•i.jeet<> dc1 Co n st it Úi ç~.o . 
.. ~U ITAS YOZE ; - P~ÇO a l'il lu.Vra (grande 

;'ltS .. nTo)" · 
·o SR. CoSTA l\IAca ,\oo pede a pahvrn. 
' 0 "SR. Pr:-< rrnútn nu·~1 liE :o (p elam·le •n)

V-. l~x .. acah:~ '1e IJ" r o, 11 d is1,1i;sào .o pr•".i ,,etn: 
o 9"1\ftrfnr -- Prnh1+rn Gued r1s pe te n. pa l · vra. 
"'ºSR. PRESHIENT l•:- :\ilo lia dLlVida , 111e;:11 0 
porq nH 111 11.d:il.; j .1." riz :-! ram... , 

o S r~ [JI~'_H Ei.R~) GutrnEs- .\. 11 tes não o ro Ih 
faze l'. (!l po ttlJ .; l. - , , 

.O SR: 1-'1{. '.•J « !D ENT I -~- Yae-se lei· a lista uos 
S[',:; , 1;e pr1-:se 'I t :n 1 tes i n »' r i ptos. 
, O Srt.. 1::sr rn1To S-.!-/TJ - p,,.ç::> a pa lw ra 

pel ; orrlen1. . ,, .. , . 
-,:9 Sit. i'llESIDE 'I T !~- Dep.- i.> de ler--'e u. 
li stei. •los S1·s .. 1 11 ~c ri r 1 to~. . · 
·~O . SR. E.,PIR!l'J S .~~\r r .)~ P11t~o a pa lavra 
pela 01·rlern :; .1 qre a J1;ta qu : si va ri'l el". 

._. Q Sn . . PttESt'D 8:'\'TE - Tem a: pü.la Vf'<t pela 
or1.lern . ' - - . - - .. 

. O S.rt. [~SPIR~TO SANTO (pela ordem) - Pedi 
l\ pr1U.v1'.<1. po1 r ;c .cham .. r a a t t01 1çã.o de V. ~x. 
p .' t:.t ,ri facto q ae ac[l, 'Ja ele Lbl' -::i0 ne ;te mo-
n1;n1t.o .. 

N.<l. penu lt ima scs~iío o Sr . presiclonh:i , ao 
te1·1n111 :il -n, decL:tron qu0 esta va a be_r t;'t· a 2ª 
u1 scu:>si\o. 

\ OZIB ...:... An • 1nnci ~l':la . -
--º ;>tL ,CANTÃO - Peço a pala H .1. pela 

or.Jem. 
O Stt .- PP.E3IDE :'\'TE - Ha 011t ro l'J [l l'a3CU

t ;1 nte com <t pnh vea ; 
O. Srt . Esrrn rfü SANT.:> - Cherra n.lo ó. 

nl.:s~ ·vi rnu ' tos represen tantes iu5 · re~end o -se.; 
ness.e mtll'n 1:H:t0 vu pie fo r;: P')!ite rgarlo 0 men 
d1r,1.1to, p!)l' 1s'ôo que _eu lnvia peddo ·a p .d a ~ 
:Vl'<l ,:om a u!1°c2dencia . 

Enten rlo, . Sr . r1:es ~ d en te, que a~ni IÜÍO 
dev13 lw,ver , p 1rc1tl d ndes (ii'.io "Po iad. o .~) . 
ngpra r,tc il :o qe ver que, p:ir uma corn :1in ·1vão , 
1lcn. annullllda a inscr ipção que anter io r111 ente 
se. fez. 

Vozr-;s - Ni'hl ei',1 tempo de fazer-se inscri-
p~ão a ig·mna . · _ 

.. 0. ")H .. ESPIRI'l'O SANl'O- A ·anterior in :ic1·i
pção cout ,w it 10 representan tes, ago l'a a que 
av1sto ·contn 40. 

· Í"nrece-aw que c~ te sy;; tenrn. mi.u o o -· rnni ~ . 
~orec to_. o !na is s~r i o, ~111~ ndn ~ irnpa1·cin li r l ad r~ 
e que ·rlevru pre;nrlu- a rln·ecçftn rios tr•tbn lhos 
do Cong-1·e>SO; fl tn lo:rar <l ':l pro0·reclirrn o3 nos 
habito:; , r et rog1'.1 r:lamos, " 
'.Peço a V, Ex . que se annu llo est8. imcr.ipç:ão 

preva l_ecenr!o a primeira . , · 
·· Si ·V. r<;x . niio ar;ce1l:ir no m0u perlirlo, 

dan·lo-:ne o _iog:ir· qne a prim ~ i1 :1, inso.ri 1;ão 111 •3 
as;;ignalavn, n !d fi e < o m ~n prote<to. 

O Srt. P1m · rn i>:NT!~ - O no»r e ropre;; 0 nt.nnte 
Ll.bora em oiqn i ~·oc:J . A in·c1•ipç>'io é :1he"ln na, 
occ 1Si>l o de inicin.r-se o (!,, bate (upo:'ados) e 
não C)'rnn rlo ella é ;i nnn nciada . 

. l\füd n via !iota alguma; ltnvia umn. nota a 
hipi;; qu e :i nin ,!·ne111 pndia obrigae. . -

o SR. ZAMA - .\ 1mi:i do. 
O 81i . P1rnsurnNTE- Si n:lg·1111s R<' llh"l'"S ru

pres - nt~ nt es· pe·ii1'>1m -a pn.lãv1-a' e não foram 
incriptns, niio devo111 attrihu[r e~t. : 1 falb á 
JTI()s·1, rrnt'' ·;irri pot'l]UA t rl'\os pedem a p:.tbvra 
ao nlA~:no t.r' 1rt po , (ApartPs . ) 

A m~.-<n. n :'10 f:1z .~0111hi n :i'ç ffo n l ~;- 1111rn. pnrn, 
dn~ . p1•nno;1·0 a pahtvra a este ou aqu el le . 
(.l pn.r ' fl .'<) .. 

· Ao concl ui!' e~t-i ;:; ohs fr \'n.çõ.'..:;, "ham; :1, n t
t<'n çiio do Congresso p:i.ra fl q1 w rl iz o " rt. '»? 
no >iPl l. P''. l'aQ"r .1 ~ il1 0 un i ·o do nosso 1'!'!.!' Í llP 1tn: 
«- l~ nao rl0 }:nu i t\> .s · :•edir.;111 " pal nvi a .. . ,(<• 

foi o que s~ deu hoje), o presidente durá, a 

. . :_: .. ... , 

p1•ecede11cia a quem lhe parecer, füi·m rlo, p.1- Te1·minand 0, n lp'. Lo o que ainda ln . pouco 
re111 , 11 strn. rJecisão sujeita á approva Ç",ào rl 11 lis;e: rlesrle q11e a mes:L t 1rn o n.1·1 it ri.1 de 
'nn zresso, si alg·um r epresentante o regue- inS:\1·ever os seus amig"1s, 115'0 ln mais liber-

rer. » · d 1111 0. 

b'od a nê<1, já. 1ê rl l.on!resso , qne :; nv -;n O SR. P RE i= lDE:N PJ.:: -0 nohr e re1wese:i tante 
fJ ! lil u~f r , ~e tr.tt.af' de f! í~ :!o c i 1 is ·de il11 f) <Jl'hn"i l .tl ':11't1!l 111 " u re ~· i, rnre 1 1 t o i!a v 1.no pre:.; \tl e:1!c 
pô 11'1 rhr ' n p ila1·ra de pc'éfor e1JcicL \L e st (J u n li'"' 'I • 1 · '" · ,. . li , ta ,1;.i 1nscr qii;.\o a vo u-

, aq uP!lo or;1dor. . tad,e 'los seus amigos . 
]\fas d1wo ·lecli\rn r ·que. :·co mn p " ·, ~ i h nte dn O S1t. ,\l.\.. t0·11. L:;v u E: .\!mm 1- f<; ' o '1 ll ~ :se 

mesa do. Congresso ainda não usei cle~te direir n 1<:1.tl;a. 1 L: fazei" ' 
·1ntJ 111e 1lao rceg i11rnn t•1; l; o Sr . 1° :seceeta.1· i0 Appello pa ra. V. Ex. rn"s1wi P pa1'.1 :t 
qn :i ndu fez a ins~ f'i p ção , p:·os to11 a · a t t,,nçilo "' . · . (!la attl /'o ;; ap a,.tes n.o m.e m; seii -
comci costuma prestar a todo> 03 servi;vs a tido . ) . 
s li cat'go. o Si:t . P RBSIDENTE..:...-Mas o nob:·c P8pl'eSel1·• 

O SR. CA NTÃO (p P.la oi·dem) -:- Sr. pr»;si- t>1. rr tH ri 1ue cer to ·lfi •1ne os r 1"p1· · ~e1 1 _t ·ntes que 
dente , e exacto que na penultima sessã" 1-; tãn in :;c 1< ptn ~ , si ;;:111 111eus a, :nigo- e p1l"rp1e 
q•Hnrlo o Sr. presi"len t e do · Con )!re~~n sã0 me•1s c~ille~"1s aqui no C.1ng1·P. ' 'º· on lo 
r! er; laron qual · ern. a or:lflm elo ri.ia seg-uintA : 11 irn conllecel-os, mas nilo cloi prefere ncifL n, 
n111 it··1s Sr;;. repl'<:>sentu. nte'S pedil'alll n. n-1 lavr.. nenhum. (f'lon1 in 1.111. 1J i as 1·1Jclamaçõ1is.) 
"erP,i o que se fez- unh ta l ou qu:d i'ist1_ de O S1t . Bmr>\ 1o w n o :~ \L, N·vwçA (/N la o,.-
inscripr;:'í.o . (A rwn es .. ) · . ie 111)-" 1" prn ;i i 1 l 1 1 t. 1~ .... ,~, pe i to :n .1 to ,, h011 -

E'l vin ln rlis no ;t e, s9 V. Ex. !'ilesse pre- "trh p:t.l,i,v r ·1 .i ., v. g ...: . e a .; ~l'lfr 1 1 11:ií> > .fo, 
vale~e1 · e.'\3 · ius··:1 ·i1>çã0 a rec l ~ · n n.r ro:i tr" ni.e . .; :.~ , m •:> \' ,-" ! : 1 p : · r~ ; 0 . 1 1 q r n·n 1'll i :er i:ncn 1t1 
eJl >L . j)" I'(j\10 r, i f1J:t;1. 111n 0cr.a,si :fo i11.1pp;i r't1HI » p:cra l' · l~O ! V <F ,,;; h l]'l%tfi cl . 
A . pnrtanlo, ilL.iga lrn ent.e (rip n ía rlos) , po ,.q ·ie >1 O regím .. 11to, quctr1dn lll '1 i!os '' rs . Cn nnT:"~ 
i 11 .,;1 : f'i p ~ \ o n :'i.o ,.;e faz q11 ·IFln s:~ rli1. '" 01··i<l rn sbt rs 'per! ,:m a p •lav ra ao me~111 ' ti mpn, 11 ~ 
do dh Lh s.3ss>.ú s0guiJ1 te, r1rn.s rp1:1n rlo é !'"' ',-, no p"esiclente a f, ul !tde de de\i lieral' ;;;r>l11 "' 
.:r. prAsicl eute po:<b a mater ia em clbcu:;s'to. ·1 orrl .' m rl rt in :;cl' ipçi'io ou il (l su ~ m1e tt (:) !' ao 
(A.p·J'iados e a1Ja >"!e" . ) •_} \ 1 1 ~· 1 •:1 ,so :t r\ 1•cid ,_, a. p,~3 peito . .. 

1;;• c•~s l a oc.} :>i ío, repit.o, em q1n d•1" o c:;rt . PB8S to :·:NTI': - - P 1f". l ist1) não e pre-
v<> rn os :~ r~ . l' 'l l'l'CS '~ lll'llites per.lir a p:1 hv.rae CÍ' O o·noh1"'' r,"P'''' ' ·nt 1:1te req w•1? 1' !l <i.rh . 
ser frd~. a insr .. ripr;'i._t1. - O Sr. . B1;; rA !l Mr W• D8 \f ~ c-; M '< Ç ·\- V . Ex. 

ºo"l<LlltD, u in,,;ecipç\n fei ta rnt pe•1 111t im n 111 • P'' l'lll itl'a c011ti. 111 n, 1.'. Pº "'J:l-' n "ll' ' intr"l'
s0s-;\o, n \o pó i e · vi.'..(·orar, .. p e> : · q . n r~ -n:'í,;1 foi 1·n11ç'í.v me ob,·ig"' a dizer qne co n tm f,tct •::i 
f dtn. 1le <i.ccôrdo co .11 o i»,·gi!llento, o.ão ó n~ lia : 1 r ~· 1i:nP.11 ~ '1s . 
h !l;i•l. _ EN rlr:l i'\ :-•i <l > s ·g:rir n 1r 1 .. , . P .t. n~ o \J ·)nt.ern, 

En .creio, í]lle o a1· t. 2~ 'rlo nosso r eginnnt o como linln ·l it o i1 V. E\ . ea nl!Z11 ·111 . .; i1'l " l11-
1lá no presid ente rio Con gress'.l o :.w !)!t1·i o rl e lwo, la m 1s :.t p1rn po ler· 11'ij c ', i,11ui itl'Sc1·0-
concerler ::i.pal:t\T-·1 de [H' riferenc:i:l nos sen;i - ve r .. m3. 
•IOT'R.'i e rl é~ [lnt .do > fJll fl ent·i nrler , q:1 .. 1n lo J:'t e . .;tn.va n11011n, l i ~ t 11 n'i.n n. lnp"s , cnmo -
rn11itns -;i111nltn.n fln.· ne·11·e n ]iB.l 'l m ~lrs , rn · V. lü . cli >.;e ni•1rh h~ , n r11 ir,.l, m s ll !\llla 

i)::tr1,ce q 1H •issn, 1li -; p.Jsio; o cl1J r 11.!.f ime11 t1J rhve list·c a tinrn. 01".Q'anis1rl a pelo Sr. ~" .ece ·ta, 
ser ontentl i•h em tel':n:.is qu 1 o prnc·11lim •ut·i 1·io. o linll • nelln. o 12'' logo 1'. 
rhi pr·e3i lente na l1 ypo t.ll J~B cb V•?. s«1' p:trt L1do PMé:n . V. 1-;;x. d ' ~ ~ ·i :i.i 11 l t ln po·1c • q•1 ~ 
p'3 h . j 1l3li r; L e p :lla t'.t7.fo, 1i i.o ·.l we S31' t.I o ~ r) rL1.rh <L[»Llv r:1 h~ 1 18 ll o; 'lll ' n p•i lbw n 
a rbi tr11.eio dB rnoi n a pre jq rJic;.r os rti :·eitos 1 J ,~ p :1 !s a rn 1t :·•1' i:t q :ü 1'> t~s ·i e n rhc 1,; -:í 1; CLl 
de_ a l ~· u n> s:J nnd:H',"S e dep11t. tilns. N.t insci'Í - P'' 'li a. JHL1,vra l o ~· , ) 'l ll 'l Y. !.;x. <lll !ll il :io11 n. 
pr:n.o. qn e s ; fJ :1, pa.rece e>t a re:11 nm p1·i- orrlem dn 1P1; F<1i a i-à á 11p·n., p••oxi· n 1' rh 
meit'os log,1res muitos :::\ l'S. s•rn adoe.es e de- qua l não ln.r ia. ns m d 1~z momhro_i, 11 nt1•r:t:i n · 
put i.dos qu e j á f.'1 la1'Mll J nas, t i'e ; e fJ Tit ro to, .iú e.:; t'l.v;,un ins::rip tn> :f'í S 1·~ . Rr) jl l'(Hen- . 
vezes 11 :-t ! ª d ! s~ etS i i'iO . l!; nt rn tartt.o. ')ae lu. ta.n tm. ( ·l 11 11 i•d H e _,tiv e1·.os n p ai ·l ·' S ) 
ontrJH f[ U!l a ind<t ni.o ;;on.;cig-11iearn f'cd la 1· ne- O Sll. . Prt.R'nnF. :<·rn - PMr't se fa zer a li ' t-1. 
nh 11ma, nio 0 ' 1~ t uite il :t ve1\_n 1--;e :nscripto. r:l e i11 1c ,, ipo'ío 11 ii ~ i é precim que os ':l r3. l~ '.l -

Or·a, ·ss11h:)re3, is3o rne pae0ce nm'.t i 1)jq ~- p1·ec;ent. :111 tcs f1Str>.i a ·n cm volt:1. d 1 rne s~ . 
tiça, poPqu c to los nó.> t e•nr. s n.qni o cl i rn ito Mas e .. n s! 1n111n r11nl é o r CJ . .JU ') t' imr.m t i elo , 
de 111 · 1.11i l~'?. ::; 1 n.t' ·Ls uo;n s opiniií CJ s . no! 1r» Repres•rnL1.nt B ~ 

Não ppnllo ern cln:irlu. íf ll B n. insrr ipi:ão sej a O Sn, . Bt, LA lt :IIT N :) il :c 1'v[E::rnn :"< ;A- '•;' p n.r:t 
lega l, porqn • f0 1 fe1t:\ de <1ccordo com ore- qne r,: il a nm rh> St'o . fl3p r·e:3ea r1-':> '] cm qu •iirn 

· ~inwnto . l\.fa s , me par r>ce que ni'io é justa, u;:a r eh pn.l:t11rn se in3~r .wa no li vro co m lt 
porr1ue não n t t:~ nde os clit'eitos qne r!Rvh.1n pro1 iri ~ letrn. 
ns ,isti1· aos membros do Go ng1.,1sso que a irnfa O Sn . Prrn,w i.; sT1" = n cvn lemhrnr no ' 

. niío lí vm».tm en::ejo ele omittir suas. opin iões nnhr.fl rep 1 ·c3~ nt " n te rinc s·· r in isto fazer utn<L 
so-bro a Const itni i:fio. ' altr>!l'ação no n·~· i m r. n to . (ipoüvtn .• .) 

O Srt. PR. 1'SIDENTE- l~ \ i ;d 1 · qu : o pms i lente O S1~ . B. JJ g 1\I END:> S (!.\ - i\h~ o q11c 
fn çn. má i3 do que ar{'1i llo d•i que dispõe o l'cl- sig·nilic:t i 11 sc .. cv1001? 111 -se n> l' ' pre5onta11 tes 
g im,.. 11to, nrn 1nrece irnpossiv'l l. e a l1nn l ni n SProm inscri nt os? 

O 8;'(. . CANTÃO - l<J t :ultn c.> te a rhil1' in rl1l O RtL PrrnstDF.C\T1' - 1-'1-'Ç'' ao nnlir e r r<jl l'"l-
p!'esi ienle drive ser li mit ndo nnandn o m~srno s 0 nt. ::i.nte íf ll" t •i:i o ni·t . 22 do 1<.e,c· i<11e11tn . e 
aet . 8'! do mg imer .. to rlá dir1;ito :t o eepre :l'ln- ve 1·;1 q11 8 s g·ando olle a 'i'nCt' ipç'io é ft:d::t 
tn.nte P'll'<l rec la rn:tr, appel h ndo psra o Con- peh nws~ . _ 
gTes,o. r: rl P. pn i ~ 1r 1ra. qn e es t. :fo os nnl )J'fl .; J' .' JW8· 

O SR , P rtES TD'E'\T E:- Estou s.itisfeito com o , SPn tnntAs cr1rn osb :'l '-J n A~W ' ~ 11 11 1ncl o a li»h 
1i1P11 nro ~o i l i men to . rl::t in srri pçfi.0 vne ser subn1el 1iLla á nppl'Dvaçã.o 

O SR. CANT .~o - E en Ctll11 o mr u protesto. elo r :on gr·~~so ·~ 

O Sr. 1''.fa.eco lin.L) d~ ~l\'fonra.
'\r, 11r•1si,lente.si '1 t 1 q1.1P. p1ih primr"i'''' V'lZ que 
tanh:i a ll 0nra rle OGC•1p:11' a ;li 'ençiio rl n (;011-

g·resso,'venh "r eclam,,.r contra o modo por que 
ac:t bn. ele f,1 zer a i D R~r i pç'to. 

. D: s,.le q11e. o presidente do Congrcssci t..~m o 
rl11 ·e1to ele 111scrPVP.P <_:i r!ar a p:i.lavra, aos .;;cus 
ami·!l'•)S. ni'í.o ha m::i is liherdarle . 

Aclrn.va-rrHJ in~cri pto e:n qninto locr;1 l' e 
appPllo p:tra o St'. 2° s ci r.r qfario. S. Ex . "cl i ..;~~ .. 
me '1 '.IS prlm qur a pn,Jav 1·a rn R foss ·~ c')nr.e
did n. e a mi nh·1 i n .: c1 · i pç~ o 1nnnti.-l:1. era necos
sario ri u 0 en 11 pp,rfüse rln h . 1 11 ~>1.da· 
. !•' i l:·· '· o o rnen noms nii:o lig11ra na lisLt cios 
rn sc1·1 pios. 
· r' n ~o P.'1:.e 1w.1t..,s tn. nilo porque 0 r .111 ::~Tess :) 
1rnh:i. m n1t0 a lnC!'IH' ro111 ns 111L h-• s inl -

v1·:í . .; . mn s s; m p0:·rpw tenho o '1e vee de rLtr 
um<t satisfa,;ão itquellc:!l que: me elcgoram. 

S:Io li·lns. 8pni;Hh s, e cnti·::i m conj unct:.t
mente cm dbcussiio as SPguin tes 

S11 '1stit ntiv0 á SQl)Çi o 'i ~ rio pr .1j í1 1~ lri rl" Cnn- ' 
stit.!1 ir;'i.o e ein .. ~ :Fhs :1p :11'ov··"l H 11·1 pr ' rn •i1·a .. 
1\is• uss'i.o e.lesta pn.rt. (~ do •n ª <: mn 1m1.i e ·t.·>: 

A1"t.. O pyJ,>r j11 :i ici 1.:' io S"l':i. r3 "tr[ .11!0 pot' 
lei rlo C0 n ~~ l' !l)~ .1 f1 Del.1'< r[ o.; e ·:; ~.-irl n ' n' p:•it 1 

'Jll "_ n. e.>t os com petil', tendo (HH orgilo::; de 
ru~cri.o : 

Um snnre •r.o t r.i'1mn l c.•m ~é lrl n'.t c1pitft! 
rh R'ipnblica e .i 11r i»'l:c ·ií,o · ~ rn t.ir\o n r~i;r, . tri
hll nl1"S •le appe ll nçiio d:st ri h:1i·lo' P "IO ) A;; ' n
rln.>!J r ii ~ fr J ; '. tn r,_,rJ A1''1 ), 1] '1 l"ilZÊÍ.0 de 1.1 111 t r: IH!
hunn.I D' l''l c1.d:l urn :1 d e~L: s ' "r.\:Õ'.lS cio t erri
to1' in n:1.cion:il, " o:; i·1l ,,,1,;' on t-rihnn•l'3S dn, [ a 
in«l >t!l "i>1 qL1e c~ d a e'<b <lo ('P·'ar pcwa si e o 
Congrnsso para, o distrir.i to federn l . · 



.Ar t. E' m~tüirht a iust i.tuiçã.o do jary nos Si~b sti tutivJ ele! secçiio 3 1 e cu-ts. 54 a .6 l h) as questões els sspolio ele e., lrrngeiro, 
caso.; o pela lorm~\ qLie a lei cle t.;1·rnin tu"; d · 

t S 
Do ri::ider J. :idiciario .. _ j c .. 1u.~11,1 o .. -·l.1 eo;p.ec.ie ,.niio e3t[ ver p1·ey1 ota em 

,Ar .o 11µ1·e1110 _Tribunal sera rn a11ti lo pe lo5 . " · · l t cqfre~ da Uui:lu e c:J1 11postl) de um 11u:ne ro de Art. O pode;· ju,liciar io e.la, Uuii'í.o tem . "º" ' eiH; '
1

'J ou L\« 
11 0

• · 
jQ1zes S!Ul! seja 1gn: d allo dos tribumtes de ap- por ol'gão um tr i1ia 11al, com só'fe 'mL capit<L l . § 1.

0 ~3a.r\Htos do Tl'ihui~al E<'e ·lerai 1\e Jus
pnl l:.içan a 11 ;:rn1c;ot ;tdo de uru te r·ço, :;eiu.lo :;eu:, dn. Re pulilica, sr; b a ll •~ no : uin:t rüo de TrirnD>Ü tiça t tl1':10 lorç:t de l e1:s p:u·.t 03 c, 1 :;0~ dtt .es-· 
rnm11 b1·os e !i l 11 •1t 0 tirados de tortos os tri bu- Feqeral de J ustiç'.t e cÕrn po3to; ~ lé :n . tle u~n · P'•cie por e l le re~ol vida, 11uar 03·i :1a ritun ellbi, 
n ~e> de ú1115-1llrwiln. p1)1· prop n:> L.~ iJ ;o:;Seo:i tl'ibu- pro~Ut'a>loe ger·a l da H"J i'u ullca de · tantos 1Jll 1

' 1' po :· via. de ro:.:ur:;o · uas deci sõ "~ dos tri
nrtc,; (;l 11u1t1·J i,;:\o <:lo pl'c;itl .~ ·11 1. e ria 1w 111 1tii ic•l, j •111.es qu:l11t0s oJ es tadn:;- 1·e le;. 1 rlo~ ,., m.tis bun:tes de ultima in~laucia doB n.,bdus. 
e ._u 11al't•t ll·.1 :1u <;'.J"s,J:vfomi:rnt , po1· e' t i> , crmi 11111, '!ª · r·op 1·es ~ n t e1 . rú. o O .! ,; t 1 · i ~ t" F"deJ'i•l. · § 2• O Co:1gr'3-S«O N•1Ci·1inl poderá co:1t'erit' a 
•~J '. Jl 1 .·o.v :: ça.o do :-- e:n d·).'. d~ (;ltü1·e o5 dda.d ~1'!:'? l!;-~ 1 Js j >1 i1,13s 1el'i1o slei E•1;; p :dn,~ le :.::'i:i l • tm'11 S e.;~ .• l 1"1 !.un ·':J , po1· 1w11. l.Ji. uut1· ,,; nttrii'1ui-
1 ,i..1 . ~1 ~ t . ·-111, on 11:to. 'i " ~n , rru 1 11l'l • lll a:; cuth.ll- · do;; est<iú <~i:l de11t1·e Lua .. ~ htr·aito,; . un " j•11·iseu·n : 1 : õe 21 1 :..~. ~erÍl1:1:n p;>J' iim i!SS<i,,,:· 111·"!' a UJJ~ll
çqe , .1e it!o11 eiü :el e e;\igi las n a ld. s i d tos de 11 ul<.1.vel salJ1i 1· e repnt;1.ç.\.ci, ele;üv.·b ca<,;it 111LJ1t01·11ie ''":;leis ;;eraes .fa l(cp1\IJJica . 
. : , q ·t. s .·11it1re ')Úe, veriii · ~a· l:t u1nn v , g-,1 para .o S1m ·i d,,, de ri1auei'l'a 11ne· c:lll1 Gcb ilo 

1119 S11pre1110 rri 1;un1il, ei hi rnfe,.ir -se · ,t ::ldJ<1l'epresenti1Jupvr t1111 j!li ~ uo soi·; do i:'i- Silarlas s i ,-;,õ >S :, l) de jan ;.it'o du 1891' : 
j •; iz t it'.L•lO de 11 ! ~ 11-. 1 1 d"S fr il ill imes d 1 ap- 1J n1 1 .. !. -Leuvi ;.;·\ :do F 1; gu c> ir:11~ . · · 
r1e ' l,1<;ão, <t . :;1i1F titu .;ão 1'1Jc;li1 '.1"<1 G.11 ju!z olo O p1·0::1ll':ld-J r g"~ : ·al da R·•rrnblie<t será no- E :-w •ndu. additiva 
1110:;· 1w tr11J11:1al , de ondo l1 0 LIVL<r oi.tl 1i .l0 111e:Hlo ,,~ l o pre~i 1e11te tl it l~e p:iblic:L · de :i tre 
<.v 1uell ·~ c11j ,t V<1g'>L trnb•l'"S·CJ e.l o Jit'ü<' llchei·, de .1nr·iscous11l1.o,; n >t:L veis do pn. z "exl'!·c,J rn. nu· Acres·~e . : te-se ondJ conviei•: 
m o lo ']lh• nu11ca. deixe de [y1.veL' rrn t 1·e o;; t1·ibuual as att!'illu ii,:ÕB1' 1.le thmla :>. em lei d11 . , . A!'t. A União av-oca 3. si a dil'i1h ['11:1dad ~1 
mp!1} •)i'_08 il.~ :::l11[We1110 Trilmn •il um juiz tirado Co ri g re,;so. dns ost. tdo . ., in ,;, :.r.iiita "t~ I"- <l" 1111 v,,.,.11 t> "O 1le . 

.. do cH d11 t i wu1r .l dé 1!ppell•, ç.1.o • . , . .. O jfiiz repr·•,S811t tnte do Districto Fe1let»1 l v v 

. At't . Cada e:>h do' 11on1earn. e m·i.ntorá a ex- ~o : ·â ·e ld lo p8lo S:? n;:do. l SVD, llc 
1 
n 

10 
11 ·

11
"' Gsse t1 ! li :111 t

10

I"b
11

du o g't.! -
pep_:;,1s pro l'i'i

1
1s ~en s Jni,;e:; 1) t 1·il.J11!1 :1.es . as~ i m . § ' l '{) u:; ju1~~s tio Trilln1nl Federal de Jn,: - vel'll o t"..i ~ lllt'" 1 

ªfaze!' ª3 
O(Jet'. •çõ : s de cre ii'o · 

l 
· · · · l · t' - · t 1 · · · 11t:~ cH~:--a1 · : as. 

1 ;,1 Jj]'ll11Blf'11 como '. e"" S«!fillll!.h insb1icia., es- 1çn sao v1 " w10:;; e ':iO por s1.rnte1.1ç'.t poiltir•lo 
t '.')b ' ivcHrá _as co ~1cl i ç} e;:; ele i<.t'o1wi1hide p:tm á pe;·der o ca.rgo uu so:f1·tJ1• snspGusào. S · l'C- .\ 1tlrnr í\in~ . -Sn.nt·1s Pcll'(·Ü':.i. -Au· 
l\ 1speet1 va i 11 v•i ':il.ld ura e prnvera soJ1 1·e Ludo . § 2 -O·Scud v c nci111en to:;: , as~im co uo os clu ;511 'i l0 dtJ Fr:ei : as. -B 11·i'io <Í•é S ~hri> 1;:; -J . l~ 'l -
111ais qae fur .1 tLi11ente ao :.to::; ll :ilplu, "Lll~eda.- proqurmlur ge:a1 d.1 ltllpuulir:n, s:c; r.ii.o 1foter·" tu rnb.1 .,,- r;n;tolio .Juse de· ;,1 ,~ 11 0. -l' r ·i ::;,~1) P;t- · 
dm.os 1.1riu ·:ipio'> e re;,;·rn s r\ , lei [e:ler"t! . . rru1ui.c.1 0~·~m'_ l e 1 do Coo!gce.;S•), que os rnl.11 po- i'aJSO.-J.J .Soalwa. - Coilio Ct1 rbx1 >.-l~ i 1it •1 eio 

PM·:1 gi:•.1p tH.1 11.nir.o . . Uma lei elo Cono-re3so del'a dnrnnute. t]uJTÔ. t.-.l~d·ii\J · llo l 1'r·eir·e.-Vir.~i l iu [),{ rn:isiÕ 
01.:.,.,11J is:,1·á as j1.htiç'1S ''ª primeirn. e H3'.':·nnda § 3.0 O presidente e o vice-presidente do ~ SJIJastmo !lfo: lra.d0 . - Oliveil'a G;dvito . .::_ . 
ir/6lan r .. i ·s 1!., tli~ t r i · to fele1'>1 I, ii c:11f.10 a fri b~rn ,1 1 séril OtllH!Íl;tlmei\te eJ ,, ito.> prw m:•in- 1 a:iht Gai !! r1r:i. .. s. - .\!111ino .\lv :i re;; Aff.insô: 
ca r f'" :1ft Cni>i.o <ts rl t>-pPzft-; 1·espi<c t1 vas . . l"l:'l de · voto~ do~ rne:11broJ do mesmo lr'i- - '. {.os·; J ·un\ur.~8a l',1u do Vi l la V rç,»:-a .'-Dr . 

. :\ l't. O' j ll Í '.eS rl ., s11p1"!3Hin lr ib: llla.l o o:> t1o·; bllil il' l . :'fogu c~ i l";i P1Ll'<l'll 1• : ll <t. - L•)iV1•gildn l~ 1l •r11e< 
ti:i -: u1 1ft"' ,il Q np·1P l l:u;án ~:e i: ;'io vi t. ll ici: 1~ , ,.0 § 'i.º r.1s me:n:n·os rio tribu:n l se:·5o· procºs- ras. - fo5•Jd '' Si''Jl.iei r.1.- \I. v' ali "v ill.o . - s:, rz~ -
1•0. S•' t I} '<' !lOd ' i'ií.n !H"i ·Jc ;· n Cll l'ld" l Ili ] ~of. ,,,, rJ, 1s '" ,)'1 gacln,; Jl tJ Jt) S r' ll "ll.lu, q·1u · put' crimes d,e lo. Cor rê : ·""."' l1ellar:nino e ·l'Wdro. - Nina 
fror rn 'P?:'1sito , Ó t '·' .1 ·IT0 .: OllC Í ll1 «1~ to , ']11 •', 1 CUll1il1lUJS,q l l8! ' ll •lS d .l l'«SjAllltiltl.iillda.dc. · h,• 

11
', '1.r ._i . - M l3 ói:n :T;i - \1"1 r·c ·l in0 ~lnn i'° > , - . 

um 1 v e1 .. 1 1 x ·~ t.1 u .1 e1n l ·cl, 11 ;,;,u t1 o·le1ao 3•11· e.li- · A»t Ao Ti·i : tl'Jn[ 1,.,, ,1·,i .. · t e' , t' An fr1:;10 Fial ho.- ,\nnhi
1

o'J'.lio. - Oi 1
11.,;io " 'd ., · ·- · · .. 1 t..t. .. v\. e tt tO t.ill) 1Ça 1• ' \' ' t · t · . n11.~ u1 <J'J · . • • compete: · ,, .. " !~ ' •ll': i. -- ü tl .: i. Ll;ic,iil r1-.- :'d i1lP•l:J •11h"L-

; · 1·_: :n · ' " llo urn co. O Se1rn.uo J11l(\''1m ns . · :>: _
0 

. .... ; • , " • • • • • Cantao.- .\ntonio Bvrna.-J. L.U(lei lw e.Cam -
rneml)ros cio Supremo Tl'ibunaL e este os du.' } L 1. o~.,~~.u e J Lil gar ot1g1nana e pri Vü ti- P 1 

·; - !"0. ll"o A:n1oríc:o. - l.:"nn,cio T1i.;t,1 . • - A . 
'IJtlr Ll·:JJl.es de appd li:r;[Ln. ns qu 1es, pur sua v<.1ne ,ite, · " ,, , . . ·

1" 'º ·.- !'l1
11

•
1
1•1z C1·nl.-"Indio do Br·nzit.-. 

V f'. Z ,' Jll ! ~·nrtío o> jni~c :; ria 1 ~ ins :a.ncia., assim , ;'.) ~ pr0o~icl., o tc Lla !·"epu1Jl1ca peles crimes Paesde.Carvall10,-R,03'1 e ::->i!v:t. - Ai11.lréCn -
!l0s. .crn11es corn muns con1 0 nos de r e- co .. JI.llllb >. • • V<Llcm1 ti· - Uo:ii;;d l' '' s !<'t)i'reira .. - l\. lim1irb 
spons:; lJ i l irbilA . b.) os mrnistros Ci O pollc:r BXecutivo re' o:; P dl'O .UJl !J ll'~O. - .Jo;é Hy gino. - L·1iz de A'1-

A r·t. ,O pre:;ii!e11fo tlft R ' Jlnliliça. dP.siguarà, c~n~e:; l~~,!·~s p on .> r1b1 l1 1h~~ , uii~ corinJX03 com di·,LJe . - José :\1ar-1nno. · 
. de ent re O::i n1cq1br os Llo "- 11 prem r1 Tr'l" llil d . " º" d,i 1~ 1 e,_1 • .,•mte clu. H.epu>.1 ... C.L, 

1woc n"a lt<r go1·1d r,J ~. ~ <' pl1bl ien.. e, el s (Jl\tre os .:-~ 0~ nun1stt"03 Llip tomatl~os por qu'tlquer Ao 11r t. G7 § l" 
memhroq !e cada. ti;1hnrn.1l . de. appelluçii.n, um cri ic10 ' . ; " ,, . . _" " . ~. . , 1 .Ro_cl ijn.- se assim:. Nestas, a nome~çilo 0 d ._ 
rl e '. e~· 1rl o da ·1uel le fu nc'.·1orn1nn com as t\ttr1- 1 ~) .º3 ~1~1 · ~ ~s ~~ ullti~m ~'.1 " t ,1;1 c 1a d.i::. J 11s l1ç1, rni ~:;:10 do::i e1n pregeldos, i>e :n como 0 p ··ovi~ 
bmçoes ~ne forRm rhinmrhs em le: . uo:sl est,a. ., J ~. qn t.I p~ lo,, cr r nB~ co:mnm1s, quer :nento dos o!l1::io~ rlo 1· 1sti, .. ,· na, rcs "ct' : 

A
· t · A 

0 
T ., 

1 
P" os 1 e re,,pons·t!J ilt hd ·" · .. . · ~·" ~ · 11 · iv .. s 1· " 0 l:i1 1p1·emo r1ou11a compete: . V ) .. ... .. · . , • .'.' -V ' ,, ·- c:r·r, 111n ·;e!" 111 ·i'H.-; jl1·li;;i;irias,'co:n •io t.e aos iro - ' 

: l. 0 1"roces,nr e . julgaroriginurLt e deílni- ,.-ª. a~c,-.u ,.ts.ocon ll! c tos entrnnun1<1.0eO.'i sidentcs(L~trii) Uil:cs. ' 
1 

tivam snte : vo+,1dQ.1 0 .cl e.n II a O~t"8 uns com 03 0\Ül'OS ; 

o) e presi1lents. ~h Repnh li 1~1 nos crirn <ls ,.,n °~ c~ut.u.clos e .nt 1 :~ 03 tt'ilJu iiaos uo ui- Ao art. 68, p1mgrapho u:iico 
communs e o;; mrn1 ;tros rle E .tn1lo nos cDsos .i.na iaot,rnci,i uo.:i C~L ,dos e os re;;pL·cl1 vos s · 
elo nrt: 5l rio l)i"OJ. •c.to ci e Con,titui'1ii o ·, g'<1verno .. . . upp-.·1r:1a-s0, por ser a repet\c:ão elo que " II p, I · . OStll, CO~I S ' g'IUL!O 0 :11 O 11 . 25 do n, •,· t. ~ !'.'' . 

u) OS mini stros rJiplom:1tic03. nos crimes >.t.V r~' 03 Jli'OCG330S Ccll11tna3S fin<.iOS nos - " v•J 

.epm:Tiuth o nos 1le r q;ipnnrnbi litla"le; tennos tlo art ,SJ. Ao !l.l't. ' íl 
e) as caus:: s e cunf1' 1'r.·t 0 s e1111· 1 ,n l ' ui',"to eº" II I Decidii', ern !::TÚO de re ~nrso m ;;es;wio . NTo 9'' l · l 1 ') · • " • " v d t d ~ · • - · )Cr ;o o e o § ;,,,, ::ioc:rnsc~ nt l - :;e clej)::J i.> 

esla'1 o~ , 011 r> ntre e ' t•'S 111.1" C) I11 0.-, otiti·o;: . .ª. s sen ·ell>} lS o:> tribun :ws de uitim'.l. in3tan- ch Jl" l :l. " "' t' ' v v , .. 

1 
t 

1 
.· ·:" '. '.'t.,-.ºx 1.11gue-., c.stas o:it1·as.: !'esp3i- . 

' 
d) us r ""c!,n11 .• 1.·1 .• çu-2s en t1•1,' · D"Ç· u-e~ es tro11 0'.e 1·- cm e os es '1 ( 

0 3 : t 1 lo· e F · > t J · " " u V " ) c l ~ , · .. Ll o • • 111 o, os U1'3it03 aclqu ir1dos. , 
r.as e n. Uni>'i.o ou os estn.dns ; · · "' . ª as curn1s ·em que a!g umas das rartcs -

e'i os ccmfl 'etos rl os ti·i bum
13

s da 2• instan- t~ver estribado a ~1 cç;'io 011 dc fés~1 em di~p os'.- No § _3', 
80'. '.)Sli~t:vn -sJ n.s .1nl tVl'as:. cnj,t 

ci fl entre si e Olltrn ell2s e nntori dar! e3 ad rn i· ç.w d:t Con~ t 1 tu1 çao Fe:.leral; celeb1>:ç,LO Sv,a _gr,tt'll!ta-pe~1s s33·nrntés: 
ni stl'.1 ti vas foti ePa G~ ou os govem os elos es ta- b) os p1·oc::issJ:> por crimes politi ::os · por CL1J<

1 
c;i lobr,cçaJ os ,pizes imo potle!'ü.o re-

'll,os ; . ~) c:_s p l:ütos entl'e e.>t.tdos estrang'.eiros e cobel' emolumento nlg-u·n . 
~ 0 Ju! p"H', rm g-1•:'rn ele revista , ::i.s caus ·s cw .u.la~~ br~zile:l'O ;; ; , . 1 . N o§ 5o in fi;i.;,. nc\;1·esc3ntc-sc: Fica entBn-

:J e.fr·l iih s .r1c.fi1i 1ivctme·it·3 p~los tri 'mn :\es el e ~.)a~ acçu.3~d~ d;vorc10 ou Ll::l nul!iLhde de d1do '1ue e re;pc1L<cl.~ a _ri·opriehqe dos ce
JUl:~·J S u'.(,rn orcs .. s''gunclo n. alçti lit e r eg1 .. 1,; º' 8.1111 wnto ,? 1 ~ 1 ~ • , . : , . . . mit3i·ios ac,tu;il:1rncilo exio:tentes, co11st1;uidoiF 
q nP~ 11. Je1 !' l'":·ct·P.vci', sem pre ~ 11 8 li onvij J' v;0_ . e) n.s qu \'~toa~ c!o direito cnmrna.l oq c1nl por: rpnes1u3r n·n1ao· lados, ou a.; sochçóe" 1.,_ 
]:>çno rlo rl1r ... 1tn, Jl'' l'.1- nã:~ npp!.irnç!l.o rk s te , wtir:i:nac10'.":1:. . ,, . . 11g10sns. · -· · ~ " 
ou po:•c;s 1 f;il ~t 0·1 1n•l•i 1·1tl i a. iip1·1c,·if1". 0. __ l v J : u_l, ~·l f , 0,11 g r.a..1i d .1 1·0c1H'30 Yo. lu:.1tano, No "' ]) · - · · , .. , ·o t l 1 1 . s '-• . supp:·mnm-sc as p;Javr.ts-não " 

Q1] ·1 e!" ' ·' , ... , 9' ' ·] · . ' . l .] '"I " ~ 1110 i ·t ·J tl!W ê e. 1.1 ,L1rnn. in ~ tan .:ia do p:i.i;.: ::i 3lldO admll l1,J·o o"• ll01'l~' r.1 : >. tO. ' 
'-" . , , s ,,R,S.)P ,., _U( '' ] 111, f!l l'O •" g " -- \l ll j'Jl!I - ·Cl )" t'S C'l'tl·' ·s 8 cl.l l] U' " e t. · t' 'él " .. 1 1 · r: · .. ' . · ' " ~ · ' 01:> 1 veI'fJll"S'O'l"·o 
º!"t:o . -\ .. ' rtr•·ia l" 11Yn .-:P:i nllt Argollo.-lJo.

1 

sob1·e ft v .d ida·lo ou . fl[l 'Jli n•dJi Ji·l·vle d,,· t; ... L 
m · n ~·<s ' iC<" lÜ O -li'i'il ll CI S:: o V ,, i ·~· :i, . - \n tl.o ta.d.is C leis fe ld'ilCS ·: ". .'°:- • , , , :-° , -

Ao a.rt. 80 

~? 1' .. ri~1~:-~~ t'11., . r~·r.' '. cl nrlo :.-H .ir:i ~ ' '.B Vill a. b) as cans<1s cm r(ué se ti rnr contest .ido ~1 
, q!():-. • l l .- CO ,) ] ,, ] n.-\IJi' "' ii lO P l'J ~SOil . - v·,,]11Jade elo l·0 i d o·~· n~· t ., d o '· Oll lle' 'l" t O" tio 

Supp1'in1a- :J9 . 

S.th .. da' se:>>õJS' .26 de j ,rnoiro de lt.<O l . -
A. 1lf 11um . 

11< · B '7º 1"'f1 'I l F · '! ~ ·
0 "~ .. " • ~ ~ • ' "' " " - 1,·11103 'l'. l :ICISí':O ,: ;:r, 1n 1ú. , SO llS '"'W8l'l1 08 Cll1 f t"O cl'.t l'ü"'t itl'ir'!"i.o f c · 

-- c r.n to Cal"t>l X11. - s. Pe:·cit'. l .. -\h! h der\ il"'ou rlo a'1 r·>' 10 •"e·; ." l d· ;', :'.~ ".' ;< ' • . i~ O . Ud. 47 11.]~~ J' nQlJ • ' \ · t' 1 b . . l . lj {, b 1 ... ,, ~t u lJlUO ·. - -0 ~1· '. . 
1 

11 • 
0
-::. ; r:b t ' "~ L0 o · - .J n::é Hy ;m10. e) os liti gio.> un t:·e um · e·sla: lei G ciJadáos de , $:1pp'im:1m-3 J ns pr~hv:"aS- JS lll "libi"o~ (]O 

-:- r.1 e 1 11;.o,1. - Z11n 1 . - 1-'e fro ·\ n'l'l - outro ; · · Supt\ lrtD l'l'1b .1nal F0lforal. .. ~. ~ .. 
]" : 1•1) _ \ l], " ' 'l1fi •r 0 \.fo "r">.-- J " õn f) ,'.>>'!M. - " '1 ·' · I ,Z) ;i ~ f'J!J0 Cti'\P " cl • \ i "' .'t ' ' 
j ., " 1 i:,' •·i!I --- ] " ' '";,. ·1· ,·1'.' .•.·· - I . .. . ~ .• c ... 1 0 1·n •l! llJ'l1') 8 1l' i \'O -. ~ , • ·J :;:i .. i : •':' 11 "!-i,·l ;'f · 1ti trn 

11' ·i·ll'" 11 _,_ 1 11 1 · 1' ~·.:\ ! . 1'i - . ''li ll !1 1 ' 1. 1. " 
- • •l l""l ,J .... 1 " 'h l i"' 1 ... t r j '. Íl'. ~. '; 1 "º'~"~ · o: ["!' •: l'Í •! j, l·J n.: 1.;J;'I,;/,'. · l<l 1 .. •l ') ' t . ' ·1. u 
',. l-~~>ri,·:\.~~~T~~ r~.~.11;i.·~.~-,'.;.,1 . .',) .. !:-1'., .. -."-.~·.~ ... _;~·,r··,". '.;:.~.'1, 1:1'·","· .. :. ! J. <c:_·t ... ~.,:,.:1 '.'· il'" •;nn !';•;;,,i;, ii l·'i '.·1·:1 r .in-" ', - . 1 '?')...,C t1~1~P!li '/ll! ~ ·,'.I, t i \""'"'1 rlP : n' !q ;, q·;l .. / !J ,tJ -~ '·"1 •' :',1 .1 l1j . . :•:1/,' ·: 'J'![l i l ~ 0J ;~ )1 · sq n 11~' • 

ri'i"(~ -n n1·:11··d;.• ··p \nlh -··}·) i :n":,11". i 1":in .. 1 •\' 1 •• 1 i :~ ' · 1n1 t H : ,!,l j· ; :;~)q't Í 1,, 1 ·1J ~ < :1~ ,r ' tU..:1 .íi ~O u,:·· ·~ o L·i'.l '· ·i ·to, •.J 

"r';\)p·"J .. i; ·n ;'P lh">~l - '\ 1i·•1 l·1,·r ' ·1 1 ~ Ü.'[ '1 ! l'l 'i' 'i''" ' " , · ,., ,, ... ,,,. "i .. .. 1 J L ·"·í. .. ' "" ' .. .·o~ . 
y;,., . .j •t. ç: l . !\ '• 1 ,. , ' - l ' \ r1 . •t. • - • • , ·, ' '" •"· "·." 1 tJ l.1 .[ !- ! ;:" \.; . ' , ., • J' ,., 

. \.._ i , . n /1 ~- 1r.i "1 1 \!'. '1'"·'."'"JI " __ .::ii 

1

1\ t 11•7 q 1 ~1111. i .11i-,1ni; · 1.! ;t._ 1 i~ -.t ;t!,: 
1
• ,, ·.j r1 1' n1n·n."':i i l ~:., l ,..,1 p . i T'r, 11 ,, .1 1 f\'·) , 

'1•11 » I - · 11; "' " ' I , .. ; · ' I · · · ·· · 1,., . .,;.,,r·i>· lr""' . . • · , '' t ;.. · i ; " - - " · ·= lfl .uJ . JL:.J .; Oll: .
1

) ·;1 :1 rr l1 " " i- :o.-.1"' ' P I li ;., .1 .. i . j l . 1 I "" '•u-, !Jol! il!l1 'g':I 'i vli·"tl)"l'I'' 
o . ..-El' tco 001..lllo.-Jo~é t5imt:ão . .. .. lltiunl do e~t tt ·'.1 0«\U paL'iento :i "o" ' u lJ" o il- 1' ''," / "' '." _'n.•g is tnd ,,,;,;1 ~ .\ , [ , ,i ,, ;:,"i ;Yipr~ , d~ 1 

. , 
1 

m.tnelIJ. a !;.etem e,ot~;; re.prn..;e uta.Jo~ . 



. §. Em. caso de 11ag-.1, se t'<t . esta pt'een
chida p.~lo mngistl'ado mais antigo- tlo estado 
a ·q1rn e lia cori""sponrler. . 

Sa.la das SA.;sõ :~s . 26 rle j aueir'•) d1~ 1891-
Bne •o tb P,<.i vn.- Ln :nr, :l'lier 1l::ir!ofre:"!o.

_.-. po1y0;:i,1·p·.' ltoLlrigue.5 Vit,lt i . - Jo:io Luiz.
AstrJlp\l.J Piv . -.\1.tll .:el Fulgell(:io. - Ferreira 
Rabcllo. 

-i\ o ::u-t . 82 
§ 2. o E~n voz ile 2/3 elos mem hi'OS proson

t 0~, diga·~e-maioria dos seus meml;i·os . 
Ao ar t. 33 

. fü.10 o l l-Srjam subotit niélos pelo n . lOdo 
projecto , · 

N-. 14-Dlgcl-33-mudcll' em vez do cl ê:>
jn· ·1nr 

. b.N. 17-·Trans '. ira-se pará ·o cap. 3° da s r<c
di.:d?0, conrorrnH o venci· lo em fa <li :;cus$'::'i.O . 
, }\r. ::i3- lü11li,i;1-se n,:si1ri: Le :i ·;lar so bre 
t.er.ràs e ri li na~ 1nrt PnC.!! it·::s :1 lJ 11ii'io. 

Ao art . 34 
.. N . . 4- Sn pp : im un-se as p:.1la.Has-prim ;im. 

é:-secç:io 2ª . · · 
.Ao art. 47 

.,-· N. · 1.i _:.fYga-se- mo:Lla n te propo;ta - cm 
vez ele nwcle.rnt J a. ~i[Jl'OVa · f o. 

Ao art. 58 
Snppi·iim-se o n. 1 d; . 
Sul.1 d ':; SC$5Õ '"• 26 .te janei ro rle 189".

Schimirlt ........ . \Inl er.- L ~ce r • l 1 C•>:1l1n '11i .. -
C<i:·1,i.; Ca111po;.-Lui4 D::Jlp :tin :i .- K; ;cves . 
Ju.nior. -

Secçilo II 

D·i:: lar.i çito 1fo di1·cito3 
· O :trt.. 71 s '.i L ~ n !J;tit ui lo p3lo seguinte: 
.A G:'ln ·. tit • í:Ç~lo ::c-; ·;2 ·~" 1 1· .1 :i. tn lo.;; o; lt·il1it;1.11-

1eR no p.iiz "' i11v inl;1.bi ti.L11h do.; di1·2it"s con
ce t':l (11l!HB ft li i1:i rJ 1> !? , <i sti.Q"1li'a1J1;n. i11 :lividnêt l 
e~ proprie1[ 1 ;e· ll :JS lermos ;;.3guintes : 
. § .,t .0 Ni 1ig-n.1m póde .s31' ol;l' ig.t.Jo . n .. fuz1;r· 
ou deixnr de faze r a lguma coi~:1, sinilo em 
vjr tn !e <!e lei;; 

·,. § 2. 0 T<!~los são ig-n1es peranti3 a J,. i ; 
' § 3.° Fica conferido o 1lircito polit ico ás 
ni nllrer r.s rl iplom CJ dns com t i tul<B ,cient;fi cos e 
de profes~ ' ' l':l de q1rn lq11er-i:is tihto clr3 ensi110 
da União ou ·elos es.tados, is qne es tiverc 11 ua 
posse e ndmi.nbtraç'.:í.o ele seu;· beus, ás cprn 
13xercerem qn;tlquer cargo ·pnblico e ás e 1S} 
das, nos terinos ela lei eleitoral. 
, S:i.la d:i:s sess5 ls, doj1. n~iro de 189i. 
Sn.ldnnha M·1ri11ho.-Ferreil' a. Pi re::' . - Cost,l 
M1tch:ir.lo. - Cez:11· Z 1ma.-J. Avel :ar. - Nilo 
Pecanha. - Urbano M :rconde ·' · - Epitacio 
Pe:sso:.h - Oli veira Pinto.-Virgil 'o Pti~soa. : -:
Erico CoP.1110 . ~sa. Andrade. - Ind io do Bra· 
:,,, ii.. - Lnpes Trovão. - Ca.semiro .Tnnio1· . -
P,i;ixií.o.-L. Bulhões. - Si P.iP:.whos. - Pi
nltei1·0 Gu ·eles. - F_Mre i1· i., R;tbell ó - \tl1 •yde 
jumor - l\f1tta B 1cAl!ar. - Nascimentn. 
l\1anhães Í3 •r ret1!, -Jo3é <\u~nsto . Vin haes. 
~mio eh Vit'la Vi çozn. . - . S:1'.lto3 Pereira. 
êha.g1is Lríba to. - Lamo nn ier. Gorl ofrerlo. -
Gane' lo 1!e Lng is. - Herme3 eh Fon~eca . -
Martinho Pndo Junior. 

Ao art. 59 
1\cêrcs~Ante-sc à disp:.siç[o da letrn - a, 

do.art 59: . . . 
: j Jiilg-nr fofas f\S C' U"[l.8 proposta. cont ra 

o g.w ·'.r no dn. Un~ií9 oü F;izenr!a ~~c iom~. l. 
fnnrlarla:;; em d1sr11s1ço 'S ria Gonst1t 111çao, 1 · 1 ~ , 
re~·n la.nwn tos <lo poder. erncnt i vo. e.m contra
ctos ce!Hbrnclns com nq1mlle g·ovr rnQ. 

Il Jnlg:1t' as ca11~:1s prove ~iu 11t ·s rle com
p2ns11çõ,;.s·, r einvinr1.i lir.:1çõcs, inrlemnizaçfio rle, 
pt juizos · ou <JU esq n ~r o:Jtras, p1:opostns 
P"'·º g-ovArno ua Urnaa cnntr·a part1cu!Jres 
o.u vice-ver.;n.. . 

·s ,iJa ,rhs s~'3 i'i e s, 20 de j ,rneiro1le :8 )1.
Lepn lrl o rle Bnlltõ 'S. 

exercerem q u ~ l l] LlC i' cargo publico e as c1- 1 S.cçtiJ 2ª . 
· sadns. 1 Do3 poderJ 3 

Sala d.i s Sessões, 118 j nnc; ro rfa 1891 .- Art. 30 r-
S:ddnnha l\Lri uh,J.- f<' qrt'iiir·, Pir s . - Costn · _ . . . . . . . 
\>Ll clw. lo. - J .. -\ vellar . - Ni ' . "qçanlrn .. _ 1 O porler fo 1e:•.1 l, i1st1Ln do p:ir l ·vre. co.1· 
Ur.\iaM '.~ 'f, 1 tcond~.; .. -:-. l~p i t i<o Pes .. \ , . ~ ~J li- S"n-;o d0s . <J.:l t;~ lo~ , rep 1'.ese nb , n,? ., 1 n;1 1.t~ ,_c~ 
V•"ll''l f'1nto. - ·Vl1".r1!10 P":=.sn . '. rtro ' oe- -ua , att1tb u1 1,.õ .~" 1qto rn.1s e i. ,t~. iei..\oe , 
JIJ~ .- - S1i. A.ndrarh. - Iorlio eh R1•.1zi1. - 1 int •:11.i cio 11.1w ~, i,i. uni !ctrle e SJb' l' .<111't rl~ 
Lopes T1·ovii1J.- Casem iro Jumot'..- p, ,ix~o-. n.1.ç 10 brit ?.tie:rn .. · 
L. ·~ulllõ3 :; .- S . P.il';1.11 ho:;.- JJ!ll ilell 'O ..; Ue- Ar t. ª' 
eles.- Fo:Tei,ra Rabel!o, .- C<' Z:tr Z'i.im ,- 0 pcJ'ler, onc'lrnaç>ão da soberan i:1 nn .. 2io1nl, 
:t11 a:v1le Jnntor . .:- '\.1 •1tln. I31celhr .- Nas- . tem p1;r o1·o·ãns de sua man ií'es t>1c \.o : o que 

.etm8nto .- Ma~hne.:.; B~r rn to,.._- J•isó Augn-to

1

, eln.lioi•:i e f'7rmuh a lei· 0 <J l1e ,jÚlga cio ac
V·n11:i es.- Barc10 d>l \ ' 1il:l V1ç~s1.-_ S: 1n,t 1 1s co1·do da lei com os pri~cipi s ile jnstiça. e <'lS 

' 1P,.r<re-ra.- Ch ·igas L
1
oh:lto.- L'lm~1nni • "r _ C.idn - r•3 '"1''' s elo direito, e appJi cci-a ; li mtl ,uente 

· ore lo - Gon ç: il o r e L~ Q·os. -- ,- arme~ a . 0 t 
1 

· 
· t' 1 p l J · , o ri ue :xecu fl. as eis . 

f<'on :>ec<i.'-1\1 .. r 11110 raco !l lll i.l l. § !. º u pi·iineii'o é 0 <J US Sil '.l ll n.0111 i1'. :t po-
Eme.-r!as ao P rn jer.ln rle f!ons tit itiç -7.n, cffe,.e- d t~f' le!i:; l;i th o ; o 2° pode i' Jil' lt ,•·11·10 e O 

Ci (l 1is ·7;nm ri za di .< cu.;sr1o 1 ;3o prn;!.H' exe::: 11 tivo i to·ln; s 1lid :1 1• io:;, lll :s 
t .t 1 !) " . · õ 1· · , 8 i acl~pen : le ,1bs, lnl' ll'lOnicus e itn touo:no.; . Ao 1 .. 0 1.; no<11) 1es pre 1m1 •1:i1 e. . . . , 

S•Jl.> estes ·q·nalifl (" ::. tivm de vem fi gurar, e Do . [MJAr !. :g1:nlt1v0 · 
i!lvet·t ill a .. ,; , ;)s sec;;ões do til. 4.0 , cuja mate1ii At-t . 10. 
é pL'eli ;" ina1• . 

Ao3 arts. elo til J.o Organisação FtJ ·lr,ra.l 
-Tob a. materia deste. titulo eleve passar 

pa1:a 2° . 
Arti ! OS Snlist ituam-se veios seguintes : 

Sec) io ! •- Org-nn isaç1io Plltfo1·nl: , . 

O pnJe1• le;; i;l a ti vo 8 ex1~ r·c i c!J pelos rc p 1 ·e~ 
sen ta11te3 •la nat;ão, di vid idos 0 111 do1 1 ~ g1·11 1y13, 
1irn composto rlos e11 viado ; 11.> po1rn, . cli ti.• 
1rnido.;; rleput ulos; nu trn do ; rl e leg-v ln:> . do' 
e~tarlo3 . d ·~ 11 o lll i11 a do3 S3i1 <1 1 l•Jt'e.>, con::; t1 tu1ndo 
ambos o Con;;1·es3 J :'!aciona.! , 111·t. 1. 0 A nac,ii.o lm:i zile; rn, no . e.xerc1 c1 0 

nlenn rle s1rn. sob.3rnnia, ror consenso~rnani-
·i110 ' ele se11s povos, arf .. pta par;i. fi:irma de o Congrr83 ,., Nacioin .I filo <> ·ion11 r il, Oi\ li
imve rno iJ: Rcpuhl ic:1 Fr-d 1' ra l rPnresP. ntati_v;i nadiunent o, em as ; .•rnli léas ::;1)p '1\ tfh s, sob o 
e cc:mti ILl e.· se em E~bd.o ·· [Jt,i rlos ·lo Rr 7,J.I • ncl' ne efo ca ma.t'it p.1r.t .os_en ~ i 'd ;1 > ·lo povo, 

· Art. 2. 0 
· A sllrf P. do fi o ~re r n o f<' eder;1 l sei'ci e Si3iiat.lo p~ ra. o.; tJel eg il ilO .; do-< e;; t ido.>. 

Al't. 11. 

llO Centro 1.lo t. ni! iir io ll:1ein:1:i l. O"Cllp'l.1Jrlo :1 § f .o ,\ s d111S :tSSGtnblé;t>. . [i :Jf'i~ : ll , . 8~ !11pl'e 
nr '•:J", pn.l'< l A.-iie Ai11 ri Ptel'lni1Í.1•'la. pr•lo Co:1- : 1\ll Cl i! · ll( · C P S~ iil 1 io 1) . e .~ ; µ ir. se r1111 l1rn. l 'l ill, 
!!:l'A s• Nn cion , 1, ri 11 ·1 nto á znn,1 e· exten.;flo e ,111 1" sn. e firn0c 'o:u rii.o co mo Coll;{t"e3so 
c.Jnsti tn' r·á o i\'!11n in, ipin FNler:il. · F ~. l er:i l ,.11 CfJ1HIÍl11i 11 tn. . 

A l't. :1 o. O .t.n1Ti t·win 11 :i rion:1.I SPl'h rl ivi 1
.
1 ido ; § 2 ." E,; te l'L .. 1 n Pi'' t.J l\J'i!is;n·se wn vi 1' lud e 

0 111 t intfls pn1'<:õo~ <Jll ·ntas S<'j ·1m r1 1·P.r. is:1 s .1A rloli 'iei·açfi ,1 , inid :i.' J,1. em . 111111t il ' ~ n.; ; •' :nl 
p 1r.'1 qui c 1ila r~ stn ch t r nha. :i 1wnxÍ!n ·rl ·- ' lil é:< ;; A npprnvn.d :t pel;1 ontr11. : q:t•H'prir CL1.1 -' 
·mente a mrsqui extensão e lim ites natn- ' 11 0 • ., ,ç:io pelo presi re11te riu S:1prA111 0 T1:il.11_1_1 ti 
r1w:'. . . [?, i;J1,ral, nn 1wlo pr1~:; i , J.. 11 t 1~ 1h R1·'P" ' il11'.·1.: 

§- 1.º Fica:n coin titn ín .!o tenitwins, nnn"- :\rt. 12. o 17 e ,Ptl'i p 1rng-r:1ph os d 1. i'e• 
xns nos estn •l.110, d : nt 1·0 de cnj os lirn it"s il a<'Q~n 2• diz _ Suppri•l) i'!o o 1i11:11 - ,; fu nc
nd 1Mes se nchare.,1 comp!·élten:lidu s as zon ·s · cionn.r i a.te 0 iil!1 .-- co mp !et 1do c.Jm o se
po1icn ou nadn. ·povoadas. guinte .: em q n : Ll qn~n· tempo o l11c_:ll , darias as 

§ 2. 0 As zon:1,, <JUe con li veMm popuhtçã.o con<l içõ:>s dos pfl. i'ag-ra.phos do n.1·ri;; 1 11. 
reg ular, pass.i rão á cat he; oria de cstculo; .\rt . 13. cachleg·i,s J,1t11ra dm>ctrá Lres an no3 
antomns . · rara 0 rf eputarln .o no ve pnr:• o sona rl01'. ' 

Art. 4. º C'atla. umfl. d:1 s anti!!as provinr.h ~ §· 1 º. As se ;- õ ·~ S s :~ ri ·) pub l_i c:1.; ou. scc t"~.-, 
cnn:;t.it ne nm flSt trlo ·.~o :n a rn °sin1. riAnominn- . tas, qunn' lo fl, n e .~ ,1 s~ i rhdd n exig- u· e for rl Jlt
\:ii.o :ictnal ; S'> D lo, por "m, os respP.ctivos ter- her;ido, rlnra,r5.,J q11 0.tro rn ezep a. r.o·lt. '1 1' dá 
i•itorios delimita.los nos t ermos cio art. 3° :~ rh mn io. poLlCJão ser prorogaclas; mas 
e p'.l1•agraphos. nunca adiadas. · 

Art . 5° 
E' attribnição cl :i. s0he1'.1niri: mcional re

g-ul.i l', pw.1· unifornfrl at!e, tntln. a sorte 
·rie relaçõei, 1']11e1• dos e"t::t'los w1fre si, 
como indi-vldm.Jirlivles separad a~ ; quer com 
a Republica, como entidade dis tincttt , resúl 
t<in te da fed eração elos estados . 

§ ·- A Republic.1 possJe,pois,virtualniente 
bdo o terri torio elo Brazil; e não u1111t fracção 
deste, qne pertence de direito comp letamente 
ao Estado, peln me;m .L razão porqu J o corpo 

. pertence á aliii,t . 

Art. 6° 
Cc1 be à Ropubica o direito de ·crenr. fontes 

ele rmeln. ger.1 I, so!ire todas ns func·ções· p1'0,
dur.tivas dos orgãos ele s :.i a vid 1 propriA.. . 

§ A.os e.stades . co11for111<1ncl -si;i cada urn 
COl!l as regras e pt'eco ito;; g·e.ra:iS, Cülllp.c te O 
1110s1110 rlir iei to. na espllera de acti virlade pe-
culi.1r a c ~tda. q uai. · 

Art. 7° 
E' dever da Renubl ic.1, co!110 fambcm rlo~ 

e . .;t;vks, p1wver enchi qu:.l!, <J expensas pi·op1·.' fi s .. 
:is nec ;ssi :hd r~s ele sua :1d111i11i~tr:1çii.0 e go-. 
vR t' 11<\ cumpl'i11)0 it U11ifi.9 S!1l 1sidi<tr os 1-s
tn ··l 11~. no chso_ de cala.midade pul.Jlic,,, Clll nela 
.;uliei lem . · 

§ 2. o o pa<>agrapl10 _e os _itens elo artigo 
18 da erneqd<. P'Ll'a za Ul :iCllSSfl.O. 1 • • • • 

Art. 14. o p i ra gr.1 pl~o 3" do arttgo 16, 
§ lº Onl'ti n-11 -19. · · · 
§ 2.'o o artigo 20. . 
Art. 15. •'S depub clos e senn.dor .. s, a lé111 

da a,jucla .'lP: cm;to pa rn_ trnl!s_r>orte, venc~rão 
um subs1ll 'o pecunmno, .fix ado pelo uon• 
gresso , no ílm de cLtrfa leg·tslatn.ra_. 

§ 1 .º A ajwln. ele custo. S''l'U 1g 11al ]l8 l'tt 
deputados e se11 >1doros, depen1fo n1.lo o qi:wi- · 
timi d1 distancia e11ll'c o estarlo o a Capital · 
Perleral; o subsidio, porém, seri1 p:.ll'a o sena-: 
dor, o do tleputa lo aug:11A11t:1.do fle um toi:ço,, ' 
o que e confot~me á natueeza. c~ o Se~rn1.lo . a 
mnior ·compfoxidade el e sna - funcçoes e ao 
menor numero do sena mern bros . 

Art. 16. O 2'.'l e paragmpho tl<t r edacçilo 
para 2ª cliscmsão. 
- Al't. 17. O artí'go ?4 . 

Art. J 8. Sfio e leg-i veis os ci duilãos hra- i 
zi lPiros que, nl ém tlo3 reqni:- itos do n,rt ~g-o 
( lireitos pnlitico'), np1·rse11to1n ns con11.1çoe3 
de en.p·•cir.lar! A mot';Ll e i11 tell1·•ct11al, e resida m 
ou te1J !Htrn re., [dirlo 110 mn1 1icipio on ao menos . 
no rsb do , por esp;i ço de 4 :rnnos pal'<L ::;eL' 
lepnt 1rlb e 3 pa1\t see sen.1clüi'. 

§· J . 0 lncnmhe nos e<.: ta rlos , como me nb~ 03 
·· n~onnmns e sn !i./ :. r :o.i ua foder ç o, con

S:io eleitore i e el eg-iv~ is. n o~ tllrmos da. le· ;orTrr ea1L1 qu :il cotn um;L qnota propnrr'.i,,nal 
e1ei tor .1. pa1 ·a o.,. c;i rµ-n~ mnni ipa•is, as 11111- is snas roudas, par~~ [t rnuuuteução el a. 
Jhor :s d' plo•11arhs cnm tilnlo8 scientifl c:1 ~ e de .·11iào. 
pr'of!~sso.r:1 s d:3, q1ml.q\1e!' insl\tuto ;1 ~ ensin da § 2 .º O Coograsso ,Nnc;i onal fix :wá anuual-

i\rt. lQ . São ineleg- iveis ~ qn r. ll e3 qn e i_1ão 
preAncli erem toLlos os req m,;Jto,; do t1rt1 go 
a nterior, 

A1·t. 20 . Aci el eicõ l'~ pnr,1 111e1111wos do, 
r.11n g- r1)~-<n Nncion:1 I se effoctu:u1 ão no me~ ! no 
rfü ern toda. ·a H.epuhli ca.. 

1 

pnlao Olt <l o:> . est.l':_?~. as q ~rn esLverem na mente a importancia. ele~, ,, qnoti\ · 
po,3se e acl1rnlllstra9ao de seus bens, as quo · ' . 

§ 1.0 Os depn tados ;;erfib eleitos pelo . povo 
medeánte o iiufi' raglo uirvclo.. . . . 



§ 2 . 0 os senadóres serão eleitos pelas 1n1v Art. 32. o nrt. 43, suppl'imi:h1 a pula vra Da 1• 3;:;poi:isabiiid ~1de do. p1·e3itlente 
!1 Íf' i pai itlnrl es. YÍCC-[H'CSirle'nte ; . · 't ~'> l . t . rr 't 

l 
1\rt. 4~-0 ar : v:., to prOJ8C o e pwa0 1< -

§ J .° Cn u1 e~Ltdo te ri~ 1111111 01·.o igual dfl . D.t e leiçü.o 1weside:1cinl !'lho unico. · 
l'"'''"~e11ta ü t ~;; , tanto senadores corno depu- , . , . . -t aclos. · .. .... ArL . 33. o 1w11.mle11te 'LUI. Rc ~iu!JIIcin. s ' :'a Ait. 4~~-0 :irt. 5;:; i.1.i reJ.tc ;a .J par.t s> 

· - li· 1 l · - 1· t i · · Q·uuda djscus ,Jo . s -1." O Co 'lg-1 esso regniúi a proces5o elei- :~e ''~º · lJ C o por ·O eiç1w e irec "' e esc:rn rn10 se- v 

t .01\ d e. 111 um e outro caso. c~"~ tp ., :s(11do eleitores : os g·ovei·n,vlore:; t.los D:i poder ju
1
liciario 

Da Canrnm 

/\ l't. 21. O arti go 28 da redacção para 
2ª di::cus~1'io , 

e::;tt<i l11s .• 03 rrwmbr s da:> resp ictwns nssern· Art. 4.t. o ·pJ ler jti li '.i:<i ·j,1 ó 0 orgrro d" 
t.lléa;;, os rn :1gistr1tdlH, os n1lieiros r.l e t-3rra e rn:ieran i<t ll êiciun:d a que iiic : imb(~ · rlbfrihnit· 
mar', os pr:Me ,so re:0 .de tocbs as f'n ~ nl • l arJ e e - ju;;tiça,cle ncJÓrdo com 0, direito .; ·do' Jrónrlhn, 
e:;cohs de to !os os gráo:;; os modiC'..1$ e plur.. :s:i,nc·ciollar 0 a.ppli::ar , s- lei;; · 0 vel:\r pol n, 
:11aceut iC03; \18 1rlvogad03, OS engen !l0il"03, O:i J j C t · Do "e::a rlo 

,\ r t. 22 . O flP ' 'i grJ 82 •la rerla''.Q'ío 
lliscuti ·;ão . :>upprirn i'1 clo o pil!'[1grapho 

i11 ·J11 ..:t1·hes, 05 fo.z ,~ 11(.leiros, os ~0 1nme1·cia11tes guaria''' on:i iluiç,i\o. . para 2ª · Art. '15. ·Co111pü3-se de um Snrn•emó T.r -
l º· !llll.tl'icu la.1fo ,, os .b 11q 11ei l'OS, os 'éfnpregaclos bu:Jal CO l!l s idll !l;l C:i J.li l<d Fe:lera l e ' j ríris· 

Da~ ;1ttribui;iles do Cn11gr·esso 
Ar t . \?'l . O · · rti ~" 1 33,, srm.; pnr<rgt•aphos, 

co·n ns rnorli ílca~ões in rlic;td;LS. . . 
§ ·2.0 111t ,pi-,nr t> po, 1,~ r exerntivo a 1·ea

lisa1· tnrlas as npr·raçõl)S ele rreri i to indi s
pen ~; 1 vr· i« li g·r, ,,t5.o · do :; i'\ ,>g0r\ i11~ pnhlicos 
ffi " ' lOS o rle em prestim11~ , que ~ó se fol'á. com 
aflrl ie oci" d t> 1 ~onzr·essn. 

,\ 1·t . 24 . . O a r'ti ~·o :'4 e p~. ragr.1pho~ cow 
as Jll(l :li !i ".;1çõ,: : ~ a.q;1i imlicadHs. 

§ l o :-;1 q1pl'ima-se. 
1::1 2.º Pus,a a SPl' Jo· s 2.° Creal' in·;ftitui (; õ~;; r]e fl8~isl: 1> llC in. p11 -

l1lil\'f. e llP ensino ::;11pe1·.or e pru 1iss io:J ~d 011 
auxilh l-as. · 

·33 ::P e -4. 0 Supp' imam-se . 
' f) ,1q Jr•\· e i· »~olnçi'irs 

pul)lico,; e os 1ne;11bro:; rio Congres-;o .. · d.i>:ão ern todu 0 pa iz; .0 faritos ·tt•ilmnae:i ·fe-
§ 1. 0 Serv1rãn de tit1tlo:; dú·e'lei to·r; os- rii- der•tes qn ·i nto; roreiu os rn;t<:rlos, e tantos tt;i·

plou1as, as p,i tirnli~3 , Os t itulns rle 110JTI:•açõe3 bn i<l'~S lllllllÍCip.ie:; gn:i nlo::; rort. 111 03 rn :miyi
e ·ie ·propr1erla .Je, e as rJ ,icl:1ra.i;õ is ths l111:b<1s pios. e mai:; º·' ju ·zc,,; de di i·ei to· espechü·s e 
ila:; a:;,.aml>lé«s, qne ,;erii.o a111·es·~ntarlo; 1.>e los o:tti·o.; necc;s :rios no munici;.>io; ·tnntos· g1ian-
p1·uprio;, 11or occasiifo ele S3 pt'OC!der ao alis- · t - to:; l'Ol'.'J')1 O~'ÍCl' · :IO .; .1' uclici 1i'i:1S Cll1 fl\B . <'Se 
tame11to par-r e3su flrn. . ., 

§ ·!- .º .\ el iiiçã .. 
3

.3 o'.'iuctu·irit em trnlri ; o ' .s::i 1livi la para qne a distrib .ti1)Iu dil. ju;tiç 1. 
tr•rriturio d ' lt ep•tbli1J:t no di :t 15 de jüllfo :du·, Sejct lli 'ÜIUpt;.t. 0 in.teira . . . . · · A.rt. 4ti. O Tr1b1t !in l C:n pre rn o se "Oil1!10T'á 
.i llimo ar1110 ilo ])r;rio.b prr1";i·:e:1cit1I;, j)et•ailit'e· · · · · '.Ie lnnt<is mei ,,bi'll.3 ""'tnto ; fo :·i1rn o;· t. ribn~ 
:· t~ · lrlGS ' I S daf;C'l il1::i l"i.!S lr JUll i:"ii•:e;;. ' l 

§ :i.o l}.v:b um eleitor vot;1 i;á em dons n.i r.s f'edr!J ":BS e m: 1is 1nr1 te :·çn rle •11ern '. 1ro:; li-

l 
· 

1 
Vt'r'S, r-:st•1ilhidos:o,; .1w!: 11 c• im.;; rfo e:1trll o; mo1ú-

nJJ:rrn·,, ll! .ít ' o; C] i t:l.e.3 1·1 J to rle ontrn e~ta · l o; 
8 111 

:;wluJ :is e nrn ·}s ~ r,• paiw.l: i~ : um P :ra 0 l.11"os rio,; t1·i i 0 n11 :~Po> f1i:ler;1 As, um rl:l cnrh um, 
i""'Sichnle da ltepulJ lic:i., ,1 o:< t. i·o rnra ,,.vice - me IC:n nt 1J r~ l,..i(·i'i o <>ntrc• .os rprn livr.1··•m 111ais 

· 1 · t · de ci11r,11 ;ín 11us rfo exe,.ci"i";o; sr.2·und<H,d ii en-
p r 1~s 1 :· "!nle; es e sem u vre~Uente do S:tpre- · 
·no Ti·i li un ·i J l•'edAra 1. . · tr · o; cirl <dii.o< dbt ·11cfo3, n:n. 11 ,: n:,da e.;t~ rlo , 

1::1 4.º o§ 3" lo proj · r,ln , eo · IJ'e~te ac;:\r~schfü qn e te11h .1rn s3 !ormdo notav•"Ül por sr?u ; ta-

J rt. 25. O nrt. 35 1fa red .. 1cçi.o p l P.1 
·cu; , áu. 

- :e1 endo 1ic·1.r um uo archivo rlo rifúniH- l1•n t1u e 11101'alidadeJ t eiil lo,de id<1Je 1 qu,; renta: 
2• di:;- pio. outro r e11 1ettido ao gov1•rn .dor do estn .!o allll:J.S . 

e o 3 ... A, mesa, d:t a:;si;miJJ. ,a p :r.l proceder :1t·. 47 . A org- nis·1 <:'io se rP. , Ji~:ir~. p~·r 
.> ... <'1i. u ;11 t. '16 : 1 s~ i111 mo iific:1;Jp: 
O pr,o.incto rle l,,i, arlopb(ln e1n 111 rr- r ri ns n.E

S3m.,L\a~. será -,ubnw Uirlo á. ,11Jt.r;> : e se n1lo 
:r p11 rovarlo. a itlHS" o rP,mr>tteriÍ ao S11 -
1wemo Tri' •nIJal FerlP,r·0 ·l, 'pam, rec · l1er n 
sa.nciç·[n nec<'.ss:1.1·i:·1, !'>C 11 '!r, entii.n r 0rnetticlo no 
porl1~ r exer.ntiv0 rJlie n Jll'11rn11lg-11ri1. 

~ 1 o ub~ti t m1.-1e-o pre~ i IP. 1'Jt" rl n Repu-
bl ir>·, -por-º"" nremo Tribmml FCLleml. 

~ ')" "" Pl";m·1-'" 
§ 3. 0 Pass~ a ser 2°. 
§ -:a11r·çio e " p1·omulg-nç1\',n effectunm·-ºP 

po•· f.l , t.;!' fO r ,,ns: o Conáes-:q Na»ion:il rl ·'
cret..111, n ~11p1·Pn10 'l'rP ·un·:l J?ecleml.::; 1nccill
n o11, eci p r1>111nk ·o n -:e,n1intA 
_ Art. 27. O art. 38. subst it11'.dn,;: n.~ p:1l 1vras 
cn,1rn1rn, p01·-·1ssemb!éa- e-p'.lcler executivo 
por-snnr.ção-

Art. 28. O art 39. 

Do iwler exe8ulivo 

á :pnrac o . 11l "in de re l:1çõ)-; complet1s e expli~itns erri 
§ 5.º FiJit,1. a npnrncii.o 1).3 \.is mesa; das rts- '11für ;ii,. çõe., feit is 1103 i.lCtnn.;; t1"i 'l1111 :1 e:; tlo;i 

s ., 11 !,]é :6 dos esbdo.:: . (J '. 1,;e'rv :r i·ii, r; onie~rrro pro- Cita'º'• enn t j·ndo ·o:; nomes de todo; ns sous 
c ,,so q11e :ts rnniii (! i(ia li.dades, 0 enviar·iio íl1 1•mbl'og q1te s:1tisfaçam o; re rnktos e mn.is 
(!'1 ;.ifr1 s riut.lwntícas ria.:; :i ct ;s d ,~ . :.i.purciç;lo o "h n:n r.id'1.rliio nas co :1dições. in licac\as; as 
urna ao arclti w publicq nacional, outr , a~ · .111 :n:; s.~riio envia la~ a o p1·e,Ue11 Le 11.o Tf'il;u
d'> ".sl<tdo. e ,, 3' ao supi·e;no Tl'ibnnnl Fe- nal Suprcr110. . ·, . . 
rbm.l, p;ira npuração füinl; 0 qu J d:w'rá Com e~t<tS :·r;Jaçõ:•s. o prrisi , lent~ do t1·ili11-
re:d is) r-se um mez ante.s de dndar 0 111 ,1nd;lto rrnl , Am conf;.rencin. ron~ º" fll (' i11 q•o.:; el o go
pre3irl 0nehl. vr, rno. or ams·1.ra <lu ·1s l1shs. wna dos no :nes 

§ G.º A ses::>1io r.J e flj) 'lfüção no SnriJ'emo dos l11 R111b1·os dos tri! 1111iaes fP.rt r~ r\lfl .~ (nm tle 
Tr·1!11inal J?ed,1r 1 l ,;er:\ pu 't lica, e revr~,;ti . la car!-i tri111111 .1 l ) e outra. do tPrÇ'l d·•s ri ·lilrl<'í.09 
ln ~nl1·m :1idn.rle excepcionitl ; sen lo proi: ln - 1m1po:·dn~ p~ lo< Ast:irlo<; todos os qu:i es serão 
·n ;.fo i·nm·,,!iatttment(J p'.l lo pre:;;\clente do np n·nvn . .! os pelo !!llVArt10. 
1: ri h11n:r l, r"l1 : of"J s11pre1no do R·JVArno A pre- § 2. 0 A;; v •g' s 1ne SR 1lePem se ·ão 1we ?.n
s 1rh~nt 'J da itnpn11Jh1 do:.; l~sLidos :Jnid •is rl n chidn.s 111erleçir1te o rn·'s1ro pro0 esrn, AXco :-i to a· 
l~ r: 1zil, o ., j,farl :i.o q1.rn tiv,·r a lc:i n .;:1do ma\or co 1f'ere11cia com os membro; ri o governo: . 
nnnwro rle <uffrn.gios; e aclo ron ' inuó será A1 t. '!R. Os 111fltnhros rio:.; lrihun '' es f'e-
pro ' l~rnado vicr1-o rn-;i,Jen t.e d:1. Rep ·1blic:1. e rI:r.1Ps S'm1.o tirados· de ent1·e n;; j1iz ~R CiJ) ~ ~ 
!'-"''.d·! ·nte do Supremo Tl'ibu:1al t<e,[ ,•r;1! o craes rle urn e Pntro firo . rnm m1i; , r]ri trflS 
c1rladn.o <Jfle para isso tive·1· ohlhlo o maior ·, n ~)nS d:'' e:uH' ·ich; rios arlvnQ.,ti\o' rlisti.nctos, 
111111181'0 rl e votos. :on: ma1:; de qn ,, tro íl•nnr.s· de· prntictr, e fins 

A1·t. 2Q. O porl"r exe0'1 t ivo seriL exerci lo § 7. 0 O§ 6° do p1•ój2clo. .Jnri,consultos nol.aw'i.s; 11111 · do cn rla mn ni :i-
Jleln .Pl'esi·l "nte r\a, , R,ep11hlica, corno prirneim § 8.º Em caso cio e:np<tte deci1lirá. a sorte. pin; .esr.olhidos segundo o mr',1110 prncesso 
rri;1151otn1 Jo-,. lJc3fo 'u lll"'IJlO rln g·overrr o, a.n- .-\ ltrihnições elo P'id 91, execu ti.vo <l.il te1•1or, e ;1ppr.:iv ·do;; p1lo gover·no rio estado'. 
:x i lia. 'o por ci11 co mi r. ist.rns, A ta 1 1 to~ secreta- . § O art 57 do projecto . . 
ri 'l" do ovMno qnantos seJ· im iweci~os p:irr.i Art. 34. O nrt. 47 elo projecto co:n as - \ t 4n "' 1 · 

1 f 
111nrli fic1(,'fJOS i11i1 1·c.·tr1',J S. 1 r · "· 1~ 111 cnc 1. ·mnni~ipio hnv<'rá nm 

'Vfl ,1,r 0" 1 '~ 11 ·1 ccnes ,g-eraes em que :$0 moni- t 'l 1 . 1 t d . festa a viria de um povo. . '' § I ·º ~npp i· i mn -sr:i a 1n lavra snncchn<'i.r . ~llJ IHl '•. p~m ·!11 g~.!nr>n °. e ecistio Llns qnes'.:.. 
- , 1 . 1 ,. - § 2.º Sn "1Jl)r t'n1 ~ .-SA a l) • lavr~. rl". 1111'tt1·1·.· 10 3se1111w1me11·:1. rn sbncia. " . 
~ 1 " ::' n 1.J. 1t:i e iJ t; 1 ·1e rio !!'Oirr.rno, no~ • " - ' '' ~ 

ca so rle,.imp .. rJi111e11to. es 11 cce·lri- lhe no ie·ra.lt.a, § 3.º Accr,~s :ente-se- ou desig1u r qnem o . OS e~rgos rle_.íu izde. r!il•e;t.o e de j11iz 1üuni-
o pt' fl,WIAnte ,lP Snpr," no Tri 11nrnil Pc1·le:•,1I: e:1:erç 1. , . ?ir.ai serw o~ ti:los i1or c.1nc111·30, p3v111it. • , Ü 
JJO irnperli1 nento. ou ['alta. des tA . 0 presirlen tn § 12 .º Snhstitna.-se a palavra,- appr0vaçi'i'.l fnb11n a l Ferfornl, sendo nomeados aqúelles 
do Se1rndo, e nn, folt , 01t impedim.mto dtiste 0 'Pº" esta pt'Op'.lsta. , qne de1'dl11 melhores provas. . · ·, · . · "'' 
prHs irl1, ot' dn. Cnmat»t. D1s ministros Attrib11içõJ3 .rlo Trihuna! Snpremo 
, ~ 2. 0 Sfi.n rnrj'1isitos rs~en ciae:; J1ll'i1 ;;er el oi l , Jl l'" i'l"•ite lia H.epnblica, chefe supre· ATL. ;:l:-i. Os mini stros lo Estnrl0, em nu- Art. 50. O art. ·5g rio proj::ic.to e seus pa-

lTIO do· governo: 1wwo. àe .cinco-o elo exterior, o cio interior, ragT;ipho i, com ns seg-ni1'fte3 alteraçõss : · 
J .º s,.

1. 
r. r·;:zil eiro; · o 1la.inst1ça , o 1!:.1,s fi.11a.nç:1s e o eh milich são 1. 0 A s·rncção dns leis; 

2 . º l~sta.r no ;.ro:;npl "norle to lGsos dir.oitos: allxilia1'.1s do cliefedn go verno, qnri pre.3ilern 2.º Pro~"ss ·ir; .etc .. ri, b, e, rJ,, ~ . accl:'E)sceu-
:1 o 'J' r.•1" •hrlo prov.ts ele capacidade mot·a l e carl:l: nm :1. nnn ;1'1:" fu ncções gerae:> em que te-se - b, e, cl, (, g, h, clo .art. 59. · 

intelleclunl. · _ .se llw1drt a admrn1stra.çi'i.o da R.epnblica.. · 3. 0 0 ![do p i:ojl'lcto. 

At.t1·i1 1uiçtj }s do~ trihmrnes re.ieraes 
' , r·1 . ,,u O rheril snpremo.r!o ~ovemo oc- Al't. 36 · º' mini; tros. C'ltno a uxil ia i·es . eh 4. 0 O Ili rio proje8to. 

cu pn.r :í o c:i r g·o ex0i'c mrlo sn :1 :; rirnci;õ:·s. po r in ne·lita confi;i nç · rio. ' ch«fe. occnparão os 
e::w •çn •le r.inco ;: nn os. e u:í.o 110,]Prá sr-ir r t'- ;;en ~ C'.;.trg1JS, f.l 1nrpmnto a. rne reon· ,~ m; nã.ri po-

. '~ad o, . entretan to, Sr4l' ernnefü1J0q· sin!lo me-
?l(•i t .., a11tes elo d ecurso de dons pe1·io·lo .• " rlP{t nte proce.;so, pelo SU [Jl'emo. Tribunal Fe-
1g n fl R8. d l 
· ~ 1.0 n vir""-P1'"'ir1Ante qr1e ori:1111 ·1 r o c·1 1' !2"' ) .J

1
ra t. 37 

1 
•• '· .· .. \r . ' • nornpAtr•-lh"S i11forrn ne sem rwe. 

prn
1
• m;1·s ' ·" t

1
.r:" :v111"s , ~r~!ll i11rr.,rri1pçco. n'ín ""!11 a n1:1 ior ;!t\" ni~ií.o A fi. ,l·! li 'arln. ll.'1 (: hrii~ 

po . "rn ,:- ri· (i _e1t11 p:.1 1·;1. occnpal-o no 1ieriocln 1 · t 1 i1u :1 1 ·rli'! lo. .r ' Q''lver :rn. fl' ' l '~' l .. 1.-11 ·;;01,re :1: r11 1tr'chn. ri"~ 
§ '2 .º p 1 1" • ":; ir] ,~ 11fo 1L1 J\.r>p1 1 ' , J i"~ r] .. ix:rw~ 

0 
11 '~o-,io,.;. '1"·n11 ,;Alh ,iJ-n sob .. e ·n 111Alhor u.rrrna. 

· ' ~rwn i r '' rnf.•1'An,lar-lh •o, nc t,.s. 
C:ll').!' '1. Jt"HS'l il' ln O • "\"l"CÍ~Í i r] 1< f1111r;çiie ; h·1r:1 
ri •;P ll Sll r.I' S:'Ol' . ill1Jll'f'Í1 rivf' l:nP11t • íl<I lll ' ' " /ll (I ,.\ l't :lR. º' ' llÍ 'liSh is ~iio rr>sp111~» VP. i~ 110 " 
cl'.1 r·m 111 " t"r111i :1;1r n 1v·:1z 1 rlo sPn 111 ,., 11 h to. s ·ns a,..t.,s. q n ,~r Jl (fr~1 11 t 0"0 Co11 ~ 1 'es o Nacio-

p , n,,,J, qu ·1' 1)er 111t.e os.trihnn ;ws . · 
'· ~ '.-'l . 0 N:l .,iJt;1 on i 111p ·d i111 A11to rio r !eitn:· n 

~t1 li ;tit 1r it;ão se fat\t 1103 termos do § lº do Art. 39-0 ~ rt ." 49 rio p1•ojecto. 
art. 29 . A,t, 4rl- '« <« 50 « « · 

Al't. 31, O art. 42. Art. 41-(< << 51 « « 

Art. 5'.). O art. 59 e ::?JU3 itens , tn3n03 
'. b, e e d. 

Di ~i:)nsições geraes 
; A rt: 52 . O. rio ler j u·'lici 1 rio será re,,.ularlo 
'pfJr l" IS do Con ·~·resso .~:l!·IOnal . e d:is nsse'm
hlé;t~ do~ e.; ta.dos, n·t p1u·te que a este3 com-
1Jet1r : 

; . ?L. 5~ . r)s me:nb;os do Tri h11nal Sil pre-no 
~: ·tao p1lg.1do; p'\J ,, :-i·~narlo, º' rlo · t i ibun:ies 
f e~forae;r pe l ,,~a;;.;nm l ilé l8 do,; r.s t>1 d s, 13 0 , rios 
~r1 1 ,u_1,i : 1es_ ''.~? ll ! CÍJr:es, b.em corno . os juiles 
·1 vqb.is,. se, ao j ulgi.1,do3 pelos trilJuua:es fo•. 
deraes. · · 



~ . ~- . ., ·: . : . ' 

§ Q~ ,m~g;ist1~ado~ sIT.ô ioar;io V:il'êis, o sú. , . 1~r t. .. A familia é a ·1x1se da sociefadc ; 
pcr1le1·ao .o::rsen:> cargos em v1rt u~e de seu- c~ 1~11'.e:.~ po1" isso ao Est ttclo l'i:lguÜir a··su:o 
te11 ç 1.. . . Co1nu,_,w . 

§ Ven~erão snl 1si1 Íib ·r1 a t r .rrin v:o : o) JnlQ § !. '• :8st'abelece-sc n. famili 1.-· ·po1' 1m·io_ do 
.Con .:; 1·e;:;so e p •g'·i pJla l{epn :. • li~~-t :.t0 3 m.·rnhr 03 co us 1rc'o. vo\1.l!ltnr io rrntr e u 1 ~ hó_1ie1.n·_e unu. 

· do ;i:1·ili11n11l s.nvr,;n1o: ú) \1'!hS <t$s"m ' rl é:t~ m11lllur, C•lebra do (J ll::t au tor1chule _civil, pe · . 
dos eitarjos e p:o.~o p·3\o so:1 g:ovet' 10 :loS r.>11h te.i te:mmilas. · · ·. · 

. mo:tJiJros . rl os trib\iruti.:; fo ! Gr•:üi~ . e j li '.C:> § 2. 0 O· c is un e to es t::i,11elec:3 um laç 1 de 

. ·a\'t}l::'OS j e) [JBlas . ca:)l'U':!S' mx1 ni c i ;y 1 e~ 0 lllli:i.o vit d icia, parpctu ', e indbS•Jl.vive\ entre 
: p·1g ·" ~ · po1" su:1 · n.rl1r1i.:ibl.1' ,1ç:i.o aos membro·s o \1 0111 om o·,, 111 1t\\1ee. e c1"0' 1lir·e1to; o rlove-· 

.i do tril,Jnn.al :1mv1 i•:ipnL ... , . \'(>S rr:iciproc0.;0 p'1ra 03 c0njn,ê',·es. 
-Art: 54. u a1'-t. (iO do ,prc•j-<cto . . 8 3 .. º A qucu r:a. :;ci :>. nto o oonsciontA rfo : s"~ 

' Art. 5'.:). N 1O t'ga.nhai:ã1 do pl'inn i1'0. Tt'i·. dfriilo> e dev:, r·03 pó !o 1lcterminar a l'llpt•u>:t 
li:rnal Supremo poderão snr n.dmitt i fos ós rLi hçJ llJS cas )S e , pelw Càrarn ·p1'evistas 
lJl!mi~ir"s do Supm:1n Tri lr un·d cl(l .Justiça em lei. . " 
qu ·~ aclnnd '.l -se n:is cJndiçõ35 exi gidas, q · u t. Aos r1ue o qniz.13rom, é li l'l'o o d i" 
quemun. r<'ito de d:ir ao c1s:im31Jto c'. vil a sancç:i.o 

Ti tu lo 11 re i igfosa, bem como aos , (rutros actos ·civis 

~,ir.~ .. 5G. O osbrh~ como a 11e r~oniflc~ç~.o do 
· u·11 ·povo, d·e-rnn me:11bt·o r<' a l q11i:i se ci'oa .no 
_seio d:t nnr;:io b1'azi!'eira, tem oxi:rtenciá prn~ 
pi:·ia,' nut.r';no:nn.. -. · 

i\.rt. 57. Qarla. _estado, etc.,· o 11rt. ·62 d!.J. 
reda.cçã.'o piira 2•, di $011s ~i10 . . . 

.-\rt. 53. C-lrl:i éstado. t•.rn1 o d.ire itn tJe. ror
rriar _ 111na ' lw:g.,1'd :t fi e tropas r'' gnl.'1;es · e 
aquéll es nue con'finaní no mtir no·forão a1:pa-
l'\l l11a r;pr•l ç> menns, .1ffn nav·'o nr'marl,o.:., · 

Art. ;59. ·o· t· sfado·, 110 .. exeroicio th ~• 11a so
b~r~o~11 1 tem o · c1~r.eifo de ·crea.r os orgã.qs )1e
ces-m,r1os.ns .funC('O ''S '(]U i>. teem por finl mn n tet. 

· :l " d rliL i l'llorii :1 sómetitB, p0fr1ue :1s th v.i tln 
.J e relaçio nos esh rlos feJoraes são as elos 
n1r,m!11·os ·ie 11111:•1. ran:iilia . ,. . . . 

Art'.' 60 . Os estaclàs 100111 o .rle!i,er rle re
~f\eitn1' o · cnmpri·~ : as 1'Pg1·0s ff precei.toi rl:1 
'()óns'i1.uit.:ão Nnoio1ial, n.do.ptando os princ.ip io ; 

: nelb e_;tatnirlos. .. . . 
_ P11rvgrapho3, ·Art. G5 e seús, prti~agt'i1Üho3. 
. · ' · .' 'l'Úu lo 3°.rpié '11as~ou '?Jal'ct 1fn -·. • 

. . Do 1mrnici pio 
O munícipio é prira· o Estudo; o que a fa-

mi lia é pnra a socieclarle. . . . 
Art. ' O 1111111ici pío é o inHo da virh ~o

cial: deve .;er livr.~ ·e a·1toriorno no exOl"ci io 
d:i.s f1i1H;ÇÕ33 q11:" lh'> sn.0 pi:i .~11 \ i : l]'il~. . 
•. _Dev.e !Ar ,um org~o da su·:L v:on t:1rle-é a r::i 
in;1·rn \lnh icipnl, qu 3 · deve s1;r· el13ctiv.;i. e .se 

. <l i l'idit•á em tluas parle3 : uma prov2dor.1. Ó 
· outra 0xecutor3. 

A' ) 'ri'Iiiê ii'tt cabe o rlit•o:ro de ÍllíJ.Uir ir cl>i~ 
n ectis~icl :i dei nirrnicipn'cs - man: 1te:1çiio eh 
·vid' 11'03 n1uoicipioi ,meios rle virln, con1wr.i,çiio 
.-1,ostrncçiio, vi,1ç\íl'-policinrnc·1to; ,i sr.g-nn ·ln 
00 11,1~ .J t~ por em.oxecuç:i.o os preceitos· d .. Lpri-
me1ra. · 
· Creaçi.fo, pe 1\~epção e applic 1_çi~ rhs r.en las. · 

DfENDA'S AO PRójECTO DE '•"d.oxsi:ri,urçÃ:i 
. .-F '.. . .. , •. /:. ,. . · .. .;'. -~$: f'Jí'· . 

,Titúlo 1° (titulo _ 4~ ilo 'pro}élí-'õ) ' 
, .Di3posi1;õ8S p.relimionros " 

.. Art. ] .,d' A Ro ~uhlicn ·c'dn,·t it uA-SP ·no li1'~zil 
sob"o r <'g ink n tf 1 l·ibe1'cl:t cl e. ig1rn ld·1rl,1 o frn
te1'.pi·l:1r!A, qu •é g-al':1ntn 'n. 1orh; os hrihi•antes 
do tfwritotfo nnr.ioo;d ·ü exer · i ~io p!Pnn <1 0 
~nA ar.t i vida1 lo, n ss•'gurandn-lltes n. in Yiol .1 hi ; 

> lirlade dos direitos concemenles á pesso::i. e ao3 
bens. - . · __ ·, .- . - · · 

· Secçli? primeira 
Declarnçio de direitos 

. Art. A conservnÇãO d,~ viJa, sendo, mn i~ 
do _que um diréito, um dove1· , impnsto a 

. _cMp tur 1 , e a lém disso uma conrHcão para a 
: i~c~ lisnç~o cio prngTesso , não é licito· r:xtin.: 
gml-n •• · _ · , ' . . . .. . 

§ 1.0 lncnmhe no Ê;;faclo .: resg 1rnrrl::tr. dr.: 
· fender e·nmp 1mr a viria aos · inc<1pazes desrfo 

o em bryão "º d1-•crepito. 
. § 2. 0 Ninguim1 _póde sei' oo nclemn::iclo a 

mOt?t r. 
. § :~.· São prdhibitlos os c;1111ba'ôs singu

o·nl·-11'PS 
::- §. 4.·0 'rorla,s n~ qn slõ·'S int1wn11:i , qner 
en,trP estado~, ·qn e~ .ent re inclivid11os, r1.11e ~e 

·. n:'in rrs"l rnrn amigavelmente, serão decidiLla; 
- pe)os tr i unaes. · . · . 
· ·,, §. 5.0 . N;:i;; ·externas só se recorrerá. ás ar
mas, depois de esgotarias todos os recm•sos, 
incl trsi vo o a rbi tr,unento. 

d n rida ·soci:t l. 
Direitos pnli tic0s 

1\ rL Sã.o olei t .re; os· cidarl:ios lirazi- . 
leiros, emancip·1dos ou que S'L manteem tt 
expr,mns "proprins, no gnso plenq de torlns 

. o.; dir·e itos e qno pn.g\1 111 qualq1rnr contribuiçio 
' r.l irecta. 

DJveros dos cidadãos 
1.0 .Ar.at nr ·a. ConslituiÇão. · 

7 

· 2.'o l\b ri ttw . a fórm :i do [ ')Verno. 
3.~ Cu1npdr as leis e ube:lecer ás au t9r:ila" 

dar.IPS legi tim:1s. ·· · · · 
· 4. • Rxpr~er com in tciroza os c::irgo3_ ele ole i ~ 

~:1,} po1nhr. 
5. 0 Pre~tar-se ao serviço militai; ele t erra é 

mnr. , 
· 6. 0 Ho:ww· o;; prin r.i pios . tln. fraterniclarle 
1111ivcrsal, s'•nd1J " se1ret'o oomsi2\1 e .toLer,wte 
:paí·a os 0 u trus. . ·· ; 

'l'ittilo qil into 
Disposiçõe.> geracs · 

As do pt'ojéc t•i omend ulo.· ,, . 

Disposições transi to1•ias 
!tktú idem. 

Dr. Pinhefro Gae:les . 

' 

. Ar t .' 63. S : 1 hs titua - se _:~ p:<los seg-u intes : 
Art. As ter.ras devolut :s. são d0 clomi-

nio ·l:t Ui1 ião, qu e por lei rio CoDgre>'so. dis
tri huirá. a nS ASla ln~, dentro cios SOUS limites; 
c'e1'ta ex te nsão 1lol\ a·.,, seb u. cln.usnl a de as 
de ·11iu·ca,1'e111 povowem. e colonism·em em. 
rlP.ter111in:1rlo prnzo, devo! ve nrlo-SP, , qua.nrlo 
e..;t 1 re3alvtt se não cumprirá . União a pro.;, 
p1','erlad o cedida .· · . . . . . · 

Pnragr;1pho unico. Os estnilos ondri uão 
_Axbtirem terrns devolutas ser'.ão compflnsa·
_do; p.,Jo morlo q1re o Gong:resso . onlinario -de
terl'n in" l' em !ei especia.l. _ _ .·. _ . . . 

A1t. As .minas situ~.1hs nas t<'rrns rle.:. 
volqtas pert.enc0rn á. Uni ão, ns situarias nas 
f,.· r r"s rios esh rhs nn rl1lS p •l'ticn ln.r ···s perten
cem .no·s P"O PT'Íet-irios cl:t s11p;1rficiP, 

· .'· Parag-ra.pho unicn; Um>1.: lei · ª'Pflci;ol l'e
. ,rerir toda' a nírrteria das con céssêle~ e oxplo
rnçõr.s. 
. S1l 1 lns s0;sü3,, 26 de J:111e:r0 de 18\Jl.. 

T lrnocluroto Sou to. 
Dis pnsiçõ 'S trn nsi to:·ia.s 

Art. O Governo Federa l p·1gará a.s cli-
vcbs · l!ontrahicl •s pelos e3t:1dos ( antigns . 

· provinciHS) nté o dia 15 de novombl'o de 
IR9 1, p0dendo desde j á rea. listi.1' qua.e;;q ue1' 
opernções ·para isso Dflcessnrias, e ficando -os 
·p·s t11rlos ex0llc1\1dos ele toda -a res ponsn.bi.:. 
· lidnfle. . 

Pa.rng-rnpho un ico. Não se comp:'el11rnrle 
·nas divi 1lns :i sn. l1'1Hr as .i:r:mwths d,, j11ros, 
.snhvençõe3 e outras obriga\ões vouciJas. até 
oosrt data, · · 

S:1h~ rlns S8S3Õ 'S, 26 de janeiro ele 1891., 
~ Tlleoduret•) Souto . 

ADDI'l'I>·o 
Art. 02. Accresceni e-sR : << -\os o~tivln$ 

romp0te Axcl u~i v:1 montA c1otrr111in :1 e na::> sna$ 
·co11>ti tuições e leis n.,; incnmpati bili rlaclr>s cl ei
·tor 1es p:.r.( o carg-o de gove1'1J ·1dor o qua,,s
·quer outi-c.s reluti vi;s â sua administr<1 ção 
interna. 

Sala elas sessões, 26 de j<lneiro de 1801-
Theodureto souto. 

. . ~61 

D isvos ii~ 'iãit rq'.ÍÚ~o t~·as 
, Arts. 2° e 30 . 

S u p prinw m-se. 
S·11a das se~.,õ J.<, 26 .de jmuiro de 1891, 

-Theod ureto Sout.i. · 
A.icliti vo. 

Art . O Govemo · Fe.lel'al !'esifn.tarit ou 
convertr:»ró. to .l<L a _clj_yi .. lp, e :..:t.w111i. C>1JJSo li larla 
prov0nien t 1~ dos dive\S03 0111 pl'e:;t lrn ·s co11-
t t'<t' 1i j s ll :1. 1•:n1·op.1 i\til 11 di a [1:,'d 1-1 neve11ll1ro 
ris 18.)IJ . clati da f1111oh;:111 da ·Republi'ca, 
tic.11Hlo de -" cl e j it auto,.is elo a. i·e;disa r qn 1 e~
qnet' opet'açõ<is qne ju • ~· i; becoi:isirhs para 
<L ext io1:çà.11 d:i.s re;:;11ecl iva · 0 .ll'<g<tÇõtH, ótl 
pam a SUD conv0 e:;ão • ao ma =s füvomvel 
ty pO. . 

S da ria;; sessõ~;;, 2G ele j<tneiro de l t 91 . -
Th 9oclureto ::lo ntõ. 

li',nenrla snbstililt iva 

.A osar l,.s. 2-1 e .2Ci · 
SuhsUl trnm~sc pelo scg·1Jinto: 
Art. O Congre . .;so·,. em lei ospeci:i l, clec,lit

rnrà os casos· lle ·incoirip:1tibiliclade e leitor.11 
o parh.rne 11tar. ··· ·":- ·e '_ · 

Stda rias S9S~õ .is, 26 do janeiro de l t;üi .-
Tlleodm•eto Souto. · 

Emenda '. 

Ao art . . 28 . 
Supp1·ima.- se as p:thvr:1s : 
Da di.;cn :;~ão dos proj ecto3 olfüt'•.C ({J ; · 1ielo 

poder executivo . · '·.· ... 
Suladits s "s..;õJs, . 26 cle ·janeiro dct 18\J l.-

T he:J(lue<::to Sou to . · · 
.'fobstituli'ons 

Ao ::i rt. 33' § 12 

. A::it~ris:w ? g·nver110· ~ , rl ec,ht.~'::tr i! guqr~',i, 
sumo p·r0fer1r. o a r iJ 1t1·,1mento. ... - · · 

.. Sdfl. das S ''~õ ~s; 26 de janeirq deJ891, -
Theocl uecto Souto . ... ·,. . . · . 

Ao art . 38 , §'§. 24. 25 e 26 
Sub3tituam-se pel o :>eguintG: 
§ ;Z;{ ri.:~rebir as leÍs ~lefi s, criminn.es, co111~ 

'li'l erci;te3 o ' í:n'ci q:i~suaés · '(la jtÍ:;ti.ç:i ·: fed·era. l, 
assin't como ·sobro a u'1t11ralisaçi\o e· im11ii-
grnção . -

Saht · das sessões, 26 .de janeiro de 1891 .- . 
Theod nreto So uto . · · · 

. Eme1.iclas âs clisposições. t1·ansito1:ias 
Ao art . ·1° ·§ .' 6° 

Onde se rliz:-e· separ;\n1lo-se, <:) te • • ate ' o 
fim; -. diga-sa: .. e agnar.fanclo a co nst it11i ç5o U.os 

. Esta.dos; enceta rit· o exei'cicio r!e suns ·fttncçêiss 
.or·lina: ias 11 0 d·ia 15.tle' .i'Inhó de l~IJL" • · 

Su!1sti tun- se o art. 2° p,•io :; egni'lfe:' 
As assnmb lé •S consti t 11 intes dos estarlos 

rcnnir-.se-h:i.o qnarenta, cl •ns, pelo m1'11o i 
dep·iiti d :~ promulgadt a Constituição Federal: 

Sn pprinin-·s.• ó:apt. 3°; __ ,, · · 
S:1 ln das ses;ões, -26 ,d J. janeiro de 1891. -

A.rtlrn1· Rhs - p,n1ln G<1 imarãos. - (jH
.. veirn. Pint0.- Dúão de ·S . .. M(1ros.- 8 . 
r.n.mpos. - -P:inlino Ca r los......:. Carv11.l11:d, '.-:
Mnr.-;n.- A. M01roim drt 8iJv,l.- A11 µ- 11sto 
rfo r'reitas.- Glicerio.- E. "W;ind·mkolk.
·Prisco J->11r;1iso - Rosa Junior.- S. Med l'arlo. 
J. ·Retumba,."""' Frirnci>Cll Veig;t . - ~fan >Je l 
Fulgencio.-F1'anciB~o R:'ibe ll o. - Carl0s Cha· 
gas.-Paes de CarvaHlo. -'-Serze:le llo Corrêa. 
- B3 lla1'l11ino Carneiro . - M. Bezer-ra.-J. 
J . Seabra-::.._Leovigildo Filgueir 1s .'- Anfrisio 
Finlho. - l\fatta M:tcha.r!o.- Pires Ferreira. 
- Pedro Americe.- lgn._: cio Tnsti..- J. L • 
do So1w1 Coelbo'.-\foilo'' l-Frn.ncisco Maci1n.do. 

--Jo .. qnim S 1r11i ·nt,). - A . 'Milton. - Adolpho 
Gordo . - lndio do Brn.:;ll. · · '· · 

(Jhrt . 2° seja nssim r erligido: 
Cndn. urnn. rb s antig·1s províncias formr\:l'â 

um ·e-:t rio e o n ntigc r rri m1kiriio nentro con
stitnir·á o Db trictn Fe lel'<d . qu e p: .. sSR.l'A 1, á 
c•it rg'.'l'ia d·~ r>stado, lngo · qne o Congresso 
jul :me opport una a . tl'ttü.,ferencia drt capital 
da R1~pn 1,]ica . 

· P:1ra g mpho unico .. Logo que r s;:a trapsfe
l'r>nria ·for ·cltelihora.rb, s8rá; a cnpit:.d' C$talil.e~ 
lecirl a no r> la.na !to_centrn:l rla Republica; pH:ra, 
o que fica p•wtencendo á União 'm\m à1'e<t ele 
400 Ieguas quadrad:1S' ne1le si tna:da. · . 

Snppeima-se o nrt. 3°. · 



-i. {\o art. 7° § 3' t ]G - rM~1. ~i.1ó ... 1·ii Mto. o r.ece11s3<:imeuto ·d'.t .J?JP<l· Ao .ar· . 1 
Accrescente-'l,e : 

- - • ! 

Nus actos e ucgo::ios ih U.n;ão.-
. · · ' ~}.o ·art. 9' 

A ~crescont r-se :· . . 
·- § 5 . 0 1' , xa~ 1.le 'se1!0 ·no:; ne tos e:nana '.k'1 

· em."n :goc,io:> de 1s tt1 éc::momia. 

· · lnçã.o, não me ·parece regular rec n 1me111 ar
. DJf!9.i2> dn:s p.::ili:cvr<1s:-C0Jg1'e330 Nàci\l:rnl .rn ']IH~ dl e se foç.i .iá ;_ ;Já temo, pr:ec](\i~nt.3 
-accresr.ànte:-se-r:~:·n r egr«.L . · . . de c.1,: li :\J '-S '~ ·o ret!e. u.,o iin.onto jH.p" c.l i :'i1cul~lad~.3 
· (H ct V«:uclo C<t~os i"l ll qnu o pv!.lr le:,\h ld i\'O liinuceira~ do T ! i~:; : n :·o . _t:' p5.;~i\r .] !, _ s:11 •1:) 
é exe1·cicil! p11 Jo _ CoJgre,~o , i11dep~11 l0:i to ·. ·prc>v c1.i·d, 11110 d..i rntui'.J te:.i- l,i :wns i-;OW? d.Jl
rne!lt-e"lfa ~alicção do l:' ;'eõir.l ,.J11le 1L l{. 3:>:.1 1l1c :, iicuLla", leo. i:npo;i<l') ,1. rnes:rnnwcu.b, eyor 

e UJ!'cée coi1v rnit:nLJ a. limita;;fü> prnpJ ..• ta) . b~o c«;ú;iorno na emeiüht o rl1re1Jo do Gun-
• .füt l<L elas :5Cosões, 26 utJ jàueirn de 1 8~JI .~ gres ;o de ~~p çar nrnis 0 r;e~cn:ieainento. · _A 

·' Ao art. 17 

On1.le S3 diz: pnrfoi1do ser p:·ü rn ;-_1d ', L\Ccl'C· 
s0ente~se : adiàdo. ' ' . 
· Accres'cen te -se no f)m do arlig·o: a pro-

1;0,g· iç;'i°o o o açlú :nento da ses;ão dó.Congi·esso 
so l10Ll•wão ~ir .·d ~_t ê,ri'niíudos por dcliberaçilo 

. do · ~nesmo. Q_o~igre.ssQ. 

, . . .Ao ftl't . ~·J 
· si.1p,;fi°JT?t-:~d · 1a ~1 1àvra - igi:a• : 

, .. Ao rr~. · ~ 8 .. 
.. P ,pois da 'p'a:à~:;~ .'.:'.::.Í1ilêi_a'ti ;a -- accre3cen
tc-i<J : c'o atl'inm'eh tq tlu 'Mssão ! eg i 3 l a~iva -
e. o rna i3. como 'está. no project0: · 

:Art. 3'3, púng-1:0.·r\ho 
P1;Ôt'0g~1; sÜas ses~õjs. 

,_. ~ : . · Art. iÍi n.. l O 

.Snpprimam-se '1S .palavras : e pr'vfoga:'-1'11 e 
a::.r·sessl.ies 01'<1 mar'iâs: .. 
. Sal i, das ses;d2s, 2.ô de janei1·0 rle 18.(ll .

Al' thur Rio3. 
• h. ~ 

Einetida 
Ao l_lrt. 33 n. 2-l. 

Accra3ccn ta.-SA o seg-uin lo: 
Codilical' as l·eis·civis; commerciaes e cri: 

mif1rtes da Jte.p.11 !!1 ica . . . .. 
. . § 1. o Nas léiS" pr'ocê~sHae~ da instiça fede

' rai.: e Ii"S rios é;: ta'r.los, ser:'í in'il ntiifa . a. insti
' tu)ç~9 dp .iun' : ;• 'ctí.iq J11lgam?litô ,!'0r11.o su·b~ 

- nrntt1dos os munes ·co1111n11i1s, pel 1 fo1·h1'.1 e 
ex .~-'ptuados os casos que· ãs leis clétermirLL-
rem . ·.• ·. 

§ 2. 0 'A Ms1mhrt\â. Le,iishtlv.1 de qu1 1.:. 
Cftl" I' r!m f·•slnrlós jJfi;J8rfi re<\ ni~i tnP tlO CbÜ ':\Tes

·~ SO 'ijaciq1ial ns mo:JificaÇões que j11lg .1i n~ ces
, sario faz13reni-se nos <.:odigos q ne se ol'g.111'.
. s.r. m. 

o tXa1.::; r ess0, to:m n -to · co::il\9cim.'.Jn lo ·iJa 
- ,-1'/l tll iSiÇfi.(1; . 1'03QI vera CO:Y.O · lln lêa der 111'.liS 

co;reniente . 
~ ;,1l : 1 do: SS0 S,SÕ3S, 26 cfoJ1L) GÍt'Ot.b !801.

Vi.p.j\to rfo ~1[ R'jeifos~ Vir;ri ! jo Pessoa..:..:. vln noel 
F.ulgancio-F'e:·1'eii;á R:!1be llo-Prisco P.1raiso: 

1 .;.:.; :·\ ntoúih dr1 F .. ri 11. ~ Ch t~g·«1s í,ob'•to.:.. uí ·b·t: 
úo .\.far~n rid es...:..(:e3 :ir Zain ~-Corr·êa Rohêl io. 

·· ..:.....é ·~h M 1clnrlo:-Santos Pei;ei ra.-0. ·Ma
nhã>s ·B.1rÍ'<fü:> . ..:;.Jo '.i rjaim Broves . ..:..:.José M;L-
riti.po'. · 

Ao ar·t. f,o 

M1 Utl rpie-se.a.:;;fün o ar t ; .G0 : 

O (}')verno Fed Jra l s<i podem'!. intervir no~ 
• e;it:iflns: · 10, 2~, ~ó 8 4° (cb11io está. nó proj e ~to) 

. · it:ccre:i r-mt;rnclo-se o SPguirite: 
: '_, p;ir;1gr.,1plrn ii:1icó. J';m hnso a!gnrn, poriím; 

·. inü1rviril b mesmo govor1io ·nns qnestões pe-
,' culhr»s·rlo> es t;iclns . . · : 

:(Pe lo Ii10dô por. rprn e:<tá rérligido. o. tir t. Gº 
do pr·ojilcto, pa;t•ecr. riu e, nos cn.fos i:Jel 1 e pre., 
vistos, 0 t~ovei'irn [federa l p.ó:l.e intervir tl té 

. ·mesrno n'is. í111As ll.ies pP.culia,-d flo:-; · e~ta.rlos, o 
. qnc; pans::i , nfi:1 lho devti ::ice p3rmiHi.Jo em 
. 'hypotlrn;;e ttlg- nrn:i). · · 
'. Sala 1.\flS sas;;qi3.:i , 26 de janeiro do 1801. 

·-.,....Fr:xncisco Veig,t.. · 
· • AÓ àrf. "fo 

' ' ~9 11. 1. siwri·iq'Í_am-se (por innteis) aspa
liivr.ts-rlA proc 'rlenc)a_ e ;tr 1nzAira.. 
_ 8·1pprimche h!hbem O § 2º' do mesmo 

; .art?.- 7° . 
· ... ( t:1:1i.~:i.ndo-sé ela Unii.'io, niío pôde hn.ver 
, in1"t'J . ·l'tação _ sini'ío de rn_efü Ldori•cs . estran.:: 
, - g0 i·~ .s; (.1are ':.~" pni.~, rl,esne :e.s3.,ria. a decln.
r· r~ç}o. :Qua9t9 !\O_CJU? é dotermii:iar:lo no §.2° 1 

pn:'rece irnpr,.ticave l, a menos · que .a Un iãQ 
_. t imtuv: e_3p1.lha ·lp por tor.f.a.s.: as .loci].lirlnrlBs do 
. pai.,, um ex_ercito de fü nccionario.> adminis-

tr,1 t~i .vos e ju:liciarios, , . . 
~ $::i, 1.~ d~ s sessõ13s, 26 de ,janeiro de 1891. 

r-}'rancüico Veip-n. 

Frn.idsco Ve"iQ'a. lunitúç'Yo d:) tHuúer·o i.:mi.x trno do . deputmlos 
·· · Ao art. 18 d 1 -pa eco fL11JCLt1'-SO órn l\t~õ-~S . "? ore e:n po-

R~dija-rn do 1110:10 seguinte: _ litic.\ c ccoJo.:·11'.c<t da m.10r .. 1rnporLtnc1~1 . ) 
A Can1a1\t . e o t>eilado tral1n..lll'.\1\t0 s2pa1\1- _ S.tia.das sês:i:Js~ 2G. do jcwoiro ' .. 'l;; _ 1801 : .. -

dame1He e eri1 S3SSõ.1s 1mbEcris, <] uanclo o con - · · 
trario não .. re3oh;erem. Fi\IUcbc~ Veiga · · · 

Só tlnccio1rnr:'io comp:trecoado a mrtioria 1\0 art 20 
absoluta éle s:ms :me1 111Jros. seni.h to:h1s ns Ro.llj-'.l~3c ássin1 o art. 20: . · _ , . 
deliberações toinact1s pela ' m:tióifa tlo:i p'c- o S<Jt1::i.clo compõõ·Sa de c1Jadaos nas con-
:so:itcs; · · · diçõ:s do nrt. 2G; e'rirnllmero_ do 13 P:'r c:y'lit 

· Ao p:1ragm.plw unico, n ... 2 · ostadci o jielo Distri :to l':ederal, e le~t o.> do 
. D?f-Oi~ ua~ ··p :llal• r,ts '- '.t stu mesa -accre~~ mesir!'o mo to por qJ<J o s5,o º·' dep;i taJo3 . ;' 
Mlitern-se as segliinto"l- guar.lada, . quanto ( Í\ 01pen_d:i. propost'1 .. '.t \lSté e ~rüq:o ·é con-
ap Sem1do, .a; J1111itflçiiodo art . 31. seqne 11c1;t tl:1 pro[n3t.1 a1 art. 2:J.-) . 

(N:i reihcçã..o do al't. 18 hoHe manifo.sto · -- · 1 • ... · 1' lS" l °S;tia d;lS S•?.S;Õ83 , 2G (e j<tllJl.l\) ( 3 . " . eng"1110 . .· . . . . . 
S.ogunrlo clla, .casos lrnvcrfa erh qne,a m·n; -Fr,inc:~éo Veiga. , 

sim pi.e:> decbiio ·'\Jrecisari t eh. 1rn:t"ni 1ni1Lv:l11 Aos a·1~1 igos 3:1 o .34 " 
doo \'otos pre;eute> -par,1 pre\:alec2r . N~ :lrt .. 3J ~up i"ri'nn~se"ti p •!avtii--pril'ali -

Scgundq o arl. 31. o pr~~idet\tc· tlo Si:n do 1;::1)ncut~ . Suppi ·.ilri·a..:.~e tam lie\n 0 11: 25 ,' por 
é(l .vjce -1fre,Mente lia H.epul>lica; ao ::>enado , .1 . 1 '(i . · · • · b 1· · 't t . 11 - i11u • 1 ,áv1~ta•o.u . , ;;i · , .. · ..... 
pois, nao ca e e eger o seu ]H'e;1 . en e e 1. a 11 No ar t. 3,1 51.mstitt\;iiri-s"' as p51ln.;i,ra·s-nms 
ª'· ,2ª v_'1ue,r.1.eh\ .. · ... · · ... · · · · ' · · · I ' · · · t · í · 11!'(0 . p1·iYntiv<lr11et1te....:.pe, ns seg111 n· c;: ·cnnrn• 

~ t!n. •J 1.~ 83SS5es, 26 de janeirn 1le \ ,q \11 ....... latirnrnetite c.o:ri os P •>dern~ ao::i . 'c:fü1il·1~ o 
Fra nc\s'éo Veig<1 · · cnm a «wtori.LldÓ :hiúii0ip:1l rio Db trict'o F.Jtl.o· 

Ao rirt. 20 r;i.I. . . . · .· . 
· 1lerl ij'a-s·0 a primei ra p;irt' .do ihoJo 50 . (As altril111L;õe.; o:rn:neraLhrs · no ar!. 3:1 
guin tc : niío silo rwivati:v·is do Coügrcsso_, mas .. sim 

· ilo!lc. e !lo pl'e:sido1 1t •~ da !Li publicil, que s·'.L nc-
<( Q3.doputados e sen.·)dore3, rios Ie r11n ti 1·c- · ' · ·· d l'b l · e cfon:\ oa p5,o <IS ·o L eragões l :.J JU'csrno un-

rem roce/Jido diplo:na· i.ifé nova oleiç;i.o, n:fo ·~reoSD. · . 
lnderã.o ser pres is 11 e111 1woco» 11los cdrni11al, "' · 1"<1,ro~e , p. Ji .~ , .n,~o tei~ ar))!!ca.çiio 0 pI'iv:ili
rnente, sen1 1frév iá · lic'3'11'ç:i. cl•1 sua cam 11·a, v::imeiit:J do prâj iictó q'uc, em oílF(is 1ógU.l'<lS, 
sa lvo casa de fta imrncia er..1 · cl'i'nie inatbnç:1- empreg·;\ ess:J, p:i.l<tvJ\.1 pan\. sígilitlcar e;.:.,. 
voL (O mai";; ·como esta .) olusii.o. , 

(Houve .tari1hem na re lacçi.'io çle.>te arligo . A emenda proposta ao ar t.3l é conse:iuerlcia 
ma.nife~tó engano: B;i.st L · lei ·O para. s;i com - ela tio a.ntel'ior.) · 
pi:ehender. A en•'3nda procura re;tabel cccr o . S:i la elas ' so~sõ JS, 26 do janeir.yJe IE\:Jl .-
vei'dctdêiiro sent itlo da dis po:siç:to. ) · Francb-::) Veig:i:. 
. Sal<i. das sessões, 2d de faneiro . de ·180 1 . ~ Ao § 4° do art. 36 
&rancisco Veiga . » · · · · 

Ao art. 25 
Rédija-so o n. 2 elo mo lo s igni n to 
« Pn.ra o Seúado, ser n: a1Ór de 35 n.nnos e 

tú mais ele seis de cidi1dii.o br;1zileil'O; e pad 
à C,; m :Li'<i, Dle\ is ele q :rnt !'O. 

·E3t,a, rlb:po. ~içl'í.-i, qu::int' ao temp? de ci1lfvliio 
b1'i1zi leiro, nã.o cornpre .1en lo o;; ciLl;\çlãos a que 
se referé o n. 4 do ·art . 63 . 

(Tr:itc1i1t.Li:sê no art. 25 das Cjn rl içõ .~.'l de 
eiégibÍiid. rlc para o congt·e.sso, j11reee n:1:. 
t.nral qne nello 03 tej(l. foclui .fa a de i hde. 
mai"r d.e .35 anDOd, exigidct para senndor, e 
crie está mencionucla 110 ar t. 29, menos r,1zo :
Ye lmente.) 
. Safa cfas sessõis; 2'G de janeirJ de 1891 • ...:.. 

Francisco Veiga. >> 

Ao ·art . 27 

l\fo·J.itl1ue1ú-se õs §3 1° e 2° · do mó.lo se:. 
gui1ile : 
. § i .0 O 1)<J1]1CI'O de, depnt::u!Qs ' qel'i · fixado 
pelo_ C0ngres.so , . tenrl o por bnse o rece 11sea~ 

·l)1:euto eh pQp~ lnção foi to e m:~] ele rlezéh1bro 
dc{l80J, ·em prnp1ir'ç:lQ qu i nilo · ex:ce let'il ele 
nm por se tenta mil habitantes, não ·dovendo 
'essé ríul11 tn'o ser iíi [éri01' i:t. qu.Jtro por est elo. 

§ 2.: 0 Salvo dei i_ber~çi.'io do Co~1grosso em 
~ont.rario, procede1'-se -h:i decen nalment"' ao 
recensenmenlo da pofi11!aç5,o eh . R.epni•lica e, 
:só ·a vist_, rl el le, µoper:i. ser ,au-:;mentMlo o 
numero ele depli tados, o qn ·.d, en ti'ctanto i1un:. 
éa será m•iior d e 250 . 
_ (Parece--m" eE }ei',1uo o numero ele d'3pu
taaos;mao;ime · depois qne o Congi'ésso re-;o l-

'.veu que nenhl111'1 ê~tado dê n)elio.;; rle 1111atro. 
Eütretanfo, 'como o nssu111pb1 pórl (l sei' resol
vidQ p'l ló Copgre~so em sessão ordina1:i1i, não 
Insisto ri ,,, emenda que apre:;ent.ei em !•,tis
c.ussão elevando . a p,ropol'çlo de 70 1xn·a· IOO 
m'il lmtJitnutes, , . · 

. Redijn-se o nrnfrioniclo § 4 '· dg ai·t. 36 do 
modo s3guinte: . . . . _ 

§ 4° A sancgii.o, veto, pro111 :il gação."c. pti\ili
caçã:J eff.,;ctunm-sc pm' . e3tt1~ .fó t·rh11l ú~ : - . 
. 1-ª Swicç.rç). « S11foc.io '.10 e pulJlhfne-s"e . como 
lpi,('>U l;0~11 lu t;ii.u) » assign'.1. llli:'à elo presidente 
d;\ Repu .ltc.1; . , _ , 

2• . ·vet o« Vol te ao Congresso NaCiontth'5 ; 
impnll'.lo em seguida o p>'esirleiite rlri Rep~i
fi.lica , sob .ma assiyn.awra, as n1zJes 'em .que 
/itnda Ó s~u áoW. . ,. . · ' 

31 Prr;mulwlÇrio e pub!icriçCío QF; .. . pl'esi
dentc (fa l~!lpuldiqn. dos E:> t<t1 los l)11Uo; _do 
I1r.u il-, faço · s·1"iier ao'S qne ::i pi'ese:1te .\·irem 
q1ie o Coílg1·csso Na:cionril · de~ret0u e ou snn
ccionei ( pro1rn1lg11ei, no e so clci § :w de_sté 
:1i· Ligo) a lei "(11u l'_'~,,()l uçií.o) seguibté: (integra 
da .ll:i ou resoldção.) : . · 

O minbtro da. ( .repartição com1ntepte') .o 
· faça ptil ili ·ar e execut.1r . . ... . 

F. (as.;ignat1rni do rireoidenté da Rcí)ti\ilie:i) 
F. ( « « re:;pectivo ministro.) 
( As rormu l~1 ·s dó projecto, sendo só de .pto

mul gação e. publicação e não de· sancção ex
. e! uern o p1'asidei:! té d,<1 Iforíub lca que, . e~ tre
. Untó; .é a qu0m com[.ietc 11 att ribui i,:ão de 1J.i•o-
mulgnr e .ra·(ey pnblic,Ji' as leb e re·sol1içõ:Cs, 
e 1:;to 11ri va t1 vrl.mon te, conforme· Q dispo~.to 
no art. 47 n. 1. 0 par1iee-mc,. port •hto, .q1ie a 
emendq. propo3l<L, pode, merecer 11 pprovi1ção.) 

s li a rl.1s · se,sõJ.i, 26 de j:uÍeiro tie · 1891. 
-Francisco Veiga 

Ao art. 37 
_M9rlifique-s~,,o art., 37 do· mod? s"gy.int.3 -

Nao senrlo.o lei promulgaria ·pelo pre.,ndente 
ck R~ pul1! 1ea nos casos <l.os §§ ?º O-; 30 :do 
:1 rtigo 36, d~ntr.o cl ~ 48 h0ras, ·º presidente' !Io 
sen?".10, e s.1 e.ste nao o ftznr en~ igna.I pruio, 
o v1ce-pres1rlente a promukara mhndo ·da 
segt~inte formula: . « _F. presideti te (oii .vice
prc>idente) elo Senlldo faço sab~r aos 1qúe . a 



- ..... ~· 

1 .1~e:id Úte ,vi_re11i .qqc o · Dón ;re§3o Naê1'o·nal J\ pre·valJcel' n, d i~ pos i ç~:i cto . proj ect~ , t0-
·decrctolt;e pi'ú:nulgou a lei (oii resoli!Ç:"ttí) se- ro:no.; est1·ange iro3. nattu•ali;;;:iclo.> que soh'ío 
gni 11 te . » . . _ . bnzil ei::os si ct in q:.icm:1.M , db poJtos s::rn p :' •~ . 

( Uati .a li yp 1t h 133, p~e n.; t 1.pc l o p r .>.J G~ to , a pruk::·a c·"l ll'.t1'1e.J:t) 0, n n,.n 11·lo;nr· n. pt
Lh n!J ;_,·. a,--se o_p.-'.;siden t_e d ... R :p.:1Ii lica a p:·• -1 frj;, q1 1,, rF l']drir.u-n, ~e1~ >W ; 11 :J;; o5 rli ;,e._·· ·p ·J _ 
mulg· •l' U!IU\ 101 :rppro1•r1rh po lo co1 1g rcss\ a q ue;·1, :n . \8-;:• n 11 ::1.1'.t .l o·; .na tn :•a L:;; 1:los 
ni::; 'fo. mos dn~ §§ ~·'e 3° <10 " rt. Jti , D .t.J, ~ 1da. fi \1·in ._ ind i .~ t ~h Ih> p;oj•3µ to, ..lo fo.c t,J, 
é ""ti~ p:>°.;sival rld que -negar se ig tÍa lfn1-,n te c'.im tl u .' " ri::i.tl' ias; eon tr,t a 1'e li1a_ re;r.t d_e-

:\o ar t. G7 

· ~\ c2rJ5ccJtê ~ Se o S3gili nte : 
PM:1gr_:p'.10 1:11 i<::i . :"hs elei';Jl'S nn :1ici-

~),;:i :l ;,,i;-;_;~ ~~~~. :·;'.~. ;·;~ ~.~ 1 :.;: ~ ~;f -~ 7~; 1~1'~ 1: i ·~~~11!·:;~ 
c~~t.L\. cst.u.l 1 p1\):3C :·13 ve ~ . - .\ . .-\zt:l'c1.! o . 

Ao n!'t. 5'J 

, à. Yi'ee-presido11tc, cm rugrn, l'J [ll'e.i:i ntante d1re1t-> rnternac1o:lill: D iuram C•IJ •l•:tt ,c iimv: s 
d vs·_ 1rics1i'l:t.-; iuóiás ·do pre~id cJn [e . .· . · · , 1w1no e:sse l' ot tsl ) 
.. <A~; i._1n p;1rJce-n1e jt1stiriead:1 n, 'crn e n1L~ r1ne Slla, d.ts S).i iOJ3 1 2J •.lc j ::tn :i irn elo 18) 1 . .-:. 

Sn'i ;t' t :n-s~ :i cx.p1'é;ü o-.!cci·lir - p.i1' ~~a 
-pI'0.3>;S.'i:H' e jnlg.1r . 

autci-rlse. ó vic'e-pre,;identó Ü•J SJMdo a p1·0- F1>:1n c sc.J V c i~-.1. 
i.iití "n·a 1· a .lei dcs·-le q:rn, no prnzo de 48 ll0ras ,\o m· t. í l 

Ao mc~:11 0 arti go (IJ tt.r.: g) 
,\ c~ I'es~o ut .'-so ;i s pa!av1·:1s - ci--i-i'11 03 polili

cos-a:s segl1i11tes- c •ntra (l)_,t ind e pen do1 1~i a, 
i:i'tegl'itln.de e 1lig·ni tl :de <h pa t!' i:t ó S'1g' ll
rançJ. i11te!'ll'1 cLt l~e p : ili l i c a. l'deí·.1t ivit; (.') a 
c01i~t i tui ç1J e 1-- is f.Hól t'.183 , t l':ll;i:los o d11:ó·l'o 
d .s genJe; ; (3) os 1nl.;res e :in li1ri l l·los l ~iJ·~" 
raes o li vl'O o xorc t ,~i o de s11 a:> µttt•.1b ui :ii 1s , 
i!lclu :;Lt.tJ cons;li t· ;ç:o , s Yli\.~ ti. >; t'p.Ú~ te: 1 :i11 
rl;33:tc , to ou dosob Jol i'ün ci ·L; ( 1) 0il e;; t,1do -, 
}lHt ll IO taes cii rnes ful'O'll :t"Ci1p ü -{l\l (;O!H}
qU::ll1 ~i;1 lle pÉll 'l Íli'_b.u\ ;ões ·1110 '.1-et_e{rn iae;n n, 

t-~i:m·TI:S':n, o prns id ::rnte dc-;sn, camar(I, (que ó 
vi_á -iji·csi•l eute da Itepu lilic1) ni1o o tenlrn 
feito. ) · :-s .J t da ; s 's;õ J3 Zô cl-.i- j~ui e i l'J tio 1891 . ....:. 
F-Úuicisc:i Veig:i 
·: :'.:_ -~ . Ao art. '1 3 . 

~;:,-.o i) poi~· !ia~ paia ~r r,1s-em sessito- ~l ig-.t-se. : 
· ~do' Ón)~i,es ;o-· e si -e-3 te 1í,\o ' e:;til'er i'cJo üido 
- ·~o '1p;)\b°Co;M e.itil, n·J .projocto. . , 

· -'(3e!1.Ió o éongresso N~~cio : 1al o inirne.Jbto 
rcp1.,,:iem t\J. 'lte cb nnç:to_, p'.lreJG._ qn_o paran.tll 
ol(e dcnLe,._d,e íW :ife.re1;_cu:i, o p: 11ne1r0_r1ngb
tra"lo -~,~ _ l~:·.í p h blic;i· Uzer a 'iir0ni-es.;;1 'd.e . qu1J 
t f'n t::(o u·rli,.:o .) · · · · . 

. S~h: c\a,;, ~1i.~~9! s, ~) . dejai1ejro de ISJ) I. -
F1;.1n:.:1sco Ve1gri . · · 

· Aó art 46 
Re.~li.i:;i.-§e ~lo rno:h) .seg1\int ~: , 
O 11 r~~ i · le i1te e o vice-p:·e -; itlente <h Re.pu-

1>1,ic~\ :;erG.o 1!le.tos ,pelos 1i1e :nbros do .C.1qgl'Js0 
() [lOl' .nrriPJ'ii1 .i1\,lSO]Ut[).,•le . YOtQS. l}l)1 '.\, lei, tjll A 
séri dccr ~ tida ·ím pt' i1nclr.1. reüu Fió ot'- li11ari 
·\l.J .Cong ressó , determiiia'rit o . pi'Oces ;o .da 
c)e i·J:fo . ' · . - . · . 
·, (í~ ~i1 , p _• iw· , de e•lucaçi,o yoliti c1. mu_i~o li1R~ ! 
(lcJ ,; :nlti.1tl ~1> cl o que o BrazII o snffr1rg10 u-.ni 

-vers1.I, qn_al o túm o;, tc_m si•lõ ex ~:el'\Pílt•~ 
insfrurn eilt.-i e po le"o,;o anxilhr rio ce-;:1ri'st1JO'. 

O ~ioin . censo· ilos .ameriçanos eh• norte te1ú 
h t ' 110.i0 i .. n po lirlo q no o 11lnfe rl :1. na&: }o se.Vi 
tl:i1.3ctm11enté .•·'1eiV1 pul' oi,[) e nó ~_ b;•;1zileiros·. 
iúidticfo 'n11iito nüis atr.1saclos .do q'11e . cites·. 
.n·'i.q pocl emb.~ . t~l' f11ml. td:tS esp ~ l'::i liÇllS_ !l_e bóm 
ox ;to _rio . 5~r3'.e1m el s eleiÇ:to a 'lopt.:.tdd no 
UTÍ . 40. .· , , 

9 · qµe prqpon.hp,na .. m11•)l1;l 1 sppr(I, està 
-. Jong:é · cl!3 :':'Siübfazer . cqmplet:uneptq, ·eu o 

co.J.iu ç0,-. mas p:)r.Jc_J-me. qup, por< muitos 
· tt:rno3 i\i_n.Ia; serão. mr,nns m:io, 
, ~ .. ,. $ d:r <1à5,sessões, 25 de j,rneiro clii '1s0i.-
Fraoci;c) Vcig1. . 

Ao arL 56 
-S:1pin'ii1m -so o§ 1°'do art. 56. 
(A pri1n eira p '.i'_t3 rh rÜsposkiio c;":Q.êf0sa. 

pn\,; f]ne ó u1n1 elos ,, ttrilmiç'õ 'S do Cqhgre ;so . 
(a"rt ,.,. 31 n,. 26) . n >~inp l~_r _ns venci:nc!ltos dn 

· to1Q$ ·os ~mprega: lo3 rsderaes . .'\ nlt1m,1,.sobrc 
p'i'r<i'<ifo; ::i:t ,..nt "toria dn. soherani:\. dei Con :.. 
gre,;101· :;i.' :r_e . ll~V n, ex'nej)Ção . qu~ . em i a~o ~8 
n p11r9s fi ·1.1t nce1rn~, ri o q ~V:l ,!JI fel 1z~n PntB nai1 
.c;i:s_t«ll10' 1tV·MS, pod _1 ser rnconven1ente e tor-
rin:r-se' o'.liós 1) . ' . 
. S n,1~ [l :s srs.~õ33, 25 eh janeiro de_ !S91 ·

Frlú1cl:soó: Veiga. -. 
Á.ó ai't. 08 

. .;' N:ú ·n. 4, rte :)pis das Jia:1;i,vr. 1o;~cí e 4ss9; rli
g;,i·:-;;.e: 7- !n :i-üifesy 1rem po1: _'qua lqueí· !11º lo 
a.ut.h.:rnt1co o animo de ad rp11nre111 a nac1011a
Jiífvle·hi;;i zil ei r;t-r:npp!'imin11o-se \) re3tlinte . 
·'No fi; 5. dép'ói~ il i pahvrá '-Brà,zil~ cti:. 

g<t:~ô _:-:- rlecli.i rém qu·8re1' adquirir a naci'o:. 
nrtl irlrúl8 .brazileira_ - supprimindo-se a3 pa.-

·l1ív:r.-1 ~ r8st ?·utr>s, . . 
. · (Po · l:riii.is ·(jne·s , dev:.t'f,ici:itar n, iiatnr:tli
S.'1.Ç\Ü -. clô_s csf i· ngéi ríls, peu -o q·:1C' síl Jl:'í.n
tlóvo ii' n,o· p n t.,1 de rlciJ a em con s.::\1u::i,néi ,_\ 
do n"IÍ (I, siniples onfüsii.o, cjn0. mnití's VA~ , ~ 
póle s. 'Í' in vqlu•~tarh. ,D 1isde C'Jll G o_éstr>\.n
g i'ro' pão prhtigüu · acto algnrp pÃlo_ C'] ÍrnJ 

. oJar am\) nte mri1iife itnssA Q rl'el'11jo dll 1111.d • \' 
d(l ._ h.1cLonaJi.Ja.:le, P-rnhorii a·Iq11ira a hr'azi.:. 
leir.', nao pHrdA a ,fo süa 01'i ~ •nr. pois, s 1n'rl r 
a .mrtteria regíd:t' peln estrtt11 to p 'ss;:ia1 -- 11~ 
cad.a cid tt 'ãn, o po']e r legislat ivo lm1 Zi! P.it'o 
p·ire;e ~ que nii o póiA im por aos As trngeiro < ry. 
pé í•thi ·ria- .nacion liid•trb clelle3 , Eó porque n!o 
d~ cllfrúam querer couzern\l-a, · 

· No § 12·'-,10 a t·t. 71 s n ppr-i.tl ~ !l1·3_ J n.3 se -. 
g uiotes pt l:Wt\t.;;: - :"!:lo ~-3a.lo u,1.lmitlido o 
anouvm1-ta. 
· (A "ctis p<~slçüo üo proj:o> cto , · aló.11 de pa'rece r 
ser m'1i::; proprfa do nau lei r9g11lam int tr d:\ 
l11Jerd.tde. de im pt'ilDS 1, 11 áçi .i ul go s w l.( l,eral. 
A exti:ic•;ii.o dp ;l!_l<lll ,Y mato 11 :1J extinguira p 
te3ta de { :: 1To o p:iln,cà iuut 'l :n Jn te a li_b3t'd:tde 
do cidadá.o. , 
~ i}-'I'<lll Y rlltJ ni,çi_ prologo sô o fr .ico e ,o[l,

prrnn l.o _,c ... n tr,i Qs.Jor_t qs ie oppres.;01'/ 3 ; 11111Há 
gente. ltn1_1c.;b, in te;rn1_il•Jl1te ,e dig ;11, p·_ir i>sa 
t11e~mo qLlQ. q é,. se1'1'13-se Jle!J <:l p 1r,1: .Ji,Jfen l::J.I\ 
~O l t} '.~o)e1; se.r S•Hp ~ i t ;_~!h~, .:1 leye l~LtÜ.3:t 1tÚ\11d ~ 
1d~ntrncacl . i. com. C'S grande.;;_ o p.o Jero;os. !~ 111 
Fr .. nç.i, no tempo <,lo s)g llnd0_ i 1rq;,:i ri1X,. co,1(1 , 
~ . s 1 ~Li i d o , f'oj n,!Jo\i)o o_ <lll onymato 1u _jm
prens:i, ITI:\S :i lei çàh[U em . Co lnpletó d;JS\l ~O\ 
CPD1 appJ.1uso3 deis _ !11iJlh:1res. ::uni ~·o3 .d+ li~ 
berdade . Do . nai~,. 1r;n p.)J er leJ i.sbtti vo que, 
p.<ra, g'araati r a li '1e1\ l tdc e in lepe_n téncú _1le 
.se:13 me:n:J_r. is, CJ .1vo~ t . o o.;crcititJi o .so:::_r·et9; 
qn3 é __ u in t~ os.nect de a no ;ij~n1 1 'to , nãQ p·í rJ:::c 
o m:us !Ji'op1·10 pan abo l,tl·o par,1 o [>ovo,.,). 
· S:~ln, d<lS se; ;;õJ.;, · 2J de j<•neit'v de r8Dl.-
Fnirci;cJ Vcig- L. · . 
Ad::litivo par<t ser co!Jo:;aclo ondíl _Convier llas 

· disphi.;ões tr'ansi torias 
To:hs os l'JC:ll'S03 (jllC. co11.f'urmo a !eg-i_s~ 

laçãO ,vige nte, ti verem sido int1J rpo·::; 103 (l:1rá 
o Surk! mo Tribun tl do Jllst. !ç;1 , até '' dita d\ 
pn hlicnç:i.o. de <ta C~Q ,iitHiçiio e p:i_I' ell é íÍ.ã,o 
forem decididos, s '1-·i -h 1ti paló :-;upre íno Tri
b ~rn - d Fede1·a l, .de qne tmtu.. o Brt. 58 . 

( Um(I, vez int }rpostos re.:.:_u·lann e!1 te .oo; re:. 
cursos corno C'Jl1 8 as pn,•tes pcl 1uit_en1- º.direito 
de serem os 111es:n.os. d11 C1 d1 clos. Dern:m, cus
tam elles t:lm ,10·, traba l110 e dinlleirq o, pOr
t tnto, ]Xll'cC.e justo que llO pefiodo de tran- . 
s:Ção r, m (]i!B v;uh_o3 entrar, qm\.Útó a ,01·gani'.~ 
n ;;ação ju .icLiria, al ;~Ú ·n~ p!'oviifoú_citt 's~ . 
a lop_te no .intui to rle sa lv:1gua.r1far õs 'd.ireitos 
d.>s i11te1;0ssadós e;11 jil éito ~ ainâa ·não íl111:lós._) 
· S'lla das s3;sões, ~- 5 do jalleiro de 1891. 

- Fmn is~o Vei :S'.' . 
Ao art. 00 

í'iitHr·_vún'ç:\o do Gov01·Ho F -1 [ ,.~1_ -• l. --. . 
. C1'i !l ê~ de re.;rio1H 1lji li rl.o1·u•l 1las ·allJMi tl:.nlos 

fe1ltl r;1'es . c1tj .i conheci •n:ln to i1ãu fü ~ ex~1l'eôS ,-
-mer\ t.o ·rd.:;; rv-,1clo 11 mi.tro_ po ~e t' . · · .,, 

\~Ot1tra.b 1.11.\p, l110_:Jd:1. f• h'a, f\ 1·11 i1lq:1e·r (; ti -· 
sit1c;:i.ç:'i.o cl<:l :i.ctos do.s •>oc!tire ; federaé8,1 l'e t : tq• 
los ,i.11livi ·h ·n Vt-ibn'.1.l , de. ·[Í.;tpeiJ tle e<r.ed '!o 
e valore.; rL1 ll 'l_t; ;'i, ?, ou ,.c!Q. ):m!lc.J i\ ll to:· i,; do 
pelo Go : c ~uo Fe.do!':tl ; j nt.erce .. 1•ta;:'i.o 011 s·ll1· 
tra.cçto tl e cor i'e.> po11'l.1,nr,i 1 post:1·l ou t 1~ l il 
g m:J!\i:n .. ilo 111 -'5'110 .go vern 1) -; f;1 l;úL,d i ele 
-l ep)i1ne.nt.1i º 'l de 0:1trçi g inei·o .do ,prova .. em 
j "idi !'e- lera!; s : 1 \J.tr , t ,~c;l.o, .t est ,· niç:·I .. > 1111 fil 3i
lk 1ção rio d:iC!l!l19ntos d" posilarh) .8111 '\l'Chi .-os 
1111 u;1r-t0:·io 1nblic:o 1ki ll •-<;<'iµ ;_ ~ Q•1 1l 111ee 
CI'i'rhJ c1mlr.1. a, f.1z -1nd 1. o . p1·11pJ"l i:la lc n·1-
c_i ,1naL- ~\_. G 1rJ1:-~.l:n c;ida N-ic!qeit' .. 1.,-
13. C.1mpos . ..,-1to·lrig-_as.3 \lve;.-D u.wrg-o i 
de \foJ'aA3 . ...,.P;iuli!lo · Ca:r·to>. -L')pe:; Châves. ·· 
-R•.1 bi<\.o Ju nior. 

A 1 art. 3\ n .. 24 
. Di g 1-1p, ; -l ••g-blpr soht··~ o 'lit\iit·l cld[ 
commerci d e ct"i mi11al da ·R8p11 '1 li ct. 

N<>st.1. ili; no~içTo niio Sil -CO iDjJl"uh:1n l::i~11 as 
cont1·:ivonçõ '5 policiil êS 0:1 do 1li>p9 ;i çõJ; ro · 
!!'lll ;:t •n"nl·1.re3 n tf m Ü"l' i :1~ (j tJe t\'.n•eni'da c:rn· 
petencLt ·do3 nf,t vias, 11 1'\m, t lo2ação <.IJ fi(» r• 
v!ÇJ.s rlomo;ili c·is 011 ·l .~l'ico la~ . saJv.o cp anto . it 
colono3 co:1W1ctad is 1nh. U 1~i ~.º 11e,1v . o . ~ ·w 
dhsq1: respeito .ao p;jnll'11' n,g,rwola;_. a .. o.1 ga e 
á p •SCil, nas terl' •Se Il •8 agu·H i1_it,e•r ioI'0.3 flO 
ca:Ua estndo 8 Q. iwlnsteia :p 1stnril. , 

:'<ala ri fls s,,s, Õ33, 24 de j ; ho im -~1~._\8~,I ;-
r00i'• l-{v9·:n ).-\fgn·•l C:lsfro.~. éu ~to.lio de 
M~llo.-Be 7.érril.- BJ!itrmino !\1•rn:! qnçt . 
J . Ret 'lm •a,.- I. o.·" G-_ Serrano.-:--Snrz ~ 
d8llo Corre·1.-H ·Óri1ué A ... -de Ófl.l\V:alh, ,,

. M·inoel Frilnci~co !\fa, :luv!o -. ..- Tho·11 :'\Z 08!-
Depois das pa lavras - ria fó rm::i, cbs leis- , · p'li•rn L-\fo-:it efrii de riil,1·ros :7 ;\A ólpl_i.o · Pio. 

a-~cre.:cente-58 : o 03 e.:; tu ·h ntc:> 1Lts ac.i.derni :t'.s -\foir:t rle Vasconcellos . -D91tmgo_ ; ,\1_.~e 11to . 
Silp•irio r8s m:üorés lle. is·. llril!Õs.-A. Aze- _ .los.é Si me' o_.- Alhnydé Jun '01'. --:- .Ca-
rudo. · seniil'i1 ,T nnio r .- ;\Í'n phi.lophio,~A.-· C;tv,tl-

Ao f_l rL 71 c•n t. i,:_João N :~ i v :1.' .-~ -G.óm·• nsrwn '.'- Cot1to 
Accrtisc0 nte-s 3 0 scgtünto p~r g·rahó, ôn.le Gart-.xo.- JPiío _Lopes.- Pris·d0- P•H';üsrl .=-

co:i vier : Tl1-1op!Iilo •los Stnteis. -"antas Pét:ei·J"l .-Fir-
t~' livre 0 cl\r,, ito .do testa:r c1 e8,18 r(iie SH ·miúo 1H Silv'r:it'a.-T0lcntino 1.lé C:.1rv;1 Jlio.-

O'•r111·t·1" sti\1-- 1· ·teil"t"• 1\os p 1·, d"s 11·111- El .vs<1 n M11·tins.- ,\morim G,:11'eh /- . Ta;·::ir8~ .., . , , " ~ ~ . " •• . - . 1 ~ , . .... . . , as, 
das e3r :>sa3 e. elo~ tillios men. oi~es 'de 21 it.n:iós '. Bits-tos -~e !ro Pa.ulino.- fóori:u im S;·1r"ne:1to, 

J -Ghrch Pire:; .-Helfort Vieirn .. -João Pedro. 
-A. Azerer o. B•hi.1rdo Wand eJ kolk.-.Jo;é ~fariD.no~ - .Til.ão 
.. S 1~r1wi1119'- se ~ :i;·t . 24, p.1r acll:ú-se co.n:i- S.JV'·,riano -Le't } Oiti i.::a.,-Blpita.cio.Pessh\ . 
prehe11 l1do nos art;. 2! 8 ~6 ,- 1L P,zared·o. Lniz de An:fr;i.de .-Almei[n, B1 rr<1tó,.:_ Jo.i - · 
. ~ :1bstiti11-sc o § 2° do art. 413 pelo s3- ..:qn i•n cruz . -z ,ui.1~.-J nve11 cfo çle Ag-1ü·,,r. 
gu~. 1te : , . _.. . . _:!"ran ci~coVeiga.-G il Gonbrt.-B E>ll i1r mino 

S_i t1 'lnhum dos voLt•lo3 hou ver .n Ica.nçMlo. a 0:w;1ei'r'o .;_ \n·lré c ,iv:1lc •nti .- J . . Vi ''ra .'
.mai01i:i ahs'.iluta, o . Cong res~o r!onfro dii nito M11.rc1lino Monr•i..-Ros1 e -)ilva . .......: Al n1oilL1 
ilhs, ... proceJerh f\, nov;t · eleiç.i.o ent1'e os trns p13 ,: r\ ·1mh1Í r,o - [folll'iqn B de Carv11.lho.- .~-u
can rli•lil. tílS m iis vohdos . ir n~tci il l F'l'eit .is.- P. Güin'ia1'ães.- ·c o3ta 
. § . Si . n') pri111eit'o es ~rn t inio, o -prasic!ente l\o.JrigüeJ . · 
ou •) vice-pre3ide nte, ni1J alc.rnç -r ·maiod :t . A's . disposiç(í33 tr.t'.1sitorii1s , 

•n.bsolnta, proceder-se·ha á no .- o es~n1tinio, 
en l'ro os doas . cnn·lil:i.to3 m.:is · su 'fragvlo3. · Supprima.-se o art. 2° cl .. 1s disposições t r:1.J\S• 

itor ins . ' · .,_ · · 
§ . PJ.m '.3~ te e_lfei to o Coagres.•o , que rlevA (n G.O''erno Pl'Ovis0Pi9,' no eX ·'l'Ci ~io - do p9-

e:\tar reunido en1 asse1rtbl 'ª geral d ·s duas der IRg i_s_IMi yó que ti i1h-i e ninda ._ t e-in, r!e
l),. _rnaras, se rá presidi lo · pelo · p1'es ident8 do r. i:etou !J•ie_ os goyer 1Y\Clo :·'s tl -:tvain ':rntor i.;n. 
'1'!:15.rlá ou d :. Ca m'a r .L do$ D -p:.i t:i dos, em sna, _do;; a pro:nulg·'ll' pmv isnriamenle a const i-
fdta, q11 · prncli1ma.rá. pr!ls• rl »llt J e vice-p1'e- tuiçilo dos estado3. -
sidente qa Repn!ilicil os _ciJ dio3 (jUe tivúé111 Usando dessa nttr ibu iÇfo varLos n·ove!'ll'l• 
obtido tt niaioria c~os sllll'ragios . - A. Aze1;edo. dores, 110 patriotiJo intuito de adeantnrem a 



Ol'ganisnÇão dos -e~tados corifiadO!\ á ·mit adm.i
Jli stração, decretaram .as re5pe~livas const i.: 
tuições . · · Art. fÍ , 0 ·W da .co:11p::.tenci_a excln~iya da 
Ne~ t ;1s , r:nmQ e sabido, 1t i. u·n ·po:it.o riue · Uuiilo t!e~retar: · " . · . 

t fl m r\ll'i;t de · iei o é a piei [,3 qtw s ·~ ret'ern à - l · 0 1 m po.; to :; so' .. rc a i:n po1taç:üo· de pr;ice-
clciç.ã.o cL1s logi-l::ttn1'ns c1; n.;ti tuinte.;. N;'to de .1çb· e5tra11 gPira; "· ' 
parece. por-ta11tu, regula1" · qu ·~ . inter vLdo errl 2.º Direitos ~oi.J!'e eulrad.i, sulútt e estada 
qu •:;IM; (.1eculi<ne8 «1ós est11dos <J que <t ellés de 1nvios; · · · ' 
ca l.ihm j;1, ri1mn •ln :;i1nples provinc:a; · o, uoa:: 3. 0 Tnxas de s::lllo; 
gre~~O Ddnpte a ·clis\fO:< Íçii.o cont iria llO ai tigó . '1.º .CóntrilJuii;ü !S pos t;,w.; e tele~T.lp hicn S ~ 
c11.i:i s>.1ppr·es-ão propo11h"1. Est:t di sp H·ii;:°t•) Ar·t. 7.' Aos o,ta lo . e .u1p:õte ·tr·i!J1;t ,11•, em 
peecou !amii9!l,l 'tJOt' "ial' etl:"e ito l'etl'O'ICt\V IJ il, geral, í]U ll1111er 0:1t1•a fcJ:JtO de remL\ püS3i VC I 
.le!, contra. os bo:1s princip '.o~ det!ireito p.n- · de ;;u ·~me ; 1tfu· rt su t reco itn. . 
l.J',co.) · - ·. Ar·f. "8; 0 I~' livr,• O To ó1 · 11 : ~1\:io ·de costragem 

s1ila rias Sl'l3' õ~s, 26 de j'rn oi r·:> do 1891.- p:i.ra. as mel'catlor:as 1rn~ionaes , 1.re : n- corno p.t1 '.1 
t?ranciseo Veio·,, a-; e;;t:~au.:;e i_~,a~ CJ.Uoj á lenham p:1g-o o impo to 

Addicti n ptra ser co llocaclo depois do de 1mpJrtaçao. · .. · 
art. ·34 ou on.Je convier: : . A'rt. 0. 0 1\:arrecad 1çii.o de to :lv<> os· im-

.A Camarct rjos D·, p11t1Lrlos, bem como o 3,_ po;t.o; competi~ a:os e.,tados, eomo 03 arreeu
n:ítfo , po:lerá r<.!CJ' t·i.;i1m• :t pfüsenç, de q:11al- d;íclo3 n-.t Onpit:d Fe::l-o:,al ao · go"ve'.l"no cL1 
<iiier rios secref t11·io;; dJ Estado p:1 ra ·d:ü• , in- · U11'ii6. · · 
t'o rmn;ões v_:n·b~es sohrc nssnmpto iir·év-i ,_ '.. § 1 ° Essa arr0c:vfa9t'to _se rá feita nas repar
m~nte a.nnunciaélo.-olirnira Pintci . ~~ ·Rraz t 'çõ·s do3 eshtlos, cnrno nas do ·Munkipio 

· ~:a r1 .1qi 1·0· '.\1°1)g 11 eira. dá Gan111. --'Co,;Vt ·J\fach r~ · Fed«ral, seguu<lo os_· 1·egul:11ilentos í]t~e o·Cun.
d'l-· José Hygino; - Ar_n[ihil'Oj1hio.- Virgi'li() g-1"es,;o ._N<tcio11 "l ailopbi· pai'c1. )e:,ta:i·; e Í< S n~- . 
·Pe-rna.- - Vit'Ltto dl} ,\fe·leiros'. ;...;... [<' 1·ó:•s <l :.1 S)m! ,J'éas ·dos"est;id«s · il :J r.i , a:1u<~ llüs. · ·".' , 
":r,uz .. -Henri pede 1'arv1tllw. ·· §"2 .º O Gnve;·no·.Fed•!r .. ..J l1:n'á , n:is ·re1)1 rti: 

" · · . , . ·çõe.-; anec:tdailoras Tio .; e jtild o~ . ·em1Jreg'< i'rlos 
Substitutivo ao art.75 'l 'e ·sua no111eaçi10 a :im de "rrecacfa re:i'1 a p•lrtEi 

A sen te1;ça conrlemnn toria ·r o;' cr. i1nes rn !'a~ ··que.- á.· Unii'i.o p irt ::J llCl:L do · ímp:..~:o , reeeliil-1 , 
mn.n te' · previs tos ·no3 co•li gos mitit.1rcs,' ,faz : :;egu11d<l ·as <le LeJ' n)_i rn1 <;ões lega»S-. ' · · .
])f'rrler a. putent .i . " ·. · , .. ,, ·: .. >:. §- :~. 0 · A ' jll'O J'Orç..'io ; qu e- "(or0in ·sendo ari'e· 

Sala. rhir; se>oÕJ$ .. 2f\ 1le j;rn ; iro c1" 1891.-7 êQ.d'it i\osos impnsfüs ,s••1:ádeiütidn;p'a·r;iá<:oixu. 
Ret nrnh:'\ .-F'o·1sco:t fI .~r :nes ~L1Ti1, o.~lfino~· -"- .:d·L·tJn ião. "ª· cargo· ~· S·Jb a!· fi~c" i'h<lcfio de;s ., 
e:. c:unp0~.- Sr'hinH t ·-L .• '.\fo.11e1• .:..L.r:oqli.:. e ! llp 1-eg~11~os, a qtnta ·p3I'l<mce11t'é ' t\ Unrãó 
Jlho. -E,.;teves --RezPrdl .--Almeirh B:ureto. e:·d,_,te rmrnada pe'lo Co1i:.'{.:C iSt1 N1cioh:t 1"ao 
-M«noer B<•zei·1·a.-' F! pi tncio P'cEso:1.-·Pir- vohr -os orç:uue11tos aBllti e3. · .'· : : 
:rJiuo"rh Silvfli'r\1: - Pt-i·i'!'O Ame'·icn.- ·Co11tà ·· §. -4 ... 0 " A prü'pordo1wli Jarle· dess1s í]ud r1s 
ru"rt ::> xo .,""-\'el~oó de' va,co1irelltJ3 .\ lmeictt: s~ra cleter:n1nad.1. pelo ü1n.g:·ess11 N:'tCiO:Jill : : ~ . 
- l\L · Vall rl'l ão . - ·L·1· 11·ró ' So''.lr''•. - p·iw·i:\ nr:i - vista.· do:; orç uneht.os d.is •o:;t"1dos -e tendo o:ri 
Peixnfo .--P: i11lo .\ i·golln: ...... :F'ó ser•n e· Si'. va-;~ co:1 ~i le1·>1 çii) :n· ·pdp11.laçEi.ri, ' a riqueza e as ne ~ 
l~s nirit.1) Santo . - 'iT. Barréto . .:_ .Joiio "Seve- ces-;1.t .des de wn, : ·uern co1fio a cifm das 
ri:111n.-Pwlro Paulino - ,\ nM.;lo Fialho.~ · •les11efas da Uiii<'to i"ot1vl \ ira : me.m\à ·seisilo i 
JPires Ferre'r :1 • ..:.Io,Jio do Rrri?.il. ! ·' · :·\r.t' : lO. As'· cl'e:;peúü ·l:Lt .Uíi i:i.o s9r5.o cor 

Ao :< rt . 71 § 20 bértri S·: · · · · · .. ' - . . 
· . 1 ;0· Peln t<1tal iLl .i.de .rins rcnrla3 ila ai fan •lefl' :l. 

. Deprii;; rh p11:! 11iT 1-lei:.._1cr.r .. ";~o:i te-se - é fe·lenl e" ma'is i1.1 stit 11 1Çõ:!s n::i. 'ca'i1ituJ 'exG.l 
CSfa .lllll'C'I teri\. r:>ffoi :o l'P.[l'Õf\ C1Í t'Q , tente3 é do ilO:lfi'llili fo1le t•;d" " ' . . ; 
· ' (;\ G1l_, sl'!tniÇiin fi1·m:inr\., ::ilg-nh:;; PT'inr.inio~ 2.0 Pd:1. to t1ilida'.de 1.l:l;; re :~:1 il"is rias 1• stl»1d :1 ~ 
rin ~; P~·~ecA • n ••·:ii ,;_«.\oprin; dc · l,~ i;; 0Í'dinn.rb1s, de ferro fe•lt>r ,e_,,- c:D10 il"1s o'lt':ibe l el~ime1 t os 
o_m : ft 111 , 1_ ri~f'I 11aç·1.'l, q11 • j11l8'0 <:_ ,senci.alme 1~t e ' de c:u \etel' fa !ora l nos e.stados,"e P" Ja Uil.ino 
C"ln ' t t n:-10.1al, de !]118 a lei nnn t»ra elfé1U1 s us tenta.dos ; · · , · · · " ' 
r.At.rn 1ct1vo. \ ; 1nend t p :oro,ta vis:1 sa'n:1.r 11 · ·._ 3.'º '' Pe:~ ,::; ren _ _:faq do~ bens f·~ ler1e3, ent'l'e o$ 
fi,tC'-~~na, ap~ll~'ld~., : ., . . . ' ( ,.'llHte.S nao ~Sl;:t:O ('OrTlprehenfü,Jns OS O lilJ ciis 
. :,' ti ''. if a~ ~".~t oe~, 26.,. tle .1 .-rnea·o. dtl · 1891.-:; p11blic9s, nos ' estados, de ._'ri'ue · o 'G ~vimrn · Fo-

Fpi nmsco \ e1ga. · ,· . ·· .': ··d,~r;i.y não " h.011 .t:e1'.'' neces,_i'..!Ó,cte· p'.tra·';serdço 
Owle for m•11.s c0nveniete ... pnl1l1co1; - · ' ·,·· · · ' · ., .. , . · ... ,,. 

A rf ' Hnv:'l':Í nm . ~n1ir.Prno ' tribunal 'm {~ 4.: ~da ~ot :ilfd ~ele d.'1 · 1:<"~ 3 ita do>. co:·reios; 
Jitm;·com· JIS SC~Uintes ·attribuiçõ~s· • .. . t'l~o1,1ph11s e d'!· i.:ontnb111çao do S'l il o j . " 

. . .... -'· ... ·-. ... . . . , · . a.º Pela tot dt_l 1rl1~ da r<'ce.t.i proveniente 
I ." . ~lllé!:~··· em n_lt.una i n s t~. nc~ . dll nr.ror lo do,; segniutcs impostos: . 

cnn1 ~~)eis em vrgor, os·c1'll!ies de natureza a) :i lco"il :; , -
militar ; . · · "b) bebir.1:1s esp · ritnos::u ; · 

2. 0 F. rnittir · p:irecer " â,cerca de :is.;urnptos c)'objectns de !'uxo·; 
Rll lilni>.tt,irlo-< · 1. l'.en Px'<1me, tendo As 8trns"de' ',i- d) fumo; 
i;õ 'S, execuçã.O ' depois do--: cumpra-s ~ -do . 6." Por 1n 1a íJtIOhi "prop ·l r ,~i u 11".l r1a renda tlé 
tJr-esiden~e d:1. H.epublic:J', · · : · ·todqs os impostos perceliido:; pelas re 11 - 1l'l, i çõ . >:~ 

a.rrll:w l;1 Ol'ii ~ rl"s ns twlos" n:t fórr1ia do~ ·§~ 
§ .J , 0 F.~te ' trifinnnl cnm11or-s.º-ln de l:;/ do a.rt. 9", extincta· a .-ifist'incção entré í11 1~ 

mc ,,1 hr0~ milit:1.res. ·eonio nd n il meilte e .. rti,iis p ,_stns geraes e pMvi nciriPs· anterioi•rnentc es:. 
' ~· 11 a t 1 1o dr.st•rhbágúrio'res ·!le -not.11 vel snher;· t.abelec.i"la e a du .. lidü<le ll r:i°i'epartiçõe» arre l 
. t Cl?º.s nor;neadiJs' ~<>Jà. presirlente_dá R.epnhlica1 c<td:idor·as. · · :- · . . ' i 
sn,1e1tl1 a -non1ea·çao a approvaçao do ::lenadü. . . ~ rt 11. os. rcf u3e3 ·qmpregados das. rep~ r~ 

.. : ~ . 2. 0 ,ós"me'mliros 1nllil.nres serão officiae~ t1ço,es geraes contin1rnrão ndâidos às re'pn, T'ti ~ 
{!enllrne:';; ~ffeptivós ·!lo exercito e arma/lit na ções 1rr·ecadaçloras. dos estados, continüalido á 
prr1.pó1•çii.o que lw}' e',xisle , ·e tanto esfAS como · percAb_e_r todos· os seus ·1·oúcime1i.tos p.-' lo c.o fr~ 
-0s civis' só .: p3tdCl'ão ·ô Joga r por eff,,ito ·de da U n~ao até ent_rarem para ó. quadro das 

.sentenc:n:. · · ·rep'.1rt1ções dos e~tados que os p'ref.->ririio, 
§ · 3. 0 Em -regotilanientd es pecial su;jeito á 

.Ppp1'ovaçiio rio ~ong1•asso, o gove"U'l esta he-' 
Jecer:\. o mP.io pP.lo rpw 1 e8J.e t1·ib~rnn l'rlriverá 
t1'11nccion.à,r , conferi11 rlo-lhe n.11tr ~1s "ttribui-:· 
çõrH qnA· julgar conveniente dentro dos li-' 
mites .dás b)iS. , '. .. 

s.eu1 r.re qu_e_~e . rl~r v:rga .d~ j~ u. il ~a teg.o rh 
e.111 ·1ep:r-rt1çao :-ma, supprrtmda entao, do or; 
çarnetto -d:l ~ nião , ' a ·déspeza·com (S emprel 
g-;_.dos ;1 pro1·m1ados.. . . _ í 
· 11._rt. 12 . Sob a representnçffo rio · norlet1 

exêcuti vo pó lé o Conzr1~sso N:wionai e_..rn 1Í1in .1 v 
e revogar ª' disposições 'ele lei das assiú u

§ - 4. 0 
. Rr.srcit~m~~e os rlil'Ait.o ;; arlrp1irirlos uléa;;._ loc.1.es, íJll'•n Jo p~sas "Íi>posiçõ.3s div;i11: 

pelos ~.~ctm.es consel ll P. ir·i •S rl e guerra. -.loú\ 11e~p ito ,a suppre~~üo ou diminuiçfio di;l 11 1 u·~,n 1.1 
.Simr•iio • ..:- 1lmeid:1 Bnrretn.- ·\'hi rles L;ma . foute de re11 rLL que veuh.i" pr1,jud iC<ll'' ao,...tntal 
Ca~sh1no do Nn.;r'im en to . - Indio do Brn7.il. tia ·r .:cei ta d1l Esl:tdo, aff.:ct:\ri.lo a ·coii h·i
·- ·\hreu.-2 rn:,hlio rle Mello.- Vi ctci"ino ·bu 'çfo. pe:·ce : . id1. p i~ la ,U nÜo, de ~ccor. Jocum 
Mo 11 tei rn. - i1h ·l,.;nn de Voi~c ·H1ci->llos 1< l " "~Ha. · 0~ ul't1gos ante,_:ed:·ntes. · · · \ 
- ·l\L Pr,úlo . .J1inior.-Pinhrürô .\1idiado. - .. 4rt. 13 ... A::; taxas dete rminadas pelo Coo-" 

· Perflira. 1f1 "cosh.- Apti\o d,f !•' ·,ria .. .;.. Au- gresso. Nc1c1onul serão uiliforrnes parn.-to!la a 
g usto de Freit(tS ·-:-Uemetrio Ril1eirJ. · · 1tepu1Jlka. · 

1 .-. 

1· · ' 
' '• 

·ÚV 14. o .Congresso . N<1cionál deter
mfnq.rp,_ na sua pri i'ueira sossito· orrlinari>1," o __ 
.t<HU(10 t~m que :devera ter ·começo \lC exr.cnr;ao __ 
o . systellü côns 1grado . pelo;. a,rl i ~·?s _ar~tc
cede · t\:IS quanto á·anr:cJ.d·açEi.o· dos 1mpo -to3 . 
. : Sa la" rl:Js· se;;,õ:.i3 ; 2G de' j "neir·o de 1891.
b".liJ( <rtidca. · · 

' · Ao nr t. 50 
SL1p;111irna-s0

• ' ;:, • 

s. 'n:.~ &reJerico Borc!·e;;.- ll o:n:na;1 .301'0. 
" : À~· nrt . '51 e s;u~ p::ll'agl.·:, phos · ·· 

s li b~i it da!T1-si:r p0J!b ségú: nfo ; 
().; 01 i11l;tro3".de Êsta'dô" ~ão re~pon'sa v.eis 

- p~fos ,c<J.nse lho:;; íJUe ,d~rem .. ao presidente •fa 
Repal.1lica e 1Dlos aclos qt~e .. rerer1;m hrem, _ 
r espo: u.lendo. p:ir olles perante a a utoridade 

· cQij~ÍJ~~e · i te parn julgamento elo pre.~i·:len t c 
da; .l{.epu bl 1ca. . . 

· - .'.·s .. ·r( ~Frederico 801•ges .- Go :nmenso 1~0. 
$yppri1111t-se o art. ~O . -

~ ~rün; lhl8 sess1es, 26 de janeiro do 18J l . -
Fr,:)d·~rico· Borges. · ·· '· 
j '. ~·: J' ~I ~ /. . j-'. - i . • 

Ô·§ 1.z l[q' a'r,t. 7L, in jl..úi, . redija-s~ nssi:n 
- J. 0 ~'i t\o é atlwit'tirlo ·o· anony1nato; . e 

i 1j : 1q1~"~~ : .. ; 'i . . . ' ' . • ' 
·~ - ~ T1>d;1 a ngg .. cs.;ã 1 · resso1~1 impi'r .. )s:t e 

p 1.iD!f,~<tda em di:u'io ou pe"iodl<-o dá .f1rr:>:it:J ao 
aggr.~ <'l1llo, pnr ' que ·se de fenda, a um c.30<).ço 
d J.11ló" no mesmo ·dü1r:io ou vei·iodico da ruel le 
qué o:cup'ou · it :a;:tgr'e:i~ão ·. . · 
-.\ S ., j{,-'-Patl·ro ·Ame. rico. 
... ·Ao ar.t. 49 e par.1 g rapllo nnicó 

. ~111.J~ti. tu am-r-c pelo s:~i;uirite :· , · 
~h. !fl_l nis ! ros de · E:;t :ir lo po.lom se r eJelto,; 

, <l élJ llt'l_!o; 011 Senatlore.3 , nssi.Tll C,Jl111' j:i, t;;s 
· po 'JÇJ.J} er i1.?rnm1dos ministros, sem l 'r:mtt ele 
se1vi ~ t:~spect1vo,; nmnd !.1 s. · · · · 

·. $, ; J t_. . _:~,r~do\'ico Borges.-ciomensoro. . ~ ,.. . . . . . .. . . . .. . . ' 
· Ao rirt; ·?G 

. ,\]i~_nto-se:- N:'í.n , incr•1irindo ,jà in 1 i~ p::i, ra 
t.i~o 1I) : pi'enCi 011 fu11cÇào' 1'a'figiosa do cithtdão . 
-1 'eJ r":>' í\ me:·fc'o . ... · .. · · "" 
. ' -: .1 ·! . -

Ar) § ·_3\ nr t. 3G,_cJ p._ 5° do p-oj ,'clo de Con-
,. . stitu içffo 
' Stl]:>slHna-se pelo S•'g11i1ite : 
' D1.i_vh!'vidci n 'projectõ il: O >1n ;1 ra iniciadora; 

P_l'l l' convite dest a se reunirão amb:1s;e, · ahi, 
s1 . .fl~WS•! r por· ::' /3 rl9s votos prlls".ptes, Stl rà 
pmrr~tlig" • tlo pelo respectil'O preoi•iente como 
lei hlci·nl. · · · 
'S 1)1! · dn s ses~.ões, 2G de janeiro de J 891 • -

Co~ta ,\/achado. , 
,. ,;$,.!.1J~jit1u,:s 3 nó n .11. do ort. ·47 n, 1;a lavm 
"'""lJ.Pil!'PV:lçao-por-proposta. --A u o- ; 1~to ele 

" Preit"s · · '" · : · · " 
, '~·u ~~ titua-se a tli~po ,i<;ão rlo n. -24 do art. 

R:J, 1Yeh di~posi çii,o tln n. · 24 do pí'ojecto de 
c,9ii~/it~iç'io·.':-"- \ ug~1~_to rle F'r_e1t ns ~ . 
c f\c.qresceu t.~-~~e-t.~ .-n. 16 "º a.r't. 3'.'l as pala·-

vr. ~s'"';'da \_J nmo.- 111 gn,to de ·Prcitns.· · 
'· · Sn'p1ii•i rn :i'~ :~e o § t 0 dó a'. rt. 9° p'or est;:s

Cp.n1 j,1t·gl1enrlida a 1 s1~;t dbpo; í(;:ãc): úà ii'. 'l"do 
' rrrosl'))o:~ rrf.ig-o, "e no 'n'rt.. ' 11' :'iL · 1 . · · 

.. . . l . . .. 

Sah1 das se,;sQ.Go, 26 cleja'Íleii'J de 1891 . ..;... 
1l- l1 ir., llJ? IO de F1;rit:1s. · · · . 

.· ~ti b:~titli:He o,: § 4° elo arL' 71 ·;pelo §4° rlo 
nrt_. n ~lo projecto de' Cotistitüição. -Au •Ynsto . 
de ~·Frei tas': " 0 

.. 
/ ··,.1;, ·1 ;H:'. _ _ ·• 

.,.Sqr.m·ima-se .. a segunda ,p::u:\e .do ,n; :2 do 
. UJt.-· 25_,~~ugu:sto Ge Freitas. · 

Apcréscente-se 'tio art. 9° ó seguinte: 
: ~ .3 ~ Fic:i Sfi:lvo aoa .estados o direito de · -

., s.;h}bfl l_ecerem hrih:\s teleg r:'íphica:·s é'n.trd. os 
· fÍl_Vet(30S . pontos r,le seu i1.ilrrito1'iOJ, e entre 

· c~t P. S \ ~ os,de oil~ro;; e,~tados , _ que s.: não adi'a
_rem .J lÇ,tllà l rne11 te .. s.ervi•los. fax ar ·as coriú1-

- PniÇÇ>3~, p7neir1JO a . Un;ião dosnpi·opi:ltt!-os,· 
,se·111pre . que for de i11lec0s$e gerill.. · ... 

' 8. :R.-S11l:t ria.s s~s>õ 'i~, -26 ele janeiro de · 
189:1 .. - .1ugusto de Pre1t is. · · 

:· . Ao art. 7. o 
. 1 l$Üj1pri1nn-se o § 2o, ficando o.,.§ lº como · 

l:Jª{<}gt:a.pl1,o uoko. 
Safo. das s ~ssõe3, 26 Lle janeiro de 1891 _ · 

1:-.3ovigi ldo Filgueiras. · · .. '· 



Ao ' art. 82 

~ - ,_ ~ i:i11\iri!~P:-,~~ .es,t~- artigo,_ por ~n VO l V~ !' m_a
~- ti>r1a ai'lm1mstl'a tiva . , s.' J ~(:...:::\úl<t ''rfas' · SeS3Õe3, -2G de j aneiro U-~ 

l8Q l.-Leov1g-ildu Fi,l gue.ir.t~ . . 
Sul) p·rm!a 11~se os m·u. 2° e ~º cbs tli51~0 , i 

çü 3;; t ran s1tona~. 
. Sa ln 'rl:ts iiú~~ü.:. s; 2G l.le }1neiro ele 1891 . -
L·cO\;ig·i Ida Filg:ü:~ ir-a s . . 

Ao ·al't. 7G 
Ac::re~6,'lg°b1rHe ás p:.1 la.v r;i.s ~poderes-u s 

Sf.lg- t:li'n_té.:> pahvrJ.$-~~ta!;clecido'~ iles ta Con -
stitu1içiio. __ · - ._ 
~ , S:1 la ,rfas séssõas , ~6 d } jnn~irode l ~9J .-

. Leovigildo Filg ueiras . ' 
Ao art. 71, § 15 · 

fotermtliH;e euli'e ns p Lf>Wrns-.anterior
e na fórmá...;.a fÍü la vra-ao d~lieto'. · 

Sala ihs se;;'~õ Js, 26 de ·j:ineiro de 1891 .
Leovigiido Fil gu() i-ras. · · 

Ao árt : 7] ; § 3° 
Suppt·inúm'.se '. :i s p:i.!:tvrils- as'socLrnrlo-se 

pl\'a cs~e>tim e'i.1 dq11iriú1.lo bens, etc.,· at t o 
fina.! . . , · 

S J.1. das s 1~s,õ1s , ?G ·_ le janeiro de .18'.:i l . -
Leo-vigild•i Fi1gndi·a,:; . , · 

Sufistitu--1-se ó a-rt. 78 rlas dis pos;çõ -~s i:e
r ;1 ds !Mltl art. "ff) rf:j prn) i~ .;to Jie C •n3tl r1ri r;·fo. 
- S.t!inhs S'3A!l<i'~s. 2'i rb j :taeir\) d~ 18V I . -

Titulo 1° 
A'> a·I'~. 1° 

Accre ;cent:o-sc depois da p ;1 Jav1·a. _.;. Ff.l-!era
ti\·; ~..,.. o seg-ui11t13 : - proclamaLh a 15 du
novemlko de l SS~:l'. 

.. :"#6t3, 
..... . \. . -

E1rienrlas no .. projé~fà~ç1;:- consfü~içã:o.' ·-
. ' : · . Aó'"itr_t 'L.º :·· ' ... . .. 

A nação bii;p;Jlei1 ·;~ ; p.trJ, · pron~o yel' . ~ 
•lon !:ioliJar o 1513111 gcl'a l dos bru:d!t:u·o.s, au·
gme~1t«tr asu it ]Jt'o:;peri,[ ,Jo· c.omrn~rn, ;1s?e
; ,.-a r~1n Jà à felici cLlde · ç[o povo a". lú;t, do.; 1"r1n-

Ao ai·t . 2° 
Par,1 g 1•apho unico. $nppri m.1m-sc as 

~Ta_s-oscolliido . . ~ alo:! cle:;:ne:J1b;·?o:·-se . 
S'ccÇaO ia , 

~i p_io~ ct ,1 · lilre·rdiÍçl .'_, ·a·}opltl , cçili1o · rõ i~:~Hl •l~ 
,;;·dverno; a Rep11blica l.fe'dehd Go 11 ,;t1 tuq1u~~ l 

p:lla - 'l "epre .sentil.liv.1, e co:1st1tne com s :1:1s a1i
Ligas .prol'iuci ,·!:i, po_r _li vre u ni ,~v. ~u .t1 ·e ;;;í, os 
~~s t ado,; Unidos do . llra~il : " " ' 

Ao m·t. 24 
Supprimam- se n.~ p :thwrct~- nem S'.ll' presi-

(leut >:J ... até final. -
Ao ·n.rt. 27 

AO- a.'1·L.2. 0 
. 

Cad 1 u•n:i das · Yinte provincias fórma. 
11:1 União um estado aul:1óo.no e inilissol nvel. 

Par.1gril plu, 1111iC<>. O .\ltm;o_\pio . .Nf! 11,t_1·0 

§ l. 0 Em vez de ....., setenta 
cem mil. 

. "nea :Sendo . o DJ-tricto Fe.Je1-.il, e Ç<H11tal · da 
mil, diga-se- • Uniii() : -- si .-o · Conl!r~sso .• ~sc.o\lior:. ,o~~ra <!~ 

:t ·~ôrdo com· os est.1.dos, vo\ta1'<1 o 1,l1ctü mum
. ·ipio a en_co~P. •-!1' • 1r.: ~e ao est<tdü d() )~io_ 1J~ J_~
ll !~ iro, ou forirúrJ, pot· sua ve z, estalo auto
llCimo •. 

Gou·- vez d<J ....., nào devendo es ;e numero ser 
in ler 'or a 4 por e.-s ta lei, diga.-s ::J - nã.o <leven.- lv 
ess!:l nurnero- ~er ·supe1 ioe a 2) nem hftleior a. 
4 pur esr ·rto. . ' r • :" 

Sala d:1s sessõ~s , 26 de j.-11rn i.ro de 189 l.
LaeA1"l;t Co11ti,. l11i.- i"' . S,~ l1rni 1 lt .- L. Miille1·. 
..,- C.11·los Ca tn['03. - · Lui i --Del.in ~.- - E-,.bva , 
;iu-11 iü1"; ' " -1• • .. "" · 

Ao·art. 41 
S11p ;.irim:1-s13 o art'.41" ·-
s. t<..:_.i'i:tla da -s s .,. ~;õ -:·~. 26 rle janeiro tle 

· 18J 1,-Leovig:il .lo Filg1wir.:i.s: 
:' " '"· ·-· :· Ao act: · :-n 

. . Ao n.rt . 3. 0 

Só 1wrn~e os estados · dé · g-Pan le t~r,rit()rig. , 
1tt 1,1de,1.i1t.e .. pr0·vi:L i1cquiescenc1:i, j1opular, 13.Lfe,
li l-h raçifo da:o ao;samb)eas leg.i~)a.i i ya~ dos rno:l~ 
mos. ·\', 1n gucttro ;111-!10-r ,ço_n s'~:~ u Uvo':; , .cq:n 

.<l i•iJI'OV\tç:io rio CongL'eS.oilJ N·\c1H1JaJ,:· ~o,t iwno 
d iv i rlir-~e . _ p;i t'.1. :c,··1n:;;Uuir !ltlvo:~ eo>ta ·!o~ ; 
,; ; 1 v(i a ces<;io ele tel'ritodo par,, nov01 C~lJii-
. ta l Federc1i. .. · -

. .Ao 4pt. 4.0 
• 

Angn.;tn de (?t·-!itas;' · -- ': -· · - - . 
·SÍtp\ii'i1Úa-.~e ,!) p,1 p;1-g-ri1 pho l!Qi CQ rlo ~ :- \. 2J 

por d e',,; : 1,~cessaria a s 'ª â bpo!:ii·,:ã.o, em vL;ta 

S .1 :Írim , llhB ,_lo IL I" a3 µ 1 lavras -e fixa r 11« 
de.<;;>dZ':i . .;. -. . ·. · · · · 

lO".'HUp;~ á e ltl .1 eoti,: lll~ P!'<! V('.1\' €1 ;e') P 1''3~S 
n1'1pv,ri,; .. ~s n.e.;e.;ül-\í.l7s e e11c 0 _1·.lfº ·~ 1.le : s1:a 
ctbJ.a ot 1-w;ã .1' e· gt1 verno, tl ca 11 lo :t '. U pn()) 
··Lr . ~/,.dii. a =·,;ub;i•li d -o Ii:is· ca.,o-; '.lil JG>i- :i~ 
:11:d1-i[•, ou ca1 ·1mid<t:'le pu'il i;:a: ; be1n· co:no 
q\n ndo :i.s~i 1n o 1ixigii· _a im p >15 -;ihil) 1,:Je- re~ 
e ·1'f•' .. ·i I ;;. 1.- eio Con . ~ 1 ··1- s 1 cj.rn n -ll1or, r \'. ,p1·0· 
13 11.mtr o est~·fo· p~ lo~· ,_é •:> \lu ed 3 1·i~ (~ , 11·sd> . 

do a1-L 2° . · . - " · · · 
1\cc1·:3s··en t,3-$e :i b 11rf .. '.3°: 
Pi1 ra g- r'<i pho n 11i80 . ' R,H· • i\.3:Vl i. n mnrl:; nç ' 

q:1. d.pi~" 1, passi\1·\í _ri _acl u ~il Distriqto Fer;l.eru I 
a co'ustituir Um estado~ · -

S11 la diis se"·-"õ is, 23 de j[lneiro ~e 1891. 
-Au ~ ustó de"Freilas'. _ 

, ' ·Ao ur·L · 6° 
F.m VE'7. 1l e-~-rnfeü 1_:ú s ftí , l ~ rtie!': , r! iQ·11-~P

s~nt1n1çus e decbões elo Tribúmd fedcir«! tio 
Jus ' iç1 . · _ -

S rla, das seosi'ir,8, . 2ô · cl,e _janeil'.J de ,~891. 
·-LeovigiPlo :F_ilµueiras . "' · '" 

., ió. :1!'i. ·so 
Snppri iJl f. -'~~ a p:il 1 vr_.1 ~·~111wenlº· _ 
S111.i,;t iftia.:se 11 0 § 1° ·a exprn~~ão-o povo, 

[Ctl p.Jla VJ';• -'-C itla hi,-.1 , . .- . • 

· Rala dois_ se ~~õo;, 26 de janeiro de 1891 ~ 
...;.;L ovi'\>ilrlo ' F1ll(üf!i : "' ~· 

· -,·s .1fr,titutiva· aos' §3 26 e ?7 •lo nrt. 71 
S11hstit11;im-~P; p<' lo. segnint~ - pu •a·~ ' '.ª ~ó fa!) : 

. Po r m üt'iV'l ' ÔM ' cren()a. --réligh:> 1:' ne til'r'1m 
cidn.·-lão' br;i'silui ro pfirl/ rá ''ser r~ri vado rte iíei1 ~ 
1Ur·eilos' civis ·e ·politiciJS; as•im :como não :p.·1-
drmi -rec11sar-se- a'o 'cumprit\ienN de "r4:1Wlliilér 
cle1.: er cívico ou a'· qúal !juer OJ!U~ qne a~ lei.> 
da Republica es~,, bel,c~Çl\11t. · , .. · 

s_àfa. ([is se~sõ •.s;- 2Q "de j;qJeiro d.a 189,l.: 
-Leovigildo Filg·uoi,ras. • · '· ' 

A·• ii.i-·f. 'il, § 4° _ . . 
_ Snbsfit:n1-s:i o tPx-to p' lo -;pgninh": 
·o cns'1 1Ti ·nto é um contr,1.cto civi l· e, t~nmo 

to:lo.> m; _-actos concn·_nentPs &o e;;ht.•lo ci,vil 
das pPSSO .- ~. é d.d .. romp'l t(lllCÍ>l ·CXClllSÍVa ' de 
fu 11cci rinarfo3 e- nutoridad•is '1.ii owlr~m · c1yil, 
nó> termos rla lei que regul •.r a suit célo
br1H;ã Í->-e ·com a -'força e ::°V.;_t JjJlade· Q.U0 eJb, 
aftribúiJo-lhe. · .. 

Sal ·1 da;;, so.8~õr~_ •. _?6 ,de: .jil-qejro ·de 189 !. 
-:-Leovigildoc ~'jJgt~eiras. _ -. . 

_ , ·Ao :ut. 4G 
Sulcsfüua-se· o ilrt. 46 .\'jiehs dispo~; ções dCls 

--. ar.ts . -44 , _45 e 46 : do proje::to constitüci'ónal 
primitivo· :e -tra·nsfi'ra.se ·j) 'l M o'- a1•t·. '4'~ -'a 
Jllitteri i1 cl 1J § 4° d<l art.: 46 do projec to reJi-
gHo parn a· 2• discussão . · · : ; '-· · 

Sa l·a da'.'i se>SÕ"S, 26· de janeiro de IS~ !, 
-1.-<~ovi .il r!o J<iJgueirils. 

Su';sti.tua-,,e o -~ 2° d i art. 46 pelo so-
g11111 ~ ,, : ._' . -· . --. 

Si· O•' ~h nm dos vofa<h~ hnu veo r n.lC'lllÇ 1rl0 
m dor ·n ah,;dluh. rfo ,_ vot ·s, o Co ·g-resso esco
lh 'wá enfre os dous mab vo '. ado.s ,.arn cada 
um ·do' cai·zos . · · 

Em cas 1 •le empate, consid_erar-sc•ha. eleito 
o .1n•• .1s v :J ho. ·- :, -·. · ·" 

Sah d '~ Stl!-;SÕes, 26 de jan•.úo de 1S9!.
A·1;;·ui;t•J de !<'rei tas. 

~a· 1;lí t 11a- s 1 o n. 2-! p3ln s·1g niut -1 24- l.e- _ 
'..!' ii:ihr ·so':·,r·1:i o :urtiito civil. <'" <i u.n.tl, GOal 

in -, rei ai ;. P. r?.~~;~~! :i1 · êht?}.'.:'.P'~ h li<~.ª-· 
S.apprrnmm-~e •JS n:i . :-.:> - ~ ?6.. . . . 

. ·4."r(.°'--;,..J ii / t:1.3 se~~õcis, 2(L·de j aneiro ,dy · 
189 L..:.:.Leóvi,,·Ucto !?iJ'0-1rnfr,1s: · · . · · - ·· · 

. •• . ' · . "··. Ao iift. t8 . 
E·n Yez rle-A;; d d \lfat'ações seriL ) t.i:11:1-·: 

,\o ii'~t. 11 : § :!.º ( Part ::m' ir) ~) 1ii ;lo, ondó 
·-" ·. rn'.Li:; convier) · · ·" .. --

d <i~ p· 1r rnaior·i<L <ihsoluui de seus 111 c: rn !;i.·ú~·- A u~1 !iío r-'"~'rnlrnce e g.; r.1.nl e ~ 111:1i.; ]tt <-l-
t.liga~se : ' .. .' · ' · · , ri: i l.! il'. H'1l <d-' e.; piritwtl ; o d-:i CT ;1 tt<i ;; ·reli:,; iosil8, 

cad·a. uma d. is c >111 .1r.is ·;ô fun ~eionw,i..c0m· § J . 0 ~~ · ii'vro o c'.t;;;i.:Ji,' ntn l'ivil . ''" 1• ,Ji-
pa1·0c2wh a nui1.l 1· h. a:;s-.il. nta ela ·se:ii · iném- 1.jvso, Ji.:and., ob l'i;!"dº ' 03 in ter-. ·s; ,, Jos 111J<te 
_r_,_r:q.; ,_twn_rlq .s1v1s rleliber.1(,,C) .1.; ~omarhs P'é!la ulf.irno a f.tZer úun J1.lhtamen!e ü r~gi ; :. r~ 
m•i:io.r·i:l i:l,o:; 1) 1 ·e-;~_n t e,;, s d. v_o3 o.; c~1 so.~ em que c').ívi l. . . · . . . · ... 
f.! •.> i' e;;·t:1 ·cpn:;fitµ i.;ão se·exlgCJ n; maioria . 1fo .; - ~ :!. . • P.' i'!na.lment ; li 1;rfl <l c:1:h1 c.: tl to re
ilons 'terçôs-. - .. liiiriSJ tei· o· 's(:',11 C·:l L11i le l'i .1, suj -~ it_o. ~á . li~ça-

s. R.-S 1la•lnssrs ;õ3cl, 2G de j::i,_neirn de · J(,ação rnúnic i j • ci l. ~em nreiui zod iJ8c;1.f1ile :·ins-
l80L -LenigiUo ~~il ;.;u e ir ;s... . s11c 1lares, ' li dmin i:;tr<úlo > peh a u ton ,b~~ pu;-

Ào -ar't. 24 blic\t,' - . , 
· · -, Aoa'rt.15. -. 

s1i'p.prifrlá-se . - .· ' - _ Sã•) orzito:-; 1'.a · s,l i.Jei\1-11i;1_ ~\tP.Í0 111i l. , qnç. 
S:' 1-t'.· -~ ·sa bi 1hs s"s_.iõe ~ , ~6 de . j::tnJli rn resi [le no fio1·o, vS: poJ_~rP.s . leg:istu.ti vo, ex~ 

de 1891.-Leovigildo Filg.11eíras. .. ecntivo .e J•tdic!aá),, h-ü:monil'~~ ~ in_iep 'l[1-
:40 . a1·-t :30 '.- -l·mtes en t r:~ s1, c:nno verdarle1ra;; e (!trl)cta!'/ . 

·· - rlu l eg\~ QÕBS rla. 11-a;;iiQ... .: .. :: . ; · -
: Accresc ~nt.P-se ·as segn inle:; pnJ,1 vr,1s - mi : Art. !6. ( P-.1. r:i. ;;êre·n c:'lllQc.vlos entr~ -os 
: fór ma determ ina1lá ·poi' -lei"do Cong-l'esso. - .. . 
: ·· s, , rr:.-~: s_a.1'a::--·. ; . 1 -11s ··-ses8õ·es; ,·2B de -janeiro·· · f§2~e-3>, ou 01liie m:~i!'!c01 1villr 
· de;'1891._:_:-L1:idvigililo· Filgueiras ·~ ; - § :A êonstitnío~ó rleb 1 'ara.a irn1 I •;'1à 1~eritri 

'' "-'i . :_~ ,a,.
1J 'a·d .. :25 . : nnll:t f '11l· • -«l'"el eiGii~. ·em' qú rf-·!n'ré\·vj l,r. "ili-

. ~~pp1:i1~?ªf!1 :_s?, :i's .. P.tÍ!< v~; '~, ~n:i.A~ - esta ' !'ifob. oT i1i'li rect:i'lnrntr , o ' 'pciJ.:n; :id1ninis• 
d1ólpos1ç:)o·nã'o co 1 uprel.1e 11 ~e o.~ ~~dadao.; a que t r:t ti ~o 011 go1'err\amental lia 'fe ie1·a:;.;'fo ou 
refoi-e-se o 11 . 4 11·0 nrt. G8 . est:tt lo. _ -, -

S. R -Sala. di1 s · s'~ :<ões, ' 26 d e janeim . § _, A_Üuiilo 1:0~.on h s_ce e g~~·~p t·~ ~- re~ 
do 1891. -Le0vi0ii'to f,?ilg'ueiras. ; [~'?5'n~:tç_~9. ~a s i:tl \1 1. 0 1'. l~~s, _ (!li~ ilt;g.u\ari!- l~?~' 

' Áb a'i·L 4·7' ',, .. :, ... Aõs arts . 31 e 32 i(§'1°. ". 
. Snpprimnm-se o n. 11 do_ art. 47, e bem - · , .... , , . - . . . . ... 
.assim do n. 12 do mesmo art1g•1 as p•1lavras: 'Sl_rvpr·im,::t,iJ,\--8~· -~ - : · · ' ' 
, - os membros do · i:iup:-em(), Tril;mnal Fe- Artigo a.(ltlüLvo 
.der:al e • · . _ · · . .' - , O Se:rnflo ele.i;erà dentre os set1slm9fnbros s ~ · R. - Sn 1:1 da;; sessqes, 23. ele Jane~ro , 0 sen prPsi .lente. . . 1 
(je !891.-1,eovig ildo -Fi lg~eir.is ~ < A rt. 33. .(l:'ar ::t s-ereu~ eol)ocados o_ncla G~Il-

, -

0

Ao :nrL49 ; vi ~ r)-: ,. , . · ' ' · :-.e , ,_ .. . , ,_, . .., 

J Su1)1irima"se o pfl:r11grapllo:u.ni-co do art. -4,1);' ; ~ - Fa zer - l e is . inter:prc.tal~n~:, ~,~1~p:e:~r.àl :<is Ó 
:por·sor antinõini'!o 'Com o art; ·-7_8: . -- · ·. - :''.-' \ 1;8 ~or.!·n'l~ii~ . - ' . _ ... ._ . . _ 
j S. f{ . - s _01_l:1. _ib _s --~'' S~õ :~ ~ . --~~ tle_ J1~e_i;o ; §_ t11_stit11ir ex:i. rry_e· ct.:i aclministraç.~o.q110aca
lrle 1891 ;- Leov1g1l ·lo iqlg-ue1r.<1 ;,; • . - f!ml!, e J'.'fort'n 1r _ os ab_q.:ios ne\la. mtro:ln-

:'. "·S n !is tit : n1~só o.art , 8 1· rlas·_ ,hspos,1 ~õ :>.~ tran :>· i z -i i ~os . · · · . .. · " 
·; itorfos ·pelb ;eg1111rte: . .. . ; ' ':\rt. 48. n pr·~~i 1 l e nt, ,; am::ili»\do" P~l «s mí.~
: .11·t. .8 .0 Os 1n•i111bre-; .do Snpr'amo !~ilrnna l ' ·i i.; tro;;; e sP.CrAt.n r i,.s <l e Rst;i·lo. _qu ,_, lhe refe
;.-ie l11 -trç·1 , o~ rl es"i:n~:1 rg,, dorP.S e 11s .J'l l~AS ~! -. ' _ r• ·u•l:i m os ·1 cfo.;, e prA~i<lem ~ :v! · 1 um a 11'lllt 
·1.i 1·ei 1 o ·w~ - ~~ r e_' l <' l t1:1 d a 11 .. v,-1. orgoi m~·1 ~~11 · d:i.s ser•1·etn.ri-.is. em _que .;e divide :t ad 111i ni
rl •l pnrle 1

• J 1-l1 rw1 rio fürl •"I'<: 1 e .do rl_c.; _'.l~ta !o,, ;tr,tçi'io f,edera 1. 
·per·<lerA!l1 O~ SAll:< lO!'; !'!'l3, p'll'CeoJel'<lO, <'lll - . Art. 4 ~1 . S11p11rimam-SB as paJ:iy.t'..1 $ - _de-: 
:qnanto nii.o rur1•rn 1"l11Jll' ' '-'ª"os, ~s seu,; ven- · p·1tndo on s••n-. rlor. .. 
ci mentos actnacs, pagos pel·o lhive1·110_ Fe- · P::u·ngra ph:l. nni co . o 11epntnrlo on '~n ·1 d01' 
derri l. . ~110 accAilnr o cn1·go !le znin_i~trp de. E-ihilo, 

Silla .rln.s s~ssõe~, 26 tlJ janeiro de 1891 :- continuará· a ,1xercer o ·seu' in°1nrLto 'é(Gctiv'o'; 
Leov1g1ldo F1lg 11e1ras. sem dependencia de nova eleição. 



,. 
...• 

,~:~t. GO. O:;; ministros ele cstarlo pôll~rifo ' ·1;eh'flr da Silva .- Paulino Qar)os,- J\.L!o1pho·' 
comparecer .ás sessões ·. rlo Con :~T8SSO , -e , tii'.3-, Gordo;- Oomingo3 rl~;).Vlor• 1 es.-:: L·r pe~ Clia . 
cuti1·. "qliailfli:i cll ~ 1vi d:1 rlo>, 011 es iontr11n.1- ve.L-:- f\o·ll'igiles Ahes.- Rutnao Ju111or.
me·1. t~, e'nbora ·n'io ~ )j. r m repre~entanfos ~b . :'i. lrneirla No;;ueira. 

1

.il :1:;fio. . . . . . ' ' A o ::t :·t. 86 

(Gsta":._ ujtima parte 11~.o cont'óm ·JJ~'u.férti1 
constitucional e. 011vo1 ve um contrasens, qas 
p;i l;1vr-11s denlrq dos limites r.l~t la_i .. d º'!l:i·u.1ulr4:.ª -
.<1lst~ nlar as in<UtuiçJes cun,i<tuCtOfü1es), v-.J:osé ~ 
Hy •rino.-Gtrstolio de ~follo. - ,\ligll;:tl . Giis· 

· ,,\, :l . ;;1. r1s fo i n i~t r0s ela E~h<lo s:io in1li- 1 · · · 
1
- · 1 t 

v Su·1r1iri:n :\m·~se ~:s jnh1_H.<11~ 1m0s.(e: e ar-"· i-iu. ) riie'1.1te r, é·'. flG ri~ : · vei~ rie.r .. nte o Co •) ,;Te~s<f -
1 

· t - "çao pé 
'
1 

, " tigo ~ i1ão se m 1mt 1nuo a 1seu ' -iJ frib1ut:1éa; pt;Jlos aclb~ qlle re1P;.llenc1arem, e . . 
. 1 • .4.' 1 t 1 d )U cnnLr rw;. . 

sol1r ,ai'J:t1i1ente pe us ac os reso v1 os em Cl " i 8,~[.\ d.ts ses3õ,s, 2fi do j ~1w~ iro do 1891.-
'selho. . · · i3. êa1]1µos. ·- .carvalhal.-\1ursa.-A .. Mo-

b;ü~....: Am ~llH0 r~hio . . ,. 
A•lrlitivo a art. 71, p:lra ser collociida .tJe• 

pois do il. 17. · . . . ._ . .. . . 

. l\lor!itl ·inê1il-se.os artia-os re-r<:Ji·ento3, ifo éon~ re'ra dó. Sil v::t.--,.. P;iulino Ca.!'los.-Ac!Glpho 
formi !ade cofri o veoci.Jo. · · · Gordo:- Ro Ii{io·iíns Alves . - Lqpes r haviJs. ' 

s ·o1a d:ls si?ssões. 2G de jnnefro de 1891- -D1iriii:i o· .. ,:; dc°'rn.mws.- Rubi11.o fonior.-

As minas pertencem . ~os propr1et.'1I')O~ ,, rlo 
~ola_; s.1 lv:1s as l imitavõ~s que for01i1_ .?s,t'.i~~-· 
Jccid,1s por lei a b<im dn. expJ,J1'aç110. A~ste 
raim do i11du:;tri'. ,Jo:;c Hy 0inJ. :......Ail')pl}l-
lophio. -l~ra1íd:;co V..iig:1. , .· · - · .. 

A lrniuo .Alvare3 Affonso. AlmeiüÚ. Noguei1'.a . 
.. .,tl.dditioos ·· Ao art. 10 § Gª 

. ·Ar!. 31\ depGi's_d,o § '.)0-~ c ·!re>~ente--sê: · · 
§ 4 .ji . Si na. outra caniar·a- o pr·0je!·!ió :nfío . 

'for np'prova,lo .Pelos rlo11s terço.;; elos: ri1em \1 1~os · 
1ir•-!lente3·, r en!i-ir-se-hil.o n.s dn ;~s c;1m:1ra,; e·1.1 
·rongTfl·'~º N:1c1ona l, e aht sera·subrne[\1-lo a 
11m,i:-sY1 di~cus~:'ío . · · . . . 

=-i l!ir ·aj·ipi\ov i\ c)O _. peh . m'.l1or!(I. de · tlous 
tr.1•ços. ~P.T':Í. con:;.icJer1.1d•J cn!ll'.> lei, e de no.Yo 
!'.l.·,vi"."ºH 1b -poder e:..:ecutivo para pf'oiriul-
-g<rl-o , . ·'·" .·· '. · · , . . 

· Si, '.roi:_é1n, · nffo. obtiver nq1it31'1ã. rmiiorh, 
en,f:P.)ld'fir-'~e-ba que foi regei.tad'.1.· ; .. . . . 

§ n.P A·tnda q,1rnndo ·rm C!Hlill'(I llllCWd pra O 
;projeêto nfro se.i.'t u p(1rovarlo pelo doils te rqo~ 
ti~ sens •mí>mbro;; presentes, seca rernet.tido a 
otilntr:im,. ra. . . · 

Si ,ÍJes-:• t:imli'erh Ííii.o frr npJH' )fc:tl,o por 
nq·11elle.'nt1mero· dP. votos. ser:i_jn lgadp re:.:ei
t iírlo ·; . ~lli;~, si .Çl fnr, reMllÍT': ·S<~::)úfo a-s. rln;< S 
é"m · • r.1.~. e1i1 . Có11gre550 N,, .. •ic\:' al para P''Oee·· 
dr ks~ na fórrrw:. rlo parng-rnph .' arít.ei;er:enl1;. 
' ; § íi. ~· ;\ rPi11liiio das 1Ji1 .. 1s cAmâh1s e111 'Con
-g'~~ .. ,1Sí) "· N,~~ír11in .1 ~·:ril . s~>1.i ê it..1il l p<•r\ aq:iella . 
em·:que for mir.rnrlo o (.ll'OJN:to: . . 

('\ ~ •1° d1) artigo da. prr>j ~ctu p S3ara a for ã 
BlllrGl"lÇ'io dr" 7° · . · . · 

s'. i{._'._::;, .. b d~ s ses;;õ~s, 2'6 de j[u]cii·o r.io 
18~1.-Cantão. 

· < ti1sí;às:ções· ti~;11siforias. - .· 
Art. 2° 

.;. S1l~pi•im'.l-:se- B .. Canípos .. - Cnryal.hfi 1,.:.. 
M'ur.;"a..- A Morena lb Stlvrt.- ·Paul1110 
Co.;tl.l.- · i,1.rlolpho n.orílo.- Dorriingos · de 

Ac ·J'P.S"ento-sri o s~guhte n.o ·ílnnl: . 
No rli ' 15 . ~ l ejuuho do C[lrrentri an110; 
·~:hl·~t 1fos sessõ~~. 2G de j tn , irn . de " l ~9 1 ,

lL Ci.mp.; .- C .. 1rv ;l lh ~ l, . .,.... l\Ltrsa.- A. i\lo· 
reirn. d<i. Sil v:1.- P1111iino C:: rl1J~ .- ,vlnl pho 
Gordo,_;_ Rotl rig uQS ·1\lves.~ Lri pes •r,have> . 
:.._ D1Yni11"0' ·de i\Ioraes.- Rubiiio Jun 'or.-

. Almei.Ja .Noglteirri . · · 
. .Ao ar t. 46 , 

$\l~~tiftrn-s~ ;o.§ 2:•,. ii-i lo s '~püq(e: , "; , 
S1 nenlrn:n tlos volvlos ho.:1 ver alcançado 

r\1 (1:!óh 1 :,i tiso l nt:i,- o C:9ngresso elegerli, pfJ t; 
1mii or111. <los vdos presentes, nm, .dentre ~:; 
rpe ti,vernlli p!C(l !'Ç1do ns eh.ias vot 1ções mais 
efovii;·las, ria eleição dl'r:ôcta. . .. 

Sáh d(!.;; ses .- õ'.~S. 26 'le .i :• 'ipiJ·o rle 1891._.. 
B. · C: ,lh :;o;. - C<1rvallnl. .,- :\1ur;;a . - A. 
:\f ,m ·fr;, ib sl 11·;1. -P.:nhw câ1·1ú,,:::. t{o i1·.i· 
l!!Ú~s Afre:,. - J.opr·,-> C'h:1.ves - Oomi11iw.:; c!e 
~1Úi·ae'.~.~ffíí !1 iito J :1di.w.:....:. 1 i nrnirlif'Nog ueir,l. 

~ Ao nrt. 2'' ' · 
. . . . .D.is' rli;;jio~ i çõPS trnnsitrrl ·s.' .· : 

Si for· a.p J1·ov ido o •wt. 2° ,1a$ rl ·sro<:1çõe.;; 
tránsitõ r~i :i.s, sn[Íp1+nàm-se dó rnesilh aspa
l:lV.r·1s-fic:111rlo 8e1n e!Tc.ito. :as elr- ições tjue 
:1ntes .i.iv.2rern sido realiza las em alguns dos 
cSt ~ l11os. . .. 1 •• 

S:1 I~ . da~ SPs.;õ"~ s, 26 rlC! jari2irci rle J8Ç)J . 
Astofpl1à Pio,-Lamounier GoJofr'ado.::..Fran
eisco Veig:1 . 

. Aó :u·t .. 7i §:;o 
Em log.1r êfas p(l.lasras : - o\>ervJ.dcis q'l 

li 1tlitfls . •. até final-Ll'::p-~e - sem r;utra re
stricçao qne não seja resultãntedo disposto n:i 
legblação commum. 

. Mií.rheii,~. topes Çhaves. - R:nlr 'glir>s _Al
ves.-'.Rnbião Jumor.- Almeula Nogn01ra . 
!ffSuh~titua-se o § 21 do ar_L 3·3 pelo se
gu'lnl·fi': , '.. . . . · ... . 

. · · Ao (l.l'L . 70 . 
No§ I°., letlt'a: a), supprima-se. 

.. Mobilisn1· e nh.hsar a g·ua.rda ou 1111!1c1a 
chic r dos e'stados( ilo's cásos t"x~dos na Con
sÜfüiQ.il.o • .:.:..-'.\~ Gorlo. - B Campos. - 1y1-
dJ~ íg nes Alve.;;.:-·Liipfls Clí ii,ves.- .Dorriingo.o 
de::· Mortles,·...;Rubião · Junio1•. - Almeid°t• No-

. . gnê·ira. .· . 
. · · Aõ. ~art. 7J. § ·18 · . · 

': s'11p.1{ri:mhm-sà is p'1lavras ...:.. ro~tal é. te le-· 
gi·<1phi'c<1.-B. ·tarn1)qs.-Crir'V:r·l·hal, -:-Mursa. 
.-",!\foreir'a d.[.l. Sjlva . .,- ,Pp ulino Carlos. ·
,Ad1,1l µh?.~· ,G91,90, .,- Do.r:n[ngos, de Mora e>._::
r~~P\l" 0_~ay_e~.':7" Rod r·1 g.,u.:-~ Alves. - Rub1ao 
J, ouior.-:- Alrt1e1da., .Nog11p1ra. 
· Dispo,ições tr,;n~i trriris 

. Art. 70§·8° -
Ac}re;icen te~se,r!epois •la palayr[t .,-pcilic;'a

&iqão , }i. requ,Liç;i.o dos ·cou \'ocadores para 
írninter à ordem publica. , . , 

· . Ao àrt. 71 § 21 
Stipprim<tin-se ~'.s p ll t vr,is: :._ r.:;s.3rvad1lS (l.S 

.JistiosiÇõe.o.: .ate lip:d. · .'· 
· . . Ao ar.t. 71 § 24 . . . 

. ,A.c.ia;~sce.11te"se:~i:idependente de titul.os ou 
di pl'tl!nfl,s de qu::i lífuer n(l.ture~a, abo:!id.1s rle.sde 

. já to !.:?. .os peivilegio3 •.11.1e a elhs s·~ lig-uem . 
Sab 'rlas se3sõe.;;; 26 de janeiro -de . 1 a~ 1.

Alci:ir:10 Gnti.1iabarn .. - nr.metrio Ribeiro.
,úinib l ~'a!é:to. -'-B'nifosa Lii:l1a. 

; 

-.. ~O 'rir(. ?º; de,pQiS <fa~ pal(l.Vl;aS.,-Serão pre
flt?i'idi.'$, accres r~ente-se-tanto Qi1UllÍO for po;;- , 
sive1....:.n. Çampo3 .. ".""'Çarvalhal. - Mursa :
A. Moreira ' dà Si lvn .. -PnulitJO Car,los.-: A . 
G°<;ir:Jo:-l~od.'.'igne~ iilve.3. -Lojies r.hiíve3.~ 
Domiogos de Moraes. -Ruüião Junior. -AI-

. pieiún. No~ucira. 

. ;\.o art. 20 . 
S .1 ppri11m-se o p:iragrii pho uuico. 

. Ao art. 19 
Suppl'im::t-.se. . 1 . 

- Ao art. 26 
Si:ii1,priina.:se. · ' . . 
A:r~àescent.e-se o seguinte nrligo : 

1 Ao art. ·47 § 3° 
. .. Em vez ae - poifoí~ !nP-al, rliga·se ~da 
guarda. civic · .011 miliCia chdca , . , 
' .: Sal i .. rhs ses·~l')e~, 2il (};3 j\ineiro (fo Í891.~ 
rL Camp.r:is. - Çarvnlh;,d.::- A . ... ~lqrei~;t -~ª 
8.il\·a . .::.. Pnnpno c ,rf.los.- Arlolpho . Gordo .. 
'-:1. D1:rni11gos de Morae~~- Lopes C_lrn\' e;s:~ 
B,prlr1g,1.1es- Alves.-lwt;iiao Jun10r.-Alme1da 
Nt.g-u0.1:à ·'. , _ 
i'. \ ·, ·:~i~ .JJispos.ições trrrn.çito~;ias. . · ·

Ao arL 8° 
A cr.rescente-se: . . . 

· -Fk~m appr(lvadas as nomeações f.Jtas para 
a ,, u:;1iç« federa 1. · 
· Sn la das sessões; 26 de janeiro · de 1891 . 
B. Cmnpos.- Carvalhal...,-.Mursu . .: A'. :Mo· 

Sií,o \nel.egiveis para o Congresso Naciorifl, 
1 :0 O\ g-overna.doros; 
2 .. 0 Os clrnfes rle polich; 
3 ·o Os cornm::1n1fantes das :umas, hem corno 

os rlem::i.is Fnn·ccionarios miUares que exér- . 
cerem commando ·rle rorças de terra e ma1' 

' eqniva!éutes 011 superhref.; 
· _ 4.'0 Os commandantes rle cnrpos l10liéiaes;. 

6. 0 .0s fnnc i ona, rio~ n.d,ríini; lr1ttivos qne 
forem demissíveis inLlependentemente de sen-
teniju. ' 

, Ao n.r·t. fü) , , 
"üpp1·.ima qe o n. 4. :-A lcinrlo G.nanabara. 

· -Di!;n..trio tUbeiro . - ,\nírib(l.I Falcão. -für
bosa Liina. 

. Ao art. 14 
-Suppri arn.-se a ultimo. parte cl este D_l'li.go, 

que começ(I. pe las prdavras dentro · dos lumtes 
da. lei. 

)l.o, ~ rt. 7° das di>posiçõ~~ -transitqi;fas 'f 
Accrescente-se r o li11~1' deste âl'ligo :'..;;..., · 

dei)Ois de vutadn a J,,j tio orç .mento federal . 
t>ahr. das se>sões, 25 do janeieo.dé . 1891 .. - · 

Jo3e Hygino.-An1p!1iloy'1 '0. -
Ao . art. 53 

S11pp1·im,i -i:;3 o n. -8. cuj,1. disro.:;i \ i:io e3tú. 
evjiJ,JUtCJrnen te compl'elrnndirb., no n. 7. _. 

_J osé Hygiuo.- .\rn p!1 ilr > p hi~1. _ 
' Ao nrt. GS n.5 

... D1) [)~o is _(.lct'l p1lavra·S-l'Eb,iLlüm riQ ~~·~W,~ 
rli.a::i"·"e-. :7- e m d1 ifl',Ste111, ;pnr ,\ nte. a \!_l,l:tó:·i· 
dade compr•tente, a inbi1ç:'io d13 mll':lar ile 
úar:i011ali1facle . . , <. , . , ,.,,· _ 

Su la rhs ;e3;õ ~~ . 26 de jrneiro de 18@.J .,:... 
Jo~é Hygino.-Arnp'.1•lo1ihio. · · 

Ao a:-t. 34 11. 4 · 
S:ippt>irrnm-58 as p ri 1yr;1.3 ~ .instt!\Cc;.ITo 

p~bi.t1ü p_ois que ·o;ta ó ei1c11 r1;0 muufoi.V\r.I e 
rrno da U m1111. . 
s ' l>i .J,d sri,~ões, 26 do .ia·l(1i1·0 de .!8í)'l ,~ 

.Jo~c Hygino.-.\111p!iilo,dlio . . 

Ao n1t. 32 § gº 
Diga-se : ililpol'ft "'s JlGll'.ti ,f]\rn . e>ti:v(')i'G:in 

eshheli;~[das é111 lei )'NHI an ter[or a.o d,ii.Ut~lo. 
S :ln. das ,;e.;_?õ )3, 2G . dr, .J;111e 'r'v-.de · (iii,~ l .. -: 

Jos ) Hygino . ....,,. ~m11hi'lop ' 1i O: · 
Ão al't, '27 . . 

rng- ,..:se: 

A Gamara dos Deput:vfo;~ se compõe. de ra .~ 
pres ::intantes do povo el.ei tgs dir:e0ta1nente ,p0r 
este em circu : n; ·~ripçliss que nü.o p.Jd•Jrã.o·· ul
tr~ passar os. !.imites d.e. u1J1 esta,\le .o g:ai;~1)tjda 
a repres:.ntação das minor ias. -:-José' Hjgino. 
.....~~Ii'i[illildpiliô . ' 

· Ao art. 18 
. (' ' ~ t '~· . ~ / : ' 1 • • •• 

Sübsfüuarn-s3 as p:;i,In.vr rs-as :deli.l!Je'i'.1Çõ:<S 
serã0 tomadas pel ~ rnaiorh absoluta doá seus 
me í nhro~-pOI'. ·estas: . · 

As delibe1'<1çõ;s serão tormclas por '.maioria 
de vo.to.i, ac1mndo -se pr .- sente~ em:cad1t "i:i.(rla 
d<Ls c:lm;tras a:m:1ioriaab:;oluta dos,Seus mem
bro3. -José Hygii1ü .~ \.mphilorihio . 

.. Ao art 55·. . 
o numero e os requisi.t .18 dos me i'ibrcis ·.do 

Siiífremó Ti'ibun ;i l F'crleral serão deteri11íqfl
, elos por lei do Congrr.sso. 

· · - Arlititivus 
Ao art. 71 (p(l.ra ser1l11 col1ocados d:epoi5 

do§ 25.) • . 
§ .Aos aut.oi'es de .obras liter.11·i~s a · MT" 

· tistic:s é g•ar·antiilO o rlit':"ito 1fo rcprodíi~H ~s 
pela imprensa ou por qu:i.l quer outro·pi'OePsso 
mecha.nico . . 03 herdeiro> cios autores g'ÓoEÚ:ii.o 
tless j direito pelo tempJ que a lei d~terp'ü~ 
nar. . . ·. · 

§ A foi assAgurai'a . ~(l.mbém a . p,rpvrie
d;•de rln ~ ma~cas de fabrica. - Jo~é !:JYgino; 
- Amph1Jopl110. ·. . · 

'Xo nr.t..88 n. 4 .. º .... 
· Snpprirna-se por otfen~ivo rh soberahía .iui.

cionaJ.-J03é· Hygíno. -Amphilophio. · 
. Ao :tl't. 71 § 13. . . 

Em· vez r\(l.S p1bvrns · .,-antorirJ.nde18 êorrt- . 
r.ev~ut11s ·- diga-se autoridade judicfarià.. ·-
José Hygino. · · 

Ao nrt .. 29. , 
Suo~tituani-se :is pa hwras --' PleitOs P.tilo 

1'9ó,l:s'll1.<) .modo porque o são os cleput,lrdos:- · 
por e~tns: . · · ' ·' · 
:'Ei!oito' por est·:dç-;- m;d~ar.ite st;tfv,1.giÓ: .di-

recto . ..:....Jose Hygirrci. ' ·: 
, _ . . Ao ar.t. 3~ § 21., ._ .. -;. 

. J!!m vez de-fol'ça po]ichl-diga-se .milícia 
ClYlCái.·-J9sé Hyª'ino, 



AdditÍ'DJ 

. . . Ao t\rt ... 62· . 
,. A níipci~ ci víc L ou guarda nadpual é uma 
- institt1içiio dos e:>Ltck•s.· · · -

:·A:'êi ·'êongre;:;so Na•'Íoni-tl co ~npete sgmen te 
. l ~g 1 s)irr sobre a organb;-, ç~o da rnilici<L civic,1 

~ e "~o · p.r.e:iilii: nte tLt J{er..ublicL mobilisal~a no::> 
éa,;0$ ... dedar:1t.l0s · ne>t ~ c.1n3tituiçií.o' . ..:..: Jos~ 
1'!.Y.<?N~·-:- . •1.r,np'.tilopl '1io. ·.:...,,. .F1·,incbco Veiga. 

i,.• .. 

E11w11das 
Ao :;rt. 51 

Süpprim:i~:;e· n:. ta 1:•a.·L0 d ·~te nrligo, par•t 
· que .. os $'3~retafr1s · de E-tado. J1quim1 suj ., jto;:; 
as. cegl'a::> d~· u\reit•i . o:nmu :A qua.uto a cri · 

. mimt.firliL te : e.:íul.taute <l :J co :1;H:.: l!10J . - Uli
, veim Pi nto =-1~ml Uí.1r1wiro 'N .. ·m ei r.t rl .. 
Qa1 11 •~. -Co.<tit til .chad\,, - Jo.».'l Hy".;ino.

~- N11 phi loµ iiio.: -: Y1l'gilio Pe.;,;o,t.-Frcjes ela 
Cruíl .. -:-"!:ieun.1u" dn rarv:·lho; 

e.. . . .·' Ao' art. 58-
. Í.)e.p©i~ 'Jo n . . ~ . § lº 11 antes da Idr:t a) 

d]g-a-:;>8-(jll •>Uilo ·a::; ,, 1~nu$·18 s7. f tigerern p~los 
Fo1'i ig:qs <?Jl leiil ;!itR ,~ pn •; l ! e<~. e ti ~er·tim . 0,. 1';!, l ô r 
ºH . ª·- 'IH.P9~'tttn ,:;u det01:m:n :1rl,1._ r~or let.fedor·<~l. 
~J\ Sé · Hyg1no: - Aq1; ,h1loplno. 

. · · ; · · · 1\0 art. 53 
.-. Ac·1rc:>cente-sc.. : · ·. -
:: OJ, secr:etaç:o:; ue E_sb\lo poclerfiÓ sqr admit
tic1:9J \1'. : j.l! ~ ti 1iq . ll' 1xi r·4ute . t1rn:1 ou ontt';t Ctl
f.l.!1ira , as prppu~tas do Poder b:xecuti vu, 
qJl;i.'ndo o 1;e:p11,1nJr .;n1. - 'olivein PiJt<J . ...:.. 
l'!ri.i:z C!lrn 1~ i r·o - N .lg'H " Íl'a ctil· <..hmtt.-P"il ~ t h. 
"'e, ~,: fl.q,b:i ll o . -:.\ri>tqe::; ~1:tia..-Jos4 lfy· 
gi1ió ; .,.... ,\.1uphil üph ·o.- R 1i,;rt· e· Silva.-Yfr· 

.g-l!jo i ><-i .,~o~t.-Fróll,3 cLt · \Jn1z.-Heuriq:io do 
, Cm·vctlllo. · . . 

, .' Ao art. 22 
Sn'.J';' i~!11~-~e peló seô11 .:1t J: ._ 
B,1rant ... 1 a3 Ses,õ,!s · ve:icerao o;; senador.JS 

e r!eimV•dos um ~ub~irliu pec111li'ar'o, ·alérj1 r1:1 
ajutln. c)e eustn, H:rntlo pel1 CO[lg'l'-•'~ ;o, nci lhn 
q() _.c ,~~a legi:; l ;1t u1'i~ , par;a :1 sy>·tlinte. 

· . il o arL 33, § 11 " 
· Accre"Scente-se: 

'1!: entre os esta.do3 eiitn ·si. 
... Ao .. art. 4}, § 20 "' 

, Ac.~rg~cente-se: · - · · 
, Fic,1.ndo a non1ea.ção dependente di1 appr.o-

v:a1;fü5 dq ;:>enãdo . · · 
· · Aonrt. 69. Add:liyo · 

irnpot'taçlo de nBrc1·lorin,s e>tr.111geir.ts' ti J'!; 
tin[b:las ao con::;milo no reapeclivo territoí'io. 

-:--::;alt1 cl:ts Sess.)0:>, 20 c[,3 jamiro Lt:e 18\)l. 
-Couto Cartaxo . · 

Ao art. 03. 
8uh5titLq-se .o § S. 0 pelo se·gujnte: 
Legi:i lar ~cíq re " as condiçõ :s de instit.uiç-ü.;s 

de b:10cos de ·emis>lio. · 
Sal • clas ·S3s;õ8s ·213tle j i.neiro d•3 1891.

M i1!·acle Vn.;;concellus.-Es1frito Santo.-'-Ju::;é 
~ygino; · 

Addiliv.o 
Ao art. 7.•n. G 0 a.:·~1·e ·~rnh-s·1-nã.o co:n

pl'ehenuidos os de ci·e<.li t.. r ecd. -F. A.·: llostt 'e 
::iilva.-.-\.uuilJ;tl ~' -i.kiii>. · .. 

· .\u ar·~. 3, 0 d:is di .po~'ÇJ!S tr-ansitorius 
su ;ipr·i: tn-.;e. · - · .. . , . 
··• ::i ·ht .tas "es õ•J . .;. ~6 :le janeir·o d:i 1891 · 
- ::i liveir·a Piiitó .":"'.'.D. .Yl ..1 nhi ,-1:1 B .l'1·eto •. ·;... 
L.-0vi;,di rfo l''iku ··iras -;-Hti111·1 p i ·~ rhi .GHI'>'« •~ 
llu .. -J .;,i, \farh1 10 -\Lm ,, -1 l"ukua~io. 
. Aduitivo tt • § 4" do art. 71 . 

à) S2rà. ga1·,. n ti :a " · naei1inal i• hrlc. ~: tirlos 
os Il~ ' cq;:i_-; no Hr·;1~il, ou 13111 c; itmtção equ;va
\erfié, fríedi,1ule o rngistt'O civil da li l iai.;(tü, ·o 
qmt! sel'á.gt'al uito. · · · 

/J) i~' garanti la. ri: pl<lílit !ibel'di!dc de aclop
çib, ::;egunlo _a::; co11Llições que a lei dl:ltoúni· 
nar. · : e) E' gar.q1tilht li, plena !itlerJ tJi:i de tesfar 
S<fl va13:u,.1rJ'a1J.1. a ex isfo nch · · do3 ptLeS, ; i " 
11111 1:,er, ,ins fi i h: 1 ~ solteit'.U3 0 :1 viuv.as e elos 
íl iho:;; menorris ele 21 :u1nos . · 

S. R . ...:.sahi das se;:;sõe:;, 26 de janeiro de 
18'\Jl.--;'{eJTu:i üê V<<S'!Ot1cellos, 

Ao art. 8L 

· § 1·.0 As mer.:!1tlori is rle proceqQ[lCÍ<~ ~~triln: 
geii;<t só pod(;jrão sar nner.ida~, com impostos/ 
pelos e~t,~qos, dopoi3 de e11t ··eg:i.1%_a i c.::i usunw 
em sa;1::; respetivo~ teq·itol'ios ~ . . 

§ 2.,0 E' i:3enta de imi10.;t•JS no est,tdo' p,or ' 
on-.le !Se e~po1·.t1w a pcoduc,iáo dos outl'Os es- -' 
t;tdüs : · 1 ' ' • • ' • • " 

· ' s tia ç).;1s sessõs~; 26 de t\ueiro de · 1891. -
Moira de Vusc0ttc'.~ llo;:;.~l~;pil'itci Santo. " 

. Al'b. 2.0 o 8.º . 
OarL 3° pasSH'á a:cou::;Muir: § lº do art.2o 

e o yai·ngriqJliu_ u~ico do mesmo arL .;to. pas
.; l l:('t ll COlltillt\IH' ::i 2°, ':tSti!lll !flOl.ltltcaúo: ' 
· § 2. 0 Tt~iit~ no <H~o . . tle <:ff'·cllW'"'~ ê " mu".' . 
dança da. e• l;\I Ltl,<.b acc<i1'.Jo con1 q pa.ra.grª'pho 
antt:ce l e 11t ·~ , C•>:UO 110 de opernr-~e !33,; .• mu- _ 
•Linça B •l'<t outl'o luc:d esc1Jlhii10, nie·liac.tte o · 
C<Jl!Si; tl;;" d ;) . ~s t .. .. [1) ou e;:;ta•.hi; de· q LÍ3 · ~ il ~ 
lr_1 uv!'l! ' d13 rt.,;:;aiern ,rar·-sB, [!<Vssarà o -actí1 L\ 
_Dütr.wto ~\Jdilr. t~ de pet' si u: e >1í >'lilllir 'µ.ti 
e, ta.d-J. . - · ·· 

S:.4fo· (las sn~3u•~s, 2q cJe hnelro ~) ~8,r l. -
~Ici :a .d~ yasQJl!Gell()S, '-- ·. ·· · ' · · 

f"qa,,1lwlo 

Nó~. os ra;'lre:;entê\ntas 1fo:J, f~st.d ds Uni,ios 
do Br<'\7.il, roqrli:.loa. em pq:i:.;-1·1~ .;so :~ : wiot}'ú 
pJra ikc\.)tarm·).:; n.(lssa Constityicfo poli fim1·. 
A eL~grir· n!º'' o prH;;tdent·~ i:i o. y11,'.e- p1··~ s'cl~stil -
ela Repnlfüct1, J ,,e;!ayiluyx:i so[!~rqn.emen te- :q !IO . 
<ipp.:.'•) "'atnn; e ~~occna :tmqs a i11crue11fa 
revolui;ão ele E' de ' novenó ro de , 1889 e 
t~ndo ·em rÍ1Í!'ª ll rrüo.r, ·pa1•,1 ·1ros~ : l. J-1 v.i:i :1: e 
1·1goi"c•s:1 ' n.1.monn.licla'1?, ·. o . g-oZ\! .d:1 }hti.;a e 
•h lih<":r~ ,,~,~ .. o exe1·c~:.:i o ':ki t0dos 03 <.t i1·(:. rt•>s, 
o b1~1~ 1crl1 v1 lp:d 0 publico, <L p :;,, e 11 :?'"'<1-
ranç ·1, il1Lr 11'l. e extei'l1.1, ·a Oi'Lbt1r e o 1R·o~ 
grc~ ·'ºi vofamns: il:ic;·et•ltnOS e pro1 n ti'lg.i·rn ·J~ ' 
a segul!lte 1.:011s llt1uç;1.0. .. 

. ' ... Ao a._d. ?ºe seu paragr,1pho . 
S:1h;t1tu . 1-~·.1 : · ,_,, 
Cn:J;1"· 1úua d;ts antigas proviu·~hn lbrnnnr 

am ?stndo' e outro, o Mitig-cr muuici ~:io rietltc·o 
cnn lwu:turl11 a see a. capit,~l dil União, em
·qmtnio outm cous<t não deliberar o Congre.;~o. 

· ·\o art 4' -
Substi tuan1-se a's r;ala

0

)'l'<ts -em do ;i.Y anrios 
,>~iccessivos por-e.1n cliias leg.i#aturas -si1cces:: ' 
sivas. 



• ·'· . A0.àh. 48 · . ~ .... . 
_sul1sr,it11 ª':-;se .a· pa.lavr.1 ~ subsc1·evem-por . 

es1.1.1 ~·rvti•nâmn.. 
As art. 19 

· c::~npjl rim··un -se ~ s · pa.h~ v1·:1 s (l naes- :lep u
t •l r._, 'HI sr:rwllur e snbst! tn:i-:e o p·.1 !'<ig·r\cpilo 
uhF•o. · 

. 1 .1f'ou~:1 . lq qne ar.c.eit:ir o · c:ugo 1fo 

•1:\inhÚo •lp ·l<;st<; qo, re.rd.!'ri1 o. rnandat.c1. . 
pi" 1~e11,~>l~::s,l_ füi~1 c,cF;ttân_id\~t CJ _ ~- tiov~ .~l!Ji
i,.;ão, im l}ll '.' 1 · po 1 ler~ ~ él t' .,re y le : to. 

1, Ao Mt. 5) 
J1 . · •• . 

1 i ·. . . -
Snhsl•tn~ ~se: . . . . . .... , . 

. os n1in1stros de E"starlo poder l o comp(\recer 
hs SBSSÕAS-do Contirr,g50, rliscn t ir SUHS pro
pK>1Ús·,' e' a.1 ~ , :,;i fÍH;rnn . s ;n«dore-; ou depn-
t;ido~; 1h1· .. l l1A;>. Sfl llS ,vo.t03 . . . · . .. : . . . 
M)$•·il··li•t«r10·; ann.nae.:; dos 1:rn 1n;;tro;; .se i-ão 

di~igÍrlns' ái). Ó?U c(i·és:io, h(3n~. as~illl , o ·. ba}anÇ• t 
g,;t·n.l (t~ rA.reit.a' e_/ln. . 1!p•pe·za rl ~ . Tlle;;'1~rq 
·~1i•le1·li l, •lo atino rinter.P.\ lehte1 ·e 1,e:nalment~ 
o o•·ça.1m·11.to 2·erf1.l rlP, t r;iJ,::o.s 1~~ rl l-l~P".zit~: p!1.- · 
hli•>S do n.nn'o· fut1.i''l'O , e. da. i111pr11· tanç1:t de 
to:la::; ris con t.ri iJuições· e r1~wla'> pu1Jlicj;;, 

Ao ,art. 51 
· 8(il1sfü•;~•;se: · .. · · . -,; . · 
· (is 1tii1i i -~trns de· éstado rcsponn~m sqlkb

. ri{m~ 1] 't(;i ,'phn ntq o_ Corrg'r,~s.-;n! p!i:la. po li tip1. 
der:i'I d 6',~o \;ér'uci e indi vidtü lniente p"r seus 
~dos E'id~; idli <'I ~{ ' · · ·. ·· · · · 

.. _. . : ·· 2~rii~1-~ _ v , 
.: Dit . ~·~ .~porsn b 'Úii~;,[;: _ci;; p>:e~ idente. ::.... ac-

cresreiite-:ie: e do.~ inini"'tro ~ de Estado. . · 
., Ao. art. 52 

. · SuhBlit1Í;1"se :· eni" . v ~i 1l~ $erd·. ~ul)nuttido~·
e. os ii1i11i·stro.s.de E$1rJ.:lp se)'.rZo submettidos .. ... 

Ao art. 53 
Snhstit.nnm>s:e as pillavrns : · hPsiilente ela 

l~ep i1/ll ipr.1 iT l)~n· . ç~! ~t s .- .rJo P.!'P.:idente_ - ~ª 
Repub.lica:•e ·dos .. miniHlros rle Estado. . 

Ao art. 63 · 

Ao nrt. 8L'i 
811.pprirnam--se as 1n lnvr:1s ti.naes - n~o SJ 

almitt inifo a iseuç,fo pe ~nni<ufa. 

Ao art. 1° d:l'i di ;;po:>'çõ3s trnn~itorio.i, 
. s~ i 0

, 8'1 e \;º 

Substit11:11n-.. ~e : . . . , · . . 
. No ii ri iwiil'O anno. rb prim0it\1 fég'is,l ::i.tura .o 

Senarfo sorte u·h o .pl'i :n:iiro e-o :segundo. terço · 
· de seus membros qu(i . . devei-ão :>3r: .. ~trb,J, i-
. t11ido.;; 111;1.:i de fórmtt '] Lte si'>rnente tiejn .. tl.ês·i 
: ftl ,..:11 !0 il.e 11m voto. pol' triennio, a rep.reson-
: laç<lo de cada e,;l . do. 

' Ao .~ r \, 32 
A<'c ~·e~é ·~ nte~30 : ... . .-

.. , )\s :-1im c:imo .o.;:rµombrm do Congr(;1 .i~O .Na
c10:i:d nus crimes comm::Jttitlus ou proc·es3auo<: 

· rfw:a •i te o m,1.11d;üo.- , i 
S .ia· elas S"S::iõ.:is, 2-Í ile .i <tn ·~!ro de 1891.-

Ame1·1co Cubo: . . . 
' . Ao art. 31 

supprim'á·s·e ',. . . 
., _ . ,_:· .. .-.. ,Ao' nrL' 3'2 · 
§. L 7. S11ppr im:.1-se. · ., . . _ . . 

: § ~· -º Ant1·S da pahna-:1iio - dig· .. :"s.3--c1 
S1rnarlo. · 

S ecçrio ll 

· J\O at' t . '40 
: . . § 2 .. -' Dig\1 - 10- presill1:11itd 1lo .Sena•lo7 ~m 
-vez cle-vice-pre~i 1 l1> 11 ·t.:i . do Senado .•.. _ . 
, , S:tl a dàs se•sões: _26 Lle janeiro di f89 1 .
Schmidt . -Dr • . Ltl(n rrln .Co41,tinbo. ,. . _ 

., 8.11pprirnam-se, do :§. 2° do. rirt, , ~4 rl!> _pr9,. 
jeC Lo mndificMlo, as pal a.1• ras-a ·iJúniigr.ição, 
·a agl'Ícult\1r;1, . 

Safa da .. ; ses.•õe'> .. 26 de j :i.neiro de 1891.-
A r: ti.o de Fil.l'.ia .-B•rbosa Lima .. ,,, ... , .. 

- Snpprim" .~se o n~ -3 1 do cir t. a:~põr sér .cmi
trill'io.,a di.iposio.ii.o,1lci:i1et. 63 .quH ,t.r.,1. nsf~rin 
:para os ehtv!os .o â.ominio sobro terras devq . 
·1uta~ e mi .. as. ··. ·, .: . · ., , .; . . , . ., 

Sah das sessões, .. 26 .çle jn11eiro de. 1.891 .
.Antão de Faria .-Barbosn, Lima. 

Cap il1.1lo 1 V 

··.·-,-.·. 

_Sçcç io Jj . '': ~ ·: ··· · 
Art; 71, § 8.o-Snpprimir as cpalá.v t' i1s-- e 

SPI)) fll'lllU':L '. ' . 
Ju ·Ít<H' a 111CSJH se .~Çãi.J O S3 _~·uintc~ pai·a

~r: 1 L llo~ . 
' !<;' !ivfü o tcd •1 o cirhihí.o 'l .u;oeo. porte de 
rt : ·m ;i ~ . ~H.amirn ·B · 1·ce llo > .~Yú equ:m .. Wrr-. 
nedt .. ,.-B1r bos:l. Li nn .- Ll. ur'o ~odré. -Et'ico 
Coel!10." · · · :··" .,. . . ... 

A~arL 71,'§ú ' 

.~. c()•'es,cente , se-independente · de tit11los on · 
<1·plom:1s de r]'l il ·111e1· m1t11rezn, bolinrlo,.sé, 
deoile j:t, to ·fos os privilegio3 que a elle~ so 
1 ig110:11 oti .. eJ)-e;; cli111ane"11 ._ . ·. , 

S:tht das sessõos, 26 -. d_e Jar.ie.1.ro .de 18Q 1 . ..,.. 
A lei ndo. fl11 :1Tfüb:t.L\t . ~ Rnym undo· B:tndeira. -
\ nnibal Ftdcii.n. --Deni ~-trio · lW;iehio .. 

Disposi~iJ ·s apmes 
Art. 89 

Snppi·i ma-se_. . 
:-;, ·1{.-'a la, d.1s s0ssõ,i.>. '26 de j·aneir.)de 

.18\:J l .-Tolent-ino .Je Cai·.v1.rJlt,i. 
· ·:N. 4doart. .. 9" · 

S1ip1)r·i·1{ia.-sé n. ultima. J)~ rle do § 3°; . 
-: . ~ . 11.. -s:,J a, rlas . se;csõcl~ . · Z!i dej;rneiro de 
,1891.-Tólerrtino de C:inalho. 
' A1t. 73 

i S1'1l\stjti]t1-'Se pnl1; seguinfoi . 
; O ci!l 1dãO ·ii:J vestido 0111 Ci111cçüss de r11rnl
·.fJue 1_;,.dq~~tres po'.leres· nib 1~cider•â 'i.1 ccurn11!;;1r . 
•as de outro. · . ., · · . 

$. R.-'Sah das ses<-ões, 26 de j .,1,treiro de 
·189.I ,.-Tolentino de c·arvall10. - Pereira.de 
Lyou . 

Capf tu lo II 'ela secÇTo H 
, Art. 46, § 2-0 • Si-nenhum_ .dosvotr.ídos ·)1oa- :' ·, 
·ver. alciwÇado·n. m.iiiprfa a bso.1 u ta, o Congr·es >o ·. 
:procederá , l1 nova eJei~ã.q . entre os tres mais 
'1·otarlos pal"1. cada um tios cargos, sendo de
darados éiéitos os dous cid :.clã.o::; tj'U'J ti'rnr8m 
:ohtido uia\or'ili fohtiv,t . . , · _ . · 
. S. H .. .....: sa'Ja das sc>soes, 26 d'uj:rneiro de 
;: 189 1.-Aritouiô Oiynlho.'..:_ Joaquim l<'eliqio. Snhstitn~-'. se: . . . . . . 

Tlnrn lei r\o Con()'re~so N8r 10nal d1$trLbu1r.a · Su pp:·i·na-se o _n. 33 1!0 :tr t , , .. ~rt .. 1° · 
abif e~taAes certà. ~xten~ão 1.1e terras r1evo-
t :i t a;~ , rl fl mnrcnrl :is 11. custa rltilles, .áqnem da Disposiçt os gera3 Snhstit.ri'l.-se pelo se;:p1int.e :. . 

· 1 I' i 1· " a cl 0 11 - s 1 - t' t .. t'v 10 ~ t · s·,, · . O r)ovo Ur:izil. ;iro, reconhecen\lo conio livre ,zon • .+, f»<l!ll:eTrt '· '' .\.f:l Jl ll) :ca., SO · • . .,_, - ª''"' 1 u 1 o l .. 1·. - : . - .. ·.· .. ,",'. . 1 
suhkrle as povoareJrr é colonis'l r em .d ~nt ro -~ :n Nen h11m Juncc,ion·t rio po'.l ~ra sér di:im lÚi " '' ·man i fes tn.ciio r e sn -1 vontad•i a proc,l,;vn.açito 
deter iin·• .. lo pr:izo, devol n n lo-se a l]1rnw, n)l3{YI dp .s~r-y i ço' pw•lico; · se :11 ; c]U:c: . sê, .e.~pec1_- da 1<.epnblica. .Ferler.1tiv.1, faita a 15 rle no-· 
qui.n lp eH-t. ?OO.lição. se n·io carn~r_ir; ,-e pro- 1i1nem co;ri a 1,11 •.i;i1p>1. .cI;n-.esa· as , J';lZÕ(J_s· d.e vemhl'o rl e. 18R9, cn:1st1tue-se, por união .de 

Pried'tde cedida. · · ~~ile,m pu bliea qua d2ter·minarem a exone- ·suas antig.1s pr?vi:JCia.s,. e so .; a .for .n.a repre-
. · · - 'sentativa, ·éin l!:::>tadns Unit!os do Bra1.il.. ; · . Ao arf 53· r::çno. . · · · · . .. . . 1 · • •;" ' . . . ' s,. ft,-S,.1 ln; r1as .C e~sõc3~. ' º â0 j ;i ueirn, rlÍl : Sda 1L1.8,se-;sõn 26 rj ,~ jC1,I1Bil'O di; 1891.-:, 

A'ntepondo~~·a ~· pnl1;ra,.:....fllt11eo-á-füs": 1891.- António Bienii .. - Ctint;'lo.- M:Llf.n ,.\leira de Vascob.cello;.-E;;pirito Santo. 
tl'ict o~-r. diO'a-se-será-Rrn vez de é. ,Flar.ellnr . -L;1111"0 So '.!i~é ... -:- lliiínoei' Rn'<i tá: :---. Ao art. 7 I, § 4u 

' Siip!Ji'imii"-se o para.g1»1phri uuico. Pedro Chermon t . .,....Nina. !Uheiro. . · · 
· · · · · · · · Acer_escé,1Jb7se depois ·da _ p :1la~·r· ,i.- ~T.l- . • · · · A .. 0 · a1;t 6i · · Art. 7_. 0 D"pois do n.., 4°. desse al.•li,zo ac- . · · .. · . - d -1. 1 b. 1 · ,, tmta-n•i OJ\Q'ftJllS"Q•'l.Q a .·,trni i11 ra 1. i éin .--. cre >ce nte-se os se711i11tes : ·.. .. . · · · · · · · 

Acrre>r.P.nt(l:..se o ,p a.rag"raplJ O Ul,lÍCO: N. 5.º lmpnstos sobre t i tnlos de -divi rhs ·c11ja lias :~ é .. a n:in nng:t ;n,i ~t.-'1 11ue n;io eJi:c lue a, 
1Jmn lei ,fo Cona·re~~o 01·g;;tn isara o muui- . fedr. i':i l'!s 0 soht'.. ' S':l rv:içns craa.Q,ns e mantido; :con;iag:rnÇf\.o q.nterior 01i." con~e')_Uli V i ~ . confoi·'."·. 

dph do fu'u-ro Oi ·tt•icto F'ederal · ·· TT • 1 · 'b t 1 1 · ,rrie · 11. 'yontarle dos ·. nubent.es, " u_e qqalqnee ·· · . . " ' . . · ' · ,pela ,, iu:l,!\ 1~ :n r.o·no so ro es ::i )fl eç1.,me:1tns .. . .. d . . 
1 
.. 

~· · · · . Ao ,árt. 7~ 1011 :1 ssclci ri çõ:is funllad'tLs inr · autorihde ·da J ·~·l'llp., por mew e cel'llnonm re 1g1osa l'aspe- ··· 

§ '.) 0 r.: ; 1 ~nt~m~:m-~e [1.S séi11 it1t~s pnlav.r as ·:: j mf'~m? T.' iyi·í ~o ; t j · .. :t,·· - : . . ' cti~;·R,~-S[J.\~ ' das sos>Ô~~ . '. ?t\ . ele j â;leÍL:O de.: 
..'.:ohserv:l'!o~ os limites · postos p.:i las ! ~is de '. N ü ~' : r~p'):; ~s , ' 0 .. ~~E~ :içno. 1891.:_ Nelson de vascoacellos. · . ' o ,n . ,) p~.1ssn. ra r:· s , r /. . . .. ' .. . ... 
mii.o •nort:\.. : . Su 1Hti i ~ · t~ t{'.l o n. 6°' ~qe pissai·á ' ·a' ser 80, A rt. 5. o, 

§ 21. F;nhst.itua-se: . ,pelo scir• 11 nte : · Accr~·scenléÍil-:-;e' a' e3tc 'arÚ.;o os seguiu-
: 1é "1 ~; , l ~tl:\:: ig.u'.l.imente a pe'na de 1119rte em · A re:·n1amen tnç1o das eondiçõ:!s em (fne 't3' : . . , 

1·1· · klev,1111 sA1' in -;titui rlo.s.· os hrtncos de emissão . · · · · · · · · Cr. im .. ,c, •. s . .. f")._ l, .. 1. qo~ ..• , · · - · ' "'- ' )o O , .... o. ve1'11o · "'erl"'1;1 l' t · '1 ., ., · ' · · · · i f.lt>roi ~ 1Jo.§ 1°.ncc•?üSCR ll flJ•SA o seg.uinte : i ·"' · · · '·' · •· r· " ·' º'' i:ll'<l a seu 
Ac,.Mscvmte•.se o ~ 29 : . ·1 .• .. . •. 1 § 2_0 F i riio pnrtr~ rla rPceit>i da Uniii.o.o pro-. cn,rg0 o p 1 gaj'ri~nt6 rl:i,fF.viila. rlô~ estq.ilo.i, eci-n-
A rw h cicbdão ti.c1J.ril. p!A:ranUtln ... meqia.\1t.~ . rludo d:1 rnrnfa e 08 1'(;1 ndimc>ntns rle 'lll, !quer 'trn hif]a. nté 15 d A novembri1. d<;J f.'l9J . . .. , · . 

re '!i· tro e~n•' r.in L n í'roprierl nrle_. l.iv·re ·1Ie n_m ~, .especie rfos hens rle S<;l ll dornlnlo _prh:"do e. . . § 2.0 Ufn \ .Ji;i_ ordinarfa regüLu·á a fórma. " 
cer'a <'Xt i>li"ii.0 rl e, t-e!·ri:Jno '1118 pos3uir. ni:iMs- :hem ::issim .~s càntrihuiçõ[~,; ou va.ntà.gcn o:; qne, .desse pagnmeuto. · . ' 
sàrin fHlí>a. 'º· rl nmicilin seu e •le Sll<l fan~ilia, ;pM' eh nsu la ; expees.,:·1s de contt'actõs, 1 he · Sn ln. rlnss!)s)ôes .. 26 de .,jn,neiro de 1 &91.-
eüen~ã.o ess't .C/ 116 S(~rá fix i tla pela. IR!l'JS!a- . ,sejam g-arnntüla\\ . ., . . . . . _ .: Meira d.e Vascõucellos •'.""'°E~pi rit9 Santo . 
tnrn. do e~ta,( lo, JHJne elle pertenc~r, miv•_da. , .Sn.Jarh1s ses:;õ.:Js, 26 de~a::wiro dé 1891. ...;. 
~ c'1.marn · 1municip\tl d0 . l ogw sohre_A!ll ç1r- :Mei r" da VasconcellA3. , · , ,. . . . Ar~·, __ 6.º , . . 
c11mstnncills1!i:peciaes do Vidor, quahdade, e 1 Artixo »dditivo fl.O T it. 2.0 ..!.Dns E:;f:lci'ls: j "Na prjm_eil'a partó de3se artigo ein 'vez das 
outt·ns do prf1il ;o; · - · ; 1 ••. •.• • • ~ • . • • .- • . ~ 1 \ • • .. · • • •. • • · • •·• • · ·, 

· · l 0; rnprAse·ntnn.t•"R rlo ' est irlfn g'ii <; :t1'ão.1l t"i :p:Í·lav;.;~S ~ - n.fiº .. T.>.Odera intérvirem·.:... d.i,.;a_ • 
Essa pro11rhrln.1 le· SAr~ i~Anfa.' OR 0 11118. rle. Dl'Al'O!l' ' l.jva~ e · irn :n11nidú,rlfl>. (leci.';;tn.r.l,ts· 11ns t 1 " 

c1i .vid »s fü.c·1rs ou . part,··~ulnres, contl':: lud<t s t 
19 

ºO , .. , · 
1 
... C ., se -:- m~.n . 111 1~rvirn ..... em ·civ;o fl. !!nm nos ... 

1 fl.r s •. e r.. . -!•roa.:; r i.t ,c1n.- Viriato ct1· J Supj)'ri,rrp-se .a pah1vril - s·;J\:o. · 
d3pois,cfa data. LO reg i ~teo .; )ledeiro>. 1. ,\nt·~' do. D .. 1°, accres~e-nte~s<' a.s se~~uint. es, 

Ao :.irt ·. 76 Ao art. 20 : ip"i ln vr;.1 ~ :-· A hem: rlos interesses d,1"'u·1i1ó, · 
f'nb 3lit'l ~ -'>? : Ern VAZ 1fo-~aiv;.., n c.;sn .de . th~-rn, 1Úe . r!fl~ ;p .. r•c'!in, cumpre-lhe.: . . . · . 
'o ci rl:ir)ii o ' inve- ti ,Jn e•~ rn n l'QÕ~ <; eh qunl- Jido ·~ ·n "l' Íi11'J ina. ilanc,1vel ·....:.U 1·.1.-SP : S!l!vn ; Nn~ )1S. tu e 211 S!lppi'in'Ú·,:..jê ·a palavra -

q·;"l' ,!e; t .. s p•lífe1·c>s ·nfí n ymh\'ª exercer :is •le º."ª' ºde th.~rantf. .d "· l i cl o 1Jin r:\-r iin ,3 cJ~·.hJ1 1)i - }-'af'a - . . · · 
011t -'J, sa!v~ a excepçfi:o tio arl. 49 para- ,c.i::\10 a~·f!'ra.vtLdo.- !•'ró J .:; da Cr1tz.- Vida.to ' Nn n 3° snnpriin.~ m.::se _ n s pii:l~ vrns.·:- P~ra 
·gra.pllo··unico _. . . de Medo1rm;, . _- .e - nos ost ,tdos - , D.0crc~ceute-se depo~s 





~~~~~~~~~~~~~-'-'-~~~~~~~~~~~~~__;:..,.,,.._~~~~~ 

'
, Anewr di~to YcH;e :i. o_.rnc'or s<·b o iie~o de.· ' · ' . . ' . .. :; · . · d < . 

1. l - Dls·rv· u·in-:::o ·p· n, O"t'tLJ,' 1.C J .. \D·." ,
1
,,_1 5 ,.,1 ,, .:: .·.-·-.A~· O DE·· f ~-ª r e.Ji.0n-i(lo é m_1p, t ra.iliç_.ão legen _l,11." .. 1a Ih)_. 

ui.~~ grn nt e respon,al)1 hd \rl e dr. la 11ç'\l' os " , " " " .; , -v _ . • -

nlr·e·ces d·1- r.o"S s f t · 1 '! ' õ. J» O" J 'Nl'lDQ u~' 1"•g·1 
11
º"5º p::uz. · 

" 

' u · '" · " • u~ u;:is tUSd uiç es . ., tJ. · ' ' ,.., '" ,!, 0 " mss~·'.. receio, porém, Sr. presiden, te,. teve 
l\cre lit::t co·11 .tr1 l_o, íjl\e D Cnngrcs o h \ de 1 fi.:i·111·a ll'.IS p:Jc.('111as d11 historia. l'ar,

1 
lsse O!St•. Lamouai el·Godot·r.edo curta '(iJração. · ·· - · · 

]Jorét)
1

, Ll p!'ed~o rrne .os govcl'nOJ s«Jam do (-novi •riento de a1Únçio) - s-. P'.'<s' dcnte., Sr·s . O decrn to de 7· de janeiro d·i ann.o ·p 1~s1do 
vpy0 p ·r n, 

0 
poYo. :11cmb:·os do Congro:so ·:'hrio:iil: 0 as:;nmplo, quo ·S1'p:i:·o11.a i,1nrjn. do Estado, fui 0s i'·ipto 

- ~· · t <l l 1 r1ne o ·0 0!!1' · · l corn· tai:b lrnbilíchde, com t-int • . .-i,tbérlo:du.,. 
'. yr3 :t•se O,., :i.;orar unn c.1n;lit11iç:In diz " ~'- 1 ~n.i·a o~rupn i' ; ninr t Cjiié mo- · qqJ fti i .rec. IJiclo c0m ªi'[Jlauso~ at i. •no .. sm.o 

~_t,n,: la o orarlor, 11tb 1.i:na e .n_ s_til niç'ld nii: i g m· nttnc:1 111tsjL(). a:;' vo~ rns ntt,nções B >o:n 1 . . d ' 
l l 

dUv iu1a 0 ]'0·111·1 .. n ·cl' s11111 1· ~ · t . · [JC·' os 1·1rn1H'JrS rnt,,rr.s.s.:: os ua_. c1uest.ão·-: Ol · 
S~illfl .8~1l11l!.lt l) , ll!l\ 1'0· ii[O c [ •tci S 1J1 ;~;e pre- · • '.' ,, "'. , '" ti I•,, l!tljJOl' il lrC1'l e jiOf' c;1.t!JoL10;. (1111.<ito bem.) . 
c~~o q ~rn 8e,1a 11n11c\a p•!lo ,Vrl\'b e qne c•icla um demai ;; m.elrnJ , r1$0 ; mol i:i lros'l niio só :. e la l S '. 8 _ . . l . 
cd:icJa.o se.ia. 

0 
defiim•n\' rl e i la . mul lipli· l i>1cl!~ de o ·in:ues. co111o t1im')c:n J>or• . . l.: ' :; ADA!tó ::-- :\i'io1a1nrn.c o. · -\c .~e1toµ-sc 

s· (' t't · que, fe1·a li· \Je /'lo 11 rn d 1s dirn't.os mids o:u- :;·mpl!:'·"rne11lo co:no nm modns v'·1nnfí.. · 
, \ t\ n.os ,n ;l)tl; 1 rw;tO ll lO S9 b;1SeW 'nos l l_·">. 1 -:. r>, J ·,' .l', ~,' ,·p,.cicN· -T.·\N·1'.'" _ '!'odo.<.,Qº ' '1'0 •1n~ 

v 1 ·' ,.,., • • • 1 l 1 \ l' l-.'·ran.1s e 11 \'!0 1t_r eis <l~1 ci•.l. .d:t') - a li!1a,·dade '-' " -~v- ü V J u v vv 
.' l" :iu,·i, ,,s prrn c1p :o~ e a < emocri10.a; s a e \e :1 o an,c.e ta ·am . . ' .·' ' · . ' · 

Vb:.\o i\bf? re n rLu~, s.i os poU.t..r0:3 1tt1fciil d .\ ] e~ ue conscíencfa . - . . . • · l t " t ' ' • ' \'e11ho trtitnt' da q·: ~;i;Uio i·o l; .,: 03a 0 cem O"'"· BADARI'> - !\ã.o' nc~eih1·nm tal . ~ .. ~ . '' :•.i;u.o oxe ' fi ·vo mm ol11n ll ;1.r ern daruielie5 l · " O SR·"· A \IOU;-;1\i:a Gou ;ic i~Enn ~ :i·:a· 1·oi o~ .:a -
in·; .. rc'.Jilo;, t•11lu teremos perdido. especitl Idade ll;t liber.Jndn de culto3. m . t ~ ria . . , ' J - . ,,,,. l t " d e, onsn,,"Tad it.- noc :u1 ~. li ~."- '>.º e ~,9. s -, 0 r1o 11ro- ":i11 ·' ' L r ;,·ar com r1 .. cnmê 11 tiiis ae · 1nc' tl 

, L' !ll ll 11)en :1 re1ere •. :,;e o or" •1 r1 no e 11). :;:o, " · ·J - - º · · · - t d 
1 1 

Jecto conslit ! 1Cion~1 1. · · : · 1 h1stre _o,Yle.za e ami,go, c1'ne .füi n 11·1'o i,wiô 
ru1~ ti' ! a _a ele ç \o co pre~idente e vice- J " 1_11·esidcnte do. H ep nblic:L e d tnndo tEveJ'&os PdUNl i' ,_ Sr:· · pre ,i.len te, p'.1lll las1 g;n :;eLls oro, qne se le i·a·llou, 11edinrlo ·a 1üai> com - · .,..._., 

.
!i.J'::..·t<Jm is.' ado iilarl.os em alg·uns p:iiie. s , st t· , n- por'(hn·'· co;1\.'.ict _s, scrt'Lo ás p , ln vr s qttu terei pleta ~ er l<1de p1r ;i tolas as crcnç iô. ( Mui!Ós 

f 
.,, rk 11ro· r" l" l' sol) M st • t t ' • apõirul J;: ) • , · ··- .. ·· • .. 

)l'GTnS, tz sol:)re elles tn1>,<::1s e · u íl ' d ·3 ~1wões º " ' 1 .. /': e impor rn ·1s>Jrno us- . 
e coa}!ttd opta'n.lo pela e1o'çâo dlreda. ' ' sn:ripto e, antes •l!3 '<:omcçar, cump:e: ·111e e:n L III .~1:1. f}lUPUESE.NTANTJiJ - Esse ·pr9co.fi< · -

prime 1:0 _ li;ii:ar i·np!or <t' a bcncvolen0ia de rnent?,_ é mn :to honro~o para o cle1'0• -.- -· :.. . 
o SJ;'°• p~Mcica di z _íjU3 c1mp~c-. meus 1llu;;t res cr1llog;1~, ' ll l. cer\IJ'zt1 de que, 9 ::S!t; LA~!OUl".llm Gon:iFREDO..:... No eÍll':-

.< hen 111 .. o ·clesan11no . 1r1e o ri , 111 1 : ~a :w to " HI' sul;l n. 'o, n. esht tri t lú111, instii l'ttr:üi1-mê llio só- ta\it'o; Sr. pt'f·si leu te, ados po~ter: i 0rés do 
ll. tinh v1·,1 p11 1 : hJ~:1 t:io aile.1;1L1.<l a, (lil'llldo n:, thênL, dou ~ gr .. incl <'S S·3llt inié :ito., :-o cnmpri- G .. y,irno rovl3c11'io ,· attent n. to rloo· dL'']ibe'r-' 
ê~. } l:! Í. I P,3 eSt~O Vnz'~( ©, tj'\;V<f (ÍllC 1 üàO t •.rnl lll Bílt?. ~ú de\ 81' 0 O de ;ejo qt:e t en!JO de d d·e "ind iYÍ [qaJ,. (n'1o. (Tffí;ÍÔtfos j ctpOÍaqO~ O 
11'1'·' ·, '!1: ·m \ !\ar .. :,;1naJ p;ir , r inca; col li.1gas contn tur' com'.o nwu fra co con tin ge nte pa rü ap.'}i :( ç~}· wm·cr·a eH·.ln ;'io do~ pa.dr(1s ;.do _seio 

·<J.a c1~1 : t oJer. ·Vale ·c1n. Vft" nhus :r. · ~-u t1,: to an tes e.ntr:\ri:i_os· rw reg·im'.ln rl 1 teg - def;\~ .e/Cc~gr,'S3~, · .. (1fiPws ªP.·?·i,..1tlos,),: · ' / . 
. Bnlrehnto, s1be que osLunos n.mea,1t.lo; .!J:,rJe e di::t 1 r11103 a 1103-a, 1iatri:1 e .m um .. L,M . Srt . l{ EPR!·:sE :-n~N'à: -:.... \'e1·Jadeil•J. 

r1 ~ um eni.:..,r1'o1111ePlo <lt discus-;ãc ~ e pi'eri.<.à , c0f~o .PJ!itko ·que seja a g:!nn lh de todos v19.eng1~\ ...... · · ·. 
ct1antonntes, pol'to les ·o1 ll'nllvos , e~rm·iio o~d : re 1t .1s. e qu ;si1·v,1. ao mesmo tempo<lo .. O Si:L" LAoIOUNEr... G :JDJFfl!WJ '- • .• r:omo, 
t:n ll g"l'e ~so o pL iitl ~i1ê qe comprn:nstt;,u.· a osoDip!o as ge1-:1çucs.r1110 lt:ío de yi;" (lf ui l o por exemplo, e3tab.elecor µma pPn "J i1ln1ra no 
npi'sent·t·nm1wn rp,qu · 1iin ontoqnef:~ze q •rn be:n.) par.<0

1
10, quorecE)Le~sc em mfrimonio õs 

t, :v .i ,:~ gt·n11,_lfl _1J.,11r :.1, rl 3 ~er ap prnv.;do p ·la Q.w.nJo, ·si'.:. j11··e~ I J ent .~, iipóJ 03 ac.1ntcri- DU. 1 .• \:?~~es, sam · ~/ ne _ livessém i•1Jt.1· 1 !•! i1 1'.~ llle. 
q ;t.l;·' unn111nn\.11!e r1 o· Congr:13,,o . . nrentos do la . ~e noveml1]'C\ que ir'nn;,:f:1r- ~al1s'e1tn ns eonrh;õJs exig'i•'as pr la . !e\ · oi l'il'. 

') i :iprosenton ~,;to re1u cri111ento si o r.on· ·naram o or14:1.nrsrno pol ,tiéo do p dz. 0 Go-. -. O Sll. , J\Inn.;\-J,s _E B.1.R1ws....:: Essà.· nrlÍitrn-
!.!'1· .. ss.~ o ',10_·~e1to 1_1.si s1 'co111·111··,~·.· 11.e! \ -.~, 11 11 .~ ~l'ª. l J·,>. ~c1'n ., p O\' r· 1 · 1 - ~ l'r ~~ cl · 1 d :1 '~ ,i.11~!.a e n r.c~ssaria. · . 
,

0 
, _ • , , '

1 
• " ' · .' , l' ~ ~O . I?; C !9 O (e ay10 ,~'<1Ç[LO C ' ' r.,e;-· i:~·ao.' ~ R/ll'rsen L1r _ llill pl::no S:<br , n eh- 1>:1_h11l1sq10, lll cw n a s1.,ri0 de re!'orrna; p :- " O_S:i. L.~ ll~rc:::;rn_a G~1POFll!IDO --Estes .act'os , 

c1.yr:1_11a(«1c1 1l.1s ro:r.hts, y11·.1ue wn sn t npi - ltl1c;;:1i e .,soc1<1<Js, t endei: tc:s n. · conso!i.lú 1 .. 0 "~pi l o, ... e.~t&s· C:'tl'.epçu ,~s . oâio;as pr•uvudm1 m 
:i.111.0 rt9 nc\ la qna o wo.1•1cto c.11i:;n.g-1·rt ó prc- u.ovo i'2gi meu itJ aug 11.r;:do, ()U. vi 11 nlrn a na- llflo ·so · por P :rtc dos ca lho li co~ como 
.1 _1d1: 1al, _r1u 1? r p·1ra os o;;t ·~ l o~, qne;· p •m a cion ~tl levauta z·--se cheia do fé; cllei:t de cnn - .tan;·ll0.\11 .J/·'r. payto r.Io criscon:·do . hr'l1zll(]i-r-o 
Un1ao, v.e_o orador C]J.\11 rsta n ' dn ra contin- fiµnç;t o a;J ;;laÚd ir ·com dc!it:ici os o•neiibritos um protesto i n_n.ntes u·na reélt:dnaçilo , · qt\e , 
g:enei\ de f<J,l!ar, e111bol'.1 mria tlese.nvolv11 -.Ci;lad[Os qllé !1111)!µ 1iti.i'va m nó ti~i? ciã rntrin. cl_1 ~r~~vlll'S .. ourrlos dQ elide · iO Govcm1 0 Pró
::>,n!11·0 0sso pl" nJ, n9 poaco . tomp') qn 3 Lhe os 1,mrn_d~s _do;;m::1s, os gr,11Hle = pr·rn('!ptoJ, as " '-801 ·1o, · peclinJo ü fi.Jl cnm pf.imento das 
!'es t: t. gr:rn le,; u.leJs da os~ol :trepu!;\!cnia .- .. til?,fot..i res d!s[wsi,J>cs rfo ' clecre(o de 7 ·dej:i -
: ~:::o h~ _~ang_tl~ ·reio qac o a !1itm a ~husw Reco:is'.rnir o paiz sob os mvl 'les 0~ mais 1

• 
0 1·,-? .... o: fJ

110
- fo's>c:n. ·r iscad a_s do n93~0 P'•cto 

r'.2'· bcn1;>9le 11 c1a 1103 i:o:1cos coll,,.gns qne lln cl ~imoc1\dlco.s, os 'i11ai::; l!b ' !~fies , Gl'lt. sem du· .ll_l,'. ª '.nental as excepçõe.> q'd1r<sn s 1•0 cler0 e i 
tfoo. n h nrJ 11~.º o~v 1 r pw;i, r. f.1 '1.0ll-1'.n a.incJ:t v11ln. a lguma. P"·JBame:ito do:úinan:e nilo só llb à ·<tLe ele consciencia-. (1lfoito bani :; · . 
rn arn >0111 '> .oxp .n•ç:rw, ne;esswl.amente lo:1g;i, d~s l1;1in ;i ns , qq' ti 11l t 1111 'lm rllãos ares.;> 1ns t- . ? SiL AI~b'l'IDE;'l l\\À.IA -~ tlss:is di3'prisiçõ::is 
de nn1 Pli1110 cnmo rst•"· 1.Jdacle do gvver 10, conu de todos aqn::llos f I .m c_o ns:;- ·JU ' ncu do3 a.c to.; dus p~drcJ. e de · 

'·' .\s~irn, t1.'o si . nliYlT <r,:1 o:n rxpl ic~ \;ões · •i l1 J ::ql.Jsm e ·lluc:i.r acimn. 1](lg intei'.C:\,c,; in li- ntg· 1 ~".s rntr1g;uJtes . ,, " 
-~p 1nas ~i n 11rlttr:1. a m0 s ' n r< ·rni·n.iil fi 'lC:l n n:i - vicl:ia"s, ncima · cl•IS que;lôeô ·:ipoixon:,dis d:1 E l fi ) l. cr.tt! é o· fiicto , 
s 11~1'D . S\1ri )gnrn 1lu-; s 'n.;;cn ll "g:is q11i zer ra7er- pn\ 1t1ca. o w1g-rarnl1,,citiler:to moral, m:itorial 0 _Ui~ .. \ Voz - Ne"St' ponto o clero ;tin]r:t ra-i 
a f1~1ez(), 1 ~ (1 c:"l • Í1w~ l h ~ - " p1h.vr 1. nrn ·nll'í, intdlcctu,_df.]e110.;si.p<i tr i:i. . (.Muitobam.) 'lno -, (la owrosaparteseoSr . presi.ilf.!nle r e
ent:w .1•x pl1cn1·a o sys~_ema, 8 <lS suas idé>HL Durts i'ê .. 01 '.tha;; forai'r:\ logo :ieir2..t d t~. como "'4:'":f .ª o.ttenção.) · · · : 
, Apre~Ei1: t;i, no_i·tq.nto , 11. enwn'h n íJllA se rc- · coroll rios do'. fai::\o rcv- ,i! n::: 'on .r-io. '.'\ nmlti - , 9 ::Jiv._ lnUJuUX IEit GoDOFREDO ,.....;. Fórai;1 
!firo e lnr_.1p11hl ! ~1 r 03 rlado3 11 no t"m e que ·tlãp _qt~epr13s~ t19'0~~ no e"rmpo ~'' A·c~lamãi;h"' :ir: J.ll'é:mlen te, e;;tes ;; ttenttdoti con t nt a li: 
,iulg-a s .t1sf11c t11nos pwa co:nl)l'ovar ~. vaii- a brilhante v 1 \!~0 !' 1 a; alc1nç tda po ~o r;xercHo 1.o·d ·cl·c de comciea ' ia, .qu1

1 der:1m t!riirem ao 
t t.Q'e·n da s nµ nsJopção. Pn !:li .. ~:1 rú, t:imbmn os e 1\l' ~w~l';.t l1[J.C!011'(DS, comp,:rnhct-se dei lo !;is par}.do.,c tl!ol'c •·(apárt es), p·1rtidü qu~ .co:n
d.a l,o~_organisa1 l gs p<Jl'it est11do e q;ie prov;;tm as <::i<i.?.~Q .; htgori.03as e acp rns ([; ~ soci,ecfatlt). Lá ll~l t ; que co:iihat~ o que º") lllbüt eroi, · rorqlie 
<~ rt[•cerlcnç1a . J.o 5)'S! cmn (1). e~LlY:l o opertmo, q uo füz do ti'. ti a lho n. \Ítht e 11!Lr ~O: lSO adm_ill1r ltl11 p:l rti .lo, pleite;i ndv ' 
. O orn'1n1' <l'z q11;1 P"&h em~n h envo)1'~ e:n dp. vi ht nuit<tS vezes uma !l'rb rÚ"\o bter- • · 1q~.~:o_?;: , qui•.n.ao tenha prilJramáia pol ít ico 

S! !·lOl planri CO'!lplqto fl" 0;·1rn.n's lÇão fina n- rompil~ ~\e qilc;l' ifi.cio::i ('•~iiito bem); lit ésta v:1 0 de!in:d"o. ( Apn:c1dos · ) · 
c;q 11;:i . d.e 1liscrJninnç'iq das r11ndns . ·· o;: tJ\> l1$!? ~ro, .9\.!e .lçmge ~b [?:ttria 0 ao nosso ?_ ~ lt: B:.\.nArró ·- O c.tlhbiil:ismo .é tão ~~ 
- Tem · organisn.r\o 11 111 trnbnlho .mnito sedo \aclp · comp:1 r\Jllwva de nossas alegi·ias : ci- fi1"11de que nli.L• calJe deqtl'O cio molde estréito 

. 13\~1 . i'!l [ ·iç~fio a. bto. p ;rJ in OS da los O O g-nverno VBll]U', por,ta11tp, tptl<ts essa~ p la~$eS soçiaes, l OS '}l irtidos. . . , 
1;ap lhe for,noc3u, porrp10 iles·'}1v:t nra'nme•i- chur1.~1l-as :\ coppcn';11·(3m rn recun~trucçã,o c\o O .s~{; LAMOTiNrnR Goooicrrnilo -,/i.in d::i Sr. ' t.t~r: Ci'l l_D elle~ , 11}1S nii.o ,;icrnm, e enião teve \)3. i ~'. tomat~d:J , 'Plll't."' n ri,. 11083:1 córnmnnll5.o PL:csHIPnte, si e.:'se pn:J>:ti:.[o, que · áppar,::'ceu, ' 
rnir. s~ tr lnilf.) rle nri)cnrn.r nntros . pohtt.c:t, era ·r)ov"r que so fmpún)l\ .aos oi li.o:; t r·i~bu lhando rus ulprfl ,,s eleiçõe·s;· '.tivesse 

Conql,u.3 o .or ~. lor . relerinrlo- se n 11 ·11 0n ·cl i'n clq Goveruo Provbqrio. · ~ 1n!~_:tri.1: nte yor ~ tp il; p:'()P •gil!Íd<t · fü1. idéa · 
d11 rencla. cios div<J1;sos e;<t:v!os , or~n ?i i ondo co:n t:at1~ol!.ca o 1mp.,1

ll!' as rnvasõo;; rlu pod01• l')ivi l 
q~r<;nn11~1 t9 rle 1~9~ "' ·f88$, e co111 a exposição E; !anta ' elle assim·compre!1en'.leu que dias ?º! i.c o esp11·1lu" I, eu rn1o v:i,oilhrr:h 1111vsó 
feita. aq m pr. lo m:11 1stro rfa f:tzenrln.. · . depois promuL·nva, as duas g-lorfo_sftS re- !lb)a1:.to cm ço lloc:> 1'-1re no numero dé seus _ 
. Fk'l. acli •rl • ,:1 rli~1·1n ;fLo · pela h01«t. formas_.,... o_ sntfi'.a.g~io universal e a grapde nsso,c1;içlos, r9rqne não me envergonho de 
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UM.\. 'io'h _E íllle .;s•)ecula'm com a questão 1 Lldo~ não p·oclem coiite-s1::ir :'.\ m'ínlm affil'- ( p.01'que na miuh_a p~'ºP.1 G'ªutl a contra a 1!1on1H'• 
' maçao. l .cllm, eu defemll prrnc1p:os, cu sustentei todas religios1 . 

o S11 . l\IoaA. ES BARROS - Restanrndol'es 
com n_captt .<lo éntf10! icisii10 .' · -· 
• ~o Sn.. LÃ:Ai:õuN-rnn. · GónoF°RE·no :_ Peço-· aos 
meiJs .clistinctos collegas e amigos que ,mo 
consintam manifestar com toda franqueza e 
libercbcle o meu pensamento; tenho compro
misS03" antigos e clesta teilmna .só · desejo 

' sustentar ns idéas, · que preguei nos tempos 
dá · propaganda (apóiados) : não S:JU como o 
meu illustl'e comprovinciano (referinclo- se ao 
Sr. Baclaró) cuja responsabilidade começou 

' Elepoi.~ de 15 ele novembro .. 
O .SR. BAi;iA1~ó__;_A que vem isto ao .caso ~ 

(Ha _JHttr9s apartes .) .. ' · · -
o SR. LAMOUNrnrt GODOFREDO - Tratando 

d~ se'paração ela i~Teja e elo Estado, conheço 
' qu::ttro escolas ou antes quatro ·systeinas, que 
regulam esta materia,--Vou clesenv.olvel·os 

qiernnte o Congresso - ainda q\ie synthetica-
. 1}1Cbte_, _ . . 

· • · • . •• , . 1 • 

Conheço n, escola theocmlica, que predo1rn· 
noit enfü3 as naÇõ3s do Oriente e que na 
idade média, foi posta em prafüa por Innocen

. "cio ·m e·Gf'égorio vn. E1ta es::õla éo-risiste 
1111: abs_orpção elo podar temporal pelo espiri-
tnat · · 

À esco'zci cias. rcligiries polilicas,"· que ê a ab
sorpção dft igr;~a pelo Estado,foi arma política 
'de qne hmçaram mão Henriql19 VHI, Plülippe 
. II . e.Luiz .. Xl V para praticarem .:ris n'rniorcs 
. m'bi.tmrieda:de'si ' . .· · , · 
: Estas duas es~olas são hoje combatida~ até 
pelos proprios es9riptore~ catholicos,;;- como 
nocivas .. e paroicio~as ao espirita modemo, .que 

: trabalha sem cessar' par·a_ o grtrnde clesidoi'a_to 
· Ue .Cavam' ·:-Igreja livre ·no Estado liwe .· 
' A escola elos coY}conlatas tem · pôr.fim ' esta
belecer a mais perfeita união · entra os cloüs 

. . poJeres :-- espi~·jtu~l e civil. , _ .. -
A ~mino dll. igreJ:i. . com o E;tad9, diz um 

:- grapd~ ,P~blicist:'.\; não é sinão un~ i~e~ to do 
pagam'smo; re.pousa. ~ob o falso 1;r111c1 p!O ele 
ciüe ·a ·religião é ürnti cousa política e que o 
Estado, senhor absoluto de toJas as conscien· 
eins, podera· füzel' com que os seus · subditos 
procurem a sua sal v::iç[\o na religião que elle 
a'OJ~a. .. 

E' assim que a Constituição politic·D, elo ex- ::is irlé,is, to '.los 03 dogmas cio minha escola 
i!)tperio, adoptan_clQ _como rel igiio officL1l a política .. . (lllu ito be•n .) 
catl!olic~, apostolica, roman·t, que. te m por · O SR. BA:PARÓ -Ah! Então V. Ex:. co n·~ 
bJ se c·juramento, is to.é,"o cb111promi3so que fessa que · reconhece alguns dogmas ? Estimo · 
se toma perante Deus, de bem cumpri e os niuito oüvit' isso. ' 
s·ous deveres; 11ã0 po:lü1; infringinelq as leis . O Si;"t. LAMopm.rm Gon:irn.Eno- Descl 3 que, 
da igreja, aboliL'-, como abolia esse jLtramento Si'. presidente, corno solêlaclo da. Republica, 
em quasi todos 9s· a.ctcs officiaes !. (cipoiaclos.) consegui; .Pela clecliciçãQ de amigos , J.l '"h in 

Quanclo, Sl'. presidente, fm ~ l eito deputado, dependencta elo eleitorado mineiro, occ.upae 
no tel11p6 da monarchia, e tive a honra ou urna eadeira, na ultiirni. c><mara da monarchi::i, 
antes, a glol'ia d'e entrar no p::irlarnento bra- ipso facto tenho declarado ao Congt'eSSQ füt
z ileiro~ em riome das idéas r_epublicana_s, re- cional,_que s_ou P,articlario da escola ameri:
cusei-me a prestar o juramento elo estylo,nlto crürn, cuja clivisa se í'esun)e nestas p'alavras: 
_porque fosse elle contral'io as minha~ cren- - liberdade p:ira' tola'8 a~ consciencias. (ilp · 
ças religiosas, mas porque ·er<t contrario ás ptaiisos.) 
minhas· conv:icções políticas (iimito bem). O SR. A111PHILOPHIO - E' is:so o que os c;1-

Não podia, Sr. pre3idente, j umr defender o tholicos pedem, ficando ao3 estados a. li l5er
rei e ·a Constiluição poLitica elo paiz, sob pena clade ele constituirem, co.mo entendel'ern, o 
de praticar U\ri perjurio, de renegar o meu seu rnspectivo estatuto religioso. 
passcrçlo _e de meniir á riliuha prop1'ia conscion.- O SR. LAilIOUNmR GopoFRF.DO - E' e3si. 
eia (cipoiml9s, muito bJ1n). tambem a minha opinilto, que mais tanle nrn.· 

O Stt. ZAMA-E_ n(Js supprimirno.s logo a nifestarei, 
formula. . . . . . o SR. AMPHILOPHIO..:..... Desejo ·111llito ouv il ·O 

o SR"." bA'il'IOuNIER GODOFREDO-E a· supres- neste ponto. 
são ·dessá formula importava-ou não um atten- O SR. LAMOUNIER GonoFJ~.Bno - sectario, 
hv:lo, um desrespei to á l'eligiio elo Estarlo 'I · p'.lrfanto, · Sr. pl'esidente, ela completa incle-

·UMA voz-Era a sentença ele morte .ela. re- pen lencia d'os dous poâeeos, tempol'Xl e espi-
li.gião . (Apoiados.) · ·· . . rit ual, quel'enclo a· nutis completa libel'datle 

o·· SR; LAMOUNillR GODOFRIWO - Pe1.1So,, para. to_cl,às tls - cré~1 ça.s~, ·p:;i.ea. todas as opiniões , 
Sr. presidente·, ter clernonstraclQ categor1ca-· ·sou olmgaclo a declarar ao. Congresso e ao 
mente .·os inconvenientes dest:i.· escola., que paiz in_teit•o, q~e ~1ão posso _prest.ar à meu 
combato em n0me elos proprios interesses cht apóio e nem tifo pouco o meu: voto, a todas 

. igrej<t. (AiJoiádos .) . · essas restricções.odiosas à liberClacle de-con
A escola · amel'icam·, Sr. ·presillente, que sciencia, · que. figm;tj.m, para. nossa. verg·onlrn, 

.tel11 por fim · sustentar a 'ii'idependencia reci- no projecto constitucional. (Miiitos 'ápoia 
proc:i. dos clotl> poclere3_, ~ncontra hoje grande .. clqs.) -
numero ele pártitlarios; ate mesmo nas fileiras U:\1 Sn.. RErRÍTISENTAKTE - Neste ponto, 
do ·cJero. · _.... . . muito bem. · ... 
. E' justamente nos. paizés ónde predomina b SR. LAMOUNmR GoooFREDO- Não posso, 

·Gsta escola,. que ·a ·rellgiã-O catlloiica mais tem Sl'" peesitlente, contribuil' com o meu vo to 
flor.escido - e onde o Evangelho rege a opi- para excl~ür-se ela representação nacional 
nião e os ·costume3.· urna classe tão nobre e tão <listincta como a 

·Que contraste, se~ presidente, não nos offe· do~ padres; que exerce na sociedade o sa
recema Hespanha e a Italia diante elas con- grado ·ministerio de lev.1r á cabe:::eil'a elo en
quistas gloriosas, alcançadas pela liberdade formo as ultimas consolações ela fé. (:lfuito 
de conscienóia', na Arnerica do Norte, no Ca- bem·!) · 
1irtdit., ll'landa· e em diversos cantões ela o paclfo é lim cidadão como outro qüalc1uer 
Sui3_sa ~ _ , e cl ~spojal·o üo direito de tomar parte nos 

A 'ser verdadeiro esto principio, :bem razlto . 
tinliarri os inwer11c\ore3 Romanos, mandando 

. élegoia1: os il~nocGntcs, Hespanlrn e~ptll
sa11clo 03 . pl'otestantes do seu terr1torio, a 
Inglatew:i. p3rseguindo os catholicos,, a Rus
r:.ia fazenl:lo pes::vr a sua. mifo ele ferro -sob!'e a 
cabeça· da desgraça.da Poio:1ht. .. · 

E' unia verdade; Sr. presidente, consag·radn, comicios da Naçlto, seria a mais grave de 
peb exp3r.iencia, que toda religiãó ele .Estado todas as injustiças, _porqne seria nivelal-o ao 
é uma religião n1ortá; "'ao passo que t oda analphabeto, ao i11ontecapto, qne não tem C:t · 
igreja se1iat'aela elo Estado é. umá igreja vii' a! pacidade moral . (1lfo(to bem.) 

-'Não' -precis() ir buscar em outros paizes · a.s 
. c0nseT1nencias deste principio; basta a.ual)rsár1 

mds as ,diversas ptrases porque passou a reli.:. 
gião catllolica ap·ostolica roilmna, no -tempo 
cio. ex-irnper-io pam'd.esde logo chegarmos li. 
conclt13ão d.e que es;a união era im po3sivel o 
ate prejuclicial á autonomia e inclepencle!.1da 
da pi-oprid. igreja cltholica. . · . · 

Jit não quero, Sr . presirlonte, relemli1'a1'. as 
lucbs gloriosas que teve elo sustentar a ig·reja 
brazileira. contra as usurpações do poder 
temporal .lEt.. ~etebre questao religiosa; b:ista 
vos dizer que o itrt. 5° cht Co:istitnição poli.:. · 
tic_a, que consagrn.va, como re ligi5.o officin:l, a 
catholic:i. apostQlica_ rom1na 11ão pas:;arn elo 
r.nn leHra m0:rta. ! . 

•rn oi a · rel'igfüo· ca.minhon ta_nto . .P r.r.a o 
occaso, nos ullirnosfompos da monardJia, foí 
l orque· a monarchi:t. fazia ela. religfüo um _in
strnrnento vil de su as paixües.(Apoiallos.) 

O SR. BADARÓ ~ Não apoiado; coi:ti'J. isto 
protestcun to<l03 os catholicos. · 

o SR . An.ISTlDES MAIA - V. Ex:. ató füzifl. 
parte ele um grupo, que adaptava as icléas ul· 
tramonlanas. , 

.o Sr~. LAMOUNIER GDDOFREDO - Por mais 
qúe'.ci"neira affastar deste debate questões pes
soa9S, o nobre deputado só desej:i. arrastae-mo 
pari es>e terreno. . 

o SR PRESipE:-<TE-Attenção, peço ao~ 110• 
lwes deputados que não ~nterrompani o Ortl· 
dor : ·' · 

O SR. LAi\ró1iN"rn& G-on::iFREDo-Sou doei! e 
·"ºmesmo tempo,, obe'liente aos coftselhos c1e 
V. Ex:. Sr. presidente; nlto acceito o repto 
tlo5noJre d 3putado e-cont imb com a me;;ma 
calma a clis~utir o assumpto. Os nobres cle"t)u-

(ilfitito bem.) '' .· _ . ., Ufü\ voz - Isto e que é S3r :'13r l'ilpn11li-
Esta, esco la, Sl':· p1"es1dente, que tem p:Jr c::i.no . · 

fim estabelecer a mais completa imlepenclen- O SR . LAMomnER GoDOFRlWO - Não posso 
cii1· entee às dous poJeres, vai Luscar o seu contribuir com ·o meu voto pwa qno t enha. 
flln"da:men•to m. gfaude maxima. cllristã:- dai etrectivhlacle, neste paiz, a disposição consti
a Cesir o qiie d de Cesw·, e a Deus a que e de tucionnl, qt:ie. nnncla. expulsar elo terei torio 
Delis". · bl'azilciro a. companliia, ele Jesus. (Ap oiados, 

Foi ó propí'io funcbcl'or da Igreja crrtllolica, · muito bem.) 
quem proferiü .estas palavras; foi elle _por- Nii.o é cccàsião agora, Sr. presUente, de 
ta:i1to, Sr. prestdente, que .em nome-cl:x 11ber- enumerar os netos mei'i Lürios e se rvi ços relo
clade e do Evangelho, ped;o a· separação da vantissimos que esta companhia, pre>tou ao 
igeeja d9 Estado-, separação qne, na phrnse nos ;o pt1iz em temposjit passaelos; ssria nlon
de Viuet; nlto é uma questão ele convo9ien- gar o m3u discurso, e.eu tenho nece:2sidade çle 
cias_, ele perfoição ou de_ épo~a, m'.ls 'ó ·clover, ·ser breva. 
o cti"reito, a necessidade. Dizem que o j e;mit:i. é nm 0nte. ln rnicio3o 

Eu podia aind11, Sr. pre .>idente, tr,Ltando á sociedad.e, e que sua alma,, füo negra como 
desta m.elindt·osissima. quesUb, desenvolver a_ bi tina, vive e cresce á so111bm do crime ! 
as cliYersas tlieorias de Holib3s e Spino_sa, que Pois uem; si o jesnita é tudo issçr que se 
pugnam peta supremaci.t. elo E;t1elo, em C·JU· afirma, temos !ois e punil-o com toda seyori· 
tr,lposição ás cloutrims de Sunre-z, ele l\fa.istrc dide e rigor é nosso dever ; mas, não cleve
e S. Tl'.ornar..de Aquino, que def,3aclem a su- mos contra clle ht.nçar mão eh politicn , da 
prcmac1a da 1g-re.1a. . força, e da oppl'cssão, porque jà. .dizia um 

poi:liD, a~nela citar. a3 Qpi11iõ~s de Locke_e g:ranclo paelameut ae do imperio: - a poli
Auam Smith, reclamando a rndependenc1 a 1.tca da força füq.. ma.rtyres, e os rnarty!'es res
reciproca elos dons poderes, e bem as-,; im hi s- suscitam; a política. ela corru pção faz misera~ 
toria.r as diversa3 phases pol'que tem passado veis e os rnise1·aveis apo.Jrecom ante3 ele mor
- _Igrej a e Estado - ' des·:le os primeiro3 se- re!'. (App lcwsos, muito 'bem.) 
cu los do ehristianismo,. até à concol'clata tle OLth'a disposi ção, constitucional , Se. prosi· 
Frctnc·:')co II; desbt época a revoluçfo ele 1789, dente, que tamhem é um attentatlo á liber
cl~1 revol.uçãçi à cJncordat,t de 1801 e desta dacle ele consciencia, é a do§ 5°,qu~ rncon lrnce 
data ate os tempos modernos. apsnas o cemitef'io S'lcula.r, administrado pela 

Não quel'o, porém, Sr. pre3iclente, e não o autoricla.de municipnJ. (Apoiado s . ) -
devo fazer para não cançar a attonção de Unr SR. REPRESENTANTE - E' outra vio-
meu~ dignos collegas_. (Nilo apoicvlos .) leiícia. 

O SR. VEIGA. - V. Ex:. tem f:tllaclo com 
muito brilhantismo. 
·. o SR. LAMOUNIER GooOFíl.BD:J _:Des leque, 
senhores, como ji tive o ~casião de ma!.iifesta.l' 
em ap :i.rte ao meu clisti1uto a"nigo e co,11p:t
nheiro ele bancada, que tenho resp:Jn3abili
ditcle nelas--id8as que enunciar clesti. tribuna-, 

O SR.. LAllIOUNIER GonoF!lED) - A ex ís
tencü de cemiterio_s seoulm'e3 é uma neci3ssi· 
clacle no regimen d<t completa sep:iração, para 
impedir a reproclüção de. alguns ü.ctos que se 
deram no tempo da monal'chi11 e que só ser· 
vem pa.ra att9star o no;so atrazo intelle~tual. 
(ilfiiito bem.) 

' 



Pn,m evitn,r, portanto, gue2alguns padres, 1 O SR. AMPHILOPHio-Entretanto dizem que 
dominados mais pelo fánatismo do que são sobamnos. 
mesmo pelos sen timen tos Cle caí'idade e reli~ . 
gHio, mandem atirar ao ·camp·o os cadaveres O SR. LAMOUNIER GoDOFRRDo-Desde que,. 
_dos li vi·e~ pens·idores, neg<.wdo -lhes assim um :3r. presidente, o Congre~so Nacional . àppro-
1mnhaLlo de terr,t no j 1.izigo eterno tios mol'- vou o subst itutivo do Sr. Lauro .So:lré, co1.1cê 
tos, é que julgo de indeclinavcl necessidade a clendo aos estados (1 mais completa liberdade 
manutenção de cemi terio> secubires, ·ac\mini- na. organisuçãq dos municípios, pbr q.ue razão 
t d 

· l d nilo deixurá a estes mesmos estados a fücu l-
s ra os pela.s autonrn es municipn.83. (Muito ue m .) • . . , dade de manterem este ou aquelle culto? 

· P~mp, porém, Sr . presidente, que deve. fi- · O SR. PALLETA-Lembro a. . V. Ex. que já 
c~r as 1rmaildades e corpornr,ões reli"'iosas a legitimou a sepa.ração d.a igreja do Estado. 
Ji !Jerd :.tlle de construil'em e admin istr~i·em os O SR,. LA~IOUNIER . GoDOF.RED.O - ,O que re .. 
~eu~ ~emi te1·io~, contanto que fiquem s1:1j eitos clamo p:1m o meu .1íaiz, . Sr. presidén te, não e 
as leis de hygtene, ele es tatisticD, e ele policia. uma innovaçãó n,a Jégislação ele alguns ,povos 
(Apoiados.) , que fl ore3cem a sombra do governo dernocr.a.· 

E1.1tret-i nto, não é esse o iue'.11 r cpub!ic:.µlo . t ico ; ahi estão a.s co·usti tuições da America 
J],;s:t distini::ção de r.e111 iterios seculares e elo Norte,· Suissà e Mexica na,. que vedando aos 

~'elil\'i osos cle.sappareceria p.1ra sempl'e si a poderes t'ec~er.c1es a. subvenção de culto3., dei-
1g-reJ11 ca.thol1ca restaurasse urn.b ·pratica, que ;mm entretanto. aó>, estn.dw, cantõ3S e pro
f'ui usa.da no seculo IV e de que falht ·s. Tl10- vrneias a foctildade inteira ele o fazerem . 
maz de Aqn.ino,que a,clmitti í1 um só cerniterio, o SR. AuPIULOPHIO-Até ~s communas. 
e esse <JOni.mum '[Jara todos os indi viduos. • (Mu ito bem) · O SR. LAMOUNIER '. GoDJFREDD - Lá estão 

UMA Voz-rsso é que seriD, bo.nito. para exemplo os cantões de .Va.lai;?, Tesino, 
· O Sr:t. LAMOUNIER GoDOFRED:i-E na ver- )ierne., Fr:lburgo, e tantos outros aclopta.ndo 
dade, Sr. presid~nte, si é durante ·(], vid,a, na. uma., duas e mais religêles: 
convivencia. soetal, que pregainos o grande O SR. AMPH!LOPHio-Apoiadissimo,. 
dpgma da igualdade humana, pol'que ra;;:ão 0 s 1 . . - l ' R. LAMOU?\'IER 'GODOFREDO-Este facto, 
esse grane ioso prrnctpio na.o ia. . de permane- Sr. presidente,. a.liás na.tura.l, na.· Confederação 
cer depois da morte, justamente no lagar d 38- Hel:vetica pela variedade de raças e diver-
ti nado ao3 mortos, onde todas as creríças, · 1 1 d todas as üpiaiõeS desapparecem, e onde .SÓ SlC ac e e Jinguas, entre nÓS, não encontraria 
impemm a la.grima, a dór e a saudade ~ ju~tificação plausivel, desde que pertencemo~ 
(Applcwsos.) . a uma só raça, que falla a mesmtL lingti.a. e 

Não vejo, Sr. prasidente, inconveníe.nte ai- que tem os .mesmos costumes. (Apoiados.) 
gum na. exi3tencia ele um só cemiterio, desde · _Defünden'do !3Stes priaéipios, Sr. presidrnte 
que t,e!1ham nelle ingr!:JSSo não só ps pD,dres nao quero co m isso dizer, que sou apologist11 
C) tltoltco3 pa.m abençoa~'C:Jll1 o~ 19gares deí:iti- .d<i subnnçil'.J. cle3tc ·ou daquellc culto por 
nadas a seus fieis, como tambem 03 ministros part~ . dos .es t ado3; e !anto uão o sou que j á 
de todas os religiões p~ra presJarem as ulti- m[l,i?ifeste1 publicamente a minha opinião no 
mas homenagens ele seu rito aq u.e!les que em proJecto do i'onstituição mineira. ,- promu]o-á,clo 
vida, forain secturios de suas cloutri.nas . pelo digoo governador d\lquelle estD,elo. 
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. Restabeleça a. igrej D, catholicD, esta pr1ttica O. SR . . QHAVEs-Apobdo: la ·esti mencio-
e estarit rea)isaclo o ideal ,dos povos livres . .na.do que o estado nã9 mantem culto algum . 

UM SR. REPRESENTANTE - Resta saber si el11 està por isso . o SR.LAilIOUNIER GODOFREDo....:..Estlt sub:Ven-
0 SR. LAilIOUNil'JR GoDOFREDo-Quero tam- ção Sr· presidente, redundaria em prejui~o 

bem, sr. pre~,idente, que 0 juramento seje1. fa- cl_osclema1s cultos, o que seri" uma offensa a 
culbtivo, podendo c,tcla um prestaI,0 ele con- I:berJ i de de consciencia, e a religião ca.tho

. formiclade com as suas crenças e opiniões l~ca ? que é a de tqdos os brazileiros, com ra

. religiosas. (Apo iados.) , · rissimas excepções, é tão poderása., neste pa.iz 
Pr.oc ~der por outrD, ~órma seriD, fazer im'- que _pafü ma~ter· se não pr53c[sa de protecção 

posições :i, liberdade ele consciencia, que de- o!Ilcml. (Apoiados.) ' 
fendo com toda. sinceriuade parn, gloria e Outr0 , .§r, presidente,, não podia ser n, mi
honra do governo republicano. (Applausos nlJ~ op1_nmo, d·esde que legiL,imei' a separação · 
m uito bem ) ' da 1greJa e do Estado, como corolla.rio do facto 
. UM SR. REPRESENTANTE-Isso é que é ser revoluciona.rio que mudou a fórma. de o-ov-erno 
logico. · · . · . · elo paiz. (r1poiaclos.) 

0 

o Sa. LAMOUNIER GODOFREDO - E' occa.
. sião, S:-. pre;idente, · de satisfµzer os desejos 

do nobre representa.ate pela B ~d1 ia ; vou me 
occupú do estatuto religioso de cada estado. 

Sep.traç.ão e3sa,' Sr . p.residente, qu~ trará 
como consequencia immediil ta. a discr·imiuaç;."io 
da política e ela religião, fazendo assi m coai 
que certos padres não mais a.busem ela io-no
rancia popu \ar, transformando o pulpit<~ sa.
grado .om tri~una. ele profanação e a. religião 
ca ttioltca em iustrumento de cal.mlla. eleitoral. 
(Muito bem.) 

A clisposiçii.o do § 7"do arl. 72 que diz: «ne
nhum culto ou igreja. _gosará de subvensnção 
official, nem terá relaçõ2s de depenJencia. 
oa a.ll iança com o governo da União ou o elos 
eslaclos>> ; é um corolbrio elo decreto de 7 de 
janeiro que separa a. igreja do Estado . 

Vejo, porém, Sr. pre3ielenl e, no final uesse 
paragrnpl10 não só ·um ·attentado á soberania 
e índepend encia dos estados, como tambem a 
negação comple la, dos principias lil;leraes, re
conbeciclos e consD,grados no decre to· de 7 ele 
janeiro. do anno passado. 

- D SR . AMPHlLOPRIO - Muito bem, deve 
haver .ampla. liberdade. . 
· O SR. LAMOUNIER GonoFREDO- O Governo 
Provisorio qu3 nEsse decreto concedeu a. todas 
as confissõe.; rel igiosns a füculdacle de exerce
rem o seu culto e reg1,rem-se se!?'undo a sua 
fé ; que atoliu o direito ele panroaclo, com . 
todas as _suas· inst ituições , recursos e prero
g;i.t i vns ; .que reconh :-iceu a. todas as igrejas e 
confissões a personti.lidade jurir.lica pafü ad
quiri rem bens. e os ac!ministra.rem, sob os 
limites postos pela.s.leis concernentes á pro
prie·facle de mão mortD,· ; que finalmente dei
ff!oii livre a cada estado o arbítrio ele manter 
c$te ou aqiielle culto, não podia Sr. presiJeqte 
1>oh pena ele inco llerencia e:;tabelecer_a impo3i
ção odiosã do ar t. 72 § 7° que :veda aos es ta
;d os a. libertlad(J de constituírem, c,mo enten
. dpí·em o seu t'CSIJectivo estatnto religioso. 
(AfO~do) . , . 

O ·$R. BADARÓ - Eu não éonheço nenhum 
desses. · 

UM SR. REPRESEio!,TANrE-E' porque v. Ex. 
a.n:la cego. . 

o SR. LAMOUN_I'ER GODOFREDO-Ell conheço 
alguns, Sr. presidente, que especulam publi
?ame~~e com o ,sentim~nto rel igioso do povo, 
:n?u~rndo-ll1e no espll'l lO que a republica é 
rnurnga fi.gadal da relig ião @tholica . 

Felizmente. os que assim procedem consti-
. tuen'. v_erdade1ras e1cepçõe.3 no seio do clero 
bra.zllmro, que s1be primar pelo cumprimento 
d.e ele rnres, pela · moralilU:de e pelo patrio-
t1~mo. (Apoiados) · 

Vou concluir,_Sr .. pre.sidente, porque sinto
me canr,aclo e ~ao cleseJo perturbar por mais 
tempo a. ·attençao de meus dio-nos colleo·as. 
(M~·,1itos mio apoiuclos.) 
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O SR. VEIGA-V; Ex. fallou com muito bri-
llmntismo. · · 

o SR.~LAM_OUN!ER GODOFREDO - Ante3, po
rém Sr. l?i'esiclen te, ·de descer desta. tribuna 
qeuro mais uma vez repetir perante o Con
gro~so e peran te o mea pai7, ;- partidario cltt 

escola americana. que tem por clivisa-liber.., 
dade para tojas a.s crenças, liberdade para 
toçlàs ns opiniões, não posso, sob pena. ele 
rn~ ntir o meu passQ.clo, conconer com o meu 
voto 1)ara que figurem na lei fu t~clameutal_ ele 
minha patría essas excepções Olltosns elo pro· 
j .~c to constitucional. (M·uito ;bem.) · 

Assim eleve proceder todo o republicano, 
assim deve pensa:r todo o pa.tricita. (Apoia
dos.) 

Como repnblicanCT, eu quero a. liberdade em 
to'da a sua plenitude, como patriota, eu que·ro 
dar aos e:;t<iclos a. maior somma. possível ele 
autonomia., porque' só assim o estado de Minas 
Geraes, que tenho a honra. ele repres·enta.r 
neste Congresso, não pela força, pelD, vio
leucia. e pela fraude (muitos apoiaclus) mas 
pelo suffragio esponta.neo -de meus concicla
dãos.(apo ia'los) podera · occupar, no seio ela 
grande Confederaçfi,o Br<tz il eira, o Jog-;u· de 
honra a que tem direito pela a ubei'cl ,Lde de 
seu só.lo, indepsndencia de seus fill10s, g·Lorias 
de seu pass1clo e grandeza ele seu futuro. 

( Applausos ; muito bem, muito bem . O 
oraclur d fel icila(fo poi· muitos Srs . represeh-
tantes .) · 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO 
DE 15 DE JANEIRO DE 18<J l 

~Sr . Coelho e. O .unpos-Sr. 
presidente: Eatre quantas questões graves e 
1~tere ., srn tes nos offi,rece o titulo em discus
sao,nen:rnma com certeza sobreleva as que se 
contém em algúns pa.ragmphos do art . 72.-

. Dis.se o Visconde de Chateâubriand que tres 
g-ramle3 verdadeti forma.m .a. base do ed1ticio 
ti?~iJ.1: <t v;erd,tde philosophica, a Vet'dttde po
ltt1ca e a verdade religiosa. 

~ :..comrrua.nto, S_s. presitieate, as consti
tu1ço .~s em ll'eral nao contenham si não pre
cei~os rela.ti vos a verdade política, por co -re
luc;:ao clesfa e sua affü::idade com a verdade 
phtl~~o_phica ~,ª_verdade religiosa sob o p::rn to 
ele. v1~t,t ,cl0 ~ue1 to publico nas garantias que 
offet'.ece a; h be1·dades publicas e indi vid uaes ; 
consig·n~m elhs, por · vez_es, na. cleclar,.ção 
elos direitos, regras relativas a. essa.s duas 
outras grandes ve~da.~les, S?bre as quaes ns
senta lambem o ecl1fic10 social. 

. E com razão, sen~ores: si a verdade polí
tica é. a or~e11! e a 1t berdade ; a ordem a so
ber~111(1 exercida pelo poder e a liberdade 6 
rhre~to dos pJvos, sob: o ponto de vista de3tes 
clireitos e ele sua g·arant.ia estabelece o art. 72 
c~rta,s theses de -ordem pltilosophica e reli-· 
gwsa-Refit·o-me ao~ §.} 3° á So elo art. 72. 

H'.t em cada nma destas disposições e · no 
seu complexo questõe? de tanta monta parn, 
o ~hºIl_l~m e p3,~'<t a sociedade, que o legislador 
n~o l~ ocle abor ua.1-as sem certo tacto e discre
çao para. .qu: :ião comprometta e antes asse
gu~e ~ prrnçip10 cardeal, que ellas envolvem 
o direi to sobe~·ano por excellellcia, a. liber: 
clade ele conscwncia. . 

A cons_cioncia é o clireitõ do homem por 
excel lencia,é,segundo o Espirita elas leis como 
que um throno em que a alma · huma;a se 
sen ta com dignidade, e quando 0 ;n~nelo 
brade c?n tra e_lla., ~ o orbe dern be sotr e 
o seu corpo fragll, si por vezes ella retrahe
se _e,ve l a.-se,par~ logo .se er$·ue e apostrophtt o 
poJ~r que a aftltge· siste victor hei-oa cal . 

N·w se m · · cas. ' e rnqmrfl. neste momento por mi-
nhas crenças inclividn'.WS. Não é em nome elo 
q~1 e, sou, ,.~º qu.e sinto . e penso como fraco 
modal ne~ce :va.lle da. existencia, que occu o 
a, tribuna sobre estas questões delicadas. r 

Si profess? ch_religião de Christo, a. lmej o. 
li~~ a domma~:ao . universal, e a rea lisação 
d ,~se-wius pastor et umtin o_vile, a que aspira 
n? volver dos tempos·; horne '' politico e re. 
P1 eseubn~e ,de uma collectividade, não te
.nho_ o. direito d_e moldar e a:ffeiçoar as 
'1~1 s:1 tu!çõd~s. do paiz por minhas crenças e YQ· 
1ço.23 rn 1v1duaos . · 

' 



Quando Frederico II conquistou a Siles;a, 
elle ·espírito vol~lliriano, indi_ffci:enle em ína
tel"i:1 religi()sa, respeitou ,.entrct:rnto, e ·con
servou 11 ordem do.-; jesuitns que alli e1con
trou: ncatach>, reverenciada pela população, 
!lão obstante a bula de aboliçã,o da, ordem por 
Clemente Xl V. 

/\hi,' a meu ver, o p3rô.l do estarlista, do 
l10mem verdadeiramente politico no ex;ercicio 
ela sobemuia. · · 

Assim eu, Srs. elo Congress0, assim todos 
VÓ3. Si aqui lla catllolico·; em mn.ioria , si ha 
disco los, p1'otestantes, indifferentes •J por ven
tura atheos, g·nade c::trla um os seus ·s3tlti
mebtos inrli viduaes, fique com o seu pil.-pa ou 
so-ber mo pontifi'.lé, coni- Luthero ou Calvino, 
Dide,rot ou Voltaire, Prondhon on cl' Hol
ba:::k, que não é licito impor a crença a quem 
·qne.r que seja, e menos á naçã.o, mormente 
ne'.s te momento h1storiêo . em que se lan
çun as bases indestt'uctiveis da grandeza 
da patria, considernndo o seu pass::tdo, o seu 
p1ie'seíite e o seu futuro. (Apoiados.) 

Não disse· bem,'senhorcs ; aqui ha -.catho
liços, çlisccilos de ordens diversas talvez ; não 
ha, porém,_ atheos. 

Di;:se ArLtoteles: · aquelle que for tão ín- · 
trepido que negue a acção de Deus sohre os 
de3tinos do mun lo e um doido. Um philoso
pho moderno ãccrescenta : E' preciso ser-se 
maníaco para ,ter~:s.e a_ coraglilm ela impie.lade. , 
Ora, e inutil dizer _que . neste .Congresso .não 
ha doidos nem mapiacos. (Ha wn aparte) 

Eu disse que, a pw da verdade pol itica, 
ha a verdatle· phi.losophica e a verchde reli
gioso C)mO funcl:11nentos do editicio so9ial ; a 
verdade philo3ophica , a triplice sciencia das 
cous:is mot;aes, iutellectuaes e naturaes ; a 
ver•lade religiosa., o conhecimento de Deu.:; 
man ifestado pelo culto, 

E si o estado é a sociedade em concreto 
reriresentada pelo pojer que a dirige, · eu 
tr<) to delle, sobre estas verdades, como 
Thiet'3, glorioso estadista, na tribuna fran-
cezh; diwnclo : · · 

« O primeiro elos devores para .um g()ver-
no é pl'Ocurar· para o póvo a satisfação d,1s 
necessidades materiaes ; mas depois vem a 
sa tisf1tção rias necessidades morae3; isto é , 
a instrucção s~ientif'ica e moral. .Mas as idéas 
moraes, para dar-lhes mais autoridade, con
vém collocal-as sobre uma elevada sn:.ncçtio ; 

· puzeram-n'as, port:i,nto, sob a prote~ç:to das 
idéas religios-us. 

E' a pratica de todos os povos e de todos os 
gov-ernos sensatos e honestos. Dahi resulta o 
dever para todo o. governo, não só de respei
tar, 1w1s ainda de favorecer todos 03 cultos 
pois é deste mo:lo que elle ha de dar o maio~ 
apuio passivei ao clesen volvimento da iostr uc
ção moro!.» 

Isto quer dizer· que o Estado não póde ser 
inrlifferen te e menos atheu; e antes 
eleve gil'ar em um ambiente moral ·e reli
gioso. 

Se11clo íg-ml! conceito enunciado porum il
u_stre representante pela Bahia, com pro
estos da parte de outros, de que o Estaelo re-

1.igio~o não era idé[), republicana, ohristão novo 
no· regimen actu:.tl,' não obstante lido em 
snas doutrinas, opponho a estes protest0s a 
autor-idade insuspeita de Jule> Simon, philo
sopl10, e republic:i no, que assim se exprime 
n :i, sua Reliuiao N atii1·al : . · 

·« De resto, diz Jules Simon, a impoteoch 
do 8stado não e si não para o culto propria
mente dito, p1r.1 as formulas, para o rito. o 
Estado ntio póde n unc:t ser sacerciotal, mas 
elle é iucessa.riamsnte religioso. O Estado 
não pMe ser atheu. 

«Basta, para se convencer disto, considerar 
o fun~?mento sobre que elle repousa . O l~s
tado so poderia ser atheo si elle apenas fosse 
uma convenção_ formada entre os cidadã.os 
para armar o interesse geral · con tr11 as 
cubiças elo_ interesse privado ; em outro3 ter
mos, si a sociedade não fosse sill'ão um con
tracto social. Mas a dontrina do contracto 
social e fa. lr:m, ou, pelo menos, é incompleta. 
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« ... O Estado é o dever armado, é a moral 
viva. E' um pacto en tre os homens, sem du
vida, mas é primeiro qne tudo um picto 
entre os homens ·e Dens. Si o es'tado se liga 
a D(rns pela j nstiça, é preciso q 1rn elle o de-
clare. . . · · 

« Fallar d11 moral eterna, 'da dedicação ao 
dever e à patria, ela Providencia Divina, n[o 
"' attentar confra a liberclarle de consciencia. 
A socied'1de não fere a consciencia ele nenhum 
dos seus membros quando ella não proclu.m:i, 
sinão seus dognias sagrados, so!Jre os quaes 
todos os homens e3tão ele accorclo. Impor um 
culto, prollibi'r 11111 culto é uma tyrannia , é 
usurpar ; n.pobr-,e s·obre o dogma da Prnvi
dencia· Divina é satisfazer a consciencia uni
versal, é honra,r-se . a si mesmo, e dar á lei 
e á patl'ia um mu·acter religioso. 

Corihece-se ma1 a libertlade qüando se crê 
que .ella não -póde ser salvct sioão por nega
ções. Conhecem-se mal os homens quando se· 
conta unicamente sobre a força de sna razã'.l, 
e si se· al:isteem de fallar á sua ima,ginação e 
ao seu comção. Qae :;is rel•igiõss e as esco
tas ensinen'l os dogmas,_ mas que o Estado 
lembre a grandeza e a protecção da Pl'úvi-
dencia.» · 

Si o Esta,clo religioso não é idéa republicana, 
clar-se-ha que Jules Simon, emerito chere re
publicano em seu p1iz, justmnente conside
rado o cerebro do mundo, não tivesse a com· 
prehensão das idéas republicanas '! 

.JY1as, nesta hypotlles~ .. qu:ies as idáas repu
blicanas? Será a con1pl -~ ta indi:fferenç:i, em 
ma~eria religiosa , ou o atlleismo '? 

Provoco a que se indique uma naçi'io, um 
povo, em todo o quadrante do Universo, de 
fórm::t demoi!ratica,, ou nfüi, que professe a 
irreligiosidade, o atheismo ! Nn, Asia, na 
Af'ric:t e Oceania, se observa o mesmo plreno
meno que na culta Europa, e n:i, livre Ame
rica, os Estados, protegendo os cultos, ou }]elo 
menos respeitando-os e afürmando-os. . 

Este facto, geral, uni versai, não será teste
munho eloquente de que o Estado i·eligioso é 
idéa vencedorano regimen dns nações ? 

UM SR. REPRESENTANTE-Mas V. Ex:. nã,o 
aclmitte a separaçã,o da igreja do Estado ~ 

o SR. COELHO E 0Ai\IPOS- .\.clmittó,e oppor
tunamente V-. Ex: : ver:); porque-aclmitto. 
· Po1»emquanto consinta que prosig::t em ml-
nlm argument<lção. · . 

Não se objecte que os Estados Uniàos e a 
uissa não teem religiã.o ele Est[l,clo. 
Assim é por considerações pol iticas, pois os 

Estados Unidos teem· mais de ZO seitas, ne
nhuma das qnaes representando a mlioria da 
popul:i,ção. · 

Em relação a Suissa actna a mesma razão. 
Segue-se, por isso, que nfo rnjam Estados 

religiosos? Ao contraries, si1o religiosos, prlil
fundarnente religiosos. 

Tocqueville, Laboulaye, Claude Jannet o 
affirmam. 

Si pehúaz1fo ioclic.tcla não .ha um culto offt
cial nacional, toclavilL foi deixado aos estados 
e aos cantões a que3tão do culto. 

A lei athea-, obra franceza:-, não te:n eclto 
naquelles dous paizes. · . 

Nos Estados Unidos aos act0s offlciaes de 
certa importancia precedem solemnidades re
ligiosas. As3im na abertura do3 parlamentos, 
no3 feriados nacionaes.O governo ordena pre
ces nas crises afflic ti vas. E' o domingo é tão 
re.>peitado, que cahindo nesse dia o anniver
sario da independen~ia, fui adiada a solemni
dacle oillcia l por este mot ivo. 

Reforirei dous factos caracteristicos: 
Na Pensylvania foi deixa'1.o um legado a 

uma sociedade ele athe ns para o fim expresso 
<le estabelecer uma escoh1 publica de incre
dulidade.O tribunal supel'ior. julgou-o insub-
sistente pela immorn \idade do fim. . 

N<t Carolina do Norte um Sr. Thome, depu
tado ao parlamento, prég~ va @ atheis1ro por 
t orlos os modos. O parlamento por inaioria 
expeliu-o pqr este motivo do sen seio. 

Quanto a Suissa, não ha quem não saiba que 
é um do3 povos em que o sentimento reli
gioso é mais espllhaclo, mai3 forte e mais es-
clarecido. · . . . 

E como o povo pensa , pensa o seu g·o
verno: lwja vista o prenmbulo ele suai ul-

. . . s 
ti ma constituição, que se abre por esta 
palavras-Em Mme de Deus todo poderqso ! ..• 

,Quer-se ·mais r;laro? 
Ha, eu sei, a escola ra~ical ~u <i pro,paga 1t 

doutrina, que combato. 8j' a:ssim que d • Tracy 
entende que quanto meil.os força Í'd0 D1 as iclch s 
rnligiosas em um pa i~, mais se é virtuoso, 
feliz, livre e tranqui llo. 

~· como pensam aquelles que querem ex
cluir o espírito de religião do l!:staclo. 

iVIas é um erro fatal, e salvo o radic[tJi smo, 
não 11 ~\ principio repüblicano que tal .pro
fes~e. 

Pelo contrario, e:1 vejo os verdadeiros re~ 
publicano.>, os republi~anos piii· sang com idea.s 
muito outras. 

Cl>1wle F<LUchet, repub licano da r evolução 
franceza, dizia º'" a!'lsemblén, nacional: 

« Povos e i·eis ! VÓ3 dependei8 igualmente 
de Deus, isto e, da, vet·dade, :l L jnstiç't e da 
moral, em um::t palavra, da relig ião, sem a 
qmtl não existe verdadeira virtnd ' • nem di
.reitos inviolaveis, nem sociedade positiva.» 

George Washington, a maior .gloria demo~ 
cratic'.1 do mundo, despedindo-se dos seus 
concicladã:os, dizia-lhes: « Religião, _morali
dade, eis aqui os esteios indispensa'(eis de 
qualquer _Estado. Beixem de gal)ar-se de pa
triotas aq uelles que _querem ahàlar estas co-

. lumnas fnndamentaes do eclificio sochl. · O 
verdadeiro patriota deve honrai-as e amal-:1s. 
Um livro volumoso não basbwia para mostrar 
quanto ellas promovem a füliciclacl6l do poYo e 
de cada inrlividuo. »- · 

E Lavelleye, de ideas 1itéraés acleanta•.la~, 
sinão r epuhlicanas, acha que o sentimento 
religioso é ma,is necess111·io na republica que 
na monarchia. A republic:i, snppõ3 a Jiilcr
dacle, e a historia attesta em todas a,; suas 
datas, diz elle, que não ha liberdade sem cos-
tumes, nem costumes seip a rei if?·ião . · 

Accrescenta o emineDt3· publicista que à fü 
cltristã elos puritanos deve a grande Rep:i
blica Norte Americ:1.na. <t soli lez de su:is insti
tuições; a fé dos cavalheiros fL1me_ngos (les 
gtteux) se eleve a gl:•riosa repuhlica das p1·0-
vincias un idas. A Snis3:1 tem como base ele 
uas instituições o seu sentimento religioS) 
ger;i,l forte e esehtr8ciclo. · 

A' republica utilisa mais o sentimento re~ 
ligioso que á monarchi::t, conclua o illustre 
publicista belga. · · 

UM Sn,; REPR.E3ENTANT8 - São ponto> ele 
vista .. 

o SR. COELHO E CAMPOS - São pontos de 
vista, mas pontos de vista pratices, s3nsatos, . 
em que se deve collocar o legislador, e não 
phantasias e idealidades que nunca foram nem 
podem ser governo. ( Apm·tes .) . 

Si tacto geral tinivers,11 o sentimento re
ligio30 e tenclencia irresi:;tivel ·ª que cedem 
gov.ernos e povos, si, como deixo dito, o Est'lclu 
não pócle ser atheu, si à republica é mai~ ne
cessal'i'.i esse · sentime11to religioso, porque a 
Constituiçã,o cb Republic<t elo Bl'azil ha de, 
exccpção isolada, ser a unica üota dissonante 
neste concerto geral da hum,rnidacle ~ 

O que é uma Constituição? De que elemen
tos se fórma ? 
· Lerei ao Congresso uma citação de Sismon
di, republicano ardente, ap1ixonaclo, espírito 
altivo, independente, áté o excesso. Diz elle: 

« A constituição cot'nprehende toclo3 os ha
bites de uma nação, suas affeições, suas re
corclições, as necessidecles de sua ima . inação, 
tanto quanto as leis . . . Tambem nnda indica 
um espirito mais superficial e mais fü lso ao 
mesmo tempo ritrn a pre.tençifo 1le transpl•1ntnr 
a constituição el e un'! p~ iz pai'a outro, ou ade 
çl:i,t' uma constitu:ç.io nova a iim pcvo, n!1o se
gundo o seu proprio _qenio oii sua p1·opria 
histo1 ·ia, mas se_qunrlo alqwnas rer;nis, qiic se 
teem decorado do nome de j;rincipios. 

O ultimo meio secnlo, q11e tem vbto nasce· 
rem tantas constituições banaes,tDntas dessas 
constituições ele emprestimo, pàde tambe m 
clar testemunho de que não b uma só que 
tenha correspondido ou ús vistas do seu 
autor, ou as esperanças üoquelles que as 
acceitaram. 

Repetimos aos legisladores, que o poder de 
crear não lhes foi dado, e que elles deveni se 
julgar felizes si cons3rvnm rto mesmo. tempo-, 
que melhoram. » 



Representa porventum nossa Constituição, 
nos pontos que clis~uto, O? habitos o geni,a, a 
historia ' da naçlio , sua índole,. a:ffeições·; ne
cessidades ele imagimçilo .e·· traclicção qui:lsi 

, unanimemente catl10lictt desde á. sol'emnidacle 
do Monte Paschortl até os tempos hocliernos ? 

· E' ella, acaso, , a tramplantaçJ.o intel
Jigeute, logica ele naçõ3S consimi les, os Es-
tapos Unidos e a Suissa? , 

Nem Lima nem outra cousa: 1°, . porque, 
no 'l'egimen di1 verdadeira liberdade, umi1 

-mç,l),o ele 14.000,000 de catholicos não sup
parta aff ampHtudes e restl'icçõcs contradi
ctor:as clo:l §§ 3° a 8·1 'do art. 72; 20, porque 
outras foeam as razõe> de legis lar daquellas 
duas r~publicas, e, desde que não se chi.o as 
mesnns razõe3, nã.o poden'10s adoptar as 
mesmHs disposiçpes ; e' Si. a-3 adopbmo3, é 
sem rq.zão ele ser ou por fundamen to di -
v0rsJ . · 

Com eITeito, ou tras são as causàs impul
' si 1r,rs elas disposições que. commeutamos. 

T1 ata-se ele urna innovaçfío, em -nome de 
uma aspiraçã.o a·penas do direito _ publicomo-

. clerno, que eleva a altura, de um principlo 
o laicismo plla se~ularisaçãodo direito em sua 

. applicaçfo ao homem, a -familia e ao Estado. 
1\-fas si , sus teutavel es te principio e· delle. se 
convenç3 o legislador, -basta isto para. que o 
decrete em lei sem consulta. as condiçõJs 
nw~ologicas do. povo, para que l eg isla~ · _ 

E' porventura a nação a materia vil das 
expeüencias do-leg_islatlor, ou é este, que eleve 

:conformar-se com suas idéas e sentimentos, 
como s~u marnlatario ~ Interp1•eto11 o Governo 
Provisorio essas icléas e sentimento3 d'a naÇlo 
nestes p::>n tos em cliscussã.o 1 

Interpretat io· itla swnenda, qur:e absurdum 
eojtetttr. , diz a hermeneuHca. Applicar o bi
cismo como faz ó art. 72 é autorisar este 
clilemnm: ou a nação abandona sua lei re 
li-glosa, p'.lra observil,l' a lei civi l ; ou des-

-obeclece e rasiste a esta para, Lem servir 
áqnella. 

Ora, isto· é a;bsmdo, porque absurdo é o tli
. r.:iito .contra clir:eito, a collisão ele clevei·~s 
· polos conflictos inevitaveis e desordens con
seqüentes. 

lsto não ó possi vel. 
A flln cção legislativa clep3nde · ele preceitos 

e l'egrus, o a sciencia mesologici1 llte é um 
factor irnportantissirno. · . 

Nã.o basta proclam.n esse p1•incípio porque 
se o j ul~a bom, e preciso que o povo o com
prehenda e não levante resistencias; que lhe 
destruam as vant::i_gens. . 

Solon dizia, que 11[0 deu aos athenienses as 
· melhores leis,-que - elle pode cohceber, hrns 
. as mcrhores que eJ..les -podiam supportar. 

O meio é tuclo.E'_o ensinamento da -historia, 
I?ebalcle Hrulo mat1 · a Cesar, por,11n10r tla 
ltb )rthde,porque lqgo cl 0 p11is cleses pe1:ou dei la. 
Deb dtle Cicero, pelo mesmo. fL_!!1dnmento , 
approva a m01·te cio ty1:anno ;· .mas_elle reco.-:-

, uhcce logo· que a-tyr,1nnüi 0ra iuevit[lvel. 
W que Roma tinha perdido todas a.s. ·ço ;~di -

ções ele cxistench da liberchtcle . · · 
Depois das g·uenas civis de Ma rio e de 

S~1 lla, ella estava annclm·ecich, ·pr0pm·acla, 
pa1\t o clespoti:m10 . _ . . 

. Nilo .ó q Lle- um : povo estej :i, sómente acls-
t1·icto ao seu pLssado, h':t tambenl.:.t lei l~is

_ torica, da psrfectibilidade a que elle cede irre
Si:l,li l'Olmente, e .dahi. este> dois plnuaes para 
o legislador .: a t'<1zão que descobre o que é 

. mell~or, a, tradição· que consslha o qtrn é 

. p03s1 yel. (;lpoiados.) . 
E' co:n estas du \S bmpadas, com estes 

dous phac1aes que trato de- apreciai· as inter-· 
es3µnt es quest0JS que orn nos occupam. 

u SR . FmmERICJ BORGES -coin estas duns 
lümpa,das não se póde trnnsviar . (Apartes) . 

O _Sr:,. COELHO E C1UIPOS - -Senhores, a id,éa 
C:1 l~ital, a il~l ó:' mã.e, ele qLte lle.corrém os_.pri-ri-
01 pfOS . consi.zmclo3 -no3 .... pamgpapilos a q Lie 
me · refiro, é [\ · separnçao d_a Ig:reja _do Es-
tailo. · 
· for Sn. R8PRESE"1'l'ANTE _:_Mas V. Ex , 

a :cci Li a se p11· 'çffo ela l grej :t d o Es faclo .? 
O SR CoEL.HO E CAMPOS- Acceitó, mas vou 

dize~ porque. · 
1\0 apparecimento cio decreto de 7 de ja.

.D'!i1·0, q_uo estabeleceu essa· scp~retç;lo, elevo 

·déclãrar, senti hesitações eni mou e'spirito; 
_pareceu-me inopportuoa, iilconveriiente; bem 
qqe visse qne era inevitavel. · 
. Inopportuna, porque ·t ratava-se- de uma 

nação .quasi unanimemente m1tholic:i . 
UM SR .. HEPRESEN"I'ANTE - ·Não apoiado, 

reiua a imüor iudifierença, não ha catholico.s 
entre nós . · . 

o SR . COELHºO E CAMPOS - E' o que . diz 
V . .Ex., mas ill ucle-se. 

.·O -iVIESJIO SR-. REPRESENTANTE - E' a ver- -
da.ele. . . 
. o SR . C0ELHO :E. CAMPOS - Si esta fo:;se a 

verJ:tde, .então não ·seriam inclifferentes' Eó
mente os brazileiros; seriam todos os povo3, 
porqtxe, em g·eral, teem todos e!les a ·mesma 
alma e ·c01'ação, e, nec;te caso, não lmveria 
rel igião no mundo, se.ria t udo apparencin cal
cu lada, h)'po()risfa, isto_é, a hunfa_nidacle il
lu "indo-se a si · mesnn. E' iito . possível ? 
(Apartes.) 
· E' · uüm illusãd, aprec1ação irreflectida, 

fals1, contra a qual protesta todo mundo, e 
todo . mundo .Jüo se engana . . (Trocam -?e 
apai~· es que interrompem o orador.) 
, o .SR. PEDR-0 Aj\IllRICO - Vae rimito bem, 

Sr ; clout01" ('.11.partes.) 
. o SR. COELHO E CAMPOS- Assim não. Não 
tenho a pretenção ele convencer · aos que me 
interrompe111. SS. EExs. sfío radicaes . El1 
me · confesso espírito pouco acle;i,ntado. (Nao 
apoiados,) ' · 

E' a verdade, n5,o posso, nã.o quero ser 
adeantado, como os illustrcs representantes ; 
represento antes a resistencia. · 

O SR. FREDER'Ico BoR>:ms....: E' um espírito · 
muito reftectWó. (r1poiaclos.) · · _ 

o SR. CnELHO E CAMPOS - Não aclmitto 
phant,csias a ·que sempre contÍ'apuz o bom 
sen.so na fünc~ão legislativa. 

Alem de inopportuna, achei esn separa
ção inconvenien te; não tanto a Igreja, conio 
princi paimente· ao -Estado. (Apoiados e iu7o 
apoiaclos . ) O futui'O dirá . 

'UM SR. REPrrn ;ENTANTE ~· Nifo se quer 
que a, igreJ<r ganhe ·nem perca : ·é Lima, que3lão 
de pri!1cipiós . '- '·-

o SR . Cm,Lno E CAMPOS - Não é sómente 
questão ele· prtricipios, é tmnbem de cit·c11m-
8fancias. O lcg·istaclor · nã,r) applic.1 principio.> 
sem a apreciação. das cil'curnstancb~. · 

·· O SR . SEABRA.- Como pel'.Je o Esütdo? 
UThIA voz- O I!:stado ganha muito. 
O ·sR. CoEcno E-CAMPOS - Si ' o Estado não 

perde, e ganha muito, por que nações adean
tadas,. corno. nós .não somoJ, e em on.tro grito 
ele civilisação,.11110 fizcmm essa, sep'a1·,1·ção, pre
Cerinçl0 proteger e i:nanter um e .mais cultos? 
E' gu9 essfts vantagens só occorreranraos 
r.epub iicanos do Btazil ~· (t-lpal'les.) . : 
,, O que ·, eu noto . ~ muLta i1:1ex periencift, ou 

:.t.ntes nmüa phantasm, com s1 es:povos se . gó
vernasse,01 pelo empirismo elos sys.temas. 

Deüemo.;; o inciclente; eu jà disse que .. acc3i· 
tei. o decreto ele 7 ele janeiro, e acceitei i)'ela 
previsão de uma hypotllese já por mim, 
lJa tempo, fig uracLt., em q.ne ess:J. sep-.tração se 
farL' necessa ri[I . 

Assin_l é que eu:- clis3e iú Camarn dos Da
putaclos, alluilinelo a -. condernnação· dos bis
pos do .. Para e Olinda: «-Não basta compre
hender o po:let' e· a gTaudeza ela. rel igifío; ·é 
mis.ter comprehemli;ir tambem a suadigni·facle 
e á sua liberdade , 

E' preciso, como disse Gu isot; respeitar o 
direito clus et·onças r'efigiosas. Nena ·ª supre
macia da igreja, nem a · ~upremacia do )';staclo, 
nem (Ja.rlos MagJo depondo a sua espada 
victci1·ios[I aos pés elo pontillc,e, nem Pio V! 
submettcnclo a sua. tltiára, á prerotencLt de -
Napolçi;io. , 

Fóra disto, nã.o lrn indepencleuci_[I tle poderes,· 
não lm dignidade nem !NJerdade ; só resta 
a formula de · C1 vour-Jgreja livre-Estaclo 
livl'e; » ' -- · · -- .. ,., 

Si, ao tqmpo ela m9narchia, q1p nada, t inha 
ele radical, ma.is ·cle urna vez foi comproinet
tida a autonomia ela Igreja, pe>r confiicfo.s e 
actµs muttiplos da, intrornissilo elo governo· 
na espllera, peculiar da igreja,' faci l era pre
ver, e os f1c Los vieram con ticnmr, que com o 
t'itclicali3mo Lla no1ra situação om impoosivel 
a harmoni:i, dos dous poderes, e impossi vel, 
vorta.ntol (\ fll[(\ l\)!Í[Q IJ') l1 1:1 Í ~'Jl(\ , 

O decreto ele 7 cleJ'aneiro era ., qua~i inevi-
' t 't 1 tavel, e por_ sua> ~iis·p~~ições mm o_acce1 ave:: 

Salvo a mao-morta, Jª sem raza_o . de sei , 
extinD'uiodo~se g pfldroado, prol11b11;cl?•se .ª 
inten ~enção do Estado, ass~g.urando a igreJa 
a . personalidade j uridica para se reger~ acl
quiril', deixan,do ,a~s es~ados a subvei;~ao ,:1,° 
c_ul to, eram sllas disposições, qual nrn.b } lCvI • 
taia . . 

·Mis s:.:t apparlçã.o foi c_amo que u.ma n_e· 
lmlosa eoca,u tada .. nma 1111l'agem c!O: du1·açao , 
ep!Jemera· ch . .l'.Q~tl; de Malllerbe. · Vem lo.g;o o 
decrito de 22 de JUnln e com ell9 a eli1m11a- . 
ção da doutrina anterior. 

Porque, senho1·eª 'I Porqµe o .fino ~e puro 
ouro ela liberdade . -se converteu em chumbo 
vi l da escnwidão 1 . -

A_.iri:eligio.sidacle., sen!Jo;-es, e sóme_nte el!a,. 
foreligio3iLlacle q·ue, <\ pt•atcxto ele -l1 be_rclade, 
qu3 todos querem,- chega a .tol_erar a llll\TJO"". 
ntliclacle, o crime . Irrelig'!Os1dacle, q~rnndo 
corn;)J·irne e i~1utila a funcç!'lo espir1tu~l. 
(Apartes.) 1rreligiosiclac!e q uanclo, pelo ensmo 
leio·o pretende levantar o futueo sobre ho
rne~s' sem ~,]ma , espiritos sem coração, con
scieucias sem fé, sem lei. 

o SR. FREDERICO BORGES -:- Consequeucia 
ck> -ensino leigo que a Constituição procLuna. 
(Ap,artes .) ·, .. • · 

UM SR' REPRESENTANTE - Mns V. J1Jx. 
que~ que até nisto o,Est\tclo protej.a_ a i greja~ 

o SR. CoELt~o E CA11rros- Eu .nao folio de 
protecção il igr~ja, a pr.otecçã_o que quer~ é 
a, prote,c;;l\o dev1d:J, a todos, 1mo é protecçao, 
é garantia. (Apqttes.) · 

Vera V. Ex . o que eLl quero. 
O que eu quero é evitár o q.ue se.deu e..'.11 

França, oflcle, a pre_texto do ·ensmo leigo, na.o 
se fa lia em Deus nas. escolas, porque a lei o 

· impede, ·porqne Deus é .urna idéa abstract-1, 
po1•que Deus não existe , como aconselhavam 
os âfrectores ti os profossores. 

- :o que ílU não que1'0 ' é rt · escola sem- Deus, 
pbt;qne nã:o v:ile .a itistrucçã,o·sem a eclucaçi'ío, 
e a e:lucação é a instrucção moral, a religião, 
a, divindade. 

lhr SR . REPRESE"1TANTE - A instrucção 
moral pertence a familia . - . 

O SR. COELHO E C,\i\IPOS - Conhece mal O 
nosso estado soci:11, quom proclama, tlrnses tão 
absolutas. · · 

· Eu:não sou nerilrnm ·devoto casuislico, nem: 
é por Jl!inhas crenças que assim me enuncio, 
mas p_ot' bjlm c!:t orclÇlm social, de qu(á in
stni::ç.'lo. niot•al éfa,ctor import?tn!issi n\o. 

Voltarei ao assnmpto . . . .. 
Por emmi;lllto p_eço pe,rmissfo .P.[ll'a ·, n trir o 

fio -de niinha oraçã;o . . 
E11 clízh q t!e_ o ifrojecto ·'cle Constitui"Ção. é a, 

obra da irrelig·iosidade que desejo có:ijui·ái· elo 
nosso pai z, sem . que por isso o queira theo 
cratico,. sac·erdota l, on que ontt'u , nome 
tenha . 

UM SR. REPESENTANT.B - M:J.'S a Const itui 
ção .não quer o atheismo, desde que .cons:1·g·1\1 
a libaeclade ele cultos. . .. . , 

o SR . COELHO E CAi11POS-:-De aécorclo, nias 
como o faz ?.Latet anguis . . . Vera V. Ex . as 
cauoas ele mi11has apprehensões . (Apai:tes.) 

VozES- Sim, ouçamos . ,. , . 
o SR. COELHO E CA~1POS-0 decre to de 22 

de junl10, offe1·ecBnclo-n.Q3 o p~oj ecto _(J'e Con
stituiçilo, abtogou o de 7 ele june)1'J, coar
ctando a liberchde a ig rej .t c~thoiica, quandçi 
es te a, ela va, plena, concu lcaudo a comcieocia 
catholica,.que e5te re>peitav[I inteiramente, 
prohibiudo a pr.otecção a0 culto, que este fü
cultav[\. E, ao ppsso qu e coarcta. a, religfüe> 
nacional, concede às ma.is crenças liberd,ide 
mo illimitacb, qwi tolm1 a 'imrnoralidade e 
até o crime. 

UM SR. REPRE>ENTANT8- 0nde . esta isto 'I 
O Sn .. COELHO E CAMP03- Veja ·ó§ 3°. Ahi 

não- tem limites a l iberdade dos cultos;· a: não 
ser ·qü.1nto á mfíõ morta . · · · 
_ <;i_atheismo é, segundo Lei»oigne, uma. re 

!1g1ao, um culto. O mormo11131110 é um[l, reli
g·ião, um cu lto . Assim, o islamismo, o !'et
cltismo, etc . . Port1.nto, to·ias.e;;3gs seit;1s e 
seus cu! tos poden1 rn1· exerddos li vrn,nente. 

Assim, já não e um crime o tütentado contra, 
a moral jrnblica, cuja primeira base é a exis
tencla de Deus, Jt\ niio é um crime a poly-



gtimiti, ponto da doutrina _dos mormon.s . Já é 
licito o suicidio impo3to . à prnlhet' islami t~. , 
obri15aclçi, a; sepulLtr-se com o c1davet.' dô ma
riJo. Já s1o aclmissiveis as 'crendices b1rb:was 

), db fetchismo, · as bmclraria3, feitiç1rias, etc . 
Si isto é a Hberdade, multo· falsa no:;ão se 

t em' da liberJacle. Sdal fosse a liberthicle, a 
licenç::t, a clesorclemja qão teriani signillc1çãó. 
A \iberclacle ê a: faculdade de se fazer o que se 

-) deve querer.- Fóra d.isto, não h1 libel'Cl1de, 
d~z Mo;ltesquieu . 

C::imo admi tfü a liberdade, permittii11.lc o 
· garanti o do o li vre éxercicio de praticas re

pugnanteJ como essas elo atheismo, elo mor
mõnismo, islamismo, fetchim10, etc . 'i Não 
com prahenclo. 

· Só tenho que louvar e appl11tvlir 'ª com
missão, por sua emenda, ad.Jit[1,mlo a este p1-

-ragt'[1,p lfo·as palavras-gu<• rdaclas as l_ei.:; cri-
. minae.s. 1 

· ú~r SR. REPRESENTANT8-Esta limitação 
pó:le dar logilr ao extremo oprosto ele coar-

. ctar-a liberdacJe religiosa; · 
o SR' ·CoELHO E CAMPOS-Tudo pólo acon

tecel', mas não é ele -,suppor que tal se dê, 
. porque a l ii ·é um acto ele razão e j LBtiça, e· o 
legislador se . des·hourarüt si, p1ra cohibir ·o 
cdme, invaclisse a esplrnra · elo direito legi
timo. · ' 

. Essa'j usta litilitaç:to, que a Constituição nfío 
faz, é consagrada em algum1s legisla:õas, 

. ·q_ue admittem tambem a liberdade ele cultas . . 
Si ha . liberdade para praticas as nmis re

pngnan tes, porque essa excepção odiosa em 
relação a igrej ,i, catholica- cerceacla e limi
lada em suas f'uncçõss ~ 

A liberclitde tambe111 1nra a igreja, 1úto é 
justiça sómente, é acto de coheren .:ht. Entre-

::. bnto, em vez füi, liberdade, [1, Coustituição 
autorisn. até a viotencia, como se vae var. 

Vr·ja seo § 4°: O cJs:tmento civil. 
Senl10res, n:lo soll infenso 110 casamento 

civil; acho que é direito do Est u!o auten ti
çal' actos importantes ela viela hum::tna ·cle 

·que clecorrsm e trai tos " civis; o qae é. hoje 
· tan.to 111 iis uoce3sari1, qn web, S3 pa1',\d;i, ·;i 
Igreja · do E;tado, o padre já n-10 é obri.g,ido -a 
mini.;tl'ar o.; dados ou cloc'.1mentos de que pt'e-

, cisa o Estado. 
Por Qc1 tro lado, a lei ele 11 ele se tem'Jro de 

~ , 1851é.111cunosa ; pois não tinh i meio legal de 
C'1Sitr-3e no pa.iz aq L1ellc que não profes-;av,a, 
uma, l'Jligiiio ou que a tive3S3, 111 .1) S·3m mi-
nistro no lniz que ~e lebeasse o ado. . 

Nestes termo3 o casamento civil é uma ne
cessidade. Segue-se,. porém, que· eleve ser 
oLrigatorio e precedendo ao acto religioso 'i 

UM SR. REPRESENTAXT8-NO estado actual 
. _de .uossa sociedade, si não for obrigatorio de 
nadn, valer,\. -

o Srt. CO ELHO E CHfPJS - Não deve e não 
· póde .ser obl'igatorio . . Não cleve,' porcfne tm
ta·so ele um;1 nãç:ão catholic1, e si a, re-

· 1igião não é unn convenção, u11111 mentira, ó 
cas·rn1ento é um acto e3sencialmente r .3 li

. g·ioso, . um sacramento, um dogma ele que 
µ~i;thum catholico póde prescindir. Não póde, 
porque ó cas1mento civil no estado ele nossa 
socierlacle é inexequ\vel sem a. violone'a e a 
vio lencia em casos taes é um attentar.lo, nm 
crime, (Apartes.) 

.Sei que o Estáclo não prohibe o casamento 
religioso, embom não o reconheça ; mas, 
para fazer efl"ctivo o c.isamento civi l obri
gaforio-elle ·attenta contra a liberdade de 
cultos e a liberclarle de consciencin., qqe aliás 
procla11111, como pl'inci rios s:igrados. 

Attenta, qmwclo comina penas ao padre 
que celebrar o cas:i,meuto religioso antes elo 
acto civil. 

Sl o paclea, no elorcicio elo seu rni-nistedo 
não tem que ve1· com o Est1clo, si o Concilio 
ele Teento é o seu codigo- si o casamento 

·civil ci, a seu ver; uma invaoiio elo pocler 
civil em judsrl1çi'ío ela Igreja, um facto im

·1noral um co11cubinato, essa comi nação 1l'.l!a 
qual si o .faz complice obri !.('[1,110 de ac tos qlle 
:Jh o repugnam-não tem ju <tifica~·ão pos iivel. 

UM SR . RmPRE~ G:rr,\ rJTE-~' que os p~drns 
pré'°'·m1J.o cont;·rt o wsa.rnento ciYil compro
·mette1'n os direitoos. ela fami lia . 

o SR. COELHO E CAl\IP03 - '.\.hs, s enhore~, 
o que lrn. ele ftzer o padre, si elle é p::tclrc, si 

obiluece a sua lo\ religio3a, aos seus superiol'es 
J_ü~J;'<U'dlicos - que assim qu::dificam o çasa-
mento civil? (llpm·1e1.) 1 

· N<'ío obst,inte, os padres rle minha lerra uão 
re~istiram . a ·lei, limitara111 .. se a acoÍ1selhar 
o c1samenlo religioso, e eu ·as applaudi pur 
isto. ' · - - . 

für SR. REPRESENTANTE - Enfüo 03 paclt'CS 
cl!l. teera tle V. Ex. são mnito mansos . 

o SR . COELHO E CA!IIPOS- São padres como 
os out1;os, em g·eral o3piritos sen 3atos. 

Si ou mesmo bto aconsellto, lrn, po1'él11, um 
caso em qu J aconselho o c1ntrario, isto é, 
que o p:tdt'e seja. pctdl'e e sà:nente paclr.e. lte
liro-me ao cnsamento in. e:cti·emis. 

O paure a:conselln o enfermo.e! ; casar-se, 
o enfermo annu:oi, mas não ha tempo de pro
ceder ás foi'!nalidarles cí vis ; pol'qi'.rn si tt lei 
permitte uma especie ele !lasa.mento 11u1rn:1pa .. 
tiva, fal-o todavi11 dependente de certas for
malid 1d0s. 

O p:idre que for p'trlre celebra o c_asamento 
indepewlente elo neto civil. iVfas o que suc
cede ? Qn;1ndo elle te :n consci meia, de lia ve:' 
cumprido o seu clevel', seu3 superiores o 

·ap plauclem e Deus o abençoa, o po .ler civil 
fa l-o processar, conclemnar e o lall çtt em 
prisão! .,. -

Isto é direito, senllo1\33 ? E' isto lei~ (Tro 
cam~se apai-tes .) 

Attenta o cGs1.mento civil obrigatorio con
tra a libercla·.le de consciencia elos nubentes 
em caso que passo a figur:;iÍ\ que se tem 
repetido !3111 - França, e se verilic1rit entl'C 
nós. . 

Aclmi tta-:;3 que celebrado o acto civil, um dos 
uutiente3 se recn3a ás so lernnidade.s religiosas, 
de que o out1'0, ele ordinario a mülher, não 
prescinde . . 

Como o Estado só reconhece o casamento 
ciYil, o casamento .prneluz todos os seus effei- · 
tos, ·e levado.• o caso aos tl'ibunaes, este3 
obrigam a mulhee a aco:n panl1'.Lr a1uelle 
·que, na sua ·cousciencia, u5.o é seu nnriJo 
(!lpartes.) E assim inj m•i::da e lnclibriad<t 
- é fovach, si não arr,tst.acht p:cn a e ~s-i que 
ella, pJr sn11s crenças, por s rns costnmes
entende ~er a d11 sua deshonra. 

Pó·le dar-se despotismo nBis repugu:wte, 
em nome da liberdade e rio Estado~ 
· Pois é a lei do casamenta civil no Brazi l ! ! 
E' ist0 lei~ (O oràclo1- d i1uen"Jmpiclo por 
mit'tos apctrtes) . 

·Pensem como entenderam 03 illustre3 repre· 
sentantes, m·is a ve!'dar:le ci que u:na. insti· 
tuição que dá Jogará tão t'evoltrnte3 anonu
lias, ·ou é inaclmiss ivel, ou iuadmissivel o 
modo de sua execução. 

M~ts já disse que . o cas1111ento cívil tom 
sua razão ele see ; . a iniquiclarle e o absurc~o 
está na oxecnção . 

O cns·1m311to, uo estado ele no3sa sociedade 
só pó le ser f teultati vo. (ipartes .) 

N:i.o !ta inconveuiench n ~nhu1111 qu:rndo 
assim pratic~1111 quasi todos as nações, excepto 

· a Frnnç,1, radicnl e absalufüb, e depois a 
Holla.mla, Sniss1, Allomrnln e Italla, qao o 
fazem obrü.ratorio. 

Por que (leixar -ss a, pratic1 ger::tl Ll:is 1n
ções, pn,r:i, crns[\grat' sómente a excepção ~ 

O ms'.tmento civil focu\tatl vo no estado eh 
noss1 sociochele se1'ia nBclirh pJlitica ; por 
qlle c\em;;pareceria e3S1 sel'ie ele ]Jei·tm'b 'ções 
de toda'·' odem .entrJ a Ig rej 11 e o Estado, no 
no seio d:1s familhs e nos espiritos crentes. 
· Sr. p_resi<lente,a liberdade é c:imo a agua do 

dese rto . . conta-se que 03 chefes das e 1r1tv;rnas 
no Sah:u'a,qtHndo a comi ttiv::t ar;l,inclo em sê lo 
depara algtun o.1sis ou alguma. cistel'n:t; o 1ri- · 
gam a caravana <t a spil'ar primeit'o a humi
'lacle, depqis sol'l'e pequeilos go les, e afinal 
predispostos se des:i,I leram compleLtmen te 
sem incon veniencia. 

Eis alli, s3nilo1'es, o pl'ocesso cl0 legi~hclor 
reflectido n:\ [l,pplicélção dos principlo;. 

Unr SR. RmPJ.ESEXTANrn-Isto é cvoluçflo 
para trás . . 

O SR.. CoELHO E CAHro.s-Si V. gx. r.lgum 
Üilt f1il' Q'O\'Bl'DO • • , 

O · I\I Ei~Io Sa. . REPRF.~r-:xT.\ XT .~ - - i'~ il.o peo
temlo . 

o SR. COELHO E CAl\IPOS .•. ha de ver que o 
proc ~::;~o ela violencia, sobre injust0, lev"ntn, 

resisteucias, quo nem sempre poderâ voncer, 
-e pelo3 c:rnflictos que prn1roc.i, ma i3 tem a 
perder <Jue ganha.r . · · 

Affoal o legi3!ador _nfo tutella a n'.l çfo , é 
seu m:_t\}datario, .e nãõ p61e querer cli voi',;o tio 
que ella quer. 

Portanto, cmhi, um c,1se seg-uwlo sua. lei r.1-
ligiosn. ou.ci-vil, m11s o E.fado· co:11 e direito 
sempre d 3 autentical' por agentes seus o 
acto p'.lra os effüitos civis. 

Fóra disto, só o e td!c:i.lismo; nns o r ,HJi
cJli.m10 ni"Lo governa, desgoveru1 ~ ··(.Vao 
a.poimlJs.) · 

E' a d uutrtna cL1s rn1çõcs em ger.tl, e que o 
b·:im seuso aco:1:;el lm no estv:!o de civilis:cçií.o 
•le nossa sor,iedade 

As me3n1<1s Ob:>er1rações ·se offerecem a 1·e
S!Jeito d::t arlministraçiio civil dos cemiterios, 
sem d i ~t i ncção rios con li~s'o:rnes ou não. 

Si p 1ss tr o§ 5° como se -acha,,o menos que se 
pnrlerá di:wr é que o legislador n'io foi si ncer"o , 
~u'1.uclo cons:ig r ou t lib:1f'(h,vle plena clós c1.dt.os. 

A colrnr.mcia ·e o pudor da [,igica: º" sej ,i, 
unn verdade a liberdade dos cul~os, e tenha, 
Cilda contLs:io a aclministl';\ç'io do3 seLB ce
miterios; ou se e3tahelt'ça ele to:lo em todo a -
se~ulaebnção elos mortos, e ri.s r111e-s ~ . 1 l a c.1rtl. 
constitnc.ional es3ct liberdttcle ele cultos, que 
oão existe. 

Este par.1grapho, port rnto, deve ser emen 
cLtdo . ( ;J11:irtes .) Outros cifrão que não, mas 
rm . penso a_s;im. 

UilI SR. REPRESENTANTffi - E p.3nsa muito 
bem. (.·lpoit1clos e nao ap,,iarlos .) -

O Stt .. CoEr,uo E CAMPOS - Sobl'e a nu teria 
<lo§ 6° pt'efiro o decreto de 7 ele j aneit\J, qae 
deixa aos estados a subvenção ao culto. 

O § 7° e· t ;fo. simples no texto, qu111lo 
facu ndo . em cous 3q nenc'as ::;obrn os destinos 
sociaes . 

O ensi no leigo nos estabelecimentos p\1bli
cos e leigo e livre em to:lo3 os g-rilo3 nos es 
tados-é assumpto digno d:i.111ll.ior meditação. 

A mesma dispo3içãci havia na Con,tituição 
llel vatic .. i, m ts 0 3 c;tntõe.s rasis ti1'am, o n·1 re

.fe1·enda a Constituição foi moLlifi ~ada ll 3Ste 
ponto re l:i.t ivo ao:>cantões. 

P'eli zmente, foi jà. !'ajeitado o art. 62 § 5° 
relativo ao ensino leigo nos ost<tclos. 

N:i Ita.lia fhJu aos municipios o pr0grarn
nrn do ensino, leigo ou -não, como m11is con· 
veni•rnte ro~so. 

E' itssuri1pto irn port:wtis ;imo, por suas con
sequencias, Di:da, um plülo~opho: « D,li-me a 
ins trucçio da, mocichdc e eu ref.Jrmarei o 
mundo.» 

Em que_ termos s ~ria ess1 reforma pela io 
strucção sem o sentimento religioso, sem a 
iJér1 de Daus, é facil de corn,Jrehender: se~in, 
C0113tituir Ull1:1 SOCi ecbde ele homens á !!Uisn, elo 
Dr. F,tUsto, no Mephistoph3les ele Gmthe , ho· 
rne :1s ~;em nlma, espiritos sem coraçã.o, con
sciencias sem fé, som lei. 

E sotiro a inconvenienchi, tle semelhante en
sino, si e.'\cln ;i vo, a~sim se emrncia va Porta· 
lis em 180 1: 

« E' t empo ele se caLirern as theorias dhnte 
dos fac.tas ; nada de inst.ru~ção sem educ.1ção 
mor.l\, SE'.111 religião. Os profos3ores tem en
sinado no clesel"to, por~ue impr uden te1Í1ente se 
tem proclamado que Ii:'io er.1 precis0 f.tllar ele 
reli ;ião nas escolas ; ha de~ anno3 a instrn· 
cçilo é nu!ln,. 

03 'msuinos en tmg11,111-s3 6, oc;osidade, e 
tOl'l1'1.l11 -S3 vagalinndós sen ·idéi, d:1 Divin
r!arle, sem uoção do ,justo e do inju~to. D:thi 
costumes ferozos e b 1rb:wos. Si comparar
mos o que é n. iostruc;ãri com o que devera 
!;31\ nú.o se pó le deix ll' ele d.e pior.ir a sorte 
que ameaç1 as g"dr .tçõ3S 19resErn t·is e futur,1s. >) 

O radicalismo do pe0jécto não te:n símile 
em tocto o mundo. 

U:Jr Stt. REPRE>E~r.urE-S)j'.l c.JJlCI for, o 
ensrno devo ser leig0 . · 

0 SR. Cu E LHO E C,urrJ3 - Nas le 0·i:;laçõ 'S 
111 Ylernas 111 ti-es 1mtllo !03 de el13 i1í'ci : 1°, ~11 
ínst l':1'3/io eeligio;::i, n·i pn~'P<U11 n·1 e na e is:< 
cs ·oi ir . l ~r : 'li o 'Hh'i '1 S\rste na. ~ p }lo l'_Jcr0 t1 1le 
um1, o Llv c: 11•te, ltep ;.i '1 L:. t M;,;·:; nti '. 1:1 e I\ l['
tug«LI . 

2°, a in .. ;Lt'ac;;ã.J 1 1.Jligios ~i c x~~lnid i. d1J prv ~ 
gmmma, mct~ [J ~rmit lid' aos mini5tro3 do> 
cultos n:ii cnsa esc?lar, E' o sy.stenm de q uasi 



todas ris nnçõas cultàs: Ingln.term, Allemü-
nllu., füilia, Suisrn, -Belgica., J:.;:;taclos Unidos, 
etc., etc. 

3°, O systenm francez da, lei de 28 r1e março· 
de 1882, excluindo a instrucção .religiosa no 
ensino pri1w1rio, do programma e da, ca,sri. es
colar, admittinclo-a pela lei de 1881 sómente 
no edillcio escolar do ensino secundario. 

De onde conclue um publicista que o padre 
não está excluído ehi escoh franceza. 

O nosso proj ecto, porém, clécbranelo que 
1103 estabelecinrnn tos jmblicos o ensino sera 
leigo, não ad mitte nelle$, em qu" !quer g-ráo, 
o ensino religio.so; e, p'.lrtanto, é mais raclimd 
que o system« fran r.ez . 

O SR. FRWDER1co BoRGES-A-poiado. 
o SR. COELHO E CM!POS-A. cousa é tfi.o 

gra:ve que nenhuma nação se animou a refor
mar sua instrucção, no sentido da ensino 
leigo, com exclusão elo eüsino religioso, 
pelo menos na casa escolar. 

O legislador brazileiro não deve fazei-o, nKo 
tem mesmo e.;se direito. Serfa um erro la· 
mentav~l, ele consequencias fataes. 

Em su,\ obra Deus, Patria, Libei-dade, 
Jules Simon mostra como aconselhavam os i '-' 
rectores da instucção em Fran·ça nos profes
sores a intelligencia da lei excluindo sempre 
a idéa de Deus, como comequencia ela natu-
reza do ensino leigo. · 

O mesmo terit Jogar entre nós: t eremos a 
o>cola sem De.us, de · effdtos sempre funes-_ 
tos. · ~ · . · 

O Conle do l\footalemliert na assembleD 
fmnceza em 1848 assignalava fjue o prograrn
JM leigo reduziu a instrucção em qualidade 
o quantidn.rle, augment.anclo, porém, a es ta
tistic;1 criminal - sendo as c;.;usas eh mór 
p ~trte .903 delictos a p:iixão rio gozo e a eles 
obecliencia e a rebeldia contr'1 a autoridade. 

Na inqu1rição do antiêlofo, ao pas~o que nl
guns entendiam conveniente a dis3eminação 
do ensino, opinava Moutalembert que seria 
lnld;tdo o antidoto do ensino; si ell 1 não re- · 
p:msasse em doutrina que prégue à ahstei1ção, 
em vez do gozo, o respeito da autoridade 
como de origem indirectilmente divina · si a 
lei christã não for a base ele toda a instr~lCção . 

O enoino ni'io deve ser lei,,;·o, é preciso antes 
de tmlo que seja livre. · 

o Sa. FREDERICO BoRGE3-Apoia'lo; o Jllais 
não passa ele uma imposição . 

o SR. COELHO E CAM~OS ...... o lWOjecto CUÍUl\ 
rio e:n.pirisrno dos principi0s antes que da rea-
lidade elas cousas. · 

UM SR. - REPRESENTAN'rE --- .E o que diz 
V. Ex:. sobre o direito devotoá smulheres .1 

O S~. CoJ!'.LHo E ·CAMPOS - E' assumpto d0 
qne nao cogito ; o que affirmo é que minha 
mulher não ira votar. · 

Como dizia; Sr. presi1lente, o projccto cuida 
pouco da rea lit.l:tde das con >as . 

Ao passo qu3 se pre1ccnp't do lrr.icismo sem 
attentar pwa os seu..; effeitos, mnrm ,nte em 
rn ~ teria 98. .ensino, dispõe no § 8° qne conti
nm• proh_~b1da a creação ele or .. lens religiosas,e 
a expulsao dr.s jesuítas, 

Ha ahi um erro de legistaçilo e um erro de 
apreciação. 

Erro de leg· islação, porrJlrn não lia lei que 
prohibn. a ª'!missão .ele noviços e sómente um 
aviso de 1855, r.o nsi<.leraclo insubsistente por 
outro avisJ de 1889. 

Quanto aos jesuítas, si excessos commetto
ram a pnr de mritos beneficias, não ha mais 
porque temei-os em um tempo de liberdade 
elo cultos, de concurrencia, e livre discussão . 
A ordem rlns jesnitns é j:í. p:irfeitn.men te in
nocen te . (Apoiados e niiç apoiados.) 

E por que tod:1s estas restriL~ções a liborclatle 
da Igreja,. quando se cons:tgl',\ a lilienlade de 
cu li os ? 

«De que tendes medo 1 dizia o eloquen' e o 
prof1rndo Montalemhert na tribuna franceza. 

Da qne tendes merlo 1 Tendes medo ela liber
dade, tenrles mE-rlo da luz, te!lll ·s medo ria 
coucurrencia,de t udo a que deveis o que ,ois1 
Devr,is cnncilh1r o vosso medo com o vosso 
orgnll~ o . Si nós narl a. somos, desprezai -nos e 
honrai-nos com a vossa indifff•rença. Si nó-; 
somos alguma con.,a, respeit:ti-nos, honrai 
em nó3 o principio e as condições de vossa 
propria existencia. ll.postolos dtt tolerancia, 

deveis tolerar ou t.ra co~JSa que não seja só- Do norte ao sul eh Republica, .toda. .a .a~ma. . ~ 
nvnte a. vossa voz e os vossos interesses . brailleir·n, qué tin lHJ. ouvido o seu nome, aJ9e~ -,, 
(Apoiados e aparte~ .) lhava-se de reverfmcia: .e,prestallilo.-lhe .culto 

Senhores, n•1cla é mfl.is or-liorn rio 'lll" esta á grandeza r!e seu cort1 ção. ben~fico , .ª ~ua 
poli fica hostil á l~reja e á lib;:rdade rnl igiosa, nobili;simt1 intelligencia de patriota, a rn
exercirla em nome clii liberdade e da cívilis:1- strncçã.o superio1', fJUe exornava, aquell.a ~ ... 
ção. No terreno vasto d:i, civilisaçii.o, de- · alm'1 sublime de semi-deus, que, tendo b~t
bJixo rio sol ri a liberdade ba Jogar pa.riL todos. xarlo das alturns dos céos, viera albergar-se 

E' preciso não confu1lllir a theocrach com no p2ito apaixonado, e a. rnora~el do gr.a.ncle 
a líberdttde religiosi ; o direito publico mo- brazileir'Q, bemdiria a harmomosa, Pl'ov1den-
clerno. o espirito gera l da sociedade os clis- eia que o creara.. . _ 
ti11g11 Pm, e nen hnm espírito leal, rliz um · Agôra ... elle nfo existe mais: nao fül].a 
pnblicista. póde desconhe3er essa distincçKo . mais com os homens! 
(Apartes.) . . Os seus discipulos, que o idolatrava1i1; as 

Si se pretende .a liberdade em todas as m- ger11ções, que o tinli;1m ouvielo; as praças e . 
titnições vigentes, os priucipios catholicos a tribu1rn o ven,,ranclo consel110 dos mes
proclamam tambern a lib~rclade, sam receio tres tucl~ e todos, em fim, emmurlecirlos e to~ · 
de meiioscaho ou rlPsmentJdo. macl~.s de p1smn,deante do acontecimento inef· ,,......, 

Sr ·pre;;idente, lrn. na Ig-rejn, catho!icn, ri nas füvel da dor derradeira, debalde pedem aos 
tendencias, rlous partirlos, como ha na sciancin., ventos, e aos echo3 um·• morlulação longa
na politic:\, na Jitte1·at11rn, ern tuclo. Um ndstri- m:mte. mehu1colica e dorida, onde se tr,1duza 
cto ao pa0 sado -o pil.rtitlo theocrntico e cuj0 . pela, ventura o se~tin,ient_o g·eral, a magoa 
Jemmn ei'a, como dizia um Geral clo3jesuitas : 1 infi.nita de .uma ·naçao rnteira, o . p~zar sem 
si"nt siciit sv.nt a1.1t non sint. OutrG-:1 partido ~ meç1s, que conturba a alma da, patrm. 
do futuro, susteutndo pelo3 mais eminentes ! Nã.o ·g·aslern'o~ m?itas palavrM, Srs. :e~re
rle"fer.sores da Igreja, Lacordaire, Montai em- s mtantes do pr1me.1ro C_ongresso Const1tmnte 
bert,e onteos,que pensam que não ha liberdade ' elo nosso bello pmz: nao füçamo3 o pa.p.el 
in~ omi:iativel com o christianismo,· e que a , de máos g·astadores ! · . . · . _ 
religião cn tholica tem por fim, não só a s.11- · Decln.remos, em um so verbo, que a naç~o 
vação- ·elas almns, como o melhorn.rnPnto ·o brazileira p<rdeo hootem, perplexa na mais 
fRi\cirl.ade rln hnmcm e da so~ie ·larle. E' seu intensa. infelicidade , ~ o que chamaremos, sem 
lemma: in nP.ce««ariis iinitas , in dubiis libertas, prete nder de mwló.algum o!fus~Rr .. a gl~ria elos 
in cimnibiis charitas . vivos, o mais. glorwso dos·lm1zlle1ro:; clt• nov<t 

D :stn, iiltima, opinião é a grancle maiorin, era! ( ·lpniados e miiito bem.) · · 
rio, catholico.;;, tal vez l 9/20 dc: lles, segundo No E•G pto, Se. presiclente, era, costume, na 
um ,,.rave pensn rlnr. (Apartes.) 11o:'a do · p:1ss··,mento dos mOLu rclias daquelle 

Esta politicn, é .iusta:, conveniente, não traz p;iiz, estenrler na granel~ mcs;: do banqnete ' 
pe'rigo nlg11ii1. A situnç1o. cl:i Igreja, nos qnasi fünehrs, p~.ra; o jury e~a opmEW, .o· ca:il[_tver 
1 g seculns rb sna existencin, os beneficies do rei morto, pái'a ser Julg-,;do· pJll1 C0113CHm-
'1Ue ln feito il, ci.vilis,1 ção, as verdades que eia publica. ·· . · . · · 
p1•ocla1111, f\. colló>am em at.titude dé acceit!lr Não ha nqti i, p'1ra que o Julguemos, o c;1-
e até ele provocar a discussão. d11ver de nenhum rei; mas. ha muito m~is· do 

E como não ! Tudo é novo deante ele Seia que isto: a memoria quer1cl;1 elo nome rnno
~ntigni r.lade ; tudo é precario e ephemero ao cloitve l ele Benj;1min f;onstant, b mais puro, 
laclo de sua permn.nencia. Não tem havido o mais doce, o mais atrectuo<o, o mn.is vene
n~ção, g-werno ou sy~temn, que nilo tenha rânilo dos mestres e patriotas. (Apoiados; 
snccumbido ; sô e lia subsiste. As seifas, nas ·i- imiito bem ,) · 
rhs de ·snas enfrnnhas, depois ele urna existen- 5;,nli. cir es, estou convencido ele que as ~ 
cin. ~gita,rla e tormPntos1, teem ido, como que vindouras eras hfio de render culto e horne
envergon!iadas e supplicantes, confundir-se . nagens ao grrnde .philnnthropçi elo nosso paiz, 
em ~'" u se ~o. . . . . . . . , ao semi~d ' US brazileirn ele 1 $~9.,c.nja memorie\ 

f:. lgrp,ia c[\tl101tca po le .ªP_Plica~-se. o m.a- . nunc.'.\. mais se ha çle a11ng·ai· .cio, nosso, coração, 
g:mfi3~ d1.to ,de Cesai: ~o t,umdo piloto. i'.h:i'.d . dó coração da p1tria ! (t1pq.iaclos; 11w ·;to bem.) 
ti.me.,. Cesa em vehis . Ella !iLrnbem p~:le · Era 1~m grande humanista., um g-rancle p:rn 
rlrz~r n_-ts \orme;1t1s e r~~oluçoes elo munlo: , de f1milias, um mestre· exeniplar, de cujo ideJl 
Q>;,,~l times .. ~hristwn ve.his. . ·. rehentnvflfn, e se irradiavam todns as bellezns 
. ·~ts a on!it1ca ela T~i'e.Ja.Se.ia a, mes.rna a .Po- mnraes, e scintilla~õ'.l.s map;oaticas do amor 

htica do Est:vlo: que11wn n.i~1bos a l1berrlacl~. universa l, e elo bem dos OL1tros homens . 
siue o Estado .~e a.utono.m~se, . mns. q1.1e rnw ,Qun;ndo na .batalha de Maratona, os ge-

se.ia.a tlrnn.'_ qne .n:w rleschr1~tiamse ª.sociedade. ' neraes geegos de A thenns, rlei:iois da victoria, 
Fora. dr·üo forf\ rlar rnia,o ao sab10 Arhens, · eútmderam que Ee devia immorfülis:tr- a 

foliando dos adv?ga.dos 1le todas as hberrln- . gloria dos 10 chefe3 in ven ~ive i s , 0 p'lvo 
d's.: « Perlr.171 a l1horcla~e rel1 g1osn par:i, des- atheniense se levantou e eri"'iu p:i.triotica
t.n~1' ~n, so,c~er.lnrle ~ f~ ~m Deus; \P'len!-,;" mente, 111:11 monumen.t~, qu~ prirpetuasse.a 
l1b ,,r.rlilcle cl. . 1ns.t. r11cç10 l n.ra pelo ensrno le!:º 1 glori:i ele Milciades, e dos .ontro.s nova sem1-
propag-al' dout'.·mns contra.º. homem,a fün11l1a, ' cleuse3 ~ . ' 
e ~ Estndo. ~ l 1berrla:rl ~ po1!t1ca qi:.e dev~r~ ser No · painel do ~wtico. do Pecilo 0 im. 
a ~ai vn:un.1 '!ª .rl~ !tb I cinde m?1~l to1 iu-s3, mortal Milciacles p ardin, em batallrns, il, 
po1 ta.e~ Jll'lllCl]MS, fon~e e!,:. mina r]p~]Ja, .)) frente desses heró S 0 1lll110l'tle.3 da J"b d d 

IntPmerata füles canrlula libei·tas ! Na9 ha da Grec· e 1 1 er (1. e 
li herdade sem Deu.>. Tambem nfío ha repu- ' r· . · . 
blic1. sem liberd ci de . Consequentemen te a QL:fnro, ta.mbe~, em At~nm1s, un1 dra,,_n:~ 
republi ca sem Deus seria a edilic3ção sobre me~i ~, ;~e PhaLrn, dep_ois de um pe110Jo 
a. arnin., a snhversão, a rlesordem. E $i tn,J ~.eºº _e 10 .d~ beneficenc~a pn.r~a<Juelle povo, 
ar.ont.ereri. á nnscente Republica. rio Br:izil, si JU; 8 '.11ª0 de au~ilte,e qtnsi desg1 açarlo, v.1ra-se 
el ln. se cnm:t.itnira suhrfl tnP.s neg ,"ções,o mun- vi,~tl~lil~l~ .ªº rnsn_!t.o ria plebe grosseira na 
rln só n co nhe,·eria pelo es t1·onrlo rJe ,sirn rnimi .. pi .'. ç, 1 ~Jlrc.i, º 11 '.le ll~e t111lrn. derruba.rio as 
Qunrl D P. it.< avertn.t! E' a hurnild r:i supplica. rlo 1 tr ·,s~nta~ ?se~s0~ta - est,ü1~a~,']ue por torl:r s as 
me11 patriofürno . (lif1,iitn /Jem; muito m o rnas rla gi ~nele r,!rl:i rle, ]W111Cem ela Hella.rle, 
oracloi· d muito felicitado): · se lhe h:•:vmm er1giclo por lromen~zem á snn, 

mmta, virtude, respondeu esse illnstre ge
nernl grego n,os, que lhe communicavam o 
f<~c to : - Nem ]lOJ' . isso hão .de derrubar 0s 

DISCURSO PR.nNUNm ·\DO NA SE.SSÃO DE motivos. pelos quaes mereci, qLie m'as levan-
24 DE JANEIRO DE 1801 tassll m ! .. . . 

. Pois bem, Srs. representnntes da n·aÇão · 
. O Sr: Ahn1no ~fi'onso-S;. i.mi- quer como em Atheuas, com 0 qnadro immor~ 

sirlente, n1111!11, br;m qne ninguem poJern dr ze r J t :ll dns dez chefes· quer t:1mhem si .ª'/)' 
fjne eu venho arlnl>1r. din, .tent:11' a mnlig'nidad!3 proterv'a 1~a~~~~ 

Ao pé _rlo t~rnrnlo de nm grande lrnrnem elo o brilho cln. r 1:pnhçã,o elo Q.'t'ande chefe re
nosso p~ 1z, poclrJ torlo o peito que sentP. es tre- .publ1cnno, CUJn. perda sentimos, e pretender 
nH~cPr-se -lll e nns estreitnras a imm8nsi rlacle clerrnbar-lhe a im:macnlada memoria-é Mm 
da dor, e do sofl'rlmento nacional, vir entow que os hra:-ileiros a.ttestem .que elle, 11. pa~ 
o seu hymno selv<igem, da SU(I mmta cloutrma e sabedoria, . dignas 



dosancjãos ·dos velhos tempos g·reg0s , póde 
tambenfdizer como Demetrio, em Athenas: 
-Derrubaram as estatuas, que não pedi : 
mas não derrubarão a virtude, que as levau
t·rn ! (Mitito bem.) · · 
· .E, portanto, uma vi;iz que,neste clia ele lutà 
nacional, ·a .. natureza intei\'ª se congmça e se 
c::mfcaternisa em u.in hymuo de bençãos, e de 
aufa.des; e da. va·ga. boreal à mage ll ánica ; 

do oceano brnzileiro ao ma.r Pacifico, todas as 
• · vozes, todos os éct10s, toctas as harmonias le

vam pelos e::;paços derramada a grande/ d, r 
da aln:ia brazileira (muito bem), lembfà ndo o 
grande homem, que passou den!J:e-'Íiós; cum
Jil.ramos o nosso devel' : e digamos á mocidade 
digamos aos povos, que eutre os brazileiros 
presa-se a virtude ; laureia-se o patriotismo; 
glorifica-se a honra ; e os homens de bem 
não perdem o seu tempo, em abenegar-se peht 

_ camh da patri.á ! (Muito bení .) 

Voto, pois, que se lhe consagrem todos os 
monumentos iinaginaveis, que recordem p<l.ra 
sempre o nome do grande e immota.l plil
lantropo, que não haver.á tempo, que possa 
d,~sti ulr; ficando, entretanto, certos que todos 
esses monumentos serüo infel'iore3, berrí como 
a melhor de todas as est11tua~.ao nmis valioso 

~ de todo;; monumentos, que é a gloria mesma 
do seu supereminente patriotismo. 

-l 

~lonwnenltt;n re perem1ius ! 1 não veem ainda implantados ahi o;; grandes 
. . · · principios da cj,vilisação mais culta, ou por-

Podermm,_talvez, dizer-no~ que as estatuas que não seja aind~ a occasião sazorrn.d,t, para 
se lev~i.ntam, tanto para_ glorificar os fo~tes, que brilhem; ou porque a fatalidade ainda 
comr~ pira enn~lwecer o nome dos cov:1rcles pese sobre a c<tbeç,t e 0 coração tlos brazi-
(apoiaclos),poclertam [embrar-nos a me;itira ele leiros . · 
bronze , que quadrupeda na praç '.1, oll'erece~1do Fic<J. certo, ou deixa que diga., que es tare
at:> po vo wna carta rJe ferro; mas nem _por_ i.~so mos sempre certos, que os homens de bem, 
ficara menos brt,lhnnte, rn e?os mer1toru a co;notu, nunca deixarão de ser summarnente 
lembmnça. do homem de bem · idoln trados , respe1tndos e adorados desta 

Acompanho, porta.nto, senhores, toclas as g-rcincle nação feliz da terra americn.na ! 
indicaçõ3s prop:1s tas : voto por todas, p:1ra Teu nome, prwpetuado na nns~a s:luclade 
glorificar o nome daquelle grande brazileiro, seri1. sempre um es timulo gr;rnrli<JSO e bri· 
que não póde morrer no nos30 coração, nem llmnte, p<tra qc1 e todo~ o Lniteifü)S, per,ln
desap1x11·e2er da nos.>a memorh. (1lI11.itos dando os caminhos deis ttrns gT11nde:; virtudes, 
apo iados.) uma vez que não possamos toJos imitar-te 

Elle era ve rcladeiramen te um grande, um nos tellS voos de gloria! 
apo~tolo do bem, tlignissimo do nosso amor, «Em quauto os rios pira o 111 11.r correrem ; 
e verda1leiramente merecedor cle:;tlt gran1le em quanto a sombra et·rar do munt_e ao valle; 
saudade ! emqu•rnto o pólo apascent<Ll' e:;trellas, o teu 

E, tu, grande homem do no>so paiz, grande 
vidente do teu seculo, soltan•lo a n.lma nos e3-
paços ,a revoar em busc.a da perfeição inftn itLt, 
consente, que . g·nari.lerno3 ele memoria o tr.n 
nome, pn.ra ·sempre querido elos ve:•dmleieos 
p.·1triotas ! 

Dos V.3rdncleit·os pltriotas, que não veem 
ainda vingada a j u, tiç' na sua terra : qlte 
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nome, a honra tua, o teu louvor ete rnos hão 
ele ser, si o mundo o for ! 

ln t.reta dum fiu vii currenl: dum montibus umbl're 
Luslrabnnt convexo : polus dwn sidera pascet, 
Se:nper honor, nurncnr1ne tuu:.n lautlesque mnnebnnt ! 

(Muito bem / Mui:o bem .' O orador e felici- . 
tado (ervorosamente e abraçado por grande nu
mero ele Srs. repi ·esentantes .) 
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Carvalhal, Angelo Pinhe.iro, Mur:m,Rodolpho O SR. Joil.o D-E SJQUEIRA - . E~taria per- ' 
Miranda, Paulino Carlos, Costa Júnior, Ro- feitamen_te collocaclo ao lado desse batalhão, 
rlrigues Ai ves, Cc~rlos Garcia , Moreira. da com o qual vivi nas nmrgens do Rio Paea,.. 
Si lva, Almeida Nogueira, Rubião Junior, gnay como em Matto Uros>o, porqu3 ·não 

. Flenry Curado, Leopoldo de ·Bul hões, Guima- conheço offi~ialUade nmis dbtinctti r1ile a 
riies 'Natal, Azeredo, Lauro Müller, Carlos· elaquelle batalhão. . , 

~'-<.i Presidencia do Sr. Anionio Eiisebio (vice-p i·e- Campos, Schimielt, ·Lacerda C.outinho; Victo- Datla e.Jb pequem, explicação, tenho a 
· siclente) rino Monteiro; Pereira da Costa, Antão de rlizer a V. Ex., Si'. presidente, e aó Congresso _ 

Faria, .Julio de Castilhos,Borges de Medeiros , .que jamais concorri, quet'_nos cargos p.ublicos 
A:o .. mé.ío d_iafaz'Se a chanrnda,á qual respon- Alcides Lima , Assis Brazil, Thomaz ·Flores, CJLie tenho tido a honra ele o_ccnpar, q.n··~r com 

_de'm •03 S.r,s:f\ iitonio Eusebio, Matta ·Machn,do, Abreu, Homero Riptista, Rocha Osorio, Cas- i11i.nha paln;vrft e ·voto para al'r!],s t~1· o go-
Rtesdê. Cnrvàlhci, João Neiva, Erlmwclo Gon~ siano do Nasci.menta, Fernantlo Abbott e verno ela revo lução ao rle~ prest ig i.o . -
b-lves, 'F·rnncis~m Mnclrnrlo; li'iovigilclo Coo - l\leirna Barreto. E não o fiz, Sr. presiclen te, _ porq.1\e tinha 

·' lho, Joarp1im Sarmento, Jdão Perl!'~. Cunha Abre-se a sessão. conhecimento _do moilo ele procede r do~ ho-
.l unior;José"SecunclinoJ11anoel Antomo Baenn, mens que figuraram nos p;trtidos elo re:;-imen 
Jdn/iuJ 1n ~ Graz, Th.so:loro, F\"tc·lteco, Ely_seu .'D3ix1un de con1.p:iracep , coni · causa. 03 Srs. passado, e poeque vi que o syste1na tlO bota 
:N1':wlim; Bezerra . de AlbuquArqu1J Jnmol', Prudente de Morae3, Fredel'ico SeTrano, .Gº- cibaixo, taotati vozes empreg'ado pelos _pa.r tiLlqs 
'Theorlu re to Santo, .1osé Bernardo, Oliveit'a neroso i\farques, Raü litJo Hom, Saldanha Lht mona1~.!il i, 1, , trouxera como ,resulta.do a 
6àh'1í.o, Amaro Cavn lo::rnti ,_Almeida Bnrreto, Marinho, .fonqnim de Souz::t, ltarlrigurs Fer- qnó·la _elo t!wooo, levando a praticw-se 
Flrmino da Si'1vêira., José H,vgino, .J osé Si- _11a.nrles, Mwtinho Rod t'i gues, Tl\eophilo elos g'l'«nde rn grati1lã,o, porqu'l o.patriotismo assim 
rneão, Flo1·ia.no . Pei·xoto; -.·Pe<fro P::tnlino, Ta- S L11tos, Leandt'O Maciel, [<'rancisco So Irã, o ex:igi::t, de expat l'iar-se aquel le ri 11e tanto 
.vares Bástos, Rosa Junior, · Coelho A C.r.m pos, Conr!!'l de FiguP.irerlo, Ferreim Bi'rinrlão, amava su1 tHlria, _como o velho. impe
·~homil.z Cruz, Vir.gilio Da.masio-, s,amiva, Do- Leonel Fi lho, Jofio Avel11r, Ces;n'io· Motta Ju- radvr. 
mln .~os Viceu te, Gil Gou lart, Moo teiro ele . 11 inr • Alfre:lo Ellis, C:.ietaao. ele .A lbuquel'que, Tenho o direi tn rle· cli.ze l-o, som i;eceio3 cú 

.Baáos, Quintino B·1ati.yuvil, L~iper, Braz GAl'- ' Be~armino ele MenJonç:i,, ·Mareia.no de. M~ga- que se me acoime ele s1upeito, pül'l]ne uio,-
1,.. '._ neÜ'•);Cam1>os Sn.lles, Ubalilino cl0 Amnral, , limes'. ~ern~.n~o Sunas,:-.Emes to de °'llveira e guem pó la LlLtvidar ·dos meLlS s311t imei;ito.s 

·S:i'Jiio;; ·An:lmcle, Esteves Jnni.or,· L11i·1, ílel- i De.meLl'!O R. t bei'.~º; e_sem causa os·:ors . Jm- republicanos. 
1111i [10, Ramiro B1.1'00l!os. Pinhni1·0 M .eh 'do, . qn;n~ .Gatniir; · •, ,1'·llY B~r~osCT, Ra~ge l Pe;; taoa, D,isse que o patrioti~mo ::issi111 o ex ig ia .. 
J uli·o d:1 Rrotn, foiqnim F<'lic\o, (;es rio Al- 1 ~l ni.10. Aft?, 11 '~~ - .Bern,ir. Jn . d~. Me~d?1 1 ~'1 • Appell •ru1. prwa a llisto ia e via os 
-vim, A111r.ri·~o Lohn. t~ rlirnPrlo \Van(l ' nkolk, .uanul_S.rnto~. 1 Vtvl• a, An1 1 ih~lop.uo, .\lnrn lo effeit"s benefico3 q11c pr·o:luziram na F1'ança 
.Toão Sevo1·inno,Silv;i, Cauedo,Silva P«ranho.;; , Br·,~~1 ·ª?: ?Yi"LO '.:le .L~'.11 ?5 '. \· ~~ 1 1'.~0 Guar_i .ibara, em 1815, 'dando 03 S3u s rep1·esent,rntes ao 
Aquilino rlo Amaral, Joaquim Alud.illho, Pi- Lm.; l\I;,rn1 ~. Do.m'.n,.,o~ . Ju .~um_o_, Vmh:~s ,_ Governo Proviwrio, d3pois eh b italha ele 
.nheíro Guedes, Bel Qrt Nina, Ucl1ô t Ro- Bn,i '..v1 Je. Sinta He l en .~, nfJ:,wtmho Prn ~o vVnterloo, todos os poJer8S, e este gove rno, 
a·r ignes, Indio-do Brazil, Lanro Sorlr.3, Inno- ; J)u,t,nor, :~mt Barreto, Mames l3arens o Antomo qu ::i tevri todo o apnio ele sua pa tri a, rec n-
cimcio Serzeelello, :\iin[l. fVl:Jeiro , Cêtnlão, i f lado. .. . quistou-lhe o pres tigio qne inrd '3l'ê\ , 
P,et:lro Glw;:mo~t, Mat.t~ Blcelln1:. Co;;ta Ro- 1 g• lidD, posta e:n clisc~ss5.o e, sem debate, Veja.mos agora o l'ev~rso d-i meda!lrn. . 

..,._ drl,:?;n es Casem11'0 Junw1\ Tfonr1que- rle c,1r- • approva,([[l. a acta ela se3sao antecedente. Em 1.848, é justamento este o exemplo que 
valho. \ nfriso Fialho, Nog-ueira p,1ranagn:i , , 0 Sr:. . l º SmcaETAlUO procede á leitura do se appl1ca ao pr~3en_te- acclanuclo pelo povo 
N~lson, Pi res Ferreirn, B;wbosa Limn,. Bezer- se~·uinte o Govel'!lo Prov1sor10 paPa cons')Jidar a re-
ríl, .Jn stiniano Serp~ .• Frwle_ri r'O Borges, ,Jo3 é " g-encia ela duqneza de-Orléans , drpois rle longo 
Avelino , .José Bevila.1m, · Gnnçalo ele L~gnJ, E :tpel ient e clel;at ·~ ele terminou 1woc.lamai' a repu!ilica,. : 
.Na.s\)imento, :V.elho, _ IV! ig·uel Ca'itro, Amorim . As réfol'mas, e.x:,g·i, las pala opinião e pelo 
G.ai;ch1,_ Epit::trúo, Pedro Ame1'ico, Couto Car- , _ Offüi10, chtbvl1i ele ·25 rio cot'ren~eJ dos ciLla.- secu lo, for 1111 1'13!1.ltoadas apezar Lias ag-itações 
t axo. S<\ Anclpade, Retumba, Tolentin0 rle l claos Dr. ywentA ... 1~e ~ou :m,_ ctp1tao, Thomaz · po nulares oriundn.s da revoluQ:lo. ~ 
CH.rvalho, Ro~a e Si\v,1, - Jnão. Har_ba\ho, R:n- j' C~.v,1 l c11n ti_,e cap1"'.'.º ':'[d.ur:11no r,°~l'll,°3o, con- Convocada e r aunich a as:rnmr)Jea consti-

. ç:<lves Fene1ra, . José Man1.no, A lnrn1da v.tda wlu ºº repre~en~ant:i~ elo vo,1 grn~so Na- tui!lte, a_peznr ele ter bii~~rlo um .clcct'eto qlie 
Perna.mbuco, Jnve1icio de A!!nial', André íif\- j c10n>d a cornpa1·ec1n' a vis.Lta 9ne sera fntn. d1zrn mn1to h ~ ver mefücr•lo da patría 0 o·@

v. a lcà,n~i, Rayin11l1do Rtnrleil•a,Annip;i,l Fa leito, 
1 
ª? tt!nmlo do ge nera l ~enJ timrn Consbrnt no vemo da revoluçiio, nom.-ou no entl'etaito 

Meira de Vasconcello.;, Pereir,1. cle·Lyrn. , .Jo5.o \ dta 28 elo cor·eonte . nm·t commbs[o cornpost'l ele anti•"o3 membros 
_de Siqueh".' , .. João Vieira, Luiz de Anilrncle, 1 0 = ... -.- ;- "' .::,~ . . . . S, do pn.rtido da. m.:march\a imra "analysar 03 
Espfrito Santo,. -Belarmin0 Carnei ro, Pontes , . ";: ~ · ~0ºªº ü:': .. '"" 1 C1,ª6 •

1 ~ 'l,; "':"" ,1 
• actos do governo _p;lt!'iotico. -

de Miranda, Oit inicn., Gabino Basouro, Ivo do l'.1 esi ~L,n!e , pvdt n. p'.LL;v l<t parn 1 espo ,1cl.et ~ Ro3ultou disto ter a opipião publica se 
Pt•Jdo, Oli-veirn VaHadão, Felisbello Frefre, t .. 111 12·:1 t.,cl ~ no;ne. r~prcsentante do Rio cL afastado lle seus representantes e todos 
Auo:usto .cle- Freitas, Pauht Argollo, Tosta, Ji1netro, o Sr ' J~l IStlfleo Lobo, clacl? quando S~1bem qu::d a Sül' ~3 da joven rnpulilicJ,, nas

·S1ea'.bra Arthm·-Rios · Garci[l, Pires Marcolino oraya 0 nobre 1'·3presenta_nte ela B.i 1113·,_e a pro::- c1dl\ no meio ele tao ':' l va.s esperanças . , 
Mo~'a'~::intos Per~ira Custodio' ele Mollo positorleaparte3 pC1r mun da·los . Dizem as 1encl? cl m1nte nrnn estes foctos,. jnmais 

· Paul~ q,;\1rnÍ.1'l1es; Milto;1, Dionysio Cet'i'fUeirn.; g•az.e_~'LS que S · Ex· .• peiigunbt'~ 0~1 cle t qde concot'l' t \i1fü fa nçae no _ clespresti .r;ío os 
Leov.icl-i l1lo FilQ'ur.i1•;1.s, .Barão - ele S. M:1rco3, e;i º" :wa por. occas_lt\O e n, revo uçao, · en .0 rnernb11os elo g?verno revolucionaria que lão 
Me\lr~i:lo, \3 irflo d.e Vilb Vi°ço3a., Pt•ísco p,,_ ~01~, is:o 0 ,fim ele dt~er que ~m nacli: po~ia relevantes se1·v1~03 1westaram n. esta pati'ia, 
raiso, Moni1, Fre.ire, i\ th i.yLle Junior, Fonseca a.m,~.n 11 soh~e 0 mo~ime,n:o 1.e;,olucwour 10 • 0 lão granclos foram estes serviços, que ev-
a Sil vn Fo11 3e·.;i. Hermes Nilo Peç ltlha poi .1na.nto lMO 0 lw.via PI e~encia 'º · tmram para a histo:'ia mai;s engraucfocidos 
Manh1i0~ Bti.rt'oto. Oliveira Pinto. Vi rhto ri~ Ante3 ele rs~titbelece~· a v.irdctLle elos f;ctos, rio que qu9ndo. assu\nH'nm o g·overn;i no mo-
Mecleiros, Joflrtu im B1'ev.es, .Virg·ilio Pesso'l.. cumpre que d\!l''.1 ªº, 11 '.ustrn rnpr;sa,iH <~ute mento revolnc1011ar10, apezar ele já laureados 
Fm Ç\t Carvalho, Baptish. rh Mottn, Fróe3 que tenho p.uticnl.n esiitn1. ~ ve.ie!.ªÇclO ª pela revo!u91i.o . 
ela Cruz, ~rico Coelho, ·-s:i.rnpaio ~erraz, Lo- toil~s ~quelles_ qnc~,· ?º11; 0 S .. E;.' 0 nour; 8.x- Cumpro, por sei' esta a oc, asião, 0 meu 
pes Trova.o , J icqnes Om•fquo, Ar1sti ies Lobo, 11111 :s l\? cl? exterwr , Sr. Qui?tno Boc~·:l 11•~, d_ever, r en1!r,nclo homenrtgens a estes clis-

1"4 ·;Fürquim vVernE>r.k, Thomaz Delphirio, Aton· Beo~'.111 ''. 1; co:1 stai~t, ~ 1\~Ul ado .e:t-mrnist~o trnctos cicl:::,dito~. . 
·n·o· Olvntho Bndnró. Jofio Pinheiro Gabriel <la "uer rn, _g~neJ ai Flo1 h~no Peixoto, o 11-
d~ Mag:àlhã;s, p icifico l\fascarenh 1 ~. Clrng·as IL~ 3~t'e ~x~m1_'.?1st~o ela _ marrnln ~ ~antas ou- _Piqne, po1'i:.lnto,bem accerituaclo este facto : 
Lobato, Jacob ela P.lixão, Alexo.ndee · Sto- t1 O> q.1L pa.tr 1ot1u:;mo,nte concori P.I am ~om ar nao fm clacptGlles que se escouliei'am deiitro 
c!ddr, Francisco V()iga., Cost::t Senna, La- sua :;.d~ para ~.v.1to11::t da º.a. 1is[I. l"'·publwa.na. ilo qua!'tel-ge neral, ao · facb cfos foi•ças elo 
mounier, Al var0 Bot~lh o, Gono::tlves Ch:i.- Db.,e me S .. Ex. hoj e, pelit manh,,t, CJ118, S? · governo. cln monarclüa., PJ l'll depois tle deci.
ve>, ·Arnerico Luz, Felicf:rno Prnnn, , Viotti, gunclo ~na.s, not_as, aclu:·

0
·a-me c~enteo . no tltLh '' vrc.ton:1. V0i' n q:ie !ar!o rleviCT.111 pender 

'nu.tra Nicacio, Conêc · Rabello, Manoel ~11a~t~.l-t;ene1,~l Jui;to rlo ', bat:üh.~o cl!'l i1:~ no .(le:>Mlaco elos acontecimentos, 
Fnlgencio, Astolpho Pio, Aristides Mait, fün,tarrn.._. Si_ ;,.P 1 º8 1 ~ent1:J ,_ ,11~qqe ll~ m.J- - Fnl ao Campo ele Sa.nl'Amm, eslive ao lado 
Gonçalves R,1 rnos, Cal'IQ.s Clmga~. Fi1anc1sco rn~:1 to, qin de 1.inha .nsa, f<.ii!laclo,yi ompto rlo St' . ge neml Alnw\drt Bn,ereto que pódc 

'. Amaral_, Doming·os Ro_cln, (;osta l\1nclM- P,[l,t·D, 11 hict:•. desde pehi manha, nm ito antes 1hr t es temunha, muito autes de 
1
a l1i compa-

clo,. · D()mingoci -Porto .;· Pnlle!a, _ F'e rrr.i_r~ oas rorçrt:i ieem JJJra. 0 c«mpo. , t'.üce e oSP g-.rneral Deoélol'O o as suns fo1·ças. 
'Rahell o, B.ueno .dB· PJivn .. João Luiz, Be.rnat'- º.SR. SE~;Em;; ~r,?. - ~i . V: Ex .. q:,t ive"Ge O Sn. . G.~orNo Br.;souao - v. Ex . nflo eleve 
dino de Campos,- ·Francisco Glicerio, Lopes ao lado do / , estaq~ \13 \, fü1nme.1t'~ col!o- I fazer allnsao; deve ter col'ag-cm para cli 7.P" 
Ch1.J.ves1 Domingos de Momes, Ado! pllo Gordo 1 . catlq ~ . . qtwtn foi que se GSCOl1'1eu . _ 

( 



O Sa . JoÃ'o DE SIQUEIRA - Tenho- essa-
coragem e, V. Ex. va~ Vel'.. _ 

Ne.>s~ occasião o 7° e o ! 0 batalhões esta
vam di spostos· a bater -se peln c. ius'1 cL' 
rep ublica; mas tambem j a a,ili estavu, um ba
talhão de policia -do ln do esquerdo do quartel
geoeral, que decidiu-se no ultinio momento, 
porq ue viu-se eleante o argumento irrespon

Nclo avanço e3h-pi'oposiçãõ, porq-ue c1ueira ficariM poréil1 Jiv1·e · ás confissões -' re lig~osas 
porventura pó1• em d11-vicla q11 descoul1ecer fundar~m e ad~11inistrarem seus cemiter1os e 
quer os meri tos do chefe do Governo Provi- observarem, em reLtção_ aos se~s crentes, º~ 
s0rio, .quer ós ·serviços por S. Ex. prest,ados . - .respec.tivos ritos, -desde que nfio o:ffoucl_am ª. -:< 

(Z'rocam-se diversos apartés e o S ·1-. pres idente moral p~lb_lica. 

rli ve l dos cabilõAa. 
u~r SR. RillPRESENrANTE-Os canhõ2s não 

ti n h 1111 fü llado. 
OUTRO Sa. R!lPRESEN'rANTE-E o que ia 

V. Ex. faze r la ? 
O SR. JoÃo DE SIQUEIRA-Respondo: fui 

cumprir o dever 'do brazileiro; e logo que 
principiou o movimento, de que tinh~ 
sciencia, corri para o campo, porque j nl gllel 
que e.rn o momento da lucta e chegada a oc
ca~ ião ele oíl:erecer _ a rnin ha vida em nome 
da causa r epul1 li caoa. pela qua l tantas vezes 
baterilm-se· os mll us concidadãos republicanos. 
(Tr_oc(lin-se -muitos apartes.) . 

Mas venho sómente r.,stabelecer a YerdtHle, 
porque tPuilo como uma gran1le gloria, como 
um grande the;;ouro, qu -~ desejo pt1ssar ~meus 
filh os, o facto de ter est ;1 do na occasiao em 
-que S3 proclamou a repnlilica, no campo ele 
Saut' Anna (apartes); direi mesmo, muito an
tes de ser pi;>ocbmada a republica. 

E praza aos céos, Si'. prP,sicleote, que a in
_g-rati::!ão dos I:orner;s pam com aquelle~ que 

·- f9i'am os- ma10res füctores- ela reallsaçao da 
idéa · r epub li cana niío c_Lve o tumulo rla 
gra11de e joveu Republica Brazileira . 
(Apoiaclos) 

Era o que tinha a dizer. (1lfiiito bem; niilito 
liem .) · 
, D Sa. ARIST!DE3 LcBO (p elc4 onlem)- Não 
tenho, Sr. presidente, o menor_inter_e'!_se em 
eollocar o meu collega em ma pos1çao pe
rante o f, ,cto dado em 15 · ele novembr~. 
Contesto que ti veôse h_avido a proclarnaçao_ 
de quem quer que fosse como dada naquelle 
dia e pergun to a S. Ex:. em que logar elle se 
achn.va, porque etl'ectivamente não o vi,: 

O S1i . JoÃo DE SIQUEIRA- Estava, nao no 
Quartel Gener'.1l, rn~1s do lado ele fóra com as 
forças rnvolu~1ouarias, fardado e prompto 
para a luta. , 

, - o SR. ARISTIDES LOBO- Mas as -info_rma-
ções que tí ve foram outras; ti ve emmrnhag 
mãos as listas ele toslos os offic1as que qon
corr íam para aquella. jornada, e o nome ele 
s. Ex:. uão ll gur.wa nellas. 

o SR . JoÃo · DE SIQUEIRA - Nã,o, porque 
sou for mado em direito; eJ' .. c ca ·itão graduado 
p_or SO~' auditor de g·,n?rra da;; fo,iyas exrecl1-
CJOIH\,!'l llS de ~.fatto Gro,so. (Hcroii .. ~ os apai te-: .J, 

o SR. Aarwrrni;;s Lono - Ex:pllc; t ~se, p~ns, 
perfeitamente a j-Uin)1a perg u~ht ~ _s. Ex:. 
dirigida. Ella nn,o mm p:ir fim nem ~e~e 
col lo ~al-o, se::i_uar de leve,em um'.' 1;0;1çao 
esquerda em relaç.ão a estes acon t?ctme_nto~ ; 

- mas era preci~o fazer . uma rei VlUdwaçao 
·11ístorica e era a segmnte: o g·over_no re
volucionario ímpoz-se pela forçn, d_as cu·cum
stancias, nã.o houve pms acclan;a_çao de que211 
quer que seja ; o que houve !01 acclarnaçao 
popular ao ae0n tecirne n_to que se aeabav;;i, ele 
rea lisar . (A.p_oiados a mmtos apw·tes .) 

_Era este facto poli tico q_ue qn-31·0 e procuro 
flr :mt1' : 

rec lama ct attençcto,) 
A l5andeim da rnvoluç5.o serve para cobrir 

a todos. (Apr1rtes). 
O Srr. P.RESIDENTE- Attençã.o . Quem tem a 

palavrà ito :::>r . repre~e ntante Aristicle~ Lobo. 
o. SR . AHIS1'ID8S LOBO- ·senllofes, eu vim 

apena:; fazer esta tectificaoão . Não tenho 
ouüo empenilo. 
- .u~r Sr. REPRES.ENTANTE- o melhor serilt 
r_equerermoJ o encerramento ela discussão e 
votarmos a Constituição.
- O Sa. RETUMBA- Is to é um Congl'esso-e 
não Iostituto Historico. (Ha oiitros apartes .) 

o SR. ARISTIDES LOBO- Porta.uto n meu 
nobre c,1llega liqL1e trauquillo. Não tive ab
solutamente a intenção de offencl el-o, de abor
l'~cel-o . Perg,untei onde esta_va porque uão o 
VI. 

Dou por findo esse debate, Sr. presicleute, 
e declaro que -uão teuhe em vista embarüçar 

-a marcha ela Constituição. 
O Cougresso tem sido testemunha ele que 

raras vezes occupo a tribuna; pou"cas vezas 
tenho chamado a sua. attenção, e essas mes
nms com ob.-;ervações muito IJrev.eo, por,:iue 
não dispouho das luzes ,necessarias para es
clarecer os meus co!legas. (Niime?-osos n1o 
apoiados.) · -_ -
- Ha vi 1 uecessiclade ele fazer esta reclificação -
histcirica, ele tocttr em um pnnto de nossJ di
reito politic-!>, que ostüva sendo adulterado . 

Restat:elecidq i ~ to, pe__ço "V. Ex. Sr. pre
s\deute, que continue . com seu5 trabalhos . 
(Mititobem, muiio bem. ) -

-O Sa. ,Jos 1~ HYGINo (pela ordem.)-S1·. pre
>idente, a commissão dos 21 appro1rou uma 
omenda, ao art . 51 do projecto de Consti
tuição propondo_ a creaçfig de um tribunal 
üe contas_, e Jlrovitlenci,rnclo sobre a no. 
meação de seus membro_>. · 

Tenho perfeita lembrauça. ele que esta 
emenda da commissão fui approv'ada pelo 
·Congresso, e isto mesmo coostn, do Diario 
Official de 3 de janeiro deste anno; entre
tan to ella uão fi gura na rechlcção do projec to 
prira a 2ª discussão. 

Por -isso peço a V. Ex. que providencie 
-no -sentido ele ser restabelecitla . 

o ·SR. PRESID ENTE-E' verdacle que deu-se 
n:i rerh1cção essa falta, a que se referiu o 
o Sr. sena.dor, mas j á esiá corrigida. 

ORDEM DO DL\. 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJECTO DE CONSTI
TUIÇÃO 

Continun, a 2" di scussão do projecto ele 
Constituição com as emendas apresentadas. 
- 0 Stt . Josti: AVELI~rn, obtendo ·a palavra 
pela ordem, 1•equer que S'lja dada para a.01'
·aem elo dia a moçiío que apresentou com an
tros Srs. representantes,afim de ser mudado 
o local das reu niões elo Congre3so. 

O SR. PRE:llD'ENTE elecL1ra ao nobre repre·
senüwte que j i e~ta aonunciada a Oi'd1;,m elo 
dia e ~ue só na seguinte' sessão polerá ser 
tom.ido em consicleração o seu reqúerimento. 

Sr(o lidas, apoiadas e entr:;im conjuncta
rnente em di scussão as seguiu tes_ 

o Governo P1·nvisorio não foi pro~lamaclo 
por ning·uern ; nós decidimos em ~orno ele 
nrna n:esa, por accordo comm~tm ; nao houve 
ou tro processo. O genepal_ Deo'.loro, como e.ra 
mu\lo natura l, rnnâo nnt1syeJbo elo que i;ios, Ao art. 11 
tetidO assumido a responstdnhclade d;:i, 9lt11:na Supprima-se o n. 2 por ser contrario h au-
horJ cl evia naturn !mente ter o primen'o tonomiq, elos estados. -
)º ,,. 1;. , (At'!<:faclós, 2'For;am-se muitos apartes .) 

" f t t 1 Ao art. 11 " 3° ·portanto, ó nm _ wi o ll ~ . aPa, ciue ua';ceu ., 
cln nl'ni;.rio aconlec:meJ1to. (Tr·ooam-_se t1iw·os Subsl it1rn-so pelo seg-Hinte: 

rtes ) Nãos.ó .. os inLli viduos corho as coníl ssões're-apa . . . 'd 1 - " . r ' 
8~,e unng-reSS1J 111 vestlll el e aufori >1c e, n"~ l'g1os_as podem mrn1·i:ier l1v1·~ e pnbl1pa111ente 

ao generalissimo. UeoJoro Ü<L Fon ~ecil , :11~:i se u~ rmltos, arlqu1 r1 r o 1JO.>Sllll' bons snb a ga·· 
ao c\overno P1·ov1sorio. Es ta é qn e. é a -ve1 - rnnl!a do dwelto commu rn, obser·vn rlas as 
dacle hbtoric:i, que · ha c~e flcar. No3 co n ~a-, prescripçõBs llas respectivas eonílssêíB3. 
vamos uos hon'.ens que ftzeran: a rcvolrn;i ·o, § 50 
poi·que n Ji'im rl1~ tudo, oi!@.; lrnv111m_ to n1~do ft 
-. spon~a bi liüacle do poclee e a re.sponsab ilid.acle 

'r.a do 11tl-iz. A YOt'dncl e ln.;toru:n foi, ó 
éJ $9 11) -

Sub 1 tit ~n-~e {'Je)!'i §"l;LJ)n te: 
·os cem1ter1os ter.to canactell ~ec4 l~J.r e ~e-

r~ 1 wlministraclos pc!a autor!r.hv le innnícipal 1 r 

- § 6º 

Substitua-se pelo seguinte: . 
O Bns-1110 será li vre em toJa a Repu_~llca . 

§ 70 

SuppPimam--3e as palav~as - ou º. do,s E,s• 
tmlos-por ser ~esh re3tr1cç~o ?O_ntrana lL au- , 
tonomia-clos estados e a,o prm~1p10 fundamen
tal do rdgi1nen rApublicauo fed,eratlvo, canso- . 
ante o qnal «a indepe'ndencia de cada estad? 
nfio deve se.r diminuida sinão tauto quanto e 
·necessario á existencia ela liga, e quanto é 
van t~j oso fazel-o nas questões de interesse 
C0l11111 L< l11 ». 

Sal:1, elas sessões, 26 ele j n,neiro de 1891 .
Ignacio Tosta.-Amphilophio.- F. Bada_!'ó.
Santos Pereira.- Couto Cartaxo-.- B_arao de 
Villa Viçosa.- Thomaz Lemos.::_ A .• CavD!: 
canti ,- J. L. Coelho Campos. - A. Milton.:
Prisco Paraiso. - Gonçal ves l\erreira.~Paula 
Guimttrãe3. - Ces11· Zanü. - Juvencio de 
Aguiar.-Armino Alvares Afl'ouso.-')óaqufm -._ 
Cruz.- Garcia Pil'es.:- Paula Argollo.- Mi
guel Castro .- Cantão .. - A.morim Garcià.
João de Siqueira (~ó11ente .quantp aos §§_ 31 

e 5° elo art. 71).- Custolio de Mellq.- Ba-
rão de'S. Mar"03.- Jo::é Bernardo. -

Accrescente"se onde .co11vier: 
Art. E' ela _ç )lnpetencia dos· estado3 'a 

organisação da gnarcla 11ãc10nal em seus re-
s1i-ecti vos terri to rios. . . - · 

§ l . 0 Ül11lt, lei do Congresso Federal deter
minará os casos em que o gover"no d<t Uuião ''
poderá r <' quisit.ar o coucurso da guarda .na-
cional elos estados. _ . 

§ 2. º E' ela c·ompete'ncia dos poderas 
foderaes a· a·rganisação ela - guarda nacio• 
nal do di;;tricto ela capita l da Republic8.- -

Sala das sessões, 27 de janeiro ·de 1.891.
Campos Salles . ....;.B. Caínpos.-Almeida. No
gqeira.-Mursa. -Lopes-Clmves.-Carvalhal. 
- A. Cavalcrrnti.-Aclolpho Mirancla.-Costa 
Junior .- Carlos Garcia: ;.....Domingos de: _Mo
raes. -Pau-l-ino Carlos. -A. MoreiratlaSilva . ...,. 
-A ._ Gordo. - -

Acldítivo_ao a.rt. 71 pll'tt S91' collo~ádo depoi3 
elo n. 17 

As minas, exi.3tentes em terrenos particrila-
1•es pertencem aos proprietario3 do -, solo e 
este1 poderão livremente aproveital-as; sem 
limi b1çãó alg-uma . 1 -

Sala da~; sessõe3, 27 cio b nefro ele 1891. -
Feliciano Perin«.-Astolpho Pio.- Costa Ma- ,,, 
chado . - Co:,ta Senna. - Bueno ele Paivit.
Aristicle3 Maia. -Francisco Amaral. - Anto-
uio Olyntho.- Polvcarp:i Viotti. - A. Stc
ckler. - Ferreira Pires.- P,tcitico l\hscare-
n,has. - Corrêa Rabello .- Gabriel ele Maga-
lhães .-Domingo3 Por to. - JoãoLil;z. ~ F. S.: 
Bada_ró.-Manoel Fulgencio: -Barbosa-Lima. 
- Virgílio Pessoa. - Viriato ele Medeiros :
Alvaro Botelho.- J. Bl'éves. - Urbano Mar
condes. - Nilo Peçn,nha .- Antão de Faria. 
Oliveira Pin to ; ~ca rlos Chagas . - Domingm 
Rocha.-Santos Pereira.- lg·nucio Tosta.
Henrique de Carvalh . - Uchoa Rodrigugs'. 
Gurci;1, Pires. - Rami1·0 Barcellos. :-Abr13u. 
- Pinheiro Guedes. - C!Javes. - Americo 
Luz. - Matta Machado. · 

Ao art. 89 
Snpp1 frna-s3 este artigo. _ 
Si não passar a suppressão pi'oposta accres- 'º 

ceute.-_se no r~ferido a:riig-o - sem prej'uizo 
rias Jª concedidas por lei ao Monte-pio dos 
Se11vi Llores do E;staclo. S:rnta Ca~:1 ela; 'Mise·ri
cordin, Hospicio de Alienaclo3 e ótÍtras\nsti-
tuiçõGS pi >iS . . - · · 

(O ar_tigo. cuja. sup p1'e_sião propouho sem 
ext ngui_i· o JO.f!'O d_a lote111a, pois que o.s :esta . 
dos c_oq_trnuar-ao a l'ieP-retal·<\s -e as estl'<lrig-ei·· 
ra~ rnunil .riío todos o~ mercados do puiz, 
priva o Thesouro ela União de ·recursos -não 
p3quenos e a~ institui9?es pias itpontachl:s e 

' outras de va~1os? aux1l10 de que talvez Iião 
·possam pre~cmd1r sem graves inco1rv.êQÍ" 
-~ntes, - 7--



~ssim, si .passar a suppressão, Cjúe está. Í1b l l'OS -e naciouae3 ~o.u entre . a União e __ os es-
artigó, : .{>arece jus.to que seja sem prej-uizo lados. · 

- das -lo_,teri_as c_onc<;iclidas.) . · ·' . · ~ - -Ao t 50 
~ ~. 

· Sala .. das . sessões, 27 de janeiro de !891.- · · 

1 

Francisco y_e!ga. (e) Em Jogar de-:- esta.elos estrangeiros-
diga-s:J-cicladãos estrangeiros . , 

Ao art. 75 

. Ao-_f\rt. :rn 
Substitu'tt~se: - - - -. " 

· A1·t • . 76. Os militares de terra e mar terão 
fô1~0 .. especial constituido por tributiaes rnili
tares',para delictos milit~res. 

Ao art. 86 

Substitua-se. 
. Art:· 86. O exercito fedéral compor-se-ha 

de·.: contingen-tes ' qne os esta.dos e o Districto 
Federa.! são obrigados a fornecer constituidos 
de conformidade com a lei annua de fixação 
d.e fórçajl. . 
. ··§_J.0 Um11 lei [ederal determimrá tt orga
niSação géral do exercito, de .accordo, com o 
§ J.9 .do art. 33. · 
" § 2: 0 A União se encarregará da iostt'l:cção 
_miti.frw ,dqs cor_pos e armas e da instr-ucção 
mimar superior. -

§ 3. º Ficá abolido o recrutamento mili.tar 
forçado. 

Ao art. 63 

Ao final do p11ragrapho accrescente-se
ficando,. entretanto, reservado á União o di
reito ele rmve_l-as quando se tornem necessa-
rias ao seu serviço. ·' 

Sala elas sessões,, 27 de janeiro de 1891.
M~ Vallaclão.-G. Blsouro. 

Ao art. 1° 

Accrescente- se depois · da palavra - fede- · 
rativa - proclamada a 15 de novembro ele 
1889. -"Ser?eclello Corrêa,'. 

Áo art.33, n. 12 

Substitua-se pelo seguinte: 

A ntorisar o . governo· l1 declat'a;r a guena. 
si não tiver leigar ou ·nãó puder produ.zir seus 
effeifos o recmso do arbitramento e a fazer a 
paz.-. Serzedello Corrêa. 

Ao art. 47, n. 12 

Supprini.a-se. - Serzeclello Cot'.l'êa. 

Art. 55 

Ao art. 8° do .. proj ec to 

Substitua-se pelo seguinte: 

~Sl 

E' da competeoci~ exclusiva dos est_a~os: 

1.0 Decretar impostos sobre a ex:pr-rtnção 
ele merc1dorias que não sejam de outros es-
ta.dos; . 

2.0 Decretar impostos sobre a pró~1r1ecla_de 
territorial, sobre a; transmissão de · prc•prJe· 
dade e sobre industritts 8 profüsões ; 

3.0 Autoris tr a fundação dos baacos de 
credito roa!, excluido todo o privilegio; 

4. 0 Instituir taxas ele sello em documentos 
de c11racter pecnliar ao estado; -

5. 0 Estabelecer c.111tribuiçõcs postaes a te
Jegraphicas de caracter peculiar a_o es-
tado.. -

§ Lº Só é 1-icito a um estado tributar a im• 
portação de merc.1.dor_ias estr,tngei~flS 9u_11ndo 
destiuadas a consumo no seu terr1tor10; 

§ 2.º E' isento ele impostos no estado por 
onde -se exportar a producção elos outros 
estados . 

E' ainda da. competencia dos estados: 
6.0 Decretar qualquer imposto que _ n~o, 

esteja comprehendiclo nas a-ttribuiÇões exclu ... 
sivas conferidas a União e que não seja con
trario ils dispo3içõ ~s da Çonstituiçtfo. 

Ao art. 12 

i)ul:)stitua-se pelo següin te: 
-O exercito e ·a armada nacionaes compor

se-hão por sorteio, mediante prévio alista
mento, não se admittindo a 'isenQ.ão pecunia
ria, nem substituição pessoal. Substitua-se pe.lo seguinte: - Para.1)l'over as clespe7,·1s extrn_ordinarins on 

não, de ca1·actPr federa l, supen ires aos re
cursos dn, União, mas consii_lel'aclas neces
sarias pelo Congresso . a este rncumbe provi: 
rlenciar como melhor Julga!', respeitadas as 
disposições co n.stituciorilles. 

( 

§ 4. 0 As patentes, os postos; e os cargos 
ími.moviveis são garantidos em toch a SU[l, 
pleni'tllde. · 

_Sala das sess.ões, 27 de ·j nneiro de - 1891. 
-...:.. José 'Retumba. · - Erlnardo "\Vanrlen
colk.-Floriano Peix_Qto.-Diàn ysio CerqL1ei:
ra.-José Simeão.-João Severiano.-i\rl. Be
zerra.-Paula Argollo.-B~rão de S.Marcos. 

· -Belfort Vieira. - Serzedello Corrêa. -Dt'. 
• ·Pinheiro G1red'és.-Besouro. - Carlos Cam

p0s .-- , Pr1ula Guimarães.-0. Valia.dão.~ 
Menna Barreto. '-.João Vieira. - Almeida 
Barreto. - L. Múller ...:::: Ros11 J-unior. -
Uchóa Rridrigues_.-Prisco Paraisa.-- Espirito 
Santo.-Baptista -da -Motta .. -José Bevilaqun.. 
:--Bar)msa Lima. - Bezerril. - Custodio de 
Mello.- Sampaio Ferraz. 

·, ' 
Ao art. _71 § 2º 

· Accrescente~se ás palavra - foros de no
bresa: «titu las nobiliarchicos, --não crea conde
coraçõ 'ls honorificas e extingue as existentes, 
respe itando, todavia, as que até então foram 
conferidas». 

Ao art. i6 

Accrescen te-se : -

§ 1° -Este foro compor-se-ha de um Supremo 
'.frj\mnal _Militar, cujos membros serão vitn
lipjos,. 13 ·dos·· conselhos .necessarios para a for-· 
ipaç_ão . da culpa e julgamento dos crimes. 

g 2. 0 O Congres;:;o, por lei ordinarin, re•.rn
lará a compo~iÇão do Supremo Tribunal Mi
litar, suas attribuições e outras circumstan
cias inherentes ao foro d-e que se trata. · 

s·. R . ...:. _saia das . sessües, 21 de j_aneiro de 
1891.- M. Vallaclão.- G. ·Besouro. 

Ao art. 24 

!>_'d -palavras - commando militar-accres
ceiite,se - · qu•3 o prive do exercido legis-
lativo. - -

A~ art: ·is; n. 33 

·.··: Ns pahwrns - sobre .terras ...:.. a0cregcen
tê.:sê:!i.1riinas de' proprieaade da União. 

. ' . ' . •. 1 · 

.- ... .., ., Ao art. 47, n. U 

• . Em log~r: ~le-: mediante · a 
diga-se-mediante propo_sta,. 

Ao art. 58 

approvação ·-

· 1- (d) Em vez de-'entre nações estr:-i.ng-eir:-i
e à União..:...diga-se-entre cic!adãos é~trangeis 

O Supremo Tribunal Fedem! compor- se-lrn 
de 21 juizes, correspondendo um-a, cada estado 
e um ao Districto Federal. 

Paragrapho unico. Qun,ndo tiver Jogar 
alguma v;tga; será ell.a prBenchicla pelo indi
viduo eleito pelos tribunaes superiores e 
pelos jnizes ele lª instanci[l, ·do estado a que 
pertencer a mesm11 vn.ga. 

A eleição por!erá recahir .em rpmlquer ma
gistrado ou em qnalqner cidadão qne seja 
repntn,clo de notavel sn.ber e a lto espiri ta de 
justiça. -Serzeclel lo Corrêa. 

Ao art.69, n. 4 

Suppl'ima-se :-serzedel lo Corrêa. 

Di~posições ti·ansitorias 

Accrescente-se artigo additivo 

Pal'a auxiliar a organisação fin i nceira elos 
estados poderão ·estes esfabelecer - sobre a 
importação elos generos destinados ao consu:
sHmo até I5 °/o acldiciouaes. - Serzeclello 
Corrêa.. · 

Ao art. 6° do projecto

Substitua-se pelo seguinte :· 

E' da competencia exclusiva ela Uni~o de
cretar:· 

1.0 Direitos de entrada, sn:hida e estada de 
navios, sendo livre o commercio de costea
gem ás mercaforias · acinnaes, bem como ~s · 
estrangeiras que já tenham pag·o .imposto ele 
importação ; -

2. 0 Taxas de sello em documentos de cara-
cter ferieral ; . · 

3 ° Contribuições postaes e telegraphicas de 
caracter federal ; . 

4.° Creação e manutenQão de alfandegas 
ou instituição do systema fiscal que melhor 
substitua o aduaneiro; 

E' ainda da competenci11 da União: 

5. 0 Decretar impostos sobre aimport'lção de 
proéedencia estrangeir;1 ; . 

6. 0 B.e6olver Sôbre a instituição de bancos 
·emissores, css~anclo todo o rpgimen de privi-
· legios . · 

§ l.0 As leis, actos e sen tenças das autori
rlades da União, execut,~r-se-hão em todo o 
paiz, por fnncciona.rio3 fecleraes; 

§ 2.0 0 3 impo~tos decretados pela Uuião 
deven,1 ser umformes para todos 0.3 es
Htdos: 

Ao art . 9° do p1'ojecto 

Substitua-se_ pelo art. 10 elo -projecto em 
Z• reJacçüo . 

Ao art. 11 do proj ec to 

· Mantenha-se a suppressão deste artigo_. 

Sal11 das sessões, 27 de janeiro de 1891.
Demetrio Ribeiro.-Bar•bosa Lima.-Antão de 
Faria. 

Ao art. 47 ns 4° e 9°; 

Ao n. 4• do art. 47-~.ccr.~scente-se-O ex .. 
ercicio dést is attribuições fica sujeito ás se~ 
guin tes restricções: 

a) o :presiden te não conserval'á gualquer 
contingente ele forças fecleraes nos estados, 
desde que contra isso representem os respec· 
ti vos governos: . 

b) Removerá, mediante representação dQs 
mesmos poderes, os commanclantes ele ta.es 
forças. _ 

Ao n. 9. 0 Depois das pal:wras....:uma men
sagem- accrescente-se-que perante o mesmo 
lerá na sessão ela abertura-, suppriminclo-se 
as pabvr>JS restantes. 

(As _emenclns su1m1 estão am1)~mdns pela 
autoridade cios Sr~ . Saldanha l\fariuho, R~ ngel 
Pestn.nlm, Arnerico Braiiliense e 1m1is distin· · 
ctos membros da commissão encnrregacla de 
org-1 nisar o prnjerto rle Constituição , em o 
qual e lias fo ram c:onsi_gn>1das . Estão na me~ 
mori11 ele todos os repetidos e lamentaveis 
conflictos que se teem dado entre forças elo 
exercito e ele - polici11 loca l, em varias esfa~ 
elos;· elles se -podem reproduzir e de3de que 
os governadores déixam de sei' delegados do 
governo central e não teem gerencia alguma, 
nem 11 menor inspecção sobre as forças fed0-
raes,_ que estiverem em seus est;1dos, parece 
conveniente n: medida -da illustrada com mis
são, a qmtl, em caso dado, será sal vaclora do 
paz e da ordllm .) · · 

Sn la das sessões, 27 de janeiro de 1891.
Prancisco Veiga. 

Adclitivo ás disposições geraes 

Para ser collocado onde convier. 
Art. ·Todas as concàssÕes do poder ex~ 

ecntiyo 11uo ·importarem em augmento de 



· f~S2 

despeza ou diminuição da receita da União, 
dependorão de approvação do Congr ésso ·Ntt
ciona.l . 

(O principio consig·nado n (l; emenda ·suprit é 
t:und~men ta l no ~'egimen representativo B 
]JOl' isso ella seria c1·esnecessaria si não · a 
justificasse infei1·amente a historia dos nossos 
goyerno.>.) · · 

Sala elas sessõss, 27 do janeiro de 1891. -
Fmncisco \Teigct . 

Ao art.. 71 § 27 

Snpprima-se o § 27 elo art. 71. 

.. (Ffrmado n'.o § 26 cio art. 71., o princi-pio de 
qu.e nenhum ciclndã o brazileiro poderá ser 
pr1v,nclo ele Sflfü direitos poli tieos e civis por 
motivo ds. Ol'ença ou funcçiio re lig iosa, não se 
comprehende que logo no p:i r ;i gl'apho se
g uinte. o _27., esta bel.eça-se, p ;i ra. a quelles 
que. ai leg uem muti·vo de crenç' relig'ios·1, para 
S9 1sentarani ele al g'11m onus, n.· grn.vissi1m\ 
1;e~a ç)e pe1'.~ª de .t ndos os rliJ'eitos politicos ! 
E i;:;to no t itulo que sa inscrnve Declaraçr7.o 
rl• rl' ,·p'f~<t · ' rlisnosição m e par1ice ele uma 
.iniquidade- clamoi•osa. . 

Uchôa R.odrig ues .-Jot'ío ele Sir:iui iea.-Paula ·can10it•o_. - Nelson cb Vascoll'cell o3. --:rlieo · . 
Guimarães . - E:;teves Junior. _!_ Schmillt .- ' clureto Alves ,Piwlwco .-Nogtieira Pa r;;111a...-• 
Lacerda Coutinho. - , Carl:1's C:11npos .-João · u·uii. .-Piee3 Ferreira·.- i<'rall eisco )Yl;i.ynnk. 
Vieira. -J. J . Seabra. -Marcelino Moura. - : '.:_3 u vendo ele . A guiar. - Gdnçitl ves, .Fê.rrei:r.a. 
AlmeiLfa Pernambuco .-Bell ttrmino Carneil'O. - Jos e Joaquim1cle Souza .. - S .... J!'le111'y Cur~l- . 

, .do . -Paula Guirnarãe8 . ...,-Joilo ·Nei,v;tJ:;c;;,B.\ rao 
Ao art. 50 de Hlh\ Viçosi1. . -J. J. Seabra. - "Ll.'.í.ni<Dunie1' . 

Accrescente-se entre as palavras do - Con- . Go,lofredo.-Pi1ciilco :\fascareu!ias.:::'J : . Bre-
. ves .-TnvRres B;1stos .- Serzerle!ló :,Gor·YÓJ. 

gresso_-e- s0 se communicuriio - o seguinte: · b ' , --José Si niAlío rle ·Ol i veirn·:-João B:tt' tt!.io. 
Salvo tendo de re:;poncfçl' j)Ol' seu3 ac tos . a - Espir ita Snnto .-J. ele Serpa. -Prisco ._Pa

req uisição de qua !quer . repre~en t au te da . r u [,;o. - Ma tta Macila./o.-Cas13nliro J UOIOJ.!·. 
nação e mediante votação do Congees~o e fól'a -lfüseu l\fartins.--Jbão •de Siquei1,.a. - Ga, 
cle~te caso. -briel ele Mà.g·alhKes.-J. Bernar.do .'-'-A!Jlo\'iin 

E depois ·elo l o pe1ioc10, accr~scente-se · o Ga rcia . - Pedro )ret'ho . - Oliveim Gatv'ã;o·~ 
segni11 te: - 1-tosa Juniot'.-Barão rle S.~forcos .-1gna-

cio Tosta . -1110 do Prado.- Br".z ' Carneiro 
§ 1.. 0 Em caso al-gqm a discussão parla- Noo·uei l'a tla Gama. - Felis!;ello Freire . ~e,ar- . 

mentar t er.lllina:t'á por moção 011 acto que los",carnpos.- cyrillo de . Lemos. - A~rhtoo 
possa determinar a refüaeli~ do ministro. Alvares Atfonso.-;-Férnando ' rii'.. 1.le·- Sima~ . 

O 2° pei•ioelo passe a ser§ 2~ . - Marciano de l\'Iilg-<llhães'. .:-Sil'va Cant do·." 
Snla.das ses; ões, 27 .fo jnneír·o de l8ül.- -J: S.1iLlanlrn lvforinlw . '-Aquili.nodo A-má

Aristides Lobo.-Urbano Mttrcondes.-Fran ça ra l.~J. 'I:Iyg\ iuo.-José 1\.ve·lino . ....::.vi·rgil'io 
Carva lilo.-Garcia P ires. - \~ rico Coelho.- Pe3oó::t. -Francisco -Veig-a .-Oli.veirá · Pinto'. · 
Ft'óes d<t Gruz.-Polyca!' pci Viotti.-·Aristides - Fonseca Hel'mes.- Leite OtUcic1.L ~, · 
Maia.- 'Thomaz Derphino·. - Almeida Per- , Amai·al. · · · '· 
n1mbuco". Aos a!'ts. 2° e. 3° elas .clis.posiÇÕes team:Üt~F.1a s 

Ao art. 6°, n. 6 Suppriúrn,m-se. - ·Gil Gou1" rt. -;-Ooming'bs 
Vicente (com re~tricção).-Montei.re ele Barros . 
-Athaycle Jm1ior (com rest.ricções). · 

-Ao ar t. 1° §·6º das disposiçõ3S pro\'.ftiprins· 

.::~J 

l4'. 

.. 
. f W ,;1L1 ... dau· que neg nr-rn a um onus. qual

~1uer seu: · pHra isso al legar motivo a lgum 
3ust1ticat.1vo, pul'il e simp lesmente declarando 
que :ião se snj cita ao se1•vi~o delle l'eclamado 

·appl!car-se.-ha a leg·islação commum Si, 
11oré111 , e ll e fündar Stl;t nngBtivft em .motivos 
Je cr ençn; relig iosa e eliminMlo da socierlade 
IDlitica ! Fig·ure-se a \1ypothese 110 serviço 1lo 
j ury :. quem não o prestar por não qi.terei· 
pres!al-o pagará uma m)llta ele ~ 0$. a 20$ .por 
sessao ; q:uem, porém, allegar e pro-var que 
tem . motr 1ros ct·e crenç 1 rei igiosa para não 
-servn' de j urarlo, deixará, de SBr brazi leiro ! . 

Art. Os bancos de emissão s?rão crea
dos pelos est-ielos clentl'O das coni.li çiões pee
viamen te estabelecidas pela União até ao ma
ximo do e tpita! fixado pelo Cong·cesso para 
cada estado . 

§ 1.0 O depo3ito ou· gn·rahtia da emi3são 
será realizaclo uo Tlreseuro Federal ,- qúe 
emittirá bilhetes de di fferentes valores ; mas 
de typo u niforme, e os entregará aos bancos 
emissores, peeenchiclas ~.s condições legaes, 
até a importancia a que ·li verem direito. 

Rerlija-s; assim : l 

Concluída éll a 9 Copg'i:asso ~hrá: ·por· 'te1'
mi nada a sua. m issilo ·constit um te e se dis
solverá, pa·ra proceder-se a n6va.-:eleiÇão da 
Gamara. e Senado, que deverão funrcioimr em . "\ 
cil~cums·t ancias norrnaes.. , . · . ',,. '.."·:,' 1 

s. R. - Gil- GouJart .. - Monte_i,Fo ele B,arr'os·. Note-_se que· a Constituição que se discute, 
no a:t. 70, só _cogitou ele dous casos em que 
·se p0cle perd~r os. direitos· de cidadão brazi
le~ro . Por mais grave e infame,q:ue·seji1 o 
ciy~e e sua .cons_equente conclemnnção, esta 
s? ml!rroJnpe em suspender os direitos elos 
C!clGdaos velo tempo ele sua cluraçiio. Si o ci
dadão , porém, tem ~ma crença religiosa e 
ousa, allegal-a para isentar-se-rle-n.! "'Ul11 onus · 

' estárir remessivelmente per.elido! E' singular . ) 

Sala das sessões, 27 de janeiro ele 1891 -
Francisco Veiga-. · 

Acldi-ttv0 ·p:it'n. ser collocado onde convier 
naJ> Dispo3ições-Tran-sitol'ias 

§ 2.0 Para a execução destas disposições 
será reduzida a importanci a da emissão dos 
actuaes bancos emi_ssáees _ua quota compu
tada para o respectivo estado, mecleante iu- . 
clemnisação rle 2· º/o ela sua emissão, émbora 
não etrectuada . 
· ' § 3.0 Uma lei· do Cong·resso estaberecera 
o modo pratico de se e1'fectuar o deposito• das 
emissões, a sua uniformida.cle e a substituição 
dos bilhetes já emitticlos pelos diversos bancos. 

Sala das sessõ3s, 27 de jfl·neire de 1891-. -
0li veira Pinto. - Viriato . ele Medeiros. 

Ao art. 13 

_ Art. O .actual Cong-_ress:o, n n; . terceira ses-• . Propomos que se accresceote- devendo, 
sao da legislatura or~lrnar1a, podA"~;'.t• indepen- porém, n. navegação ele cabotagem ser feita 

Ao. art . 89 . ... ' . ·.~.~ .,; 

Súbstitua-se pelo ség.uint~ : . · · '' '.". 

São · 1wohiibidos todes 0a jGgos;de a?.i:i.r ·'"""' 
·Gi l: G@lart.- D0rning-0s Vicen-te·.-'-Monteir.o 
d'e Barros. -Atluycle Jun·ior. 

Ao art. 76 

Rec!Íja-se assim : · O cidc1dão investido em 
füncções l.le qL1alquer 'elos· tres po'dÚ'eil".+ 
per:deril. os di reitos iilli'erentes aô cãrgd· ou 
funcção- sempre· qu(l foi• nomeado ' ou eleito 
pal'a as de outro e optar pelo ultimo . - Gi l 
GoL1lart :-Domingo:.; Vicente . "--Monteit'o de 
Barros. "-'Athay.de- J;unior· . 

. dei;i.temen~e r~o~ tra~mte~ do art. 8::i, modificar· . por na-vio3 naciomtes. 
esta Const1 tmçao, si [ISS1m aconselhar a expe- · . _ . . · · Ao art. 71 - · . 
riencia e. for requerido por a lguma cl,1s e - . Sa!a elas· sessoes, 27 de .i:11rn1ro ele 1801 - . . . . . miras _ · ª Bapttsbt ,fa Motta.-Nilo P.·çanha . ...,,.. Flori a-: No pel'lodo tinal do§ 2°, depois · da palavra 

(Na; conrliçõas excépcionaes em que está! no_ Peixoto: - Urbano Marcondes . -D. Ma-1-c~ns~lho- a~c1:esceote-se : ·~_respeitados 
sen,do discutida e vot :lda a. Constituiçã •i, é de n~1ae~ Barre~~:-J. Bev1taqua .-'- ~'l- ys~ln- os cl1re,1tos ad~.umdos e sem p~·~}~1 .1zo d_as me-

I
)J'ever-se ciueella snhir'õco!llmº J.Sd 1 dao . Bezerl!l.-A . Olyntho. - Aristi d e~ dalha" de me11to e lmwura.-611 GouJ.a·rt.-

- • "' <• " e uma ::icu- l\'T · F 1 · B · · Do ·n"'OM' Vic311t Atl ,.., J' · · na.Te-mlo o actmtl CoriO'rêss~ recehirlo 1. • · ::i.1a.- recer1co orges .-Martrnllo Rodri- mi º ~ ·· e. - iayne · umor. -
. , • · ' ::i • · .]JOC erns g·ues· Fraocisc:.i Ba l 1 · J -- A 'll 1 · especrnes para decretar a Constituição, p~ reco . : - ' ' ; · . ' 0 r0. -. ºª.'.?- ve m>.- No § 4° r o mesmo· artigo, eliminen1-s6 · as 

lmve:1' :vantagem em autorisar-se sil°a revisão c~~81 '{1º elo Nascunento -P~.ixM ,-l~erreira palwras - cuja celebraçã o será g-ratuitli:; 
. de1~ois d·• dons annos ele experiencia, si estru RC .i. Jel ,º · - Manoel . Fulg-enc10 - Gon:;'.1-1 vrs Gi 1 Goulart.-:"-Domingos- Vicente.'""' M;bb·téir'o 
. as31m o aconse lhar.) üave~.-F' ·· P&nna.-C. Senn a .-Dnmrng-os ele Barros.- Atlrnycle Jtlnior. · · 

Sala das sessões , 27 de janeiro ele 1891-
Francisco· Veiga. · 

Addi ti vo ás disposições transitorias 

Art. A União cobrará clura"nte cinco 
a_nnos, .em b~nefici o. dos e~ fados , 15 °lo afféli
c10naes aos unpostos de importação que em 
cada um clelles for cobr<tclo; · 

: § 1. ° Fica. exc~ptuado clest::t disposição o 
estfldo ela Rio Grande elo Sul-. · 

' § 2 .11 O poder executivo disporá em regtJ
l an1ento sobre a quota que eleve· pertencer a 
cacl~ um clqs estados ele Mi1ms Gr.rnes, Goy8z 
e R10 ele J~ ne1ro, elo qne for arrecada.rio n>11 

·· J\.lfanchg<t rh Capita l Federal, em virtude· 
desfas di sposições. 

S. R.. - Sala rl as sessões, 26 de jnneit'o 
de 1891. - L. Mi'1ller. - Jn3é J'vf,n·hno 
- Luiz de An \1'i1cle . -:- r,ui z D lp\\ino . .....: 
Erl1,1arilo Gonçn 1 ves . - Rosa e Si! va. -
Tolentino .ele Garvp,lho. - André Cavalcanti 
- Prisco Pçi,l'aiso. · - Joaquim Sarmento, · 

Porto. -F ., G. de Souza Se1·rr1.no. -Rneno de 
Pniva.-Chag:as Lobnto.- Leon.el Filho -

· João J:.uz.- e. Pall eh1 ... - Amer ico Lur,:....:. 
L . D. R.ocha.-:-J. Felicio.-Viotti.-Gonr;alo 
de Lagos. - Esteves Junior.- Coutin ho -

. R. I;Iorn_.-Luiz Delphino -Felippe Schimirlt . 
- Pinheiro Gned es .- Cu nha hrnior.- João 

. P_~dro ._-Peclro CI:ermont - Belfort Vieira-.- · 
\1ctorrno Monte1eo : - Thomaz Delphino.-

. Lopes Trovão. - 8everiano da Fonseca .-.) . 
Mariano.-Pedro Paulino ela. Fo11 sAca,. - Gus
toclio José ele Mello.-J' . Retum bft.-'1 . Be
som'o. -"'.'Santo_s .Pereira .. - Athayr!e- Junim'. 
F'ons ~ca e S1lva .. . - Ucllô::t Rorll'i g nes . _ 
Alm~1c1a Perna m.buco. - Arna,ro Cnval
ran1 l. - An•lré Ca vaJcanti.- Enihi.cio Pes-
86:1.-Pe Iro Amerko.- Lui~ ele ·Ancl1"Hrle. 
Mu·rsfl . - Caeta,no de Albuquerque . .:... Eric0 
CoRlbo,- Americo Lobo.-Cost.n. M1chado. 
-M_enn~ Ihirreto.- Abreu . -Sa.mp~io F·wraz. 
-F1gue1reclo.-Z'1,ma:. - Arisfüles Lobo .-j 

. Oul'ique. - Henrique cl8 Cfl rva lho.-José Ro: 
rJrigues Fernandes. -Anfrisío .Ê<'ialho. - Ce
sario Alv im.-E. \Vand0nkolk .-B'3lfa.rin ino 

Ao . art. 79 

.. ~uppl'ima-se o n. 4 do § 1°. - Gil Go~ 
lart,- Domingos Vicente . - Monteiro de 
Barr0s . · 

Ao art. 63 

Uma lei do Cong rBsso Nacioüâl di~tribuirá . ~ 
a os esfarlos certa exti>nsão de' terl'as' ~JeV..oru- "\, 
tos (lamarcada.s á CU$ta delles, aquém' 'da 
znna da fronteira. ria Republfoa. 

Prlra.<zFapho unice· . . ns. estados -. poderão · 
t1:an_s fer1r essAs terrns po\ qna, l qn.~r t.itJ\lo. cle 
d1re1~n, 9 neroso ou _gr" tuito, a iodivicluos; on 
as'.,ociaçoes f) UO se proponhn.m a povoft!-os 0 
fl, . colnms;tl-os. -:- Gil Gonlart. - Do mingo$ 
V1c~ o-t e;- .1\1onteu·o de Bn.rros. - Atllil5'de 
J UlllOl', . 

Aos arts, 44 a 46 

, Deélare~se ond~ convier que : para, presi
deute e v1ce-pl'es1dent'3· cadf\, eleitor -vdari~ 



sempre em. dous nome_~', um•de cidadão resi
dente. e. out-ro de cidatlão ni'.ío residente no 

' l'.éspec.t i_yp _estadà . ..,, 

'mite3 do3 estados eJltre si, os de Dlstricto _Fe
deral e os ele territorio naciona l, com as· na
ções l:mitrophes, . 

Saht das sessõe~,27 de j :10ei ro ele 189L-Fe
l isbel!_o Freir_e. 

Modifique-3e o § 20 rlo _seguinte modo: · . 
, Promulgada est<t Ooh'::ltituição, o Congresso, 
1reunido qm a.ssernbléa ge1'.al, elegera (o m~is 

1
como e::; t'à, . )-José HygJno. . , · _ 

'" ,) 

lJ 

.,. / 

r 

( 
I . 

Si1.k ·das ,sessões, 27 de janeiro· d~ 1891.
Gil Goulart'>- -Domingos \i.ccn.tiJ-..:-<Monteiro. 
de Ba,rros.-Athaycle Junior. 

Ao art ; 88 

·' Oricfo "se encontrai:ri :as· palavras-vol verà-
dig4·:'.ii:i '::-VO!Jadt. . '. . 

Ao-art. 2°, pwa'.grapJ10 uuico. 
Ao art. 7 1.§ 13 Stqipri'tr1ãm-se as pa:ltwras __,escolhido por 

. . _ . . . . .. · . •esse fin1 ,o . .ter-dtol'io, medeante o cons~nso· dü· 
. ~ccr12scente-se - e no tlleatrq. . iestado oµ• estado,; de que . houver de ,desmem;:. 
; Sal'a. das. SeílSÕeS, 27. de.janeirq d~ . 1 8~.J.; -::-_ i brar-se:-(para que O me:SlllO . parag'l''!'flhO·Sl:l; 
)Tllomaz Delfitw .-A'.lmeicla Pernamblico.. :irn.r1J.1Qmse com o ai~t. 3°.)~José ,Hyg~trn,. , 

Ao art. _36 § 3° Ao art. 27 § 1° SalU. rias sessõe~ . · 27 ide janeit•o, de 1891. -'
Gil Qoulart .. -'-Dqrningos Vio.ente, .. -Monteir0 
de B),r.rds.:-AJh;:i.y~e . J,uf!iÜ1· . .. _ ..... ,. · .. < · " Onde se diz - dous terços - diga-se -

aincla: maioria. 
Ao art. 31 1 ; $_ala <l~s ,sessõ 3S, 26 de janeiro de.1891.-

: Accrescentern-se- as.palavras-nem superio1• 
·a vinte o cinco-depois da .palavr,1.-quatro. 
' .S, .R.- Epitacio Pessoa.- Alme.irla ffar
reto . .,...Jbão N.eiva.,-Oouto Gartaxo.-Pedro 
Americ0 .:_ J. ·Retun,1)x\.- 'F'irrnjno. da . Sil-Subf)~itua-se pelo segt,1inte : Ü' Setiàdú' ·elé'" Leopoldo --de - Bu lhões . - M·. Valladãó.- G. 

ger~ b seu presiden.te e vice.-presidente. Besouro. - .A!Cides Lim<t.- Barbosa Li.ma. veira. 

(3a\a da,s . sessões,, 27 de j ii:neiro de 1891 .
Gil 'Gou1a1't:-Atllayde Jun ior. 

. Ao art. 32 

Eli1.niue•·se o§ I 0
• 

SaÍA, das sessões; 27' de ja·neil'd·de 1891.
Gii Croula,rt. -Domingos Vie '.inte,:_:Vlonteiro 
de: Bab:os.-Atlia,yde Junior. 

·,._ 

. · - - Ao art .• - 14- · 

E_ irr~i~~-s·a · ~ palan~J.-:-perárn:nen tes . 
. S9,.lft , das· Se~sõe3, 27 de jQUBfro cte' 189 l : _:_ 

G:l Gou1lart.-Do1n:ng0s Vic_enté.-'.\ionteiro 
µe J?tvro3. -:-A thay:de _Júnior.. · 
· Accrescente~se no final deste -artigo: 
. : Ül\:,. i;ií'PciaeP. dt), armada ; e ' ~í~ss.ei ' a,nilexas . 
ter:P-9· <\S .me§mas p_ate1Jtes. e yafl}ii,gen~ ,<:1,U9 . 
os · .do _exerctto, no5 casos ... de . . 1 gu~~ , .ca,te-
"'Ol'rn. . .. .. 
o _ .. · .. - . : - . . . . : . 

. Snla elas sessões, 27 cle.ja·neiro de. 1891 .-
Gil G,oµ la,r t.-;'Domingos . Vi.centé':-Monteiro 
de Bart·o ~r;"'-Nfüayde -J.unior: '·" - - ' 

Ao ar't. 2! 

,Supprimam-se .no .final des_te artigo as pala
v'.·as -: ~em. ser- presidente ou fazee parte ela 
d1rectoria .de . bancos., co1npanhias ou em
prezas que ' goseiw de' ·favores do• .. Govemo -
FHd·eraL "· ' " .. .. " · ' - " , : ' . · _ , 

. Sala; cl~s se~s.ões, 27 de.ja;n'.e'iro 'defsçri _·:.:._ · 

.Gif Gbular~.~pomingos Vic'enf~ . .:..:.:.~foilteíro . 
ele Bi1rros.-Athayde Jül\ior". '-' "-·· ·' '· 

, . SecÇ[o i ( ( o'eclara6ão ele dh•êitos) 

Art. 70 § 2° b 

, Supprimam-se as palav-ras--coudecorações 
ou titulo estrangeiro . 

.. Ao art, 71 § 27 

;\ccrescente-3e -..,... assj·rn; como os que_ ac
ceit:i.rem · conrfoeorações " ·ou titnlós ·nobiiiarios 

;o:i e,trange'rJs. · · 
Sala das se:;sõõs, 26 de janeiro de 189'0. 

Lsopolclo de Bulbões.-~ G. Besouro . .. 

Art. 47'n. 3· 

·Ao,art. 32§ i.o i"' , .. ·' , 

Suppr~ma-se.--: Epitac~o Pe~so~, ~-Al.inéida 
B:1neto :- Pedro Amer1co.- Joao Neiva.
Couto Cartaxo. -Sá Andrade. - Firmino da 
Siilveira . .;,;...J, _Retqmba. , · 

Ao árt. 2n dáa disposiçõis trÜ;11sitonias· 

· Substituam-se as pafa'IÍraS•--'- ficando , sem 
effeito, etc., até o final-pelas . seg·uin.tes; 

· -: vigora"Qdr , . p01:érn; . [!>S) e~ei9ões_ ·q_u_e a~tes 
tivere·m sid<J re~tlisadas cm afgqns qo8i -e~r. 
taclos. · · 

S. R. - Sala das sessões, .27. de janeiro de 
1-891 .- D. Róchi1: - ·Fleury Ourado •. - João 

Exercer ou dÇ.i;ign ~_r qnem deva exercer Pinheiro. - Feliciano Penua. - Costa Ma-
o comm'and'O suprel'rlo- das : força:s de terra e cli.ado.- v. Dam'asio. ~f.'li lva Paré,l.llhOS· .. -
mar dos Estados -1.Jnidoi;i do. B_razil, quando B;u~no. d~ P'<:i,va:--=- 'Mon_teiro d;e Barro.s· '.J~ 
chamadas as. a1·mas em clefeza interna ciu ex- L'1'a~tas.qo Ve1g:a .-:-: ,B ~· Campos'. · · · ,., 
terúa da União. 

Rellija-se assini : 

S. R.-Sala das sessões, 26dejaiieii'ó ·de "·· Aoart. : 4.Q,§2" , "· , ... 
1891. - Joã,p Vieira ... - Dr, Vallaclão. - G. Substl~u;i11,~e ··' as.': p· aÍ~vras< ... ci; v-ic~-pr;~i-; 
Besouro. · · dente . .. Federal...:...pelas seguintes : os pre-

_,Snpprim~-se o art .' 30 d~s dispc{siçõ,es tra.ns- sid_entes do Senado_,_ d.lt _-G~1P~.r;J. e elo Supremo 
itorias. . .• . . . . . ' Tribunal Federal.-Ep1t;1 cto Pes~oa .. -:Tavare~ , 

Sala .elas sessões, 26 êle jàneiro' de "1891 . ...:.... Bastos..--:- Couto Cartaxo: - Jo~o ~e1va .. ~?11 
A. de Amorim Garcia. ' · - · .t\nelraLl~ .. -P,~qro! .(\1:1erico.--:-:Firmlno da ;-;tl-

vi;ii.ra:7~ •. ):;lQtg)µ)p. _. ' .. ' , ', .• · . . , ' 

Accrescente-se: 
3.0 As clausulas, · de-que tratá; o· n. 2 deste , 

·artig·o, poderão· sêr é.Únpl'iadas, desde que fo. 
rem favoraveis aos estados '. · 

Sala das sessões, 26 de janeiro ele '1891.
A. ele Arnorimc Gárcia .. · · 

Emenda Additi<vo·.' -"'-'"·' 

'.. ' AÓ,. ~rL ?:2 
' 'A ftere-se (1ü'"ségnnte nrõdo: 

<" ;,) 

Durante as sessões x:_encerão os s3nadbre~ e 
deputattos um subsidio pecuninrio, alérrf,da 
~a~ucfa de ·(msto, fürnda ,. um-- e: ou.fra. pe.-1 o _Gon
gresso no fim ele cada legislatura par.a· 11-
seguinbe. ,.,...;ra;vai1es. Bastos .. -.J,qão Neiy~,- -
Couto'. Oai'. tax:o .. ~· Epitaéi.o ,J? es~pa.--;- .P.e~f\) 
-&me rico,. -Sfu Andra.de_,....,.J. Retumba .L• ·F1r-

Alter·é-se a 2ª parte do§ 2° do art .. 7-1 da. l· '' · .,· mi:rneira seg_uinte: ·' ':Ace1'éscente-se onde for conveniente·-
.. . A:t.-. . il.o~- ~~foaes, serv~ritu'a~;ios da Egreja 

miu.o ela Silveira . · · 

. A Republicl} não admitte privile.gios àe; Cat~10l1ca é_ garanttda a congrua que lhes 
naséitne.ato,. desconhece .. foro.> de n,obresa e) cabia por lei. _ . . 
não crea titulós: nobiliaros e de: conselho _ Sal'!' das se.ssoes,. ·-27 .de Janeiro de !'891 .-. 
nem .condecoraçõ;;s. •· Ignt1c10 Tosta. 

s:.. . R.-S;:tJa das sessões, 27 de janeirO de~ · ·· - :<i .. ·,.· .. A.o ·:· rii"l~i ... :· 7i· ·.:. 
189_1 -Almeida Barreto- Jqão Neiva.-Epi
tacto Pessmc.-Pedro Americp.-Sá Andrade. 
-.T. l~et-umba.- Ooutà Cartaxo.- Firmino 
da SHveira. 

Ao art. 70 

São efaitores: 

. §- 3 ~ 0 AcGre_scente-se depois. 1ia palavra
be~s-as segumtes;:-de accordo , coin as .i_.lre
scr1pções das respectivas cónfi~sões ; e suppri
nmm-~e,. as pçi.Jayms- e gua.J)dadas as leis 
criminaes. · 

Sala das ses~ões 1 27 ele j,anei '.~º de _ 1891 . .._; 
1 .'0 ·os-cidadifos maiores ele· 21 apuos; -que_ . Ig1lat:fo '.(os,ta. ·. 

se ali.;;tarem)l:'a..fórma. da lei; · ·-· · Kp art. 41-- '~ , 

Aq § 4.0 çlo ~rt. 71 
Accrescente-se : e que pracedera sempre as 

cerimonias r eligiosas ·cJ.e qllalquer culto . 
·s. R.- Tavares Basto3.- João Neiva .. -

, Pedro 'A.n1erili0: ~ 'J!:pitacio 'Pess01L _.gil, }\;n.., 
clracle.-Firmino da SHveira."""J. ·Retuuili'a1. 

1\,cc·ve.sc,aut(he-: ,á(clispb;;i'l;(q~;; gerttes· : •" . 
:AÚt·. · .. ' inca ·~bi;Li ;J~~--a ~11al.id~ i1a ci~1:i ai... i:le.

, vendo em substi·tniçã@ ser creadm as i;e::;étiY,O:S 
do exercito.- Barho ;a Liiiia.- G." Í3tis;mrr.i). 

. - Se_rzeclello Cor.rêa .. - M. Vasconcellns. 
S'up·prima~se' o.- art.'. 3° •las dii;Dbsiçoef;_) rau;>

itbrias . - Epitacio Pessoa: '...- ·A,lmeidüi !3iltr
reto.- João Neiva.- Pedro Americo. _;__ S'á, 
Ancl r•tde.~Couto 8artaxo.- J. Retumba.-

· _ 2. º.Os cidad1fos,_ s91t_eiros ou viu vos, que 
/ sao ~iplomados ·e!n : direito; med-ic!na ou phar

nrn-c1a, e os, que .. dtr_1gam estabeleetmerrtos do
ce:il.tes, ·iHd-ustriaes ou· commerciaes. 

. . Em ve_z de-d.0~1s terç9s_.:.di ga-se_::n1fi1cle .' 
· -'-'fosé' Hygino > "" " '' · " - . 

_ ... J • •• " 

·· ~P art._7l §_. .? l .• "'. ,· ;. -~ · ·-· . 

Fir·min9 da Silveka : " · 

Ao art.. 72 
Accrescente-se - E~1 empregos d~ carl);cter 

permanente. - Almeida Barreto. - João 
Neiva. -Pedro A:me;rfoo".- Conto Ourtaxo·.;_ 
Sá Andrade,- J. Retnráha. - Epitacio Pe&-

Bmmg,rapl~o mlico. Não go};a1~ dos direitos, · · S,upP:~"jlnanJ_-Se _· a~. · p!)>laina~ ' ..L em te1np6 'de 
elei'toraes: · · 

l.º As mulheres casadas; 
·E o nia-is·corrl:o no· projecto. 
S. _R.-S·ila elas sr:issões, 27 de j:iueiro de; 

1891.-Sit And·re.-Z:ima 
Ó §. i 0 rlo art. 33 q1;1e trata rias. attribuições 

do Cong-resso, su·bsti-tua-se pefo seuuitite :· 
8_ompet13 priva.tivH m~nte ao Oongre'Sso Na
c1011nl re~o.l ver defirnt1vamente sobr,e· os li. 

;gucrm.-Menna Bar1'elo. " " · _ 

Ao. art:.;,33 ·n. :27 

í. sy.p,p1; i tn~-se, o ~llJlI)'(3rQ .. 27, ,cqjri ,!lisposição 
: esta._ compreheml't.dlt 'n,tt era: infoie1;õ"2'8. -José 
; Hyg·1no. . 

Ao art. 1° elas_ Disposições Tvansito1·ias 
~upprimam-se a l " paÍ·te e o§ l·º deste 

[\l'hgo, porque estria· rrej11dümdos. 

; SOU:. - F-.i11 rni-no ·da Silve~ra ., .' · 

._1\q art. 3 l 
· .'su.pjwinÚ-se p'.1 ra · vigC:n10,r em to'cl~ 11: sua 
. p~ enit ncl_e a dbposiçfu• do ar;t. 18 . 

Sala da:; sesoõ"es, 27 de j-t1neiro de 1891 .
. Fir.mino ela Silveira .-Ep_itacio Pes8oa.-Al
meida 13arreto.-João Neiva . - Pedro Ame
rico.-Couto Ca,rtaxo,.;,,..sá Andrade . 



Ao art. 78 Ao a1:t. 89., . 
-- :- •i;._. 

Substitua-se a d\sposiçãb inscripta sob a Subfütua.~se: .;. 
lettl'a-a-pela ~eguinte: · .... ~ -- · · · · 

s~·;prima-se por não. ,tratâÇ , dé · maforfa 
constitucional. . - Almeida Ba,rl'et?· -. Pedro 
Americo.- Theodoretff Soutb·.-Ep1tac10 Pes
soa ...:..couto Cartàxo:-A. R'ios .. -Sá Andrade. · 

O cidadão investido em ' funcçõea de· qual·· -
As questÕ3S rl.e- natureza contehcibsa, fun- ·quer dos tres pólere..s federaes não poderá 

d.~das na 'Constituição, actos do .p.oder legisla- exercer as de outrq, 
t1vo;-exceptuadas as peiisões-regulamen- _ . .. 

_:_ joão Pedro. · · . · · 
Ao art. 27 tos do poder executivo e contractos com 0 Sala das sessoes, 27 de pue1ro .de ~~91.-: 

governo da ·União. , " _ .. , . C~mIJ9s Salle~·-: R:.. Campos.-;- R_ub1ao. Ju-
.- · · .. · , . . ' · ~ ' mor.--. Lop3s Clrayes1• -A . ·More11'<' da · Sü va .. 

s_ala d_:'tS se.ssões, 2<! de Janeu·o de 1891.'- -Alrrieidtt Nógtlélra '; ~ Rodr·igues ' Alves;;;.:.,. 
_ Em .vez de- po1' .'estaQ.qs7'. diga-se-pelos 
estados. 

Gu11naraes Natal. Domingos de Moraes.-Carvalhal.- Roclol
pho Miranda.-J\fors'.l . 

Accreseente-se o.seguinte ., : .,. 

. ( .:; 

·:su·pprima-·sé o va1'agràpho miico do ;art. 20, 
visto cómó ·;i. inateriâ: u'fio · li eonstitücional e 
vae·em contrario ao disposto no art. 4°. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891 . -
Erico Coelho.-U.rbauo fyiarconcles.-Baptistn. 
dq. _Mott[\. . 

· .. _., 1 ~substi t~tLvo, a.o .§ 5° do art. 71. : 
• .. : '• ·, -j • • .• ~. • - • • . 

Os -cerríiterios _terão caracter se.cular, e 
s~rão administrados pelas autorhlades muni
c1paes,:fü:iando' porém o direito às differentes 
contissQes religiosas d'e possuir e àdminis
tfãii. os ·seus, -respeitadas as leis da ·mot'ai. e 
da ,by:giene. · . : .· ~· 

· Sala 'da~ sessões, 27 de 'jab.ei ro de' 189·1 . -.: 
S1ntos P·ereira. 

. ,. Ao § 2° do art. 56 
/ ' . . ' ~ . 

. . ~upprim:a-se a ultimai pai:tA - e . êsté · os 
JUlZ~~ -f~cleraes inf'eri.orei;,_disppsiÇão qu,e s~i:~ 
subst1tmda pel_a seg-:un te, .r,ara. ser collocácla 
no n. l cio art. 58, oi:Jde ·convier' -jul ~·a r · os 
membros do Supremo TributHl Federal nos 
crimes communs, e juízes ·rederaes inferiores 
nes" crimes commli-ns • e dé -responsabilfüla-de . · 
• .(>• ' .11 - ";l ~ ' • -.. ~; • 'f. - ".. .. ; . • .. j, • ! . 

· - ., .' · · "1\'6' § 14 'do art. 71" · ' ._; T· • 
'• : . , l • ,.. ; ;_, y. o' ÍJ: > :<:' ':,-'- '"· ' • , • • ' l . ··-. , ,. ··~ 

:·subsÚfoa-se pelo sehuinte:....:.:A' excepçã; dó 
flagrante rlclicto,-a ·prisãó· não' poderá ·execn-· 
t ar- se sinão depois de pronúncia do· indiciado; 
s~lvo os casos determinados em lei e me
diante ordem escripta çla autoridade' compe-
t..inte. - · ' 

···, :<· : Ao § 18 

i-~t.cc.:escr_rlte-se - nos casos . definidos - ~.m 

:'"·sa!a das séssões, 2i de janeil'o' ,de l'89I ;,~ 
.Gl.taves,-. I;á,mounier :~João· Luiz,..._ Fran
cisco AmaraL-Bueno de Paiva.- dezario 
Alvim. -'.\tal ta 1fachado. 

·-··· 
Additainento 

• l .- ',·._ -

~ .. :) ··· " • :. ; ·- f ...... , 

. :Sej_ã·facluido IlO :projecto, com a .,llUIIlfü'à
ção de art. 6º, o segliinte: 

Ari. 6 .. 0 03. e~tados . contribuirão para a 
União com 70 ºlo da totalidade· das· rendas 
árrecadadas ~ni seu territbrio, reservando os 
30 :º/o · rest!l-ntes para as su.ls despezas parti-
·cufares. · .. . 

Paragrapho - unico. A competencia para ·a 
d~cre,taç'.i:o ,dos ·1m postos seril. determinad<t nos 
artigos seguintes. _ , 

Ao art. 4ó, _§ 3°; n: 1 . 

Supprima-se a palavra-:-nato. 
, Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. -

~!)heicla· l'.{ógúeii'a: - ' 

' l ~ ' 
Ao art. 7e 

. . . ·' 

Depoi~ da palavra-poderes, accr-escente-se 
-federaes. · 

Sala. das sessões, 27 de j aneiro de 1891. -
'B~rirnrdino de . C'tmpos .::::..Ã."Got;M • .;.;;'Ah to~ 
nio,.Moreira. da Silv:a,;__Alméiila Nbiuéira.
Domingo~ .de Moraes. · ...;.. _ f~.ubiãn Ju-uior.
Cõsta . fonior . .:... Carvalhal . ...- Mursâ ...... Ro
do! p·ho Miranda. - Ro'.lrigues Alves . -Lopes 
_Chaves. , · . 

· Ao art. 63 

Redija-se deste .m9do: , 
·As terras ·devoh1tas e as. minas nestas 

ex:stentes-são do.-domiaio cios estados. 
(O ma.is como está np i1rtigo). 
Sala d<tS seoi':lões, 27 de janeiro de 1891. -

Feliciano Penna .-Chaves. · 

Ao u. 33 do art·:- 33 .: · ' · 

Supprima-se ·por ser incouciliavel com a 
d\~posição do art. 63: 7 - _ • • · .. . . 

,. Sa·la: das ·Se5SÕ3S, 2T de_ j~neil'O -de -1S9l. -
Feliciano Pen na. -Chaves . . 

.Ão art. 69 

SnppriÍrnt-se o·§ 4°.· . · 
Sala das sessões, 27 de ja.~eiro de 1891. - . 

:llfoira de Vasconcellos. 
·- . 1~/ ••. •. , , 

Suppressiv~ao§ 2°~oart. li 

Súpprima-se o § 2° do art. 11. ' ._ 
Sala das sessõ3s, 27 de jane\1:0 •de 1891. -

Santos Pe;.e\.\'~ .\ ,,, , ,;; ·' " 

'. · Sub.stitutiva ao§ 7° rlo art. ·11 ' 

Nenhum culto ou igreja gosarâ, (13 . sub
venção official, nem terá relaçõJs ele depw · 
dencii1 .com o governo da União. .. 

S~la das sêssõss, 27 de janeiro de 1391. -
Santos Pereira. 

.Ao ai;t. 25 
-

?a·râgrapho unic?:.. O riu .m_~ro -de depiítados; 
e a fórma da ele1çao, serao regulados por 
lei Órdimufa do Co,ngpesso ,Naciõnal. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de J8g,J.,_ 
Gabriel de ~fagalhães •. _. ,, 

AÓ § 3° do art. 70 . 

Supp~it~m-se pÓr inutÚ eni vista elo § 1° d,o 
art. 25. 

Sala das sessões, 27 de jamiro de 1891 .
Costa Rabello. 

'!'. ·. ' 

.: -Accresce-nte-se, <como ·pen ultimo artigo das 
dispqsiÇões :geraes:. . . . _ _ . , . . . . 

.Art.São constitu·cionaes tão sómente as 
disposições .que se referem a .attribuições e 
limites dos po:leres pohticos dos cidadãos, 

§ As. djspoâições des:ta ,_ Con,stituiç_ã3 que 
não· estiv,erern nesta. .incluú:li!S, poderao. ser 
alteradas àu . reformadas pelos tramites e 
com as ' fc:irmalid~qes .. da.s J~is _ o.rd~nar/8:~· _.. . 

No ar.ligo ultimo, modifique--se o princi]_Jio 
do seguinte ·mod-o: -~ · . · 

Art.Na,s .. cli~p\is_iÇões · de_ 'c:i!'deµi ; on5titucio· 
nn;I, sóme_i;t~e p9d~rá, set• r~fórmadp a CónSti-
tmção metlwnte etc. -

S. R.:;S ::i,\a d_as sessõ~s, 27 _de janei,ro de 
1891.-Virgilio Damasio. .. . 
' · Aó à;:t'. 3° elas disposiçõ;s t Fansitorhs 

Supprima-se. · · 

Sala das sessões,. 27 de j_aueiro de 1891. -
_Augusto de _Frei~as.,:-:: V. Dal!lasio. 

Substitutivo ao art. 20 

Supprima-se o n. 2 e redija-se. o artigo na . . Os:cleputad.os e-senadores, . . desi:le que tive
conformidade, d~ssa _ suppre.>.~ão . '·~ . . . rem recebido diploma até á nova eleição, não · 
; ·sala das ·sessões; 27 de janeirn de i89Í ~- . poderão ser 'processados c_r_imin.almente sem 
Almeida Nogueira . .. :. , " , ,.. .. '.prévialicença "'de•sua "Camara, nérh presos, 

süvo ·o caso· de f!S1grancia em crime inafian
ça vel. 

r, '~ 

Ao§ 4° do art . . 7.1 

Accrescente·-se::. :.. ~ ... " ... " 
Ê .que precederit . sempre às ceremorrias 

religiosas .üe qualquer· culto. · · ~" · ... ' • 
: Sala "d'as. sessões, 27'de janeiro de 1891 .:-
Coi•rêa. Raoello. 

Addittvo· ao § l 0 ao arL: 2i 

;\.ccrescente-se ao tin_a.~ do paragrapho: 

Ne.ste ~itsº!· siga o que está no artigo. 
Sala das sessõ3S, ?7 de janeiro de' 189 l. -

Corrê::t Rabello. - · -
Ao art. 33 § 33 supprimai-i1~-s~ ·a·s:::p:rla--vras

e minasf: ·: · 

: Sal~dãs. sessb~s', 'à d·e · j -ân~iro . de 1891.
Corrêl Rabé-llo. ' 

Nem superior a vinte e cinco. Ao art. 3o· 

. Sa.La das ses~qes; 27 de , janeiro de ' 1S9l.- , E~se terrltorio situado . no planalt·o -central 
Uchô::t Roclrig1:1f3S. , _: . .. d;i Republica não excederá a 25 leguas' quii-

. Ao ar't. lO das Disposiçõe·s Ti'ansitor'ias eiradas, e será opportunarriente dema1•cado 
para nelle estabelecer-se a futura. Capital · 

S_npprima-se. . , _ Federal. · 
Sal~ das ses~ões, 27'de jari~h;o cle 1S9Í .- Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891.-

Almeida Pernambuco.-Bellarmino Carneiro . -Corréa· Rabello. 
-Sá Andrade.-Aristides Lobo.- Gonçalves Substii~ti\·ci a<Y art : 10· 
Ramos.-Thomaz Delphino. 

· Aitêr~~-se . ~s- §§ 4~ e 5? ctõ a-~t. 6~ da 
seguiu.te mo::lo: · _ · · 

Os estrangeiros- que, achando-se no Brazil 
no dia ;15 .. ,de novembro de .1889.,. declararem. 
dentro ele' sei's mezes depois . de: ent-ritr. em 
vigor a Constitn ição, o animo de acloptarem 
a nacionalidade . b ra zileira. 

. Os estrangeil'os que .possuírem bens .ünmo
veis no Bi.'azil e forem casa.rios . com brazilei
ras 011 tiverem filhos brazilei!'os, cÕnta.nto 
que ,residàm no Br,tzil, si manifestarem a 
intf'llção de adquirir a nacionalidade brazi-

~ leirn._ · · 

s. R.-Epitaéio Pessoa~ · 

,. .."" -·- . 

:: SubsÚlq~7s.e -pe10', seg-uinte :. _ 

' Út. :.E~ ~ nrohibido " .aos estp.ctos· tributar 
bens, renüas e serviços a eitrgo .da União e 
reciprocamente. 

' Sala d~~ s~ssÕ~s, 27 d~'janéiro . cie 1891.-
Gab!'iel de Magalhães. . . . .. · . 

Ao § 2° elo art. 11 e §§. 3°; 40, 5•, 50 e 70 do 
· art. 71 

. Substitu:un -se ~ela seguínte clispÔ.sfçãÔ; 

. A~ ~e-~,ibÚ~~. I't?coub~~e~do . i relig-iÕ:o c.i- . 
tholiça,'3:1?º.stolica-,romana, comq a ,da· maioria 

·ctos braz1le1ros, resp~ita e garante os clamaís 

~. 
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cultor;, que--não· repugrn.tm · a -moral--é a-razão 
natutal •. . _ " : "·' ... ;~ 
· -s. R.-Sala ~das sessões, 27clejaneiro 'de 
18\l 1 . -=CoLtt,0 Càrta:Xo .• · · - -

Ao art. 9° 

§ 2.?,Substituam-se as expressões-e sobre 
prerlios"'.""pela· p1J:lavra-e prediaes: , ; ' 

_ § 1.0 Supprima-se per supe,rflno. , 
Sala das sessões,_ 2-7 de janeiro de 1891. -

GabrieJ:çle .. l\1:;i.g<1.Jhaes. '. _ . . .. - , 5 .. . . 

Ao art. 6° 

§ 2.0 Substitua-se a -palavra-estl'angeir 1~ 
pela palavra~axtranha-, _e' supprimam-s~ as 
_Palavras que .se lhe seguem. .. _,. 

§ 3.0 S.upprimam-se a3 _p'.l.lavras-nos . es
tados. 

§ 4. 0 Depois da p:1L1vra- sentenças....'.:ac-
crescente-se..:....e actos. - · 

Sal'a.dassessõJs, 27 de j;rneii'.o de 1891.-
Ga">riel de l\fagalhãés. . . 

' -

Ao art. 67 

s.µbstitua-se pe1o ·seguinte; 

·- RestabeleQ~·se o art; . 63 do :projecto pri
mitivo,-seudo eliminaQ.o o ,puagrapho n9ico. 

·Sala das ses3ões, 27 de janeiro de 1891 .-. 
Me ira dê-'Vàscoii.cellos .. . 

Ao art . 42 

Subs,titn~-se pelo seguinte · : 

· Art. ' O presidente exercera o cargo p~r 
seis ann03 e não poderit sei' reeleito. 
. .S:1lrv das sessõ3s,· 27 çfo janéiro de 1891.

Meira de Vascóncellos. 

Ao art. 33 

Substitu:i.-se o§ 1° pelos seguintes : 

§ 1. 0 Orçai' a receita e fixar a despeza da 
Uuiã.o,_ para o · que uma lei dividira um~ e ou
.tr<t em perrnanen~e · e anpual., sençlo sqmeute 
essa . ultiri1a yotaçla JJ.nn ualm~nte , sem que 
t_leixe ~-primeira de ser incluidà no orçament?, 
ate que uma lei e8peciltl a revogue ou mod1-
que.p!.lra. _os devido3 effeitos., _ · . . 
·· · § ~':q Tomar ahnualmênte as contas da re
c.eita .e desp,eza_ do exercicio anteriHr. 

Substitua-se o§ 33 pelo seguinte: 

Os mu~iéipiós organfsif-se-l~ão ·c1e accordo . § ' L~gis!ixr sobre terras devolutus, .minas ê 
com_as constituições dos (:lstados respectivos,. outros·-bens do domiuio da Uni.ão. . . 
observadas as seguintes bases : 

i 

1.° ComJ)leta autonomia em tudo quanto 
respeite ao sei:L peculiar rnteres~e ; · 

2 . º. Electi vidDde ela adminj3tração local ; 

'3.° Faculr!~de d~ ~eleb'éarem com um ou . 
mais municipios çio mesmo estado .. os ajustes 
ou convenios. pecessarios_para a realisação de 
obras e .serviçós de. int~ress'ª . cómmum e ·que 
sejam da competencja de cada um em seu r e,
specti-vo ter ri torio. 

. Sala clãs sessões, 27 de janeiro · de 189 I . -
Méira de Vasconcellos. . ·. .. 

' ' 

. Ao art. 64 

Accrescente-se o seguinte : 

§ R~g~iar· · as _· condições e o processo 
da eleiçãõ, tanto de seus representantes 
na$ assembléa,s legisla,tivas loç~~s .e no Con
gresso Nacional, con-:o de seus governadores 
e q'u11esquer outros çle seus funccionari.os ele
ctivos, -ficando .salvo ao Congresso- meneio-· 
nado o direito de alterar ;t cqmpetente lei o.u 

· regulamento no, que clis&,er i;espeito à eleição 
de seus membros·r 

Ao§ 2° 

Depois das p;.ilavras-niio for neqado, Reeras~ 
cente,..se".as;seguin-tes·: ..-o·ii .conaedi,clo çi Un1t1o, 
-ficrndo o mais como está. ·· . ·· ; 
· Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891.--
Meira de Vasconcellos. _ 

A.à art. 71 

Açcrescente-se onde couber o seg·uinte : 
§ Respeitadas a ordem publica e a moral; 

é g-arantida em sua plen,itude a liberdade de 
con tractar. i ... 

Sala rias sessões, 27 de janeiro de 1891.-:" 
Meira de Vasconcellos. 

Ao art. 65 

Accrescente-se o seguinte:-, . 

§ Alterar ·ou annullar as clausulas de seus· 
contmcitos, ·sem àccordo da outra ·parte .ccin-· 
ttActan tes . . , · · - _ . ", ·' • 

Sala 'das sessões, 27 de janeiro de 1891. -
Meira .~de Vasconcellos. · 

Ao art. .63 

Sui:iprima-se o, § 36 no éasb de pas~arer~ as 
emendas que propõe a unidade da leg1slaçao e 
de fupg'istratura . . 

'.""[ Sala ·clas sessõ ·s, 27 dejaneirode 1891.-
Meira; de Va_scoucellos, ... 

Ao arL 29 

Substilna-se pelo seguinte: 

· Ai>t.' ó Seíiadó 'compõe-se ele cidadãos que, 
ten.do os r{:lqqesiíos d.o art. 25 e sendo maJores 
de 35 'annos âe idade,·. são eleitos em nuípero 
çle ~re.s .. p.e1'.as as~embl~as legisla,t.ivas. d.e .cada 
'estado e. pelos represenlant.és do mnmc1pr:ó no 
Districlq' F!J~eral.; ~- · - }' '· . . . . ' 

Sala das sessões, 27 de ,janeiro de 1891.
Meira de Vasconcellos. 

Ao art. 1° § 4°. das disposiçõ;s --provisorias 

Accresce·n te-·se: 
·" 

E ao emp0ssar-se do cargo, pronunciará o 
presidente, em sessão p_ublicn,,. ante .Q '.Con~ 
gresso . Nacional_,.a. affirmação.,constante. do 
a~L 43 . .. - - . . . 

Sala das sessões; 27 de janeiro de 1891 . -
Americo Lobo. 

Na secção III-Do poder judiciario 

Accrescente-se onde conYior: 

- Art. Sera mantida a instituição do jury. 

Salã das sessões, 27 de j;rneiro de 1891. -
·'!<'rança·caryalbo. ~Urbano Marcondes. -João 
Pedro-..:....Garcia Pires. - Joaquim Breves.
Costa ·sena.-Furquim vVerneck.:..... Francisco 
Veigã • .:..:.Tavares Bastos~·-Paes de Carvalho. 
Pintó da Cruz.- Oliveira Pinto. - Fonseca 
Herrnés. ·- Monteiro de Barros.- Aristides 
Maia.- Polycarpo Viotti.:... A. Olyritl10. -
Baptista da Motta. - Alvaro Botelho. -
O. Palleta. - Corrêa Rabello. - Americo 
-Lobo; -Lapér. - Assis B.razil. -'-e; do 
Nascimento.-Gil Goulart.....:. Ferreira Ra- 
bellÓ. ,-_· Gonçalves ~amos. -Ramiró ' Bar
cellos. -M. 'für.retô. :..... Virgilio Pessoa.'..... 
Sampaio Ferraz .. -A. Stockler. 

Ao art. 27 

Substitua-se o§ 1°·pelo seg·uinte: 

§ 1 :0 o. numero dos deputaclos não excellerú, 
'Supprima-se com o seu paragrapho unico. d i 2.05, e·mqnanclo não se .. foriimrcm nóvos es-

,.lados, e neste _caso \lJrnca exç13derá g13_ ~1\0, 
devendo a sua distribuiçio entre os estados e 
o Dis~ricto J,i'ederal . ser feita pelo Congresso 
Nacion,n l, proporcio'na1m(;mte a populaÇ<ip,,c!e 
cadll; un: e ·ue morlo que f!enlwm est1ulo, nem 
o D1~Lr1cto Federal, tenha menos de dous 
deputados . · : _ 

Accrescente-se ao ·artigo aéima o seguinte: 

E emquanto uifo estiver CÓJ)Cl;üdo o recon
se11mento . e ·não houver ·Si elo li xado' d.e accordo 
·com elle o ·numero "dôs cfeputil;dos de - cada 
estado e do Districto Federal, observar-se-na 
o seguinte: ·: -, \ · '' P 

· O. 4111azonas él eg-~r,\ dou·s d~putaiio's ;· .. o 
Pam, il~z ; o Mar:anhao, sete ·; o Piauhy, cinco; 
o Ceara., dezese1s: o .R.io Grande ,do Norte 
·crnco·; · a Pai'ahyba, oito; ·Pernamb'.uco, vint~ 
e .trés; Alagôas, set.e .i .~ergipe; ciüco; Ba,hia, 
vrnte e -oito; Esp1Mo SéJ,nto;clous ·Rio de 
Janeiro, vinte; o Districto Feclá<l,J ; déz · S)lo 
Pt~ulo,. vinte e dous; Pàrã.nâ:; rjfüitro; Saúta 
Catharma, quatro ; Rio Grande do Sul, d·eze
se~s ; Th'Hnas G,erae3, . quarenhi.·; Goyaz, tres • 

·e l\fatto Grõ3so, doüs~. · ·'· ' · · · · ·: . <· ' 
.. ~ . .-~, r·: · :~" 

Safa . . das . sessõa:S, 27 de j mefro de 1891 -
Meir~ de Vasc~ncel19s.-José Hygino.--B~l-
lar1mpo ~arnetr~. · 

Ja se tendo feito o recenseamento altére-se 
o _§ 2° 1o at't. 27, do seguinte moclo ~ 

.P-ara este fim o Governo Federal fàrá 'rêver 
de de_z em dez am~os o recenseaménto di.fpo-
pulaçao do.R ~publ1cà. " ' :,. ,: : 

4 ,-.! t..:... . ..... ·.. ·. ;,· 

S. R.-Epitácio· r~s3oa. 

O · Sr~ • Oiticic~ (pela oi·dem)- E' 
para fn~er uma r(ld.amaçao. Meu dir,eito de 
fallar .for hontem . ".LOlentado pel·o Sr; I o se
cretar10 que, pres1d10do· a sessão, .na ausencia 
de V. Ex-, deu-me a palavra ás quatro horas 
da tarcle, hora de encerrar-se a sessão. ·' 

Fiquei surprenüi'do, reclamei contra o facto 
f]e-:-:~m .1;1m çlebat_e. amplo como : este; quando 
eu me . ,tm.\m· c.ompromettido perante .o., C:on
g1~esso a discutir a. questão fiU:tuceira, ãrmâis 
1mporta_9te de todas< me ser· dada a pala
vra a e3sa hora c~mtra o regtmeuto e quàndo 
3: cas1 estav.a vas1a,_ por que qup.si todos 'se 
.tmlu1m rehr?-do ,em con~equen~ia da proximi
tladfl elo \'ncer~amente da s.ess'!oo;. entretanto, 
o 81;. secre~ar10;. declarou que. a sessão· tinhm 
começacto·cmco mmutos depois .do meio-dia/ 0 
assim obrigou-me a· subir â trilfüha, visiv~l
m~nte con.~rariado;. · or;n. eu _v~jo na .acta., fm- ' 
bl!cadn. hoJe no Diario Pfficial que a sessão 
\~i· aber:ta ao 1~1eio-dia e,, se. isto ê verdade 
nao se me podia dar a palavra às quatro.ho
ras da tarde. · . . ·: ; · 

. -· 
. o SR. SERZEDELl',.0..,. A verdade é qú~ um 
q~arto de hora depois do meio dia a r,;essão 
nao ·estaya·aberta: - ·. ,. ' , 

' " ' t. • ~ ' • • • . ·. ' ... '. • J,. . , . • _ ... ~ • 

O SR· .. :PRESIDENTE - O nobre- rep·i~~~en
~l~~~e ~ev.1~ . t~r,reclamado na !~ºl'!t .. d_q e;<pa-

:,.;· '":. 

.' 'O SR.. Orrrcic.A ..,... Recl~rr;o fl.gora' o di·r~Ho 
de fallar.; q~ero que me seja mantida a· pa
l av~a hoJe1 ".isto não .ter podtdo.fül!ar l:iontêm 
por me .ter Sido dada ,a pala vrq, fóra dá hora. 
da sessã:o ;· · ·' '· · · - .: · ' .- ' · -.: 

o SR. - PRESIDEN·T~· - A 
1

r~ci~~açã~ ~ão 
tem razi:o de ser e, muda quando fosse proce-
dente, nao ha remediá a dar. " · 

:-- ~:.:·: 

O SR. · OrTrcrc-'1\. ,,...... O r1miedi~ é V ."Ex. 
manter-me a palavra que me foi. dada ille-
gal.mepte. · . .' . - ~ .. 

0 S~ · PRESIDENTE - A reclamaç~~ ' do ' 
uobrll rep~·e_septante não tem 1·a.são de ser . 
quem prns1drn ª. sessão · füi eu e foi alJertá. 
20 mmt1tos depois do meio ~ dia. · . · 

O Sa. ÜITICICA - NiÍ:o diz isso a acta n.p. 
provada pelo Congresso ; está aqu i rt acta 
(mostrando o Diario Offi'cial;) . 

! . . . . l ,. 1' -~ 

. ·o SR. •. PRESIDENTE ;_,r)à licença'? não' ,,~e 
10 terromp1. · . -



-- . ,.. ' . 

·o -primeiro a-ssumpto ·rerere-se ·á. dis'cFimi- se- 1iudes~E\ firmar -; popt,~ 11to, -~etiranclo~s e. da 
nação das rondas, assumiito esse' l~rg-mnent ·~ tribuna, 9 or[\rlor não pode deixar u:i _render 

"'õ Sa. PrtÊSIDI!!NTÉl - Qlla·i1do o Sr. ·l\'fatta ui:s.éutido 'por . iJlu3tres i·epresentantes .. ym• . \,101 preito. d() adrnirilçào e de _gra~tdao , ?~1 
Macllu.tlo ·deu a· pà!lavra. tv.-V. Ele, ·-t'áltavum decidir-se si essa distribuição competma a nome do estndo que· repres,crnta, aos 111~ 1nb) ·O" 
· · · t · · .. t 1 · · do Governo Provj~orio ··que lrn. pouco d:eix:a~am 

O ·sR.) lr'I'rcICA - Sim sonhar. 

omc-co ·mmu os para as qua ·ro ioras. União ou aos estudos. 
a·' 8R. OrTrcrcA..,.. Quando ~ubi . á ·wb~ma D;~nte o enthusiasmo com que foi t ratada º· podee. , . . 

· f 1 esta questão o orador. suppoz ser a mais im- o , sr.. ·cax:los . ,(*ar-eia compre-
er\Lm qu_~ . ro ioras. . pnrt:tqte, mas procura_~clo sape,r ,i,J , n.u~ ,: se hende qual a .anciedade qu.e· ~em o '. Congire~so 

O SR. PRESlDENTE - O Sr. Malta Machado lrnvh1 passado por occ~siao de elaborar-se a e o paiz eni que no mais breve tem'po pos
ifãd'pbdía pro'Ceâer de'_ oi.rtra f6rtnlH•teudo a Constitut.ção a1nericana, não 'enC?!1tro L~ ne~ sivel lhe seja entregue ·º w1ct~ ~undamen, t.al 
s!3S3ão ·.ooüieçado 20· 'minutos depois•do ·meio nhurmi divil·l'gencia _ a 'tal resEeito .. Nao f01 da 'R:eputilíca dos 'Kstados 'Umdos ·ao Braz1_l. 
ilfü·: ,"' · •. · ·",: . al\ -9pjeoto de"gr,mde contestaç.9-?P ~ sab_er;:-se E porque te.m uma parcell~ :de r.espqns~·b:-

. · · · · · a qual das çluas p·artes ·comp,e~lfJ.ll: ~. A1:e1.to !idade no movimento revoluc1-0nar10, porque 
O ·SR. OITICICA - Permitta V· ·&"(; ·q·ue· ·ei.J. dos i'mpostos sobre a exportaça·o ~u importa- só hasteou uma bandeira elo. Republic!J; é tjue 

re.pita ·que a sessão foi aberta ao meio pia, ção. vé · a necessidade urgente· de que saiamos 
s~gunélo 'ii . acta approva.<;la pelo Cougresso. A mzão deste de3prendimento é obvia, pois, des te estadb de cousas papa quecnão · 1;;e f<.'2ª 

ô. SR. PRESIDENTE ·- ' O Diar(o O!ficia·l ·àJz · perguntará -o o~ador -:·qual _é o poder e.stra- ullia o_utra 'revoluÇão, p~ra .que . !Jlesmo·., nao 
'que '4o'i'ihí~ -dia.'.fe~ ~ 'êlfanfada, 'e ' a~ses~ao nã'b n_ho, qne vae tributar os estados 1 E' o Con- se reproduza o facto ele 21"cle jDJnei·ro.aq_qelles 
~ 'íllire iiadiora üê''f,(ze1"a 'élíàfüaâ::t; a ·l1bra. gressoiem su'.as ·fúncções ·or.clinarias. companheiros ~le }n?!ª viram-se . forçado~ ª 
" · ' · ' • · · · ··· deixar as culmmaqcms do pocltir. · , · 
ué abrir"se a ' séssão ºé. aquella ' em' ciue se X re·i~e ito , <;ia íú~c};im\ 1foç~tí'das'ye_t:Jl:la s'pro- 0 govern? revolucionaria de _i5 ele 1~~-

·r~o~h~c·3 · q~e ·~::n:mnero · · . . . . nuriciar~TI:~~e ~esly. Coí~gresso ,mmtós ~ elo- vembro esta de:>membrnclo. q o orador nao 
.. Mrnha r.eclamaçao em to~lo O·C<)oSO aln fiea ; qu_e_n;tes cl1scurso3, 1pas o .orn?or perle ltc~nça sabe si antes elo Congre~so con~plêta.i· a çibrn 
.cpn10 üm ,pr-0t.esto contra a Vlolenc1a. qu~ sof- : ·aos .seus col legas'para _dizer. que t!esta q1~~s- o-randiosa da contituiçEio ela p ti.ria, 'teriha ele 
'ffeil ·o meu direito. - 1~1üretanto,.s_1 . y . . Ex,. l tão 'lia .apenas 'Um nfat ·/mte1irle1:_. Ordttrar•a- ~er tambem 0 Govei' llO Provisorio, ·naufm,
quizesse, pmtia consultar o Cohgresso sobre si · meu te julga-se qile bs mem br'ós do Coi1g1'es~0 garem suas- idéas ·em al_g:um ,porto . fat,içJic;o. 
co:riseüthi. .qLíe .eil. ·contiqúr.i - eom a.,pnla:Vra. -combatem a União, quando todos .elles sao : 0 orador tan ç'.l nm voto ·de pezar p~la 

.-Paitiece que lüt utn pro.posito -de . p;:ivar~s~ ~ª t t11mbem .represen,tf!ntJ)s,-da 1.r_ies112-a UnHí,?· Si • queda cios minish'óS elo 15 de novemb1'.~· 
palavra aquelles que t!'le~ !nanttíi~-. posiçao1 o autor. do proJ~cto constituc1<;>na~ t_1ves~e Passando a occupar-se cl'a ma teria diz 
rnde.penden.te .. des<1e ·() prtnf<lp.io;_ .(:iliui!?: be-m · )< rlesde .logo de.ler.nn~ad9 que .ª ; p)_scl'im .i~açao riue em nome ·dâ bancathi. paúlista tem Cal-

. · das rendas deveria. ser fei ta segundo um h•do div.ersl s orJ.1lores em no.me . da maioria 
O Sa. Ei>fT~êro P:Ess6A (p ela ortleni) -'- sr·.· pl-,".no e,t,,b·e· le"ci'do', ·fie sorte riue os e·s. taclos so: · - ·1 't '! · 

d. f' · · · l · 1 ' " " " · rla .:r!)presm1~fl:çao e o mesmo. es ac o. . .. , 1presjd\:lnte, ha ala_ uns tas 01 sol!citac a mrn ia. porle~<e 111 tribut~, r· · t·,'e~ e tPes materias, sem, d 1- 1 · • ri · l - '· "" - " • ~ " o ór<t or T 1yerge ç,;1 ma1orrn e seus co -
. ~ssj:gi;i:atuPa ·para-uma em~n.1ia ·em que :s_e1 ~oíl- rluvirfa cheo·ar-se-hia a um :1 ecorclo regular, leg·as e sustenta a ·emenda dos ·represen-
cétlia as mulheres a p)emtitude dos direitos 0 que mi;iit3 sei;ia. paea desejar. ' d 1 · civis e 0 político eleitoral. _ . tan tes 11:i0-grau .ens..es 1J.a .flllC\l:l<~o .· r e i!n-o· seaundo poúto sÔbre O qual 'recalürão OS. po.;;tos D0 que .esta 111I\ 18 .COII\. a dontrma 

Concorri com a ri1inha assignàtura tão só- r Jparos _do _orador refere-se á diversi rl~~ e~ federalista do ;:;ue · seLis illust i·e3 · chefes e 
-.m<,?nte __ c9n~ , .rei.ação á . primeir[\o .in-rte, e no ·d J Iegislação. ·Hae'st::(dosfeder1dos ·na Umao amig0s. . · 
:Pi~;J:iP Qffipial_ vei:o a .~me~d:a.-pupHçucla com America·na que com e-0.:eito . apwv:e\tam com Eu tre os q uo combateram a emen-:l q, rio
P ;~~u 1.1p~me, sem ra str1çGões. . · essa di ver8idade de legi8l 1ção, mas em outros · grà.hflen3e : de'ét:aeou-se o ·ex-mi-nistl'b clfl. · fa- · 

~Nessa occisião. re-clameí p:er>;1.ilte ·' o " C'Jon- é um mal recorü1epjtl'9, que se procura re-· zen'ila, que ·antes ,de .-f)er rr,publlcano era/~- · 
-}grásso•àfim•de que se mandtt-se ' c1·e·ctafür .,110 mover. · ll~ràlista,'porq·t.fe~S. ·'ffiJC:. strstentou- nós uJt1-

d · · tnos:·dias-- cla mo)iaréhia a ' mol1'afohin. fecfo}'a:-. mesmo Dia;ci'!rqne-.en· · el'a á-"ent3nda 'a-n1il1ha Con"essa-se co-n·t1·ai"i"o a ··essa llt''vero1·c1_,, de e · · · d' l 
Ó t · · · t 1 ' u " liva. Dahi 'pwte 'a· 1ve1·gencta,c01n .o 'ora.ror: 

.assignatu_r.1. 8 qnan ° ª _primeira:par e. · ~nte11cie· q11·~. e1~~ d.e_•re s.~r a·'op~ada n·,a Repu- ll ê · l '" ... f. -1 ·t· 
- iu. ' u pwa e e passive a monnrc11ia ecera iva e 

· Entretanto com sorpre::;a vejo a ·mesma bHca Brazileira, pois 'elht ser·yirá, pa_r:a .u .~fr . paJ'a. 0 oi.•aclor i3so era uma_ ~Ilusão. . . 
érrienda·cle novo públ i'cifdaJ!l.b ,Dim•i•o, na rre- . m-i i.s o)a.ço que prende o~ estaclos uns am · Si p:n'a s. Ex;- ·e~a -1Hss1 vel ·a mouarchta 
. dac.ção ele pTojecto t)am seg-ünda ·dis·cus3ão;- out11os,,e J'iara _.pe1'11etLmr m,n.,l~ ~~s ';transa·cçõ~s, r,,der<itiva, comprehemle que ·vies>e estq,bele· 
--ai-!ida•com· aq'l:tBlle engano :coutra·o· qtilal:'pro-' ,quer comtI\erciaes, _quer c1v1s .. <;1e uns, t:o,m 9:' cer no projecto· ,de --comtituição um re.zimen 
testo. · 1.· , .. 1- outros ostad()S, visto qur1 a legi;slação'í.le 1.ias lle impostos que se podia. co1d unar corrí àqu tJ lla 

Assim ,' ·peço rib'VaÕ'ie'n.te 'a'V; . $x .' "a/ firtésa será a.. ~ ~gislação . de. outl'os, ·va1ftagens estas fórma ele governo; . -mas parMos· q:u -~~susten
" Cf(1 ' Jntinda1'.'ret~.ficar esse· e':ro; '.porquaçto, si -que não sã'o pãra desprezar. tam a republica. ftlcjerativa não era isto pos
'réco'nll0ço ria nitlther o plen t> ~·oso do d,i'reitó o tercairo ponto re'fere-se ao càsa\1'iento · '·sive\ , porq•ie este3 querem-a com_p,Ieta cl_iscri-

''bi V.i), nég0~lhe, en trel au_to, o é:x'er~icio do : ci:vll· :. é · con triario. á' em!=Jncla,,q ne -~ upp;rjmi u a · min~ ~ilo · 'ela.s -ren (!bJ;s · . · ·. · . . 
·' direito pol_itiéo de votar'. preqedencia de tal-casamento· ao religioso. .. 0 Apr~'ci rundó ·os1ti.r){umeütos lh:i ·sr; ·n.t!'y :B'ár-

. ·- d · '' bíls i~ di·z que elles ·nºi'ío prevalleceni; ·'porqtn 
-o··"'-SR . . _,_,.,,,.,.,T· -..,_A· ··; ·M•'ct-I .•n~ - (p· ela ._: 0·_ r" rle'' ') '-·.,. Q,paiz .1' á teve occasiao .. e presenc1ar.o que - .. 1. .d 1 t .6 8 1 ~ -" . · 
• ·- ""'"" r. " ~ J ,, "' to"cas-as ·' l'en:as -eos ·ar 3,• '', 0 e· ~ sad J1na-

Srs. do Congres3o, desejando ·que o estudo· se d~u com 0 primeiro decreto do casamento • R-iriáflas;-~orqile o norte llão tem ·màteri!). tri
dtis .. emé.ndas, apresentadas em .2'" discussão, ·civil 'éon1 ª ' füénldade 4e·s 3r este feito antes · jjrifavel e e sul bl.mbem ainda n1o tem. -

~ i;eja feito com mrt fs : ordem-e ·mefüodo P"los_ · o'udépois-d·o religioso. . O orador e seus amigos qu1.ndo fttllrwam 
Si:'.3. represen lantes, julguei coríve'nieri-te.i.ido. O cl'éro moveu tal g-nerra áqueUe casa- ao povo, qu'.tndo suggeriarn a · nec3s;ideí:le !la 
pt;i,r üm _systema de c9dificação das mesmas. 1mnte qae muitas familias foram então con" federação, estabeleciam nos progmmmas po

"Sã'o taü tas ·e nur'lwroS\1~ !is emendas ,que, si · stituidas-iUega.Jrriente, b · q-üe obrigou o Sr. mi- liticos que admitlíam uma restricção aos es-
·!este\ trábalh'o 'não for 'feito com o . ma xi mo nistro n'L .iustiça a formular outro decr.0to., tados em relação aos· impostos. . , 
cuidado, os Srs. represé.rit:\.rites vér~se-hão torri indo obrigatorio o casamento civil antes :P-ela'sua parte o·orador contiaüa a.susten-
em grandes embaraçqs .n~ cllscussão. do mligi-030, . , 1 tar que além elos impostos ao art. · 50 nenhum 

:Para r'éa,lisar 0 plano da mesa, é conve- O orador acredita sinceramente que si for mais podem os federálí:stas concelter á Uniãci, 
niente que ps Srs. membros do Con'ârésJo, manlillo o -ar· tig·o ·rda Gonstitliição -.'como foi , e não o.podem. 11orque tinharn e3tabelecido 

e1ne111laclo clent.ro e111 11ouco recr•udescera' a 110 ~eu prosrramnm que, era Jlre·c· iso a ted· er·~ -que te em. emendas a apresentar as mamassem · ' ·· ' · · · · ·-- · ' ., " · " 
'llpje· ou nn mais breve lapso 'de te,mpo p0s-, giterra cio ' r,]erci'con'fra o 'acto civil. . ção com a descriminação elas rendas. ' . 
.1-Sí._vél,, para haver tempo de codifical-as, im- .Pass·inrlo a·'t_ratar 'das institui«;ões "ban- O orador desejava. P$rguntar ao ex-ministro 
' 1 · d d l da fazenda si phdem continuar d~ pé os -sen3 'prjml-as :e serem cestribuidas, ainda que a· :carrns . ._ 'o ·-.ora or ec ara que o Banco · dn ar:Tum~ntos . de.po.is d_o uUi_mo acto . do chefe 
jústificação :dessas ·emendas· fique 'reservada.-- -Republica a~batse mwiiç!o · d!') -~1m .privHegio 1 · 

d t t · · lt t · c1· . 1 . dp Est •do, quanr o su.ggeriu a revogaÇã_o de pa·ra quan o o represen an e occupar a tri- ·· ernorme, 1mm2füo e a amen e .pre}u 1ma as tod·is ns cencessõ.es ,le gai·antias _ele. jui•os; rle-
huna • ... : ·., ,., · · · " - · · . "~nanç;s dos esta1os · Esse barrco acha-se sPjaria perguntar-lhe si porlem·ser revo

0
aaclos 

, · . · 111vest1clo, nada·.ma15. n,:;tda. menos, de-um pri-
. b' s)rste1'nu: · seguido ate aqui é '6' repr'ése;1 - 'vilegio ]lOJ' f\O ·_a.nnos '·para einíttir ._papel.:., estes act..0s pelo> quaes é r53sponsaveh o Sr . . 

tante justific1.r a ·emenda Oll emendas, .remet- moeda de curso.forçado. - , . "mareêluil Deodoro como os ex~minist.ros, 'o 
tepdo-as depoi.3 á mesa. Mas, , .a pratica tem omdorc não divide responsabilidades e .-aéha 
demonstrado ·O ' inconveniente em -vista do O orador depois de v;;1eias q_onsÍdéraÇêí3s de · que a elo Sr. marechal Deodoro é major pi:in-

- .-grande numero de emencl,1.s; quando r.ncer- ·01'd,em ecqnomicas ,e. politica$,.cliz · qu ~ o-pro- cipalmente agora cju'3 erle tornou-se 'ifü:Jq,dor 
rada a discussão, ficarem fora da coclificaÇão. .'jeeto de Coristitnição; si algum dêfeito-tern, é e escolheu seus mini-stros, , . _ .. 

'-dii.s •primeiras. · ele ser. i.J1n tanto casnistico. Esta (fuaiirlade. O orador não terne o desm 3mbrà.mento· eh 
· E. ' - · lh ·d , · _par~. Ucm pa_ cto . . fu_ ndamental -acàr-re_tar.'á gran- · patria; i1ilo"éomqrnhencle o desmembrá\r'l<entci 

·. 'u P.eco PlÜ'a me o.r OI' em dos trabalhos· d · t ·da 11·1· t~. 1·a ·:e'"' assu·1""11to de tama11-11·a' ·n-'1a. '-:1i1· - · · d' · · b d · es rnconvemen es para o fufüro . . S1 o Con-' " ,... ... . ·: -
que os 1gnos mem_ ros o Con,gres>o qµeiram t' · 1 · d · t 1. · tu-:!e, por duvidar da arrecadaçEió elas qu·ot:is. attender a este pedido que ' faço efn nome· da gresso tve3se cour emna o cer as e ispos1çõe3, . -
mesa. (Miiito bem.) __ talvez se conseguissem melhores r esultaclos. · -.Pa:ssrundo ·a errien'1fa .dos ·represent'.tntes 1 do 

Em geral cumpre confessar-se que Q pen- Rto Grande do .Sul com oiundamento_ de ·que 
sarnento qu' presidiu a sua conecção .foi a!'- os esta.elos não p_agarão. \ô Si~. crrrêa -Rabello ·diz que 

analysara succrntamente os assumptos · mais 
. in1portantes d,i$cutídos :.poe .este Congresso e 
sobre elles emittirii. a- sua sincera opinião . 

tamente patriotico. O itutor não se atirou .ao Depois de produzir algu:ms consiilefaçue3 
mar elas aventuras e. ·do clescon-hecido ;' pro:. a .e~te eespeito, conclue dizendo qne ó si•. 
curou em -tedtt Jlarte nm ex:em.-plo e1n ·que, · mm1stro. cia·füzenda terminou o so11 qiscursQ 
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-r cco-rdaiYlo a: men'ioria. Wrrs'ltingfon. O orador estes se'ntimento3. Por conseguinte apre- Discutindo o .or:vlor outros ponto.:; do-pro• 
sem. preci~ar ir tfio-Tõ'f~·e· l;ilr.oi'cfü ·os rele- · ·senta a emenda· co:no um protesto contra. , as ' jecto ele constituição, tra tci drls causas qúe 
van'te·s sêrv'içõs prestados 1\ pntrifl, por Ben- · ai1tiga3 i'ol'imts. de1'am lagar á que la da monarchi<t o da as
jamiu Constaut. 0 orador lembrt ao Congresso, que quando c~n çiio ela Republica, e assim termina o seu 

levantou-se a iléa da.- emancipação, diúam discurso. . 
'O ~r. ·c ·ostá Mõachaêlo, c1epois de todos, que, se olla vin g-;t:>se. ser-ia .u·m cat?.t- Fica a disi::ussão acliatla p3la lio :\1., 

fazei' a l:g-uma scon ;ideraçõas plli'losop hü~:1s so- clysma para to.da. a socied<;icle brazi leira, no . 
lJl;~ o ·direifo do llo"niéi11 na sociefülrle, 'passt a entretanto a ic[éJ, foi vencedora, 9 aquelles 
oc'Qnp-ar-se df\S emendas que apresentou com que a impugnavain clizitun alltrn.l, que i~to já 
:Vario~ colfegRs consag·l"1ndo certo's clireitôs devia ter-.se acabado ha ·nrnito tem.po . 
p ::t'rà ·a 'nút[hor. Com a idéa dâ Republ:ica, assevera o ora.der 

A lristorh ela mufher é immens.t cTescle os q.ue ·dava-se o me3mo facto, poncló-s~ sempre 
te_m11os primÍtivos até hoje. em duvida a sua realisação, e até olhav:am 

d para. o oraçlol' com uma certa comp.tixão, ·O 01~à: ór ÍlO leria Çonviél'a.1' a·cong1•esso p~r:i. 1 f d 

Veem ú. nns;t a!3 seguin te.; 

Declaraç Jes 

Declaiamos qne füzemo3 no ô!s,1s a emenda 
apres3ntafa pe.lo Se. semdo1' José l:-I yg ino e 
outros representantes sobre êt unielaelo elo L1i· 
rei to. it' a 'es3t grnn(}e pn:r te dos ~stados ·'Unidos da quando e e ·eu ia ttqaell ~ ?a nS<t. -

Ame'rica, ondej'ã.setem reconhecido o direito - Po1>.conseguii1 te, é o orador ele ápiniKo que · Sala das sessões, 27 ce jiw ;iro 1891.-
ele voto e de 'elegibilidade ela mulher pin·a os as mulhere.> gozem cios mesmos direi t i;-; que Lopes Chaves. -F. Penu·a. 
cónselhó's mú'úícipaes; 1\oderi::i; convidw · o os lmnens, e .esta convencido que esses que 
C.o'ng·res:;o à 'irá Ing11.terra, onde no p:i:1·l a- aclnalmente os constestam serãõ um -dia 
nfo·rito ·já 'se tem 'disc-utillo este magn:> ns:mm.- venciLlos . 
J)fo; -po.cleria conviilirr o Congre,;so a ir á )!loti'Ííil.e que !1: ll1\llli.et'_ é d,0'ü1da cle)Qt.el -

· Àtfstriw, on·:le em certos pontos as mulheres ,lige'Qcia, ama GSte rrniz,,e il1'.itrúida, ]).8,ga ate · 
j:!t teém ó direito éle voto· iti1'postos e que e3tá pÓt' bso 'no -caso ele 

.. $i Se. Jan'ç,lr uni. o'lh:H imme!1SO sobre .OS exerÇer !)Obre . tudo O c.\i)'eito elo voto, _ que é 
IJaize·s civilisacl .. s, n. rnul~er se apresént'a tiio pequenino e, mesq uinho. 
co1110 emúla elo homem e:n toclos os actos ·c1a o .orador tem esperanç1s que o conQ'resso 
~~a. . ~ o Jin, d 3 acompn uhar par<'I. rine tri.umplie a 

Elia. se ·revela gri)nde : nas sciencias, nas emendn, que n pre:;ellta.) relativamen'te ao 
arte~, lias inclu~tria s , no commercio e até na nssnrnpto de que tr,1ta. 
polei1iica. · Dep0is rle mnitrt'l out!'as con'.ii1ler-i.;õ.3.:;, c1iz 
_ ch·1111a ·a alténção cios que o ouvem pura o o oratlor que vne ter rninar por e.-; tnr a hora 
.g-r·anclioso espectnc\llo que se passa na· Russin, muito nclinntacln, mas que nntes ele clrn=cer da 
011d3 a millher tem q:iasi sempre lido o papel tri bun1 , r! irii. ainda-. qLrn .hit unuhom,·entre o 
mais 'rnliente. .- dia 8 a noit3, em ri ué n: luz se esb~lte, como 

Em favor de-sua emenda appella pat'<'l um que se ú1istur,'t com as tl'evas e prodc1z o que 
-tribuµ -1! , perante 0 qnal todos ,hão ele cm- vulgarmente clrn.rn~in1os lu~co fusco. · 
var-se : o tribnnal da c'om:cienGin. Ess1. hora é aquella em que os qhristãos se 

o 01'ndor vai estabelecer os princi pios cb cfüigem a M:ie elo Deo3 rcsando a Ave J\íat'i:1 ~ 
sim escohi republicana, líor·que asna ni'ío é a _ A Constitu.içilo j)'l l' ta11to, 11 3:n ó luz nem 

· .uuie'a, lia diversas outras. trevas: é o lusco fosco da Co:1stituiç'io. 
Ha .ri. escola repL~\:Jlic~na philosophica ; 11n, o oradot' termitia coufessarnlo-se profano. 

a r11nnblicana ut'litaria, ha a dni3 tmns- m:1s rendendo sem; re cultoá libérclade. ' 
_aQções. 

O orador perteni::e á escola. dos republicanos 
.que querem o clirei to com ·todas as suas con.: . 
sequencins, e por isso entende que tendo ns 
mull1Cresa me3m,i nntm'1wc cios homens elevem 
'ter .os mesmos direitos. 

An1lysanclo os .diversos discursos [ll'<1fü1•iilns 
co_in rela çii.o à este as;um'pto, tli ?, que o Sr. 
Ld111·0 Sorlró fol ·lciu bonito, não lia a menor · 
1Jt.1vida, mas, allnal de oontas , clis'se que a 
m ·1 !'lirw er'-a 1i 111 ti·aste tle cnsa, <wo, uma e.:;
pecie ele . mn.r-llina ele .choc;n' ovos, e· íjue n 

:socieclade devia levan~ar o seu nive!. 
_Anllys ~ndo l).S ol.Jj , cçõJS riue se t,,m leito 

diz quo n, pl'imeira é qno :t mul11 0;• te:n 
nnia fun Gç:'io ospaci i.l e,l_ev<vla.. nohl'e e a.u
g-usl i, a da nntún idade, a ela ceca·1ão ela 
familia, . · · 

A isto o omdot' re:>pomle : si a mis'iilo d1t 
1nt1!110r 'i.i pi·c.crc,l1', os a.ui1rnws hunb;m pro .. 
ereal1'1. 

l\-1as di zem : nã.::i 8 só. o parto riue onobl'ece 
a mnlhet', olla Jl_cn. e11obi·3cict:t p3la eJu
c2ção. 

· . A e'd uénçao, cliZ à oeador, não consiste e111 
c11tr aos f.il\1os . l ~\te, mingau, e !aval-os. A 
p1focnção é aqne!Ja- em 'qne uma bort mão ele 
fa milia trat i. ele injectar no corebro elo seus 
t)lhos principio~ s-ociaes . 

A pressntam outra objecgão : o que serfa el a, 
sofüeclade si na familia a mulher tivesse os 
mesmos-Llireiros do homem'? Serin. an:trcllia., e 
eonf'usão; a nrnl-ho~r sahiria a cal:Jalc'tl'. 

l~ntão , p~1·gunt :1 o orador, r1 mnl-her tom 
tempo pD;ra ir à missa, 8,0 . th'eah'Q, ao:baii le, 
aos passeios, p:1ra cuidar dos-filhos, e não tera 
uu.r momento para dar o seu vow uma. vez po1· 
anI1o1 

A mulher· vni anarchisar, diz-se. 
A experiencia- pl'Otesta .contra isto. E o 

log-a:r em (!JU~ ellCOUtl'êíi110S" a mulJi~r somos
maís commocliclos nns palavra s e nos actos. 

Proseguindo diz o ora1lor : a mulher não 
anarchi$a1 a mulhtJl' 'votante não desj1el'fü 

O S1'. i>ecl1·0 ~~n:i e rico diz que 
receia fa zer na fribtÍn:i o p:1pe l ele u111 pintor 
lxma), ilea.nte. tle uma as>emblch ele pinto1,es, 
peg.rnJo no p1L1c,el pw,i. clebuxa.r aJBrnts nm 
q1mdro, quando a ·l!ot';t j ii ostii. tão 0,deantada. 
Anima-se. corntuclo, pt•ome ttentlo nilo abt1sar 
ela benevolenci'a elo unJito1'io. · 

Pr6toÍ1'lin. cliscntir algu ns pont~s do pt'J 
jecto c)e Oonsti:tniç:Io, m·1s fü lta-lhe o tem po, 
e por 1 ~so tocara jl J t' alto om alguns clelles. 

Trata cm primcirn log.u de unm em.onda. 
qne ap_r~seti'ton, , qtio foi impressa e regeiLtcfo, 
rn"io clesen ·,;ol rnndo argumen tos sobre ella, 
em a ltenção :10 Congresso esttw fü tig ctlo. 

Pass1ndo [i quest<i.o da mudanç'l Lb. capital. 
diz o 01;u.clor, que icceit •riL a irlé'1, cliverg-in rlo 
apenas elo prazo p:lra S'l effec tti<ll' agnella 
mu lança . As suas consi lernç:õ ' 8 n[o silo de 
ordem material, são de oedem rnori l. 

E11 tonrfo que e5h granrle cicln.cle satura.ela 
de princi15ios nocivos lt vida, nã"' é o log·ar 
llW.lS propl'io paPa OS BSlabeleci1üeÍ1tos de 
instl'UcÇão, obriga_ndo a mo~irlaclc elo in
terior do paiz a vivet' sobre_ un1 clima. clivwso. 
Além rlisso , 0 mào estado ela sn.ucle publica 
é devido !ião só a agg'lomet'flcão ele e3fran'
geiPos , co::no t 1mbem aos ltabitos ela p::i pula
çifo fluminfül°Se. e, po1' cJnsegninte, a niu
dança ela capital to rira-se necess:trb. 

r~assando a oÚtro ponto, {'efera O Ot\U]or 
que nifo toc1rá ness t intepçU.o que .p_o r ahi 
:rnda lflten.tc dtl conferir-se clit'eitos pciliticos 
ós mulheres. 

Frczendo breves . cqosiclemções, diz .o .oracloi' 
qt)_e a mulher· p?rf'eita .e icleltl nií.o ó aquB!ln. 
que vae á pmç:i pub lic:l. e ao f'óro Qu as as-, 
semblé ts politic ~1s defencl€r os dit'eito3 .ele 
collectividn.Lle. 

Trata ain1la o eparlor sobre a elegihilirlaclo 
dos padres, fa.zeqdo hrg_ts . consicl§t',tções 
sobre ~êL~- a_ssm11 ptq,_ e. pe_rgu_nL1 n.o_., n.on
gTef}so como se qu r,1• tit'<tl' os d_ireitos aos 
pttdres, que sempee co llu.bo ramrn na g-ran1ic 
ob1·a ela ci vilis\1çã.o, qnan11o se conferGm aos 
ell_trangeil'o's todôs o::i dil'eit'cls e lilJe11dacles ~ 

Declaro que, por motivos rle molestia., não 
compareci a sessã 1 rle 2-1 de j ·inei 1•0 cot' ren te, 
e. que si a ella liouvQSSe curnp u·eci.lo, té 1:ia 
vot~do a ·favor de to:las as indicn.ções q'ue 
que fbram a[l\'3S1~11t telas corno ltomena.gern i1 
merno'riii do íl 1 ustt'fl fu nrladnt' th FlYp11 \JI ica 
J3 razil eira-o imnior tal Dt'. Benj 1urtiu Con-
stant. · 

Saln. Ll:ts S3Ss'Je3 , 26 tlejane-iro cb 189!.
Ivo do Prado . 

Q. Srt. PRESIDENTE de3igna pae:i. ttnnnÍtã 
a segu inte ordem tio di:t : 

Continn'lção ela 2ª di ~cussfto elo projccto tle 
Constituição. 

Leva nt.t- SB a s1ff;1ío 6.s 4 l10t>ci.s e 20 mi nuto;; 
da tarde. 

Por ltavorcm si-Jo p'ulJlictila'; ll o11tc111 com 
alg'L1!nas omis ,õ3.> ; SZÍ/ ) a/1ui . 1·0 p 1•0Ju z; Ll ::t ~ as 
seguint~s · 

Su1Jstitua-s3 o § 21 do al't. 3;1 p::i lo se
guinte: 

l\Iobilisa.1· e utilirnr a g'Ll1l"b n 1cio:1 d ou 
mi!icitt ci vica-dos e3tados, nos casos h x:;\clos 
ntt Con;tituiçi1o.- A. G::mlo.-'-B. Ll o Campo_s. 
-A. f\Io1'2irn cb, Si! v11. -· rtocll'ig·nc;; A l vos ,~ 
Lopes Clm vo3. - Do mi ng-os de l\ l wafl~ . 
Rll ;J iiío Juni o1· .- Almeicb . :'-l'og- 1.12L•:1. 

Ao al't. -17 § 3° 

Em re1, da p0licia loc1t l, di~«t-so : da gtHl'Lltl. 
naciL'n<ll ou civi.~a , oa mi lich civ ica.- B, 
C:1mp'ls. - Cat' v:1l!rnl.-A. M<>re irn. da Sil va . 
,......Pau!i no C.:wlos .-.\.. Oo1'elt1.-Doming-03 Ll · 
Mor-ae:;.- Lop:;s C!taves . - Ro lt•igncs Alvo:; . 
- Rubião Junio~' . -- :l.l nd Lt NogLd r:1. 

DISCURSO PlW~WNCL\.DO NA. 88 3:3 7\0 DE 
10 DE JANEIRO DE l füll 

O §r. }}i:eira d e Va,<;;concel• 
los - St'. Pl'osirlonte, Sr;; . me111!:; 1·os elo 
Congresso, compt'ehendo quanto ó dill1d l 
nest :i momento a minlrn. po siçi.Lo mHt td
btina. Dep::i i;; Lla rejeição 1'1e Llo ns t\lqnerimon· 
tos ele e1icenamento, elos qu te< , um ac:ib.t de 
sel' votado, se mo atlgut'a qne, pelo menos , 
tfma g-ran:de parto de 111 8.a S coll eg-as se acha. 
com o e.spieito lit·cdisposto a nii'.i peesltll' a t,., 
t :'nçã;o (iicio cipQiwlos) á cliscpssfi.o da nn loria; 
qué. ainda niio f'Ji encen'<1cl~t ... 

o Src Ju.'TiNUso DE SEtWA - Signi fkt o 
con ti'ario. ( A.poiad o.; .) 

o Sri. l\·hmA n:~ VA<>CJ:XCELLos - ..• o a sim, 
terei ele onfrnnt;w com <1. mil. vont n·le 11C's3e.;; 
c.1!!3g-as, po1' uin facto _que, afin·l. l •lo c1ntns, 
não deve ser lançil.elo á minllct respo 11srtbi
licl;1de. 

B:m1 S'.l i, Sl'3. do 0ongros3o, que· nii.o rl evo 
tet' a prot~nçi'ío de impo1'-m 1 í1 vossa ntlon
çiio ; mas a mioha. qu .t iuti le de repr0:>e 11-
tant0 deste p-aiz> e principalmeate de repre-
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'se ti vessemos p~r fim, creanclo 0 go':'erno 

federativo organisar ou rnaut~r ª- t:n~dacle 
material, ' eu diria, que qun:s1 nao . tm'.1~~ 
mos necessidade de passar ela mooarchH1 p,11Lt 
a republica feder~tiva. . . . ., , 

e11t<tnfo do estado de Pernambuco, na occasião 
em que se trata de decidir elo nosso futuro, 

· me clarii~tot.la a força necessaria, para que 
sa.iba coltocar-me sempre na ·aaura do meu 
dever, ni'ío hesitando um só ·momento, i1em 
deaute de um pronuuciam.euto ,que, p:irven
tura, me seja des li1voravel, nem recuando 
mesmo dea nte elos justos receios que a f'ra
quesa ela minha palavra (mio apoiaclos) possa 
em mim determinar. 

O capitulo, que se occupa da orga1üsação 
t1os eotaclo~, ele certo merece , ela p<trte' do 
Congresso, a hornem1gem que a maioria elelle . 
a.caba ele render-lhe, rejeitando nesta sessã:o 
dons requerimentos de encerramento da dis-
cussão . · 

Senhores, quando se trata da orgauisa.ção 
ilos estádos, e, portanto, deassegurar ·a reu li-

-' sação da maior das aspirações do povo bt·azi
foiro, que se e:ffectuou a 15 de novembro de 
1889, éjusto que este Congresso, por uma 
votação, como a que acaba ele veriticar-se, 
·affirme a todo o paiz qui< elle sabe dar toda 
:1 importancia, todo o valor, ns questões que 
ft nteressa.m á patria (muito be~i), Bm momen
to3 tão difficeis, como os quc;i ,átravessamós. 

Bem sei, .sr. presidente, que ., é q'u.asi 
um vicio inhe1;ente a 'nôs brazileiros (perrriit-
1tam-rne que assim me pronuucie, porque. sou 
ílJ razi leira e entendo que o melhor sei•viço 
que um brazileiro pórle prestar a S(JU povo 
não é lisongear suas 'paixões, exagerar sqas 
boas q na.l'idades, ein tar smis glorias, mas 
apJntnr seus defeitos e criticar seus erro~, 
porqne dahi vem salut,1r lição); sei, repito, . 
q11e é tttl vez um Cclracteri'otico do lir<tzileiro o 
co.;tume ele quetirar armas e envidar todas as 
forças em prol da conquista de uma ideia, e 
r eali;mcht esta, alcançttrlos os louros tia vic
torh, como que aLlormecer á sombra delles·,' 
entibiM a acção e lleix:,1r enervitr aquella 
g1•;1ode activiclacle qne os faz ia fortes na pro
paganda e os guia,va ao camp0 do combate. 

~ ' só assim explico este pheJ1omeno, que a 
11inguem deve ter esca1h do, de espirito3 su':' 
I1eriores qne ta.nto tr,tballiararn pela reáli !. 
sação da federação, Illt qmd viam · a unica 
sa lvaçio elas provincias, mo5trarem-se hoje 

.indilfel'entes á consagração legal e praticf1 
.cle~sa IJelht ~ooq usta, co mo si bastasse tel-a 
foi to pelei revolução e não devessem continuar 
a lutar pela sua completa implantaçã9 em 
nosstt lei constitucional. 

Deve.mos, entl'etanto, convencer-nos de 
que no~sos esforços são ainda necessarios e a 

· meu ver eleve merecer a maior attençào 'ª 
. rnnteritt ela organisação dos estados, ora em 

discns>ão. 
Q 1auclo, Sr . presiclento, se penetra neste 

iwojecto ele Constituição e se percorre, por 
assim dize r, a estrada que a revolução de 15 
de novembro abi;iu ao futuro cio Brazil, expe
rimenta-se a mesma impressão do viandante, 
<JL18, enveredando pelas florestas seculc\res do 
.uosso paiz, encontra de espaço em espaçà, de 
.distanch em distancia, certos pontos ele uma 

_ grandiosa perspectiva, eín. que a · magestade 
([[t, natureza o detêm contemplativo e exta
clico eleante ele extraol'din?.rias bellezas, que 
não se descortinam em outl'OS lagares; assim , 
aque lle que estm1a este projecto de Consti
tuição é obrigado a demorar a sua attenção 
sobra certos capítulos como que maravilhado 
pclr~ extraorcUnaria irnportancia ele seus 

. as3urn plos. · 
Eutrll e'lses capitulo.:; enup1el'o o que . 

1 r~ ht ela organisação elos estados, e o que se 
o:cu pa eh orgaoisação elos municipios, bem 
corno elevo enumerar o qne estatue a repu
IJli c;i, feclerati va corno a forma de goveruo çlo 
llra>::iJ, 

' miniculo ele, luz, de energia e de esforço; 
p_ara a consolidação da gTande obra de _nossa 
organisação pqlitica, cõntribuintlo para que 
ella sa~t.bfaça as nossas legitimas aspirÇJ.ções. · 

Sou dos que eutenclem ,q,üe a organisação 
federativa -dns estados era, por assim dizer, 
o escopo da pr-op~gand!l, republicana e que o 
dever ·c1éste Congresso, eleito pela nação, _si 
não , .e_ a real·jsaçã,o desse pensa.J!l(311to por 
tel-o realis;1do_ ·a revolução, é. a ço.nsa.gra
ção legal da obra dessa mesma revolúçã9, mas 
ele modo que r;eja, olla a: 111)1.is pedeib, di;isàp
parecendo, 03 embaraços, as clesco.n1ianças e 
as limitaçÇies, que resu~tam _do . project.o em 
djS_CUS§àO . . . , 

Pe.hso que a emenrla . app1'.ovada pela 
commissão dos 21, no sentido 'ela efüilinação 
dos 'ditferente1:1 pamg:raphos ' do art. 62,' (jU0 
impõem indebitas restricções á organisação 
dos estado3, de\re ser unai.J.imemente acceita 
por este Congresso. ' · · 
· E' para lamentar, senhores, que .os ho1nens 

da revolução, urna vez de posse cto governo, 
uão tivessem escapado ao clefei.to que se nota 
geralnwnte ent.re .os nossos !10rneos pub.licos, 
,qual S6ja o de, tniui . v<:iz galg~hdo· o, poder, 
proqurarem,_ por · ;issih1 ·.cti'z(lr, .. encqrtar . os 
pássos·com que a · elle chegilrarr~ . e deixarem 
de affit;mar por seus ac_tds toçla ti, ~xt<:insão de 
suas çloutrin~s,' começa·ndó ·a de~confiar do 
prb·prio povo, p6r quem ·e para 'quem t.raba
lh"'vam, e vendo_ um grau.de perigo.· .na rca~ 
lisação das g1'andes conqüistas e«Ius granctes 
reformas com que lhes aéçmav(\m. 
- Estranhei ·que o proj8çto .. de Consti,tuição 
apresentado pêlo go:,rerno ti_vesse accei tado 
as 1ímitaç6es que . e'stão .' nos .paragra phos 
·1°, 2°, 3°, 4° e 50 cio art. 6_2. 

.Meus _ senhores, o artigo da Constituição 
deve ser ·ci qtle se ço.ntêm ,nas palavras cio 
art'. 62, uma vez elirninadas as que a com.: 
mi~são manda retirar c\esse artigo. 

Desde qu'e na· ConstifuiÇào se tem la;nçado 
ns b'.tsesclo reg·imen_fecler>i.tivo e 'se t 31n_ C3-
rnentado-os di~eitos e as garantias que devem 
pértepcer á Uni~o, sendo, por outró lado, cb
limitad<t a espl10ea ele acção dos estados pot• 
meio ele restri ~ções .rasoa veis ·e .<iue estabele
cem a linha di vi$Ol'i"a entre o 'governo cen
tral e os governos locaes, me parece que tudo 
quanto pússar di8t.o, não será ffi>iis· do que 
uma nega:;ão cL1r1tlillo que -se procurou ·atlil'
mar, ~oq um[I, füigrante contraclicção com· o 
que fài cansa.grado no pri!neir0 titulo da 
Co.nstituição : "·· · 

O que é q1re pód3 pretender a União no 
re;ümen federativo _?- E' qne lhe sejam g·a
ranticlos "todos os .meios de vida ein relação 
aos serviçós, que são iodispensaveis para. a 
manutenção da· uniclàde nacional," sem a qual 
não ha governo feaerativo . . Desde, pois, qw;i 
a União se veja dotada com ós potteres e re-
cursos n<?cessar:os para ter um exercito e 
tfma armada, pc.ra sustentar a representa
.ção elo paiz no exterior, para ter as suas 
finanças independentes, levaotctnclo impostos 
para a satisfação claquelles serviços, e, bem 
a~sim para·mánter as relações ele dependen
cut entre os· estados' e o governo central, 
eleve éonsiderar satisfeitas as suas aspira
rações . Tucln o · que exceder dahi uão pócle 
deixar .. ele ser tomado como :um ataque ii 
liberdade, e á ·aittonomia, elos estados. 

$r. presidente, foi por compreheoder assim 
a federação; foi por eu.tender que era chega
da a occasiã.o de lançarmos as bµ'ses ·seguras 
da. autono~üa dus anUgas provinêias, por que 

A mouarch1a nao nos .legou a umdade, 
aquella unidade que sempre. tivemos em 
vista. A unidade que deseJamos , sen!10-
res não é a . upidacle puramente~ rnat~rrnl; 
po~que est~. só nos pódEl ·s,~r µada pela, c~n
tf'âlisação aclrninist1 ativa, e os ~hoques: cqu

.staptes entre os . inte~es::;es locaes e ,~ p1~ep~
tencia governamen~al levam:~10S ao . sanll· 
nhÓ tortuoso e fatal ela separaçao. A uq1darle 
que nos deve. preoccup,[l,r é ·a ~nid~_?e moral! 
aquella que resulta ,dq, ha::iiom~ de _todos os 
interesses e que se fortttica pela mdepen
deucia dps poderes locaes em sua esp~era ele 
acção: é esta _a: un_idacle que ; o ,.re~1men fe. 
deral póde e deve cementar. Ja tive. pcca
sião do dizer nesta tribuµil, Sr. pr~s1dente, 
que o erro em qne labora .grande . ~umero ,~e 
membros deste Congresso,em -relaçao a no,,~a 
organisação política,- consiste no ponto,. de 
vi::;ta exfr,-maclo em q.ue se colloca1~ m1s,yvo
curaodo attenclex exclusivamente aos .. 1o~e
résses dá União e estes Insurgem-se, por·.asstm 
dizer, co.ntra o, p_ra,prio pr)ó.cipfü, f13d~ra~i:yo e 
·poclem mesmo . . ser _chamado~ .d.e __ v.erdailen·.os 
sebastianist,as oil de separatistas . d1s[arça~os, 
porque conscientemente marc)mm de costas 
para a. centrlllis3ção mooarclnea ou . ~_repa• 
ram ~ sep::iraçã_o ; ao Pcisso q·ue ?utro3, c?m~ 

·que sentindo ainda . sang.rar-lhes as. fer1.~as 
fei tt1s pelas urzes elo carrnuho da mona~chia, 
<:) .por assirri d\zer 1 obstioa_dos pelos spffrn.n_en
to:; clus lutas quetiver.im de sustentar _~on~ra 
toi:los os abuso:; e viohi1ci<ts d.1 central1saçao,_ 
dominados ele adio contra o p·ouer·· éen trai, 
querem para os e;tacl0s a muxima_a"nlpll.tude 
ele attribu.ições, a, direcção de quas1 todos os 
inte1;esses, todas as garantias em finf.' Dést~ 
modo, Sr. pre~idente , t~dos e85~s. oraelnres, s1 
berri que segmodo cammhos . cl1íierent~s . ~~
contram-se em um mesmo ponto-a negaçao 
ela feder.lção-ji1sti!lcando · assim o · axioma 
ele riue os extremos se tocam. . 

Eu, pelo contrario, ~r. presi~,ente, p_rocuro 
collocar-me em um me10 termq, garantrnclo os 
intel'esses da União sem prej uclicar os inter
es~es elos· estados, garantiUilo os interesses d;is 
estados sem prejudicai' os interesses da· União. _ 

Nem me deixo arrastar complAtamsntepelas 
mngu is do passado, nem tambem me deixo 
deslumbrar pe)JJs sonhos de grandeza elo fu-
tmo. . . . , 

Procqro, portanto,. conciliar pm:~ todos os 
niodos os justos interesses da Un1ao qom os 
legitim.os interesse.s dos estados_, es\abe,Jécen~o 
a_ssin,1 tpcla a poss1 vel harmoma (\D tre L\llS e 
antros. 

Cómprehenclo, senhoras, que é io. accordo 
destes dous interesses que póde resultar pa1~a 
o Brazil, parn nossa cara patrht, ·unm _consti
tuição capaz de fundar e assegurar,, através 
ele todas as vicissitudes, a sua grandeza ru
tura. 

Procedendo de modo co1lti'ario, longe de 
presfarinos o sm·viço que a patria tem direito 
de esperar ele no~so pa trioti:?mo-, a deixaremos 
exp:ista a todos os perigos e comprometterernos 
a sua felicidade. . · 
· A historia ahi está cheiJ, . tle e.x@mplos 

semelhantes . 

E' justo , pois, t1ue ' 03 repl'esentantes ela 
nução brazileira · pt;ocm:em demomr sna at
.t orfqft.o sobre um dos pou tos capitaes cio pro
J cc \o Lle Com li Luíç,ão, .coJno é o q uo ora, so 

. Jí s·cut e . 
E' ·a i1é11as p·am farnant ar qtn seja tão fraca 

tanto susp1ravamos, dessa autonomia que se· 
tinha tornado uma aspiração, . póde-so dizer, 
unanime de todos os b1·asileiros, é po·r assim 
pensar que acredito que o Congresso inteiro, 
sem discrep;incia de um voto, .não terá du
vida em cortar essas limitações, a que hQ. 
pouco rne referi, atlirmando essa autonomia, 
qu.e longé de ser um attenfaélo ·contrit a 

.unidade-nacional, cl, ao contrariá, um. dos me
lhores ai.'gu1pentos a · -faver dessa mesma 

Quem, como este Congros.so, melllor. elo que 
eu, conhece a hbtoria dos Est:idos Uüidos <la 
Amarica elo Norte ; quem,. tem e.studado a 
sua co.nstituição e as p~ases por que ·passou a 
sua elaboração, sabe p3rfoitamente,como clizqm 
illustr"dos publici;tas, que aquella consti t'~li· 
ção, é, por assim dizer, do primeil'o ao ultimo 
artigo uma serie de sacrificios de opiniões c;in
contrarlas, um penoso resultado de transac· 
Ç?es entl'e aspiraçõ3S divergentes, que; si não 

· tivessem cheg'ado a esta, conciliaçã.o, teriam 
bul'lado a grap.de obra da revolução d11 Ame-
rica. do Norte. (~pai.adas.)" ' . 

_ a voz daqnelle que ne:,te . momento se dirige 
ao Congi-esso (nao apoi,wlos,) e·qt1e seja . de 
tocl as. a menos. a uto~'iS<.td it (nc'lo apoiaclos,) a 
pala·vra do representante d"' naÇão que. a·gçira 

. .• occup11 a t1'ilwna . . Col1)o qµer que s·eJ'' • po
·;"'- ·-~rév~, .e;3S.tl! . . pç_;;l_avra_ be.J:u. póg~J1•az·q:r t~in ad-

unidade. · 

Não nos i1l udamos,· Sr. presid!>nte, qom es ta 
pnlavra nnitlc1de. que encerra nina grande as
piração, 1.rias que deve ··ser bem est udada, 
pcu-a ser bem co·mprnheuclida· e não : serm~s 

: l()y11qó~ .-'1/)~rr9 .. µ~ vota~â(fde~ta. Gau:stituição, 

Ora, si nós, além das razões theodc:S. e das 
razões qúe eh~ marei de bom senso, temos 
a expel'iencia de outro~ povos, porque' ÍÍão 
nos havemos de aproveüar clatla, p:'.i r.n; qne 
seg111qdo o ~esmo ~am 1 qh(),;;. en~bor<t "''lPH· 
ca~do epsas lict9ões ao llOSSÕ meio1 á~ uo~13,<tS 
' -.~ . . . .. .. . ··• . --· . ' .. ·~ ·;~ :~~· -s._ . ~ ' -.~ ~ .. . . ', ., 

,1 
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ciecumstanéi·as ,;'adaptafido ... as a0 _posso .carac- llos,·21 -estudaram este projecto, procurando o Sa. JusTINI-A.No. S,i;:1w.A .. ,...... A verificação 
· ter, á:s nossas aspiraç.õe.s, possamos chegar ao . corrig~r-lhe os. erros e retocal.,.o naquelles dos ·poderes tornar-s{l-hia impossive\. _ 
·grande res\iltado a que chegou aquella pontos que julgaram clefeituosps. Depois en- o 8a.~M@IRA. DE VASC.ONCELL'os-V1, na•) ha 
)1ação ~ · _ , ten.di que devia suj eitar a ª 'preciação do Con~ muitos cliás, q.1i.e n_e.sta as.;embka votou-se 

Acredito que havemos de chegai'. a este gressJ alg umas emendas que ten,dem ao mes- não só a dmi.lid .cde da magistrat~_ra, ·como 
g>l'ande · clesicle_rcit-uin ; · ninguem me <tira mo tim, e para ell its peço a ·attenção dos. melll.f tambem a dua'liclade do direito •.. · 
Çlo peito esta aléntadoro, esperanç't de que o illustres collegas , embora m·1ito, me r.ese estar O SR. JosÊ HYGINo E OUTROS SENHORES -A 
Beasil ha de Eet· tão gr,mde nn, Amerlca ·do . abusando ,de SUi:l;, genepos!clac[.e (n(to apo(aclos), .. diver;;idadê. ' 

, · '·S~1, ·f!u.1nto é grande a União Americana na quando, entretanto, yejo._ que . a tenriencia é . ·o SR.MEIRA DE V,-1.sdoNcEJ,tos- ... a diver~ 
.1:\merirn elo Norté., (il:liiità bem.) - µara o-encerrame.nto ela cli$CL1ssã1J. (Nao apoia- sida.de, sim, di~se « mal . . Procm·ou-se d~r c:t 
·~- Nu\ro~mi;i . desta_ gr..1ncle esperanç;;i., e direi . elos.) - . · cada um dos e·stadós ~L faculdade de legislar 

··.ID<~is ao ·Congresso que ·vejo reoorvado . ao - Não .o cligo q.ue sej.11 ela maioria, mas é de sobre o seu direito privado e, portEtnto, de 
Çoí1 tinepte americàno ' um futuro · gmc11- .grande parte • do3 membros do CongPesso; e orga,qisar um colligo cnmmercia.l, um codigo 
di'Oso. Basta que um.só do3 meus nobres collegas SE) _civil e' um codigo criminal. ·· . 

Á i\.;1nericn.. ha·cle ser . um il11menso foco ,de sinta incommodaclo com a . minha - presença · 'J.<:u,. t}ieus .senhores, mio posso ser Ruspetto 
, fiberd.ade q,ue _ha .de illuminar o . .mun.do., con- para eu ter pressa em çleixar a.. tribuna. . . de cebtralisador. Si não sou d<.1guelle~ que 
: verte.ndo .. todos os . poyo~ ao. g.oyenio .· (.[e , si Peço aos meus nobres collega.s. que. se cl1- procuram favorecer , as prelençõ~~· ex.a.gera-
ll!e&mos. e a .uma :vosta feder.ação. gnem attender para e·sta emenda, que pa~rn das dos estados, porque, como Jª disse, a. 

'. :ACI'.edito .. no aclyento da i:ap.LlOlica .. uni- . a ler: (l6) -mj:nha. a~piração é conciliar tanto qua.nto . pos-
. vei·sal s ~m embà.rgo .de me teJ'eJ.l). p.or l\(o: <~ Art.: G4 .. E' fücultado .aos _estados: .si·vel ascon.veniencias eioteresses dos estados 
.pi5ta . · · · . com as conveniencias e iGteresses da União, e 

· '. .'.f.ncTu .parece .annunçiar que. e\la. foi fadada § 1° Celrbrnr ·entre si ajust.es e conven.ções· .e3ta deve .. sei· a. posiçãó de. todos os· amigos-da 
. ~uara esta obrµ, g)igantesca e collossal . .-(Muito sem caracter volitico, r.esp~ttaclas as cltspu- p.atria, de tod9s aq.uelles que querem. ·um· go-

- . -b~m· .. ) , · sLções desta Constituição. . vemo estav(!I, um governo ve1:çlade1ramepte 
Ora, · ·e~tabekêicl,~s essas premisSl\S, p'lr- « § 2. 0 Regular o processo e· as coi1dições ·da a,duptaclo ás nece.ssidades. elo pa1z .e uH1a con-: 

gunto-v.os'~i não é justo que tiffastemos do eleição, t.a.nto ele se\1s re·pwisentantes Das ar;- stituição capaz de dar-nos, este govet•no., to
. n.QsSQ espiri.to vãos receios, que percamqs- o s·euibléas· legislaüvas loca~s ·. e·. no Congresso d:wia, sou particlariq de .um, fedefali_smo .l_argo 
··t\ln1or .. füt liberclade ;· pm·q ue ouço dizer e . n.ãõ N:icional,corno de seus g·ov.ernador.es· e quaes- e com!Jleto e da maiS;·~ :am pia aut'oamma dos 
· r:~ras :vezes ténho lid6 tambem .. que mno .. povo quer ' üutros de . seus · fllnccionarios eleéti~ estados. 
não :deve. adaptar a · si · certas institutçcres -v.os", ficando salvo ao Cougre-sso mencionndo o ·· pois bem, eu, que .assim ·penso, confes.so 
senão quando se acha prepar;ido jiai·a. a libcr··· direito de alterar o processo estabelecido no · francamente aos mens collegas, que en h·1s
d:lde. · quB' disser respeito i\ eleição ele seus mem- .teci; ·quando vi que este cciugresso .. v?tou a 
. -Mas;. s9nhor'eS1. é01110 $} pt'é[ni\t tim povo bros. multi'plicidade ou a ·diversidade do ~1.re1t<_> e a 
J'la.r~ a liberdade sillão praticando-a ; sinão en- · S( Art. 65, Os poderes ou .direft05 que ·pel~ dmüidat.le eh magbtratura, que alrus recC!- , 
~a!tthdo-a, · sii:ião· meorrendo nos erros a· gu(l pt'e3ente· ConstiWiÇão não· 'são ·cteh;15'.ado!! a nheço ser mera coo.sequencia daquelh p1·1--

. e&ta ·s·ujeita toda a sociertadei que é urrí ·corn:.. União ou nea-ados aos estudos· s0· consideram meim disposição . 
. · _posto d.e .homens, e desde qrte o homem é fal- . reserv:r do::J aº estes ott <10 povo,. não podendo 0 :S.R. JosÉ HYGINo-E' des'u1iii;<tdor ! 

_ - livel; po.1 tihto füt·liveI deve ter a soei "daile? ser dadu á mesma. Constitttiçã0· int'el'f.11'etaçâ·J 
·f;;t .quize.rmo!l es.perar 0 preparo dos povos alguma, que prejudií1tie os direito;; e poderes O Sti, Esr1R1To SANTo-L>to irnp~rta. eles· 

. . · lJfr.lW a acbptação ·das reform;1S sociaes e sJ · d~s ·mesmos esh\dos. >l - conllec1n• a ·-lei ela ilistoria. E :fo outros 
· ·· q1üzermos .acln1itti1"qlte setn esse preptti'O'l~llas Portanto não fuço 'mais- do que vit' em apcirÚs.) 

nãci elevem ter leigar, teremos negãdo tochL a ·· auxi!ÍÇ/ do IJroµ-i'io atffor·: da · Const.ituiçfü:, ti- 0 SR. ME IRA DE y;~scoNCELLos-:-E' v:r.rcl11de, 
liberdade ao 1fovo; teremos préelamatlo o rs- ràndo aos e~ta.clos o d1re1to da m.tervir em · isto importei maiJ alguma cous~; isto rn1porta. 
tacionarismo chinez. Si a~l!liin.fosse , nuB·ainda c_pnvençõês inté1·nacioilL1e:'1 · otYoutl'as d~ na- (permittim-m~ a, fl'<tnquez'.1-) ~ 1 lt11 ele verda
hoj e· ·serlàmos um paiz de escrn.·Yos ; não te- tureza. politica,de onde po~em res~ltar grau:. üeira orientaça,o rnt oro-amsaçao do governo 

· riamns ·esta brilhante· conqubta .da ex·tincção eles embaraços para a. U nü'Lo, e dern:an t.l o-lhes f .1 1. 0 

d d , . t d"• •t , d e . U" n "e" CJU~ ecera lVO. - d ·a escravi ão em ·nossa patria: cApofoilos.) somen e o ne1 _o e ,az~r c? ~º.- ç.,,,, ."' Isso importa não exn.cta compreltensao a 
· · Tpdos vós~ 1beis o gué custou· de··sacrificios · e_ntendam com a~sumpto que· nao seJa poh- fórma de governo que nós pro'.lUTamo:; orga· 
.aos grailtles. apostolos»ctnt a.boliçãô essa g·pancle.· · t1c0 j · 

~ ' · • · '° · : · · t ntS'.ll' . .refQl'ma ·social no Brazil : · ( 1l1Joiados .) - Mas,co:110 a s1mple3 <i:exprn3sfo sem cwac or• · · ~ . . 
b . 1· ' d . . d ··1 ··1 . .-1 '- "d u e R"PRE'"I~'I ' 'N'rE - Esta.enganado. Vós em sa:Q.eis que· os p-rimeiros que t iveram po 1t1cOll ·PO' eria mn a. e ar qg'<ti' a e 11\'1 as ,; .u uH.. "' ·~"' ' ·-"! · , de ue 

·· a ous"1dia e a. . cül'age1Yf patriOticá de di'.zer ao p~rque vejo que .Podem hav.era:ssumptos ,. q.L1El, · E' ,JllStamente porqL~e. s~ com~10J1e1\ doqdl1 
·se u· paiz e · acYmLmdo, que · o .Brasil precisava . nao sendo propriamente de ça;racter' ·pol1ticoi ~i~s!111 ::;e procede .. A razao es l.~ · 0 u 
ht\' ai; .da facà da. sua. d vilisaçãô aqúella ·i.Jo·lo:t, desde que, pela 1iropria: Cotistittíição, ~ossem · maioi'Lt, . 

·'. que o tornava. quusi ' repugnante ao 1i'.lunc10 objecto , ~e Hber~ude dos. : estajl1;d pp:r\1.;cpn~ . o 'Sit Miún.A .DE VASCQNC!<JLLOS-MM . col-' 
ciyifülldo, forari:i cóbértos ·de opprobío \ -ie ~ractos e ~ofivemos,porlerulm t).'l~er 9snresn1os · legw n~a ' levai'a a rnai minba franqueza, _ 
doestós, .de maldição ; (Apoiados.) E · dlWó .ale 1.occ~'.Yº2l113nt.çs, en:ençl i. ~ue d~;VI\t f~ze,~'/3Sla ~porque ºp.13di . li~i1Q'.1. pa~a; um~r .c1eHa. · Releve, 
djzel~o , liJgun~ -pagar-irri a SUC1 ;hudacia, ' ·côm a. 1est1~cçao, ~tz.et~do. observada" as d1spOSIÇÕ9íl portn.nto"· ~ l1Ut1hà fllSl&tencia. ·, 

· propria 'vida·; ·(Muitos . apoiciclos.) desta Constttmçao, . . . . . .. · _ .ú: b ,' ·:'. ·-.. ~o ' nrimeil'o a :render . a ma1;:: 
· 1'cmos as mais robl1stas ·prov'as· désh\ ver- .. No §.· 2° procal'o, ~iüio .~seJ ·: .. sj '-deveria i 111

, ora · seJ<1' .i ' • .. ...:.·._:i lustração daqueHes 
·ctade. · dizei' reivindicc.w, .mas, :peJo meri9s, érear pti.r11 8. ncera homena~e.m a ···:- ~ ,; :-oue acabo de 

O SR; AtMEIDA PERNÁMBVco ·- Tem·· sido os ·esta~os. o cJ1re1t? .:J.e ~·egular- o -processo e 9ue v.;ita~am pel<is ~!~posiçõ3· ; · - . 
01

;: _negada 
assim: em todas·'ii:s ilações. as coµdições de ele1çao: p~~ra. : os seus "repre'- impu,,.na.r '. .n.en1 P-0.r ·1.~~0 .111?_ póde 3 '. 

0 
· · m~_.,, 

· o ·SR.. ·MemA 'DE V'liscoN°dELLOS -' Istõ ·vem · -sentantes, quer nas suas · assemblé1s_. lo.caos', · ª l_ib~r~ade. de. ptQIHJJClar .rne ?~2t de tae~ 
em a'fJOio do que estou él+ze-!11.lo. A-· sociedarle quer na as~1 ~mbléa federal,_ bem éomo -pai·a p~mcip,i_l~en!e d~sde. QU\'l .. a. votuçao 
não passa enl sua viela, collecti va de t1111 ver- os seus gov .. i•nuclores. disposiçov~ nao ~·n_ defi.mti Yª· .. : _ 
dadeiro organismo, que se póde comp·arar-coq'i U~I SR. REPRESE!JT..AN'.I'E-:-" Pe~.felt.ainrnte. · n,eve-se a~mitt~r ª n1als . l~,r~a disc~ss:i~; 
o·mgunJsmo humano; isto é, b f>i'opi'.io hometil o SR;J03-r1NIAl'<O SERPA-Na primeira rarte P,orque da. di.cuss.a,o d~ve sah.ir ªluz, e po rl 
cle ·que ella se cónrpõe. pérfeibmeote de ·accordo • iia ·seo-únda e im- ~ei' q?e essas grnndes . ll.Lu~traçõos r;apflZl':l::!' e 

A sociedtide njl inl'ancia dá os si311s primeiro3 · JJOSsiv~l à stistentà~ão ·dá él~iitrina~ . ' . illunu,n~r 0 · mun~o,aproveitem ~,f . ~gnlli:;t de 
pns30.; incertos e vacilantes; e lia tl'ope'ça., O Sa. MEmA DE VAscox.cELL03 - Bem· um P.:l nlam.po, cm::º eu, que _ lhe,, alumia O 
cnhe,.apreüde.á·cust'.1 dos sens-propl'ios erros peço ao meu nobre colie'o-P,- q:ue me 0~1ç ~1. 1 camrnl~o, pelo qmi~ c~~vem envereda~· · 
e fraquezas; e · só.,depois .:de . i1nmeosos soffr'i- -Sr. presidente, es t.ailli?po~i\;i[i9, a tneu yel', Nem ser\a i3so .cxtrn:àrclim.irio, nem pflra. 

. · .men to~. ü~ grandes saeeificios e· de ter passado nâo póJe ser i1TI,pug ni1éfa e' múito· menos re- nclmirJ.r, emb·ora tanto eu, com> vós. sai-ba:mos 
por tofas.-as si.ttiaçõ3s ·as •vezes até cle~astro- pellida por aquelles que ;desta. tóbuiia. teem que se d1wo suppor a rnziio da parté dos 
sas, é que- cons'egue ma:rchar com segueança, . trabal ~mdo, pelejado 'm()smo p.ela maxiina. au ~ tiome.1.s, illu~trado_s cont1:::i; <?_S qu~ o não são. e 
desfructar. ·Lirh ··certo · bem-estar e cl1 ·g•ar' á, · tononirn dos estadbs, procu!'anclo até. algu.ns que, tto menns', p.w conv.enç<>o socu.l, a. proprw. 
eo1,1q.uista. de um p1trimonio, que se chan1a batalhaclol'es da causa.·'democratica .levar Uo · sabedoria está. cum o maior numero, com as 
ciül!st1çii.o. Não pollemos ser di'ffet•enle:; dos · longe as suas aspirações que não se teem de- m liorias. 

: o.utros 1jovos, ·pefo que o ·que disse um grande tido, siqner, no proposito · ae con.secuçü.n de Vó3, que me ouvis, vó3, sobretudo, melhor-
poeta latino em 1'efação ao hortie1i:J, é perfei- uma autonomia l~l'ga; · inas teem. ido.ao ponto do que eu, conheceis núis .. de um facto que 
tuh1érite ·app'licavel c:t sociedude : «Homo swn de querer pum os e.:;taclos unn; verdadeil'i 1103 ap9nta - a histot'ia. de g'randes .homens, 

·M i1ihit húmdmrní a me alien'.tm piito'.» ·· sobet'ania. dê philosophos ele . talento extra'oedioario, ver-
. Es·sê cônceito do cómico latino enceri.'a uma. Pois, meus . senhol'es, qua1Y,l9 .vejo · qu e' r.ladeiros genios, . que · .uma· vez · arrancados 

.. pú)funcl::i.: ' vérdade. Qi.iaiquer sóciecla:cle póde ·se procm:a levai'. tt\q .ló}l,ge a asp.ira:;ã.o' do3 desses e_spaços sem tjm ela sciencia, onqe po-
... tliz(n'~:~ sou üma· sóciedide hu1naua, .e por est<tçlos, que .se pretende âotlll-os de insti- derianr gyeai- muito bem, como verd'adeiros 
. . :col.'iseq:Ue.ticia nãó deve ~er-mé estranl'lci, o que tuições tão livres e· que'·se. procura dar-lhe9 astl'QS de primeipa gràndeza,, ' cl!'.pazes de il"'.'. 

se passa nas outras .sociedades. até úma sóbe1,.ania,'niio sei, não éor\1pÍ'.ehendo, luminar o univet'So, e ~razidos a' este mm~40 
· No propo2ito, que· me ·troilxe a tribil'i:ta, ele ·come e que se. qneita · 1•agalea'1~.,.lh1"s . o direito pratico, ao.mundo c1a,· rea:lidad~, ahi se acl~~· 
cliseútir ::i org~riisação ' dos est 'ldos,' pi"incipiei dé 'r egular as condições .e o proce8.so da. e lei- riam deslocados, tocando o chao em qu • pisa 

· '. pot' acée1tal' a eme1ida ela oómmissão que rende ção, não só em rolaçãq ·áquelles que. elevem a g·eneralldade dos homens, a quasi totulidade 
. digna· hoinenagem atis princípios; e é a, vereia• represental-os no Congros ;o. ,Nacioria.l .e .. nas dos .cidadãos. 
··deirá prova da·atteOção, da'sabedoria mesmo; 'su"t\S as:oemblêas J:qcaes, como tâmbeúrem :L:e• : V.ós Swbeis. qu~ esses talento:;; tirados da .. 

· -çow ~iro "Oll 'lUwt.,eii· wemb~oll clíl.i coaj~i~ó laç(\o ~oi; seu~ ~õ'v'~l'JJ.í!idor®:~ · · · qqe~·líii -va~t~cla-e e~ c~11e .poqe•·~~ pre~lle; 



, :;ci'a·missito e obrigados a essa 11'.l veg~ção terra 
!1·· terra, que é a verdadeira. sit\taÇ~o dq legis-_ 
lador, .tlesvairam, mo;;tram-se muitas vezeê 
abaixo das m<1iores.mediocrjdatles que tenham . 
se11~0 cornmum. · , 

·E·n-, 17-92 na Fl'aaça, em consecjuencia da
queHa gra ncliosêt revoli1ção qmi, corno be~ 
di~ urn illüstre escript'or, · Spu~lpr, não foi 
~lll11L Simples revolução c1n, pafria ft'<lllCeza, 
inas uma revolução de to:la a humanidade, os 
revolucion:1rios que entendiam· que a socie:
da1l(.) era como urna esta.tua que o arlis~[\ tira 
d:t·'niadeira inform3 ou cl.0 marmore tosce e 
i) r1úo, romperam com todo o pa~saclo e.qui
zeeún. ]nssar .sob1:e elle uma esponja para 
:fazerem tu.:lo de novo. 
;'"f!~oi àssim q.u·e E:lleil ifroi::uí.•aram destr~ir 

· turlo qun.nto era obra . ele seculos de ex
'P.~~',L~n~ia, ~m .mate]j~ de inst,i'u,cç~o pub_lica, 

- sem d1stmgrnr o que ern bom .elo que e~a 
. nt~o , e, de facto, acabaram com tod::i.s as Ul{l : 

v.er.-;iuacles, extinguiram quinben tos e . .tarno3 
cóUe_gios.: de ensino ·secu~d<irj o , ·emflm, al;Jo_
liram tuç,lo, pal'<t -que, na pbrase da, 1103sa 
vel'IJ:a Ol'cle'uação, nµ_o ficasse !11el110l'ia de se-
lll_el11aiJte5 imtltqições. · . . , , . . 

D'J pois disto, confiu,1'a111 :ic. C~nd.orce t, M:· 
i ·ati-3;·rn, L1kn,nal e outros a Jl11ssao ~le orgam
sarnm um nove pia.no de jnstpucção public-1 
para a nâç-.ão fran:ceza ; e ·o que [tcon tecei.'. ~ 
/\obra rle;ses .grandes homens, que. pareCJa 
um conjuucto ele perf Pições, fo i urqa_ cousa 
inappl ica vel ao pnvo e qirn teve de c.abn• por 

·só ter tido em vista priucipios theor1cos. e ab· 
.sqlqto>, _q.ue aquelles homeps quiz~1'a111 lrap~
po.rt;:fn tiara uma ubra, que- devm sei' m:11s 

-J?l'ilt'._ca llu .que cspeculntiv~. __ . . . 
. ; ::Vós sabeis que alguns p\}tlosnphos, e .. cre10 
· rfua· entre estes Rousseau e LockA(são leituras 
c~e · ,m~u.s . ternpoJ a,ca,clemicos, qµe .~e ~ist~n · · 
ciMn e. perde: u ~m um,. passado J!'" · .rern.o~o, 

· j1elo_.qile, ten!10 -d~llas , a;ponas ren11111~c~ncw.s 
Jong1nquas) toram epca1Tegados.ae f.Lzer "cou-

, ·::;u(ui ~ões políticas. ·Rousséa-ú foi ~ncarregado 
·de,fa:zer uma constituição, não s·ei. si para 

· d duebra qu ., .. ,_ . ... _ . 
. U~í Sn.. REPRÉSENTAxrn- Parit ·a CorseB·a. 
_-O.SR, :tvlEIRA-DE V.ASCO NCinLLOS~ •• , P!ÍÍ'<~ · 
a· c;ortiega., e Loclrn Toi Pi1ca1Tt1g·ado de, f,1zer 
oúll'a _para a Ci.tl'olina. Vós sabeis o 911e -esses 
:miba.lhos foram; talvez vlite·s~em tneno') d0 
que . um P'.'ºj.ecto de 9on~tituição que eu · vos 
potleqSC . aq,m aprêsent,1r. E porque~ ~orque 
·esses Jromens entendiam ·que nrn1J, someelacle 
. )Jój].e . serg·o~·ernada por sy~temas, e qur;i ·o 

.legi~l aclor fat- ·ag· imtituiç_õcs.- qe wn pqvo, 
"coíno o artista tir'a cl:o 0 m_armore ou da ma
-deir'a ã maiS.Â?erftí estatna. ,- que extasia a 
·tiw1n:anidà;cfér1ue a ~oútem pla. · 

: ,..~ 'N'~. 0 'Íegislador deve ser antes um 110-
'._...,... ·m~n1 · pra1icli,um homem que alli e os conlwci-
. · n1eütos indi,penrnveis para l1 vida, ao bom 

senso e à experiencia elos negocios, sem se 
preoécupar de tlieQrim; .. , 

. . O Sito A~~~R,Wo Lo130 - Somos Jlraticos ; 
· fomos os J,rnméu{ do elire.ito. 

· .Q $R.. ]\1EIR;I. .DE V,UCO?~:'cELL0$- ••• pnr
. qilo,· toda a .. vez q1rn el.le assim ni~o . for , ou 
seguir outro, caminho, ~e$viar-se-ha, com 
çertezt<, do ~eu intu,ito e q seu. trabalho será 
ili usorio. 

Esses homens podem -serv ir para l'etear o 
êampo cfa civilis"ção": ·sii.e-, por as~_; m · di z'er, 
os caminhei 1·os d-o ·p1iogresso; os clesht'<Wt(do.
res rio caminho da scienci-t, e carno taes são 
ut.ilissiniàs a esta ou àquella, so .. ,üeclade, onde 
a aclo1~ção êriteriosa ·e não · systematica -de 
stir.s doutrinas prff.luz os mais !Jenefi;ios r e
sultados ; . si, .porém,.-eUes ·sahenl desse ·papsl, 
col locam-se aba,ir.rn- elos holnens úiais · rne
diocres. · 

·Portanto senlí:ores 'nio é ctê aàiilirâi· que 
eu t.enha_ a' aÜ.da8.ía-- cf~ ~'sfaí· át1ui Cí-iticalldo . 
as c!uas dispos~çõe:~. · . . - _ 
.. unrA. voz.~ MuitQ çora.petonJomente. 

- Entendo qup . que'm ·votou __ a /a-vor · âessas . Q SR . SEAnrtÃ-Pàr;i,- os repre3elitaiites d' 
dil.as disposiçpes; . ou uã? prestou a dev·idà nação.> 1 ' 

attençào ao à~1lumpto .•. · _o Sn.. MEIRA DE . VAsço~cELLOS- Penso 
o -s-n. , JUSTINIANO SE&PA - Nito apoiado, que a objeci;ão de V. Ex. não pi'ü'éede · . 

nesta parte. · o sn.. SEA)3 RA --Deanté · clo3 principies de 
o SR. MEIRA DE . VAsOONCELLOS ·- Per- V. Ex. procecl~ . 

dão ... ou não se.achava perfeitamente orien'- . o S!Í. 11EiRA DE v,~sc;ii·Ú;ÊÜos __.:Primeiro 
tadó SOU!'d a fómn ele g'overno que procura- CJU3 tudo e~te assumpto,, que e11fencl~ C?m .o 
mos estabc;ileçer, ou.então, procurou disfürçu', processo eleitora l e con1lições . cte eleg1b1 l!
no' própns.lto o:;tensiv.o ou aparente de que- da[le em these, pói:Ierlá _adtnittil.' a excerçao
rc1' fundar -uma federação, o de _pl'eparar o · éonsi'_gnacia na consfüÍiição dó~ Estc~do~ ~mdos 
caminho pacra a separ(\ção, ou _pelo_ menos da .Amarica: elo _Nort~, peta, 91rnl e_ cl1~eit-o da 
pa~a uma conf~dei'açlio. (Apoiados) · . tJnião eiigir . cj1ie ·º" eléitor~s da. ca~'!lªr'.L}os 

AqueÍlas di,sposiçõ:is co.mo que ·l).OS. vi~M t'eprésepLi9tesJ~nl1aJn q~ me~m?~ r~ qui~itos 
toi'D<1r, est l'angeiro3 na noss:i. proprH p.atna. cios· eleitores eh~ cam;;r~ m_a1s n.umerosa ?o 
( A.poiacl'Qs .) porler ]f\gb lati vo d P. ~s~ad:o. Co1p. essa re~t;·1c~ 

- ção 0 direito lle l!)gtslar e yegqlam~11t111 as 
O • .SR. JUSTINIANO SERPA-V. Ex . .c1ner dar condiçõzs el·eitoratls 0 pt'oces>os de eleição, no 

mais aàs . e~tauos do que rió3; com a cli1ersi- regimen fecle1)'l_ti_v9 ,CJ~\3 se procur· ~ estabele.~er, 
cliide _tle ·: l(fgislação: tjuer que os estados le- é uma das .attnbmç_oÇ)s que faze~1 p~rt_e da 
gi·slerí1 para a.UriHío obedecJr. cómpetencfa dos esta.dos, po_rqu·e _aqec~a a 

Q,_, sn.. MEI~A. M. VA~co::-<cELLOS ~ Cómj>le- condição dçis mellmos. SE)I11 ele .modo al_(iU~ at.~ 
taréi o me,u .pepsai)Bil to, , . : · ten tar cou tra a inclepernlencm e sobefüma da 

Nào comprehenclo qtia, _guamlo , a .a.spira- Upiao. . . , , , . 
ção -de todo o llJUlldO ,é a umdad~, essa _umdar!e V Ex sabe que . cada . eotado,.neste re
de que ba- pou)'o füllei e que disse dever .sBL' gim~n rle'govel'po;_~C 't com dil'eit_o llil _faz~r-se 
O' nosso obje.;tivo; nã.o ,a uojdacle material, l'epresnntar na Uma0, quer em um~, quer em 
mas a unid<tde .mor,11, que é, por assim dize1\ o.uti':t -das duas carnaras, ele que trata a Con-
o mais bel.lo fructo de;;sa arvore ele' ou·ro da stitniçao". ·. · . . , . 
civilisação, essa u11id de <t que 'hà µouc0 ·: 5e Ora, ni:stas conrl 1çõ 3s,~ qual é o prime: ~o 
referia colil -tinto tttleuto, o meu pr.e,Jeces_sor intere,s,;ado , 11') mo lo r!e eleger e nas c.ond1-
nesta hibünn,. o :Sr. · Assis Brazfl, ·e que já é ç©es para a eleig1ío claq.u~l les quB . ~~em de 
uma aspil'ação_ do presente, como ln de ser repl'esentar os estados, siµao os -pt'Opr10~ es-
uma re;did:ade do futul'O par[\ toda, a lrn- tados ~ _ . . " , 
mau idade_ ; . nãe compr·ehernlo, · · digo, que, . E' uma .destas cousas qúe eu -11odel'ia J!lvar 
quando essa unidade é a aspir.ilçifo _dos povos á evidencia com o seguiritp exemp lo :vu)ipr: 
e dos legisladores, quando '-.todo o mundo v. Ex_., cles;lc que -tivesse 'ele füzer· ti·a t~r · 1mr 
imtrcha l• ~lrn ·a sua cenq.uista, vei1h'.1. e~te outrem . ele- mri as·sumytei de se11 pà 1·t1~u lar 
Oón&resso: introciuzil' em nossa Constitnição o i-nteres~·e, néces5ar'iitméhte se ,j11lga,ri~,n~o só 
O"el'l~ell . da desunião, Cc'eanrlo a d'i versi'dl'lel~ coai direi to ele tra'çir as-COrid,iÇõeS eJP q-ue O 
do -àireit0,_- preconis.tndo priucipios que. nos necro~ io fosse d_eYidamerite trãtaelo,:colhoJam
hão de tornar _estraug·eiru:; aos olhos da pro- beit J.e conhecer dos :rBr1ujsjtos·rJ.e. seu·iúan
ptia patria.1- ~ _ · . datario não consentindo- que outrem lhe un• 

·Conwrehendo que os est_ado:i de:vem. ter dt- puzesse' tµes cot?cliçõ3s .e táes ~'eqnH\os: 
.re.ito· ele l!')g·is l~.r sobre as~ 11111ptos que 10tere3- Devo ainda r)lzer que este cl1relto; que pi·e
sam a vid.a local. Ahi está coh1pletn.mente tendo pai·a os estados, riem ao ,meno.'l traz em 
traçada. a ··li!1ha divis0ria,-- no reg-imen ·recte- si 0 cunho de unH, origin;tlidade.. _ · 
r,Ltivo, elltre ii competencia do centro e a dos Fico muitas vezes· admirauo de yel' üeste 
órgãos ou un\dadc~ sociaes, rg1e c_ompõ3ll1 a congresso quet'CH'-se impl 111ta1: rnt, n0ssa Con
União. E tanto maiii co r11p_1·chando bto,quanto stitui çifo disposiçiJ,1s da.s r;,onsti.t_u1ções norte
e certo que no ceiitral.isadot regímen decah\1lo, . americana, hol vetiq L e outry:\ muito ,inrom
vinmos qu~ as . rjrovh1 ~ias já tinha111 compe- p· tivels.com as nossas cond1çõ_es, com o nosso 
tencia para -legislar sobre ,ass1m1ptüs qüe in- mei'l e com as nussa,s trnrlicçõ ·,s,; ao pasrn 
teréssavairt sua -vicl;;, local. Não sou urn .cen- 'q 1e outras, que n,ssi'n.tam·s:ib1'e fu'o ;la'n'1entos, 
tr,ílt8auofi 'soi1, talvez um cios mài:i ripdenti s C{li e nns s'tio comm,u.r1? .fl con;mlt1un 51s. m '~mos 
defenscil'és clo 'fecle'l'ali~rno , mas l:pwro riue e1re · interesses, silo a.qu1 1111pu!.(·11 1ul ~1s . e repelltdas, 
se encam.inhe para a un;.clade ~iornl, pi11'<t esta .t;i l vez sÇlmente_ porque_ n_li~ . p : trte n~ da;s gTan
unidade que deixa a ·acção dos est<ulo~s com- cleo il lustrações de.->ta· casf1., mas procedem 
·pletamente }.ivre para prover os servlços qne do3 1~epr senta_n tes elos est-tclos que pão teem 
interessam, ti. su~ vida lo;:;u,l, sem, entl'e.tanto, ' a for'çi e ó pl'estig'i0 clttquel les que' vem ·:con-
abrie mão ô.e gm ~ó d~sses elos, que .:;i.ss0 gn- tra.riar ess 1s verclcl~es, , qu ~ não são menos 
ram a ex\stencia lnueli ~a d;t Uniu.o, entre_ os verrlade3 poe pas_sarem .p.elá bocca ·de utl) ho· 
·quaes a m11 gi1;tratura mm de_Ye .sei· consiele- mem fncompetonte como eu, . (Nlio apoii:!
rada .como um~ elos mais.1'oete.1;poe sei: a me- '.los.) 
.lhor· ~gürantic~- -ge iun .direito nacional e repre- . Vejo que, quanto á di ver;; iclmfo do direito 
sr-mtar üu,s rrilações juridicas siugulare3 ou 110_3 pt;oprios E:;tados-Unldos, q, · aspir~ção 
co!lectivas entra a União e 03 estados um 11,1rpielle g-ra,nde .povo é nurchar para a uni-
prutesto vivo .- contra o axioma ele q ué a cla:cl0 • . . 
força prev;ilec~- sol:Jre o clireit0. · 

o sii. B,lUARó-V. Ex. nãQ vê que 0 cen- ·Entrntanlo, 03 Estaüo2-tJnidos ,partiram ela 
~ro e~tà irgpoi1âo leis que 0 . paiz repelle ~ A sept~raçã.o dos esbdo'.3 i,1dependentes. e auto
foileração vem evitar este hml. - nonr.1s, que pt•ecisa.vam fizer sacrifícios sobre 

('). Sn. ~!'EIRA IJE• V.A.scoNCELLOS-O arl i rt~ sac1·itléios pMa chegarr à irnilío e, 'POr.ta.nto, 
"· não podin;m fücilrneirte 1lespojw-se de todas 

de V. · J:!':x ... de modo algum ab1tla o nnu prin as suas gar;W tiJ:s e peeeoga ti vcrs . 
c.ipio. O centro, si nos e;.;téi. impondo leis é, por- ·E:!1tre nós nã.o havia a ai.1tanomia dos esttl.-
qne estamos· ainch organisando os estados, que . . . 
não contam ·com as g-aranlia~,que lhes são in- clos,nen1.a. di ver~idad·El de legi;;lações,e quando 

· clíspensliveis; e si, ele ora el'n de.ante, o centro a aspiraçij:_o· nacional e e. d!,lve 5ei' um'a níagis
implizei' leis aos '.estados, 0 rão deste grantle fratura l\ 1~:i, _ n. PªJ;' ela uni_dt~cle do dire(to'; nós 
crime sel'á <:>primeiro congresso republicano temqs ·a Gl'IJ,elcladt) d~ d~sprez;;tl' esse g1'a11de _ 
e constífüinte · do fü'azil ,. si não ~tra©ar füptor. çlq p1eio, es;;a: g-r1);nde f'orn0t da trli!dic· 
bo·a~ r1orma'!,qµe. façai11. contl'lr·o governo cen- ção,_ql}Ó .bebemos, !tão i1f).. i11oiià~~clli1i, mas em 
tràl na sua :. a1~bit::1; de :acção._ . . (l,tn 10~1g·o . p.1.ssacl:n cl(l ;1.~pit'Q Ç(i.i_s e ele. intére::i~ 

,Jjescle que. p.uzel'l'l'lOS ·Oi> direitos elo;; esta- f:\'0~ CQ 1)1111Utl~,de, Uni. ]Íil,Íz' que .nunêã Se Séi:ttiu 
dos fó1\1 d·e::tod(l, a intervenção da União, te- i'nal ·soh 'o regin+en dcl uni só dit'eifo' p1•iyàtlo e 
l'.emos p'erfeitainente garantido a autonomüt de uma só magistratura. · 
qne p1!etendemos para os esttidos, sem te1' en- Mas , ao nBsn-Ío tempo mrn vejo ·que se vae 

0 -SR. MEHtA .DE V:MGONOE'r;IlOS - ..• 1'3la~ 
tivas á multiplicidade do direito e' à clualida~ 
de.fia irlag:\is-hrMitM'a', :as quM~-.'~qni -ti velem: º' 
àSseB:tühelito•dos mitl~ nófa;.V:cis-'ba. lentol'$ qes t~ 
Congresso~. 

fràqtre.cido a União. · . _ buscar na, Un:~o norte-americana a d Ll<llidacle 
o rrreu n_obre cbllega, co.m _o seu aparte, ha da m~g\&trattJl'fl,, irnpugmt-se ao3 estados o 

. f}OÚC~- --·<?zia _: €),Lle eu -nã;o tinh~ l'~zã,o<qua11;~p· cJ.ir53i~Q _Ete )'.'B-gtl,llli;';,,O:; ]:!1'0Q8,S~O , !;llej!Of;~[; para 
pretendia . pal'<'J;::-;.~· e.stado~9~.Q.U'elto de .le'g1S:--~. o,filf;lge[.': O!l S_ell;S l'àpres~ntfyI\teS :fedéfaeS· e lo-

·tarem wl>re_ ?_ P~'?~~~s.o eleitoral~ caes, · 
· ... _ ... - \ : · 

I 



A ~onstitniçã.o a1~rnrican~, .como ja dis1~ .• r . o SR. SE,IJ,PA ~UNlO:['!. 7 }4as e~t.e artigo 
traçou a osr.o resp01to um l1rn :te apernis, dt- v1qL1 a compewoc1 ;~ dos osltldos., 

· z~n !:l~nne 03, re[)l'~Set~t • ut.s:i cL1 carnar'.1 popu'- b SR. MEmA DE VAsco~CELLOS ~V. Ex. 
la,r tjroprt~rrrente rl.\t'\ 1l,e~1t~m,s9r ~el<:;1t1is .P~C vai vêr que nã~: .• _ · 
nr!1 el~itoradoqnpt!~"s ip~me,,ma". c~qtltçõ .,. ,, Eu, com a mrnha emenda, 1no me propnz 
dêtquelle pelo qua.l tives5e de ser el1e!.t~L a as- a out1;,i cCJus" si não à verd,ideim cuns 1gra
se1~b.Jéa local ~mms. µumerosa. ~.Urna:~ te~e ção doJ ]ll'incipios qtte regufam esta fórma 
por tm~ e~t~bvle~et uma bJ.s~ •. gei .\l •. qu" .. era de gov53 ruo qtie estamos estabelecenrlo. 
qu~osreprn~euta,,tesc1aca!11a1<1ferle!"!ser1am V. -Ex. e os meus collegi.s todos sabem 
e\e1tos por um proce~_so tao 8g-ara:nr1do~· com? que é um priirnipio Çederati vo ql~e se org>1-
a~L~ell~. pe:,o qu d fos)~~1 eLi,tos .º~, nL~~\iro~ nis3m os municipios co:n n, · maxuna ~utono
d\t. <1.S'"rr.1bLa local m.u_, n_~p:vrOS\, l~fl:~, ~11;: ,1 mi<" e indepen·lencia, em tudo que -~:ltz res
vpz clÇCeJta, ~,b .re~tricç.~o, a, _COll-tltlllÇ,tO peito aos interesses JocaeS que lhes Sa.O pe .. U-
a?o~tp\! . o_ pnnc pio ele de1xa1· ao:>. estado5 o li.i.res; , ·· 
d!feI~Q. de regul.ar · o proce.3SO el~ttoral e a,s 1 0 SR. Sr.m.PA .TuNIOR _ Ma~ e3ta. não é 
confüçõss do ele_1to1•aclo.com ' a cl :wsu~a· saiu- a. questão é si ha nece3sirlade ·dessa dispos i-
tar c\e perrrntt1r aq co~gresso m~clificar a, :ão. ' · 
lei ou reformal-"a, toda vez que os"mterasses ç ' . , 
dà. União nssim~o -13xi~· is :;em. · · · O. SR. M8TRA:n·r.; VAsco::-<cELLos-On, nesta~ 

E.)stà ·mes:no con:iígn(li hn, minh::i. emen- coudiçõcB, si nós qnizer~o~ .correS[Jon·.ler a 
da, coin 1 se ..poJeri} ver n1nly3 tnclóO::i. Por- pratica co:n os npss11s. pm~c1p1os! _s1 qm.w~
t~n .lo,p nnic0 inéom•wiienI~ que em apart ) f ,j mos 'pasia.r para a. leg1slaç~o os saos pr1nc1-
apontárló \:io1; uirt illu~tre 1•aprêsent-1nte rio pios que ·n0s se.rvem de guH nesta mat~ria. 
Ceá1·a; ess8 mesmo lic:t sau·1clo con'l. a declara~ tel'Cí11os ele leg1sirH'· ele rno•lo qu 1• o~ pnnc1-
ç~o (lo cliJlxÚ-s'e' ao Cóllg'l'eSS'l O dh·eito de piós il~o se~am SO Jhi~nrnclos ~a prat_ica. . 
iúfehlir pa\'a' corrig\r a lei ou regulamento · Nitüa mais caructe~:ht!Co desta «ULJuom1ri, 
el'eJtoral elo esfacto·; uma vez que· seja isso que eu. que ~orlas nos petltmos para 03 ~stn, 
necé.;sario. · elo~ . q ~ d<i ma1s d_e accorclo com es~e re&'1!Ilen 

': Senhores: ~ segun'ch pa,rte da emenda, que-, qne trabmos aqt~i de , e3tabel~c~r. defim.t1v_a:
já tive o~·cas\ã~ · ~\e ler, tem pór fim con- , mente, do q~~e de1x 1r aos mu01~1p!os o direito 
sig~ar , u~1 princ1p10' s~\v:1~01· e que.se açha , de se orga.01:srirein com a~ 11s:lm.1~!ações 11p~
cb1i3anTarlo na const1trnçao arner1ca~ia. A nas ri.ue resulta,rem lia. coustltulçao elos re~-
cõíisdfo1ção ncirté·americaua, 'clepOis d'e YO· . pectivoi estado~>. · " ... 
fad<L em 1787, 'ficou sujéitn.' à approvação dos i Pois, senhores_, porveut:mJ. o m.nmc1p10 sob 
tl'e7'...e e:itado3; que devi~!n fo!mar. a 1Jnião, ·,e esta fórma, de g·overno P_?.O estara pa.ra ,?ºm 
entao· p,1ssou pela mo.41ticaçao que os nobre3 o estado na mesma r.elaçao_ e1;1 que se ac~am 
repre~enta_n~es conhecem. , i os estados para com a Unmo? 

A dl3p?s1çao a que nl_tu:lo é de todo. o ponto 1 o SR. SERPA JUNIOR- Ningnem contesta 
necess~rm para o Br<1:Ztl, S?b esta. fo!'l!lrt. Ll~ isto. · 
govei'I10, como uma m12clula garantidora. _ ; 
Todos sabemos .que a competencitt cla ·Uniã,1\ , O SR. l\f8:RA DE. YASCONC8L~o?- ~o meu 
reiútivmnente ; rleve ser mais liniitada do · modo _cl~ .ver cons1~ero .~ Urna.o, º .. est:do, 
cfue a dos estado,s, tanto mais qU , 1~to ele- o 11111~1.c1p10 co1~0 11:s ~1: cul_os conveot1 ico_s 
vemos nos ·afasta,i· do systema centra.l!sador. que guam em esphe:1;1, p1opn1, sem_ se cho 
Em caso de duvida, pÔis, em ca'so ae inter- carem, sem. se null1ticJ_rern, m:1nte~1do .• po
pi:etnçiio constitucional, deve-3e nppel.lar 'para. rérn, a mn;x1!n:1 har1,fornn;, po1•qne nao e outro 
o . p~d~}· 9on'1p ite:1te _sem __ qne dahi po,ssa v'ir r o fim do regunen fe .. el'<ltlvo. ' 1 ' 

preJu!zo '1unr para .. ~ Un.1ao, qur·)l' pqr'.º 9s es- o ::;R·. PRESIDENTE- Lembro. ao noot•a r<:-
tarH:is.' !:<~' necess;1.r10, pois, senhores, firmar o pt'esent.ante que a sua hora ~stti finda. 
p1•iaci pio d.e riu~.'todo.s os ~od~res ~que 

1
não ~ã~ 0 SR. ~IEI1:-.tl. DE. VA:~CONCf:JJ'Cos:-V. Ex:. 

del\l,l;',"1cl<:s _a ~nw.o 0 .1 n: g,tu1.s ao: . es.ado_s .~ ~ tenlln. paeiencia, deixe-me con ~ l~rn· 0 meu 
cor1.s1der!1m p ~rtencente,, ,1. es .. es. O contrai ~o eliscm'.>o 0 que f,M'et em ·poucos mrnutos. 
se1u cle1x<1r a porta aberta a abusos. o:u alt- . ' . , . . . 
menlaÚ eJÇtraordionriamente a central is 1ção. O. SI}. P1rnsrnTI;NTE~Com nrn1to prazer on-
Po'11 occ·•sião rle fa.zer à' leitura ela 2ª p-1rte ela virei 0 nobye reµr~seutnr!t ,~; mas peço"lhe qu_e 
mii;ih<t emHÍtÍa, a éjtil:l m~ eston referii1d0Jicou se restriuJa o mais poss1veL 
patente que o. prinripio nelli1 arl2ptado as- -·o Sr . l\·iu:rnA M VA~OONCELL03 - Muito 
semelhá.-se ~ o j}l'jnciµfo .que nos fütados-Uui- ob1·iu·aclo a V. Ex.. . .' 
.(!0°~ .te , 11 podi~~ manter sempr~, ~ mais ~om= . o~, porque rat,ão não i~~ vemos de dar ao 
]lle.t<.1 harn~o111.~ entre o seu go' erno. ceptrnl e . ; : 1 os mesmos direitos em relnção ao 
os 1·e>.pect1vos e:;tarlos. m1m1c.p _ ~ _ , , ;- . 

N·,.- · · . · ·t t · , . ã .. ;- Estarlo, qne cl;1,l!loS ao::. e,t<tdo;:, em rnlaçcto a 
110 _>eJ(), po1. a .. n o, lt\ .. i: .. o pa.rn qne 11,~o U .. i · -

npl'c~v~i'l~l~OS ô ense.,i.o :1ª. i11t~oi:1u _zir na. no~sa. J~~,~~nclo qtÍll leríamos soph.ismatlo a patrio
Co1U1tmç:i:o um p;11~1c1p10 t~o ~'.1lut~r co.~o tica n:;pir çã.o dtt autonol11~a "~º. l'? lei• m~ni.ci
este, qne J!1 tem po1 .. s1 um,1 experiencm. !11n~a 1 · a·o d 8 .,111 ,,, a s muntcl.P'O' 0 e[[['( ito · , · ,-. 1 éº l " E' t· lo U1'rlo0 ~n pa ,stth "''- '.;,, .. · _, • 
B ,a~Lt, Cüjl·O· .',' < º:>, ,:;o-ac, ~: .. 1.1 ~ ul . de se Ot' !! a11isarem,.olJ~ervacla~:; '.1penas aqnel-
re!a?' o a e.,s\ foi ml/- , 1 ~ "º' .rno ' _P' r_~u.e las re.,tJ-icç:õq,; que teem P.Ol' tim m:uJtor a 
o -~'. !\ men. f.,dar.at11 ~"é filho . c!,\ q'.1 ·!_l,1 linha clivi>oria entre a C?,l~µet~ncia dos e~ ta-
naça .. ! e a~li t.?m s.1do o .iecto d.a~ mais s~~i.us elos e" cios nusmos mumcipios.. . 
e fel1ze3 ,e~f)E)I ie1~c1~s, .ta_nt~ rss1m qne tocL1s ! Én, com est.1 emenda, que fl:_ primeira vista 
f\R .. n.1çõe~ ~ ,w all1 bebei !1cçues... . . ·- [ t ; 11rez nil.o revele toda a ihtençã.o que tive 
. l'ir~;1.1·d~1 ;.~~na emenda ti!lqbem no :ut . 61 da quando a ~1pr~se1Jte i , pre.len~o fa~er cbr11 q1~e 
Co~~1~t a~ti,;o achn.-se rorli •Llo no projccto 1 na organi;Hc;;:i.o d?s munic1p1~3 ntt? se Yenll-
• , " . 0 , • 

0 t " (7 1). " - que essa urnturnwlq,de que, s1 ó lt\]1e3ltt em 
no~ s- l:í 

11y1tes e~nrn,._,.,, < ·_ _ 
0

• .: , r, lação il, Ol' f\'<lni~aç.i'lo d 1S estados, é fun ~s-
, « W e-t~_dos or g,ul\~ª.1 se ha.o , P ,1 leh. ~u~s; ti.-'simn, e per1gos1s:;1111,1110 reg1men f0üerat1 vo 
sob o reg1men. mu111c1pal, com e~tas ba4e, . . 1 9

·c10 ;, 01 .. gº[J'sanõci mutii·n1·li:11 · . , · . d · · · 1 d em re a , ,. " • .,., · ' . . 
1 •

0 
J\u;on11.mut. o mu~w 1 p. 1 º; . em. ll,, ~ o s:vstern:L 'féd,·rativo eleve \l!Jix ;r a cacht 

quanfo r"s.P~.ite ªº.seu ~v~~l rn.i_mteiess~ ' muni;ipio consultar 03 s2ns intere~:;es espe
F· º, Eleçt1V1cla le da, admm 1 ~.t:aÇ:JO lo~tl. ' ciaes e t;ult>IS on fras circuinstancias que nãu 
.« 1-l!-r.a~rapho u:n.c.~. Um,~.le1. do ~º~"res ,o se pód•p deixar de cons' cler~Ll' ?utt·os t.rntJs 

Ql'~?.-111s1:i1~ o mm~~CIJ_J~ ~o n;~trict~ ~e l e ra~. >~ füctüre~ de umn. bpa orgaq1saç~u commnnal. 
..,u ~tttµ1,,e~s~ d1~posiç~? ~ela 8.~\,nm~e,y,e ) · , Emrebção ao3 rnqnicipios ó nind;:t imis e"-

. « CS - m\llll~l_PlO.s ~~g.mi, 11
0
-s.;-,hao.da "c · ?~do 1 pitaL a 11oc:essielade cl:< '!utonomia., e en1 um 

.com · ª~ con~t1tu1~e,s çlr~~ e .. t -.cl~s res,pecti~os, 1 1;egimetl federqt\\'o uftp ~D_ póJe pretender 
obse~y,1clas dS.. s~olllflte~ ?ases· , 1 que Pelos moldes c\o rµtplle1p10 A pos:;a .~or 

1. . CompleLt ,1uto!10 1~ia em tuclo q ,ia11to 1 ,;,. · . elo 0 muil'cipio z. l)Ol'que a oro·ani-
respe1te ao seu pecnLiar rnteresse ; j 01 o~'lmsa , 1 ' . . . .. , o . 
. 2'.º "i;;lectivicla.rle da aclrninbtrac;ão loc:1.l; 8aç~~o que.come_m a ~1'.n m1rn1c 1 p~o pocrnC?l1!-
. 3 o F· l•laue de cel el:w re·n. com um ou .

1 

pro.11et1e.r os inter.es~es de outro mu111c1p10 
~: ,icu : '. d 'l ' 1- , . . que tem mteresses rl1versos. 

mais m~.n:c11110s · 0 m~s'.11 º ~ ;;tac 0 º' nJnstes 1 u Ji 'Í io )Óde vi vee e t'ral' seu en-
necessnr111s p<J,ra a real1.mi;ao. ele obras on , 111 rn_m e P .l . . . ,., 1 ' . · , . 

-f';erviçosda resti:ic.ta c01~1 pe~encia de ca~la ~irn, ~1~nclec11nento .ctis, rnd~11;;!11,1~ m,anu.[<1ct\~re1~ 
em ~eq respectiv.o territorw. . rn~ 1 outro d,~ ~av9urn 1 outto d,1 c1eaç,w, arnd,, 
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outro de toda~ essas-.industrias ou ele e-rii'ifi's"tle 
1ma' él l'11,is . ''"" ' ·· ' - · ' " · '-

cõrnq; ·pois, ·orgni:tisnr os m i1~icipio> unifü1'·· 
nr>rnente e sob as mcsmrrs courliçõe., 1 . 

Nós s.dJemos q1ie, em p:dzes monarchico~ , 
~orho a ln gola terra, ' os municipios gos,tm ck 
..('r1tQcles libeí.,iades o são clotado3 de uma per
feita a.utooomia. 

Püis nós, que adoptamos p.wa o Bmzil o go· 
vemo repnl:ilicano, não h:wemos si qus i· :r.le 
imit ir es~es pa'zes 'na organísacão rios mun.i
iip'os, qUrm~o elles se~nem o regimeu mo
"1rrih'c? e nós querenfé>s vivei• 'ny. regim~n 

· federativo ~ · 
l~~ses paizes, entl'etanto, vivem ele tl'ach-· 

çõ .~s S3ctllnres que dão aos seus costumes e as. 
su1s leis unn grande força, que nã.o pssa. 
sobre nós ; e é pJr isso que as civilisaçõas · 
européas hão de Jnctar . com i.mmen~as tlitfl '.' 
cnldades par,1 chegarem a es~e grande ido~l-
-a reoublic::i. federativa 

As 111onarchin.s e11!'opé1s são socie1lail!3,i 
gas tas e tl'abalh:ulas po1· males inveterados, 
e nel las só pot' meio ele gl'rnde:; lucia1> • 
(is prinéi pios r.lemocr11ticos poderão der~·o~l!-r 
os velhos costumes ela:> n,nt1-gas_ c1nl1:-. 
saç.:Jes. 

Dil<Jndo, como diz o projecto em·seu art'. 67, 
que os esbidos se organisarão sob o regime.n 
municipal não teremo'saffirma<loo pens1unento, 
qln, entre.tanto, procql'o umrmar pela mi· . 
1'1h>t emenda, de que elevemos deixar aos mu
uicipios ó. sua propria' organi>llçi'io, do mesmo 
modo qµé a µnião deixa aos estaêlos a ~ua 
organisaçii.o; as.;;im, ó claro que a, rninlu1. emen
da. consulta 03 interessefi ela i'lrni.s comple ta. 
n.ntonomin. muíücipah. · 

O SR. PH.É:srnEN'm-Observo ao nobr.e re-
presentante qµe terminou a sua liot'a. , 

· O" Sn.. MEmA DE. VAscoNcELLos . - . .\'b'n 
terminar; mas, peço a V. Ex. qne tei1'.h:a 
para·commigo a mesma inrlnlg-.rnch que vejo 
ter com ontl'os collegas,que excedem o tempo 
na tribuna: Apenas · excedo um minuto e·j·á 
V. Ex. me convida a cleixnr esta tri.;l1ih'a. 
V. E:csabe ·111e estOLl r1z0nllo nrn vor·clad "iro 
sGcri~.cfo,sacrific.io porque estou inco:nmodar:lo 
por í?)\l,iJrle!' nesta casa e e ~) hn1·a ar! in ~ ta_!ft 
tantos .colleir is, qnawlo nao tenho o chre1to 
de fazei-o (ri<1o ap·aia•lns). e Sfte1·itiilio. :iin la, 
porql\8 estou cnmprin1,lo 11111 rlêver snpeí'ior 6 ~ 
mi n lrns (01~çrts é o ·rú m pr:i men.to rio dever nestas 
condições é sempre um sacl'ificio. · 

o SR. PRESIDENTE·-Fiz o men dever ém 
cump.'rirnento elo l'~gimento. · · 

o SR, .Mr.:mA DE VAscoxc:EtLos- Sim se~ 
nhor; ·,·otf'cbncluir. · 

Creio qué mo fiz pqrfeitn mente comtn'Ahen- . 
der ·na justificnção cln. minha emenda. Quero 
que, ·re8al valias a; disposições, qLw traç:üh a 
competencia. dos ,,sLados, reg-ub11do a inn.te
riá 'r.le3sa competen'cia. e, lJ01'tanto, çlisc1·imi
n indo fJérfeilamente a 01·bita dentrn eh. qnal 
eleve· gyra.r o poder municipal,. fi ·1ue reser-
vadó a cada inunicipio o direito dê se t:ons~i
tuir como entender, regnlanrlo o> sem inte-'. 
re~ses, Jazendo ess .i experiencin, ele libe1:d<.td,3, 
n, que lrn. pouco allnlli, porqtiG entendo que 
uenJrnm povo póde sér livre p1·eti;nrlendn-,5e 
jJrirriei1~0 ç1ue elle esteja pi'ep~raUo para sel·o, 
mas preparando-se elle propriJ ÍL cust\1 da 
8U L cxperionci n., de SBUS erros, pará chegai~ à. · 
conqnish deste ir.laal. .. · 

Tenho uma outra. emenda que irei :ipeirns 
fl.pontar à Qon sidernção -cfa c,isa. Sub.>tituó ·o· 
§ 3° elo ·irt. ()5 pelo s:iguinte; (16 .) 

«Fazer on declar.1r guil l'l'.t a outro esfaclo 
ou potencia~ etitr;1ngeims, exceptuarJo o OéJ.SO 
rle itivnsão ou de pêrig·o tão emmiúeu te que 
nãó arlmitta clr.:nnora,)} · 

:A. Constituição diz qn@ é vedado aos el'tatlos 
fazer g·n.errn. en trn si 011 usar ele represa lias; e 
limita-se a bto. · · ' · · · -
' Ma~. Sr. preslde'nte, vejo que os legisla
rlo're3 ela União Americana, os n.utores ele sua 
sabi<t constituicii.ó, foram muito previdentes, 
qn»udo, cli ~ pondo igualmente em rehçãe aos 
rstados~ isto e, prolübimlo-lhes o direito de 
fazei: guerr;l, ~ogitarnm da hypollrnse que: se 
poderia alli dar, como aqui se póde. dar, de 
llll1il invasão, porque temos est;icJos rronteil'OS, 
limitrophes com outraR 11;1ções, os quH eS po
dem í1c.1r em um perigo de tal s9rtfl i:p1t111 ... 



1 ~rnnte que i1l'io dê . tempo. á con.vocaçãQ_._ do. Sr. presiclente, _tenho cansitdo a paciencia Esse nosso ·esfó_rço, qq.e é trhduzido pela; : 
p'.1.rlamento pat'i1 declarar.si dev.e- S3J' feita.ou de V. · Ex. e ele - todos os collea-as . (Nc{l.o nossa .a ttifüde em face do project,o; esse i1osso·· 
nã.oa guerr,1, quo-obrig-u \a la_nç1r _mio ini-. apoiados.) " esfo.rço,qu .:J é traduzido pelo offerecimento ·ctf . 
meeliatamentc_ do,; m'eio> 1le .deJew., ou· a nã;o Von pois d ·xar , ta tr' b im pr-dindo .a emêndas; que co 1i.stgi'arn e sig-nifica m a vi- ;. 
es r-,e~·ar a .~~çao _d,o.go.ver.no. cent-ral. . . to:lo-i. .'mil' d:~.c~lpn~s. de ;n~ abuS:idtl p~r d ori•1 <lesses p1·incipios, j11stirica-se ant·es ~e 
' Cerno V.tel~ 1~ ri,e 1 , pül tanto, ~Uf um. est.ado, t~lltO te iu·po de ;sLH benev:.olente attenção, e, tutlo pe.lo interesse que nó~ ; OS a~1IO l10lljist1s, 

corno o ~w Gra.lde elo_ Sul, por. cxempl.o.; .:i.u te mmla . uimt vez imploro a todos ,os· rnens col- nôs,.o~ feilerfl.1-istas, te111os · pel-< !1emez,1, pJla' 
a li\ 1·asao de UI'!- ·~e _.nossos :V!Zll11los ,,q,ne . S•J le1Yi1S q ne--nunc.~ leve'm-.;t mal (]l!O· um rPpre~ pl:'.o.:iperidade., pe!O vigor da" U11ião. . . . ... 
fo~nn ~.'e n?s?0. 11~:11.mgo, c1:u;ms30_ os. lmiços, . sa.7i{:wte, por· mt1is Úum.Ude .qne seja,cornu ;~ 11 · S-<i--que no meu K;tad'o e ê1i1· alguns oú·: ·, 
deu«.~~,e ~s~e 1mm1g~- ,t~r~ 11. ~1Uh il ~}'l u ~ulo, (w'ia a poiaclos), vmi-lla a e\lq; em de:·cza düs tros E-tudos lavrar, ele vez em 11uui.do ir·rn1Ti- •· 
apo.leftl r se. ele tod.:t:; <ts sn.ts for.l1 ,1caçoes e priu·ci_prn;; .que devem ser a. lnse funcbmeut;d. pll a idéit ·sep:.i.1-:1tisfa .. E,- Sl's .· níembros do_;_ 
a~seu;1.ore<1r-,:;e de seu !l''~verno, a tten:a,nrJ.o ,; •Lb no~Sot Co :ist i tuiçiio, porque ,, Con~ti-tui~ão, congrP,SO, tfüsinto· tl'aqLw}'.l ~~ - que _consLlernnr : 
nao :;O co~t1~ ~ au.tono.n;~ -d'! _que l~e .e,tado1 <]Ue estamos el tbor;indo, não 0 0 pltt•imonio estt1 idéa, aind<.t cn:i g:ermen, como um. e;1-· 
co.mo co1it1 ,t ,, pi opni.sob,,r.t1H,t .nar,,100,d, ate · d'l nenhum mem')l'O de ' ta C[lS 1 11 . m d, ne- pa.nl[l.t ho, · ou d'ai:J.1ielles . que . consiLleran'r-na ·· 
c1ne o seu_.governador fusse. ao. encon~ i'O <lo." nhum estado . ' º ' ' · ' e e una fan ra 1'rónice ~ - . . e 
gornrno central on .. elo Congresso. j'lac10n'.\J, Aiudn, que p::irtirnça ao .1minàro claq.11elleS.;'.. 
atl112 cio pedir • 1-µ~iOs p[\r., repelli-r cs.::a in- @s· ta~eutos e as medioci: irlades, ass!ni como qne, com"! todos o; mens cor~eligionari o§ .do .. 
va~~w '! . . os . e_statlo;; prosp3eo3, . r1co3 e felHes, ou est>tdo elo Pará, teem sabido combater essa 

l~-t'o nii.o seria snJtio, isto nã.Q se . r:oria- os pe1Jue210s e· .- pollí·~s , to-los victimas ·da prop·1g»1 n :a., ·que 1.lttria e:u resnltaelo a desa
mesmo em. pratica, po_rque acredito que o sen-· compressa.o mo trnPcluca., devem ter o mesmo greg 1ção dest;l ·p..1.trfo,que só ha de ser gr.rnde'. 

· timGhto . d:t digríidatle, que' leva um povo ,1 d.1r~lto, visto qnc te1nos prochnfa1lo o prió.-- emqnanto p:mminecer em elenedor ele u91 só 
·clere11·ler o s~ n territorio-, -r" lia.ria mais ·alto c1p10: ·Llit éonf,raternisaçiío , que ~e ,: e sé1·. a estàndarte, reconheço que ess; terreno :tti.in 
(\•) CJlW a eli,;_p is ção co:1stitucio1ul, que , rião pmfra fµn ·d.11!:entalJ li1 n~;sa Reptüll-ica_ fede_-, servido p tra cevar os .od1ós de llm grúpcJ°jJ9li- '.' 
seria cnmp1·1do1. , i;-ativa : (klw.to ·bem, muito uem. O oro.dor e tic0 de i1dversar,io.s e contin\i:oi como· uni cmnpo 

Port<wlo, si hnve.mos ele consiO"nar essa. eli·s- . compnmentallo .) abr. rto elo exploraçõs~ criminos:1s. · 
posiç·lo na Co113t_ituiçào paro. não0ser cump~ida' ' · O pàrtUo· répubJ-icano 'paraense tem sidó' 
em cusus tae3, ·é m~lhor qn<J sej t~_ll1o,; prev·i- contr".ri o r. essa doutrin ,, ; mas, si na .opiili"ii.o' · 
d<:intes e corrija1i1os a om.is3ãó que estou ass_i- .- DISGURSO~ PROFÊRlDli N ~~ SES3ÃO DE ele toclos penso que a idé11 separnfüta é ut'n. 
gn:ilando. · . 13 DE JANElRO D E 1891 mal, e~te mal .nã?· e para:: ser clespN.zâclq,' 

Depois accre:ice ainclct fl. circunstancia , de· anles d1 ·ve const1tmr para; nós um cle1-er-7a. 
que vou faltai>. A Constituii;ão faz menção · , o Sr . Lau:i1o §odré (allençao) _ _ il) da.'~li ção das cau:;as dessa anomalia, para rni. 
slmplesrnente Lla·· guerr:a de estados ·entl'e Sr . presidente, como quem melhor -o sabe, sei medida de nossas forças c01'hbatel-"ás . ' 
si. l~m vrimeiro log<W epxergnei um defeito eu quaes·sã;o os esco lhos que asseclilm est .• tr\ : O Sa. PAE3 DE CARVALHO-· Ai;oi:aclo. 
nessa i'eililcção : me parecia, pqr uma .iu ter-.. l:iuna; e não fóra. o •entirnen to im nerios:r ilo ele- .. Pretaça-o q' 110 ° 11·,.;~pocler1· 0 ctarse e111 bo1'ºev f , " OSa . LAuao.SonRÉ :·.-Poisbe. 1_11,senl1qres:,·'," 

" '- ~, . ' -. ' · " · .. - v., e_r ;não óra. <t obri00'aç5.o reslricta, ·a f/tie" fne tra.vagaute, . que- a9s _est.açlos só é próhibi1\o {' . . ent3ndo que.a 1déet ªepa.i:at_ista o, nai]nelles 
tl "t tl s 1 · 1 t m.o po3so ª.~tar, cel'to;eu não tom'.l.ria. o passo ... 11e a snsteu_tam_ com s.iilceridade o boa "el , t11n 
.,uv º ' o .t ec ~ll'el'.\1 g-u_ena lJllS : aos ou -ros; <;t compunhe1ro3 de rap»esentação e não .viria ' ' ' ' e pór bso cprrig+.a ox_p: 0ssüo , .dizendo,: é VB- - gri '. 0 c~e \cl ~ses1)ero el~'hora dolorosa erri que o 
dacto aos·estadosJctze1· ·g'.lel'ra, a out.ro -ou ' ª · occupar ª u.ttençao deste Congresso. Mas s.ou ~e i : t1'al1smo 'lnonarch1co . ttm'eaçavà re's11rg-ii' 
uma pote11ci" ·str []'e·, P t t . cLiqueUés que abrira!'.1 camin ~w para esta cast~ sob [L : banuei.ea . n __ a '.~.e1i.u.b,_ lica .. · ( 1lfitito_·.ºe1~ ") 

~ . . ':e 'll1o li cl . or .:l.n O, pl'OCllt' Bl em µomo_ Cfe' n. :n CO:llg-o da p1'111ei!).ÍOS O -Ó. som- .. ' as,1111 ra.metJ.1ar• elot1s •le ~ 1tos cl·1 c~n st 1·tu 1·ça-0 b d l>.e_u.so que a 1el_é.a_, se,1Hr<.·1_t1.:;ta.- so âêh.·ar ia· g·u·a-. 
• " - ' " ' ''.' · ·- ' ·' . ra e um_ct fo1_1rld1a ·, soü ·elos c1ne viver"tn · • 
A

ccre•cento · ao ac<t P. -) t1n1 § 50 cine d. " r1d1», e só po1ler1a alas_trar Ft a l'l.ep·11i)l"1c,·' ·J1·a-0"':'. 
" · -- . · • v . : ' 1z annos a terçctr em tler0za. cio codio·n cloo sf'os· '' " 

(
''e"d:o) ·· alter ·11' 

0
s cl•1t1ºt1l·'s de seLIS co 1t " ~ " fo;-;e ·o CJll '> devia ser-_ a ',1 11to11·0' 1·n1·a·· elo~ · e' ,:·· 

"" • e ' " L º " · : ra~- princí pios_ re1mblicanos e peleJ·ando á- sombra · º " tos, sem :;icconelo da1uutra parte eo ntnct.wte . . d b 
1 

d d livl-o~, a :'gai'ant14· _se.gura. elo no';so futuro;> 
N

. 
1 

a am eira a · emocracia . , or e t' 1 · . 03.sa ·le1:ios fJU e. ::~s provicias, :hoj e e3t aclos , [J .CJ U . ª'. gnran 1a .. seg~1ra co ncwo · fntilro . 
hnhan1 c\1t1erontes contracto.;_, po ;·que.·eUas E' talvez n eces~><1rio affirmar [B1'.111te esta esta c~n·hmente na·ferleraçiio, corno {Efrn s ido" 
tiu liam a li berd;.lCle '· de contracta r .Soure· assem biéa q Ue la , ll<lS régiõeS apartadas rio de_linicl L por a lguns ill.ustres ~oll~gas ,_ pot\ 
clilferentes [ls-un!ptos attinentes ao seu gci- norte, t arnbem havi'1 um g·rupo dcstcmido·cle todos.a'.l1rnll es que sabem ser Jog1co_s co m seus. 
verno e aos· seu8 rn terasses. . . batall1aclorns, qne po liam ceder em numero , prn:c1p10s, que tSabe m. ser co1iseque11tes corri· 

Ora, d1is1 le que, pelo projecto di. Constitui- . q~~3 poJ!mn ·cedtl r e1n hlentus, rn;is que, certo, · seus ]Jl'eceel.en h~s ._: (Apoia~lo ~ ; · 1~w ito beni.), __ 
çao, tudo quanto nãa·!"Slá con1prellen,iiúo.·nas . i;iao ced.1un aos -seus confrttdes· clo"su\ nos es- 81• , p rn~1dentP.; eu el et1111 mu1lttt attitnde' 
atteil.lui~õ f:1S dru UniãoYé da· C·:J ll1['ete~n .cii dos Çoryo"?,na. sincer·icla•lc e DQ vigQt', c;im que em_ face. do Governo Proviso-rio. Ti ve· a ·for:: 

,estados, e .eu não yia nesta.ConsütÚiç:lo uma. deténl1am .a sant.i e~rn ::>a hoje trhunphante. t L1~~ de e1icetàr 1J1i11hacarr,éira' ·pnblicá:·'co1no'.' 
só.disposição pela qnal >e p9,:l1JSseei"fic ~zmcn- (Nwnerosos apoiados ; muito /Jeifi.) , au·x1l1a.r .ele urn-dos ·mais ·emineiites '·'rneri1'.!.

1 

t~ impedir ' que uni' estndu infringi ;se. ou o S:t. CAMPJS SALLEs - :Isso alentwa· 0 sul. bros deste ;!i"O:ver·nõ· (milit1w apoi~úios); t ive a · 
~·1olas.se um d~ .. se:1s .contractos, fi q"ne i um . . . ' fo'.luna ·9ue ha .de, :esp tir9, inflnir seºnipr.e"t\à: 
pouco apavo:·ar.\o· com -.1 içl3a d<:l. qu.e um estr-.. ? Sa .. L~u'.w Sona~::-· E ~ou de um e3t ido, minha vida, . de- dar meu.s· pririieil'os "- p:1ssbs' .. 
elo po1Jesse pretender · nr.u·ido· pQh . pnr·são· ~e oude .11.ºº tiouxemo, qmisi quJ um nnn:lnto c0mo ~o llaboraclor-·· de meu salij.b·e ê1i:i1ír.ute ".. 
das ci r·cu 111st:incias ou' por q ual'l n~ r- ·~uti·i~ r'a- · N~[M'c;two Lle ·~· 1zer <~qu.i qnestã.o . palpHante, 1:1estre, ' o benemerito ge1ie1;,d . Benj:unin coii-. 
zão, <Jll!OJhra.r a ü .de ' 11111 c·rntrado que hnu-. de pu~Q,tr? a11111,nos lrn:1tes de n_ossao for<;tt:i, stant, um_ elo3 g-r'.1ndes ·fnnd:iclores da H.epu·
vesse. c:elebrndo.co:n. alU'.nem. Ora, ah[ feria- µela. victori ~ ela. federaçao ampla_ e CJm pleta._ bltca (mwtqs apoiados), rnn ·dos mais e..i tor
mo> t'erírJ o o inlé t'ésse·d~' propriá estndo e vio- (<l{mm . bem.) · - . çad"s · bãt»'lhadore·:, ela :a11sa v1 cto1·io.;;f~ de 15 
lúdo <:: itifegri~«.úJe rla''fé dô g·overno central "Não. ·e1ltenclo, como alg,uns companheiros , ele· novembro. ;•pq_r consegui.nt<'; sou in~usi)eito · 
d~ l_Jl)J~?· porque sa'be~1os ·que ess vrevo luQiiP._ que. este" pr~.Je qto otrerecido pelo governo ª este .governo·. · Largo esp •ÇO vivi a pr"esºtá1; 
se ll1l'._µgur1~-ru. ~1~nu:cwnclo· .ª -to~h o mundo· . dev~ ser c~ll~Hl.erndo co.ino um programm 1. de 0 cont111 $"ente de meu _pj r1uenino aux ilio a 
qt1.~ nao ser,ni .. v10lar~o :contr~ct? algmn\ .qúe pc1_rttclo; cl~v,a s_e1·~ c.1rns11ler11do. qom ) _o !aba:ro: ohra _: g;r;md1.op. da rege~ !'ração ele úo.>s1.'' ·pa- . 
seriam gnra,nlt.Ios todos.os d1re1Los. de .um gabrnete. Entendo que 18to é umá,base tr1.'~· Entr:t~nto, crinven!Fi coi-11 :il"IWstres ·ro-' 
füs~ temor i~ão e imagi[iqrio; podet·fi, dar- de df'.lLbe~:aç[.o ;· en teudo qúe é stmplesmentc· prern_nt~nte~ ela ua,ção; que sé" tE)rn ·reifo ;OLiYir ' 

se·. mn~to: be~n o c~]?ÇJ de .- um .. . est,1~0, ·que-. ·s.e 0 poot? de paytida pa a .a confer:ção da ina gá,a . desta tribuna; em que,- quando no fuh11i_o tiver~ ·· 
org:a111stir erp ??1'.drç_õ.es dllT!ce1s,. que.ro .. d i ,~e:r , _ carta doê nossos_ cl11~ e,i tó3 e ·da g.lrautia tta3 

1~10-> d.e apalysar os actos: Uestf g:overrià, '·bão 
d~baixo de d 1 illcu Idades ~nance1ras, . pqeque.as nossas , ltb~rc!aclc~ !(ap_ui"aclos); ,,e üãp conipre" . ce. emergir ·e apparacé1" ·certos ·e foco1itesfo-
d1fflc1~ldad\'S · aclum~1 ~ a~ -gn1:11dem ~ nt.e- . enr hen0o que a p.~ l!tu ·le do· ·l'di:niesl'mtaíite= da veis .erros. · 
r~lrrç.110 ao d ~v~dor mrh_vulnal, .coq10 .em .rela-:. naça_o em face.' do goveri10 deV«i: ser aferida· Mai ;· pergunto aos i:epresº3p t :uífo~ ·cpié me . 
9'1:º ao clevedor-c.ollect1vo, n,pi;igar-3e á <.).ob- . p~r . ~n~ Gonüuct•:~ e:u face <lo• 1w0jeCto ele bori~ ' ouven:, O~·le apontaria.mos um ·governo que 
trrnn, rio c~ ll ote e -pr.ocurar mo.lificü:I'. ou .an- st1rn·1çao, C]Ue .f'.)l otr_crecido á ap rec:ação:de 3ta no de8e1p pe11 ho ·de um<i_-Ja~efa t a 1 como a · ue 
nullar as '.) l il. usnla~: oneros:1s de ~e us conlracto3 . as3em1J!é'1 (apoiarlos .l· muLto ' bem); p'.lrqLíe eu . fot c.::>Jnmctt1da no Prov1..:oi•10, não foss8-' !evic1o . 
coo.t.ra a "º 1t·1de -deé'seu cre _lor, com vereia- sou amigo rio governo i;>r0visorio e .1ni nteirho a C?m tnelter rles·vi~s, ·não iieg ni_ii.db ihuÚâ vez 
delt·a quel.J1-a do principio juri"lico de 'que umü· em .. :rela.çã"o" !). é~te · pt'n}e~to, ;. á -a'u:tonomia· rf\ ·' os 1mpnl;;os '.~le ·_ .sn·1s "Opiniões e . convfoçõ~s · 
parte .não póde rornpe.r as. condições :çle· um rninlü· ,const.:iericia .. -(muito '·:bein) 0 não cor~ ª'7~1 l: ' clo do, ~;1m111ho-ro~ .to, que .·raéverin. "tri: 
co.nh'J.et?_;;ern o ·-a~orllo cht'oütrti-, · · · . res-P;o111~eda á ' (;ó_;i_~ança · elo.s. ;né,ps co irip;t- Ih.ar., pela,s .c1,rcnrfütanc1wi d•i; IT!oil}eútô;\· ·ci·r- · 

Esse accoMo e t_ãojüst.o e a diSpOsiÇãi:( qüe. n1:e1r0s .tie~-~u;hi; _·e .des ',íl.Cl!LH'J~~ o rnctí F~s- ct~i~i~~1Wªs · fütae~; . ~ho deteriniq:ü:i:i.V es'.~~s 
consagr.1 a nece331da;rle clcUe é t.cio sftbiii , que srrd~} 1 1t:L1,1.'~ .• to~ elev_~r~~ 1n:iper.10sos ela- minha 
prevaleceram no ammo d,,s nwmbros ·da cria - l/~ 11 ~ ~1 ~ncv:i, s1 na~ __ -v1e~,e aqui 1m.:!'nar P:da. ~~-: mórn~'nto· -~ctuJI, parece-nie que· a 
venção, q11e ehborou a consti.t-\üçJ.o dos Es ta- . yietona d o~ p1·mc1p1os ,- porqne setnprc IJati- opiniao pnbl lClt estu. refallrndtt em' tres gr 1_ 
deis Uoid ,s do 1781. me na ad·vers1fade, nos tem-po3 ela pugna in.: P.').J: .b1L.n, , o tlos ' descontentes', .- e n;lo -~ei 

· crne11ta·.- · (Ap oiados. ) St so c.Jal'fl. · Jlor acaso entre ell es al i)' 
"Wilson, .. Si' niio irr1 fülh .1 ·lt hiemori:L · ou r 1ro sell diüni~ta, .rlo 'i deséontent"S ' q'ti"e_nsmó. 

Kiil"'. cogi"tou de~S<1 hypothese,.s11scitctr1d.'i, no ' E soinos ele um e3t ido que · quer e não pó- t 0 e111 par R '1 "' ' m.es~10 S·~ nticlo da minha emen•b, u •n a solu- de deixa; ele qu r,rer a fe;leraçãó, como nós ·- t.. ll "Pll d ic 
1 0 

lios e '.
1
nimadvArsõos 

". " t t t - l a prtlga1·a.mos e_·m. toct.o.:i. 0.s tellljJOS, porque, o1.1 te ou' ·º' o. dos revol11c1on ii r1os, imp:1eie n-
ção q 11 ~ 101 11.r.ce1 a sem c<m 1s,:1ç·1,0. a gum 1. ; 11 es e irr-eq metos, .e')liritos ~ul_wásivos que 
elle não queria ~ne a ·fé dos R~tar\o~-Uuirlos ª l-t.epu J lC'' nao _ ex i~tirn, ou a K.opublic' ha es.q1Jec_enrl.0 a fat d1 el ide .. rJo ine·1·0 soei·., ,' . 

f 
··· · [ d por um acto meno· pe1 J d de ser a .feel_.era. ç.ªº. farga, a cons1 0•>raçã·o de .... "' e m osSP- VlO a :.t ; ~ 1sar o e t 1 q 10 v1 vemos, _queriria .. m_ que os p·r·i·inei·ro·s.'pa s-

i d t d St ~ t - o os. os prrnc11)10S, pelos <1Ulle3 v1·ve1nos a s ! R bl fJtll1 qner OS es a 03, e 6 ll me,,ma pre eOÇaO I -~S ( L epu ICll rossem dados COIUO --,..1· el/ n . 

d 
"e nos ter todos no·s br~z1ºle1' ros p_e BJar. ( Nwnerosos apoiados·) muito be1·1'.) vres d 1 d " ... e, 1 . ... . ' s.13 e onga ata forte, segura, cheia. de 
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aie1~'to e de ' vida; 'e finalmente Q grupo, ao ó SR. BARBOSA Ln.r A-A nnis importante. Esta é a verclarl e e não pos~o deixar de 
qual q11e.ro pertehc~r: dos que cor_nprehenrlem O SR. LA.UHO SoDRE - ·u algures qn\) denunciai-a corn franq)leza e rles>tsrn111bro . E 

.q.ue 0 problen:n. pnl~t~co a~tua l pode ser resu- podemos c!t~siticar e c:Jnsider.:tr os lwrneus sl uto-me bem p~m• t ra tar de~te rn eli11dr·oso 
mido rnl .segmote. formuht: cot1.,eryar, me- que pen.;am em tres c·1tego1'ia,;: uns. os e;pe- assu111pto, j.>Ol'í!Ue ó, minh t qu 1 lida le ele rnili
lhorauclo. : _ . . . cird istas n, oiitmncc, que po lemos appelliclar ' tar appo11ho <t minha qua lid nüe d~ repnbli-

SO.Q· dos que e:Jtendem' que a R.epu blica, a monotypicos; outf'O%, polytypicllS e , outros c 1 no.que sempre fui, porq !le nunca o pt<:;o d11 
noss '.~ co.riquist.a, eBta feLfà, .e que a t ~1rl:fa, _pltilosopho3. rilrda su ffü ;o11 os seulimentos p .. t1' iot1co.; ele 
que. ·09s i.u curnbe a toclo.s, e füzcr, nos l11rntes Os meus illustre3 conft'ii.clBS hão de pel'mit- rni1iluta lma. 
de .t)ossas fo1\:as que seja . completa es~a olJl'il, tir"-rnB qu,i· 0 .i iuclua 1Lt primeira"' dessas Perante este Co·1g 1'esso. ' Sr. presirlente , 

.de tra1isfrirrnaÇão iwücal nos nossos moldes classes , porque SS. EE:x. t cem quasi rcs\rrn- füllo como rep11h!ica110, e tenlio tit11!0~ p;Li\ l 
socbes. (Múito bem .) . giclo s·ia lnse de operaçfüs a e.; ta questii.o 1·eferi l'·me á 1ni11lm classe com toda a itieu
. Senhores, basta lançar_ os olhos para o unic;t-a.s -.rendns;· e, como a 'So l'ução p;ii:•.-i, ·esta ção rle animo. ( Apoiados .) 

camiío ela sciencia i1~ r.<t 1wmihécer o qu(3 é tiugna questão ·pão foi achada,', cou;10 consi- Sei pelu conhecime11 to cl-~s leis fun •.ktme11-
um pri.noipio co1i1êsinho,· posto .. de mn.nifesto dero-a mna· que:;tiLo abel"ta, ·pa!'a a qual laes clit hi sto 1fo, qne a: gnet'r" lm de ser eli
crn tmlas ellas : - a natll1'ezn, não sabe da!' a.penas teem . app ~1 recido sol uções ' erracbts , miuada, pol'que a:; sociedacles Bvol vem do re
S'.llto. dGf'eituosas, ~ncompletas, c\<1cl'aro quB, neste girnen theol0gico-militú para o regi:11en 

. Si o astronomo exige com T,.,aplace longos terreno, a emenda, 9fferecida a consitlcraç(j,o scientiflco -industr·ial. 
espaços entre o desprendimento de uril annel da casa pelos repl'esen tc111tes do Rio Gr.111cle Estú tocando a seu rem~ te a tarefa princi
nebÍÍloso e a constituição definitiva de um não satisfaz o meu espiri to, e que pnrà mim, pai dos exerci tos pe1'manentes, Diocb que as 

-planet t . • si o geólogo ' vai ·peclfr co·m Lyel l uo que toca a questão . de rendi1s, a federação classes mi 1 itar·ºS hão de sub:>istir como facto
um .práz~ enorme parh ·a ,formacão de novas na.o está 'feita. ~e11ito-q11fl'é Do meu enteo.: res sociae; inllispensayeis, porqne ell as sM a 
cam.,d a~ . t r'rrestre.> ;. si o. bi.ologo marcrt com ller do mais·allo alcance, do ir.aior \7Hlor, .n. g·aran,tia dt1 ordem e da paz , eo11di çã • neces-

. Darwi'o . um fargo. período pari\ ti transfor - victoria obtida .peln. emenda que consagrou s~ 1· ia p ~ ra, o li vre e fecumlo fm1cci o1u1m• nto 
mv Çã·o" dás espi°'cies; como é que nqo, no ca1npo a sr)bemnia elos estados 'no ·ext;rcicio da fuoc- das in.!u.;trbs, que h<lo de r;er no fütnro o 
das scien.eins sociites, qilereriamos que uma ção jnclicin1·ia. . grande campo de exercicio das actividacles 
tr1111sfür1w1çfí.ó que a l terJ. a té os ima fi.incla- Sr. presiclen te, um il 1 ustre ' collega qu ~ humn.uas. 
menta p org<rn ismo soe ia l, pucle,;se. en'l ·cúrlis- hon tem !'aliou nesta c;isa teve occasiii.o ·de E~t>t disposiçffo , SPn hores, contidn. no n. 3 
simo Jápsp-de dias operai: seu:> eft'e1tn;,1le s.o~te · ad.tuzil' considerações com ns quaes estou ele do artigo , que vo u dbcutindo, represenb1 um:i, 
que houves~e a Kepuhl1ca-de nascer per feita peri'eito nceôrdo, no tocn.nte a alguns JJOntos homenagem ás classes militnre~, f;1ctorns 
e completa com as su:1s vestes n.l v 1CP. i1 t.1.s, qn e são hoje cleb.alidos neste cap1tu lo. Isto, g loriosas ela, revolução nacional r! R 15 ele no
sem unia nodoa, sem µma sombr.i ~ ! (Mwto porém, nifo fo1pe :Iir-m ~-\Jh ' cl ~ vol'ver a elles, verf1bro., uma homenagem do todo o po nto 
bem.) não digo p>il'a ·produzir nova ar5 umentação, j usta aos moços, quB foram o hrnço forfüsimo 

o SR. ARISTIDES LoBo -B;' impo3si vel, mas mas para dBixar -claro, accentu:.ído· e hem daquelle feito épico, qu-e-fo1•am, que são e 
é 0 'que de:;ejarno3. • ' cletioi rlo .o · meu n:otlo ele pensar sobre o que hão éle set\como o exerciio i11te iro, cli12·0-o 

0, sa.' LAURO SonRÉ -Estou de accôl'clo nssumjJtO. , p>tra 11 minlm honra, a garantia da ren lisa -
t Sou dos que entendem que· o vqto .é uma ção do idBn.l inscr iplo' na nossa bandeir;l-

com o. illustre chefe, cujos pa~sos es ou ncos- "L111cç>10 s·oc·1~1. Neste'' co11"or1n1'd",º. d,"· 111'ofe 0 .,·o d 1 - 1 · · t0 · t t ' . " • • " "' - 0 or em e p1'ogl'e.sso-, que 1rw e e"ser 111v1c " 
tumado a seguir. Mas e exac <t11

1en ° essaª que elle TJild R'cÉl nec ~ ssa t·famei1te limitilÇões, bnri'eira contra qualquer tBntat iv<t ele oppl'es· 
nossá·tarefü. · . e 'nem podia; deixar de 'padecei-as. Ficb de são 011. de despo tismo. 

Não nos ilesvicmos, porém, de nosS'1 mi ss''í'o , ºcco't'tlo co111 1nu1't 0 s cl,·'. s (11·,·pos1·ç·.o-es cons1'g11 't- ' · ,. t · •· · 1 l 1 
d ·1· 0· "' "' •• :sei qne <eS yranm"s ·ceem s1r o iase o escu ·o 

B Iião·se.iarnos, ao em vez e auxi tares,-o ices . das 'no art. 70 do. pl'ojecto, que estamos cl is- os exet\litos. !\! 1s o exe,,cito hrazilciro Bi t 
(111-iiito belll .) . . • . . . cutinclo. Colloco-me, porem, em opposiçifo sem1ire o vi aJlpm•ecer no rJ~ssado e nrt hi s to-

UMA voz-Criticar tambem é auxilwr. 1 1 d 
0 SR. CAMP08 SALLr;;s-Mas ha cri.ticas de- flagrantB ao que dispõe o n. 2 e o § 0 o r ia para defe nder a .grande causa ela libcr-· 

molidoras; (A"Joiaclos.) . artigo -, citado, por ~ito com prehencler , no dade . (Apoiâclos; m .u ito bem.) 
,. regimen que e_stamos imwguran<:lo, o~ ITJOll- Ain.ra em recentissimn. da.ta viram todos o 

O Sa. LA uRo SonÍu~·- Entendo que esta- vos que actuaram no a111mo dos confecc.wnado- papel que Ih.e foi di~tribuido ·na taréf-L gran
mo3 em um l •el'in1lo franc~mente_ revol ucio- res deste esboço pam co nsignarem a elimina- cl iosa da ex ti ncção cl >t escrav a.tura. ( .4poiados.) 
nn.r!o. e laboram em eqmvocaçao completa ção dos n,na-lphaue tos. (Apoiados.) . Sabeis vós todósque o exet'ci'to pe:;on como 
n,que.ll es que, pensando por irn:>do. diverso, eu- Sen1inres, ·saber ler e escrever é possuu' causn. prepondBraute entre os f .ctores (]ne 
carmn o governo actu.al como s1 foramas em umjns' n1mento ele instruc~ão apenas, e vós proclu.ziram o ~esfecho memoravel da rnn,gna 
situ;Í.ção éalrna, orclimufa, normal. haveríeis de descobrir entre os chamad_os questão abolicionista. P;o .. que a solução do pro-

Não ! a revolução está por fazer, ou antes, illettrados qúem jJOSStÜSSB. nuior sqmma de blsiirw foi acceleracLt no di>t Bm que ficou 
ella se esta overando, porque, quauclo nós luzes, mais la:rg1t dos~· ele bom sens_o.. manifesto que o otllcial lwazileit'O não poria 
pr~gavarnos a nopublica, e_ra co ino um .meio; Estamos em .uma plláse social que se jámais a sua espac!a lnziçlia, gforiosamr,nte 
qu~riamol-a como_ um mstrumBnto para accentua pela elevação elo proletarfaclo . .. . ganha no$ campos de )latalha ou conqüis
operal' a regeneraçao morJ.l ela nossa patria. Si lançarmos os olhos para: os .. povos çiv1- ta"cla a custa de ~acr iiic io e .com brio nos tor
(Nluito .bem..) . _ liiados, si percorrermós com n. vi.;ta .as naçõe3 neios c!a in_telligencia-e em plena paz , ao set'-

A, obra da Republica ha ·de ser çomo a do policil).das, havemos ele ver que em todas viço ela tyrannia,para suffocar as raças oppri
sol l.Jatendo na podridão cl(:l um pantana c.e· ellas se vae levantando n, gra nde massa. mirlns, 110 dia em qt\e ellas, no exercicio dB um 
nagoso; como um serviço de hyl!iene cerB- Chamem-n'o socialismo, . n i hili~mo, fenia,,nis- direito, se Ievant•tssem para j ust'l~ reinv indi
bral, . de d<1pur11ção ~11oral, porque _ha de mo, um ·só é o phenomBno social, de que r,ações. (Muitos apoiados; muito bem, m u ito 
antes ·de tudo . prodn'.?_Jr n. regen er~çao _dos todas aq uell ns manifestações s.ão symptomas. bem .) . . 
nos;os co ;tmnes, e esta transformaçao nao se Aq .uellas as.pirações l egitima~ querem dizer Este exerci to eu vi-o reapparecw de nova-
ha de. fazer em dias. (Mui!o bem.) o advento do quarto ' estado. men te qua.ndo a potr ia periclita.va (apoiados), 

Sr. presidente, vou adduzil'_;acercn; do ·~a- Por estn, disp·osiÇão clà projecto, ' a qmü qu indo todos a uma· denuncinv,1rnos a sna , 
pitulo ·do projecto que ~sta Bn! di>~ussau, não posso chr o meu voto, grancle ·massn. . dil. metn.rnorphose em um gmilcle mar lodoso, 
uiri'.l's cõnsíderüções que hao de Ju,t1tical' o n:1çã,o lira:::ileira sertJ, privada dcr exercicio 'ela onde apenas sobrenadavct ·como a cihnl'(, m ater 
méu mói.lo de votar em 1<e[ação ao :tssmnpto. funcção rfo suffr.1g·io. . . . ' . da pocll'id'fi,o a flgum da, re i! cza de'spotic l es
Devo "completai' minlia dec_lar1ição de l!a Não jJOssci dai; o meu votn-' a 'este v.erdacle'i.ro condida na cn.pa do constitucionali::;iuo . (Jl1iiito 
pouco, q11e em face d~ste prl7Je'.·to, a ·questao esbulho com ·que se tenta ferir todos ós que bem ; mitito bem.) 
capit a.l p~ra nó~, o ponto pnnc1pal ele noss_os não sabBm ler nem escrever_, aindct que Íl'<l- Por ta.nto, Sr. presidente, me .-parece que a 
e1:npte!ienc11mentos e d_e nos:;os .esf?rços é a btdhem tanto ·na obra tio p ogressà da nação, excBpção consignarln, no n~ 3 rio art . 70. é ela 
v1ét:1na de tnclns as emendas quf:l I el tund im como aquelles que ti ve r·am a fortuna · ele todo o ri gor,é de toch a. jusliç:t (ap oiacl,1 s) , 
mi/ gar:rnt1;1 ela ferleraÇão. Eu me fe licito por a prender· a as_signar o::;e_u uomê, curto estalão é uma homeoazem prestada áquel la corpora
ver que estas eme_ndas têm ganho terreno e por onde_ a lei q_uer aferir a capactdade moral ção que continth a ser a esperança ela ordem 
têm conq1!btaclo t-n~rnpho nesta c~sa : __ Ent_re . do c1darlao braz!le1ro. . e hrt de ser a ga r,rnti:-1 da paz. 
as cpie a!'firmarn r.ad1calmc11 te o p1:1nc1pw . t!'l- Acr·e .lfto qne esta clis.posiçãg inquina o UM SR . REPltESENTANTE - P0rfeita111en te . 
deriilistn · rlestaco a que se refer:e a º "gam.>ii.• projecto aos qlhos dos ve'rdadeil'os· dernõcra- o sa. ZAMA-:'1-1il,s os :;·11is coll e ·~as o11k iaes 
ção cio r; ler judici<1rio e a li>gislaÇãO sepa- tas e, con-:ultando a minlin, consciencia, eu g-ener.18s pe i.iü m·q1n é mnito i11 énnve nie11te
rada . (AJJoiado.§ ·e. não o.poia.d.Qs ·) - . não po .lia dar 9 me. u voto P na .qu_e p;tSi?_asst:i . esta di>posiçiio :Tenho ou Vidci a opi oiiiú délles; 

Enternlo q11.e a victoda il •;st<t. idea é . a mn1s esta . lei 9111 flagrn.nt.e cootrad1cç,w ?ºm,.: m; fÍ respe ito. 1 

assi;:rnalarl;t de q un ntas tê1;1 vrndo g.an han do , novos pri'ncipios fundamen taes con:;1gnado,; · 
a fedAração, esta . é a rn::uor coní[lllfita qu B ua cDrt.a constitLicional Llo mBu paiz. O Sr.· LAURO SonRJ~- Peço li cençl. ao n1Bu 
pó1ti;\mG>s rBaliZi1r plU'a consec ução do nosso Vi, Sl'. pre~Ídente, no _sejo rla commis.são de di·üin cto cóllega para rlizer qne ne.;Lt qnrs-

1 1 f t d tão ·de mo·lo de .]Je nsar semr11·e mnntive Hll -programma. . . que tive. a ionm e e azer par e urna emen ft 
Sinto dizer qne neste ponto os meus d1~-. restl'ictiva do n. 3 cio art . 70. tonomic:t a minlrn ·cooscienci<t (muito be m, 

tinctos confrades, re1l!'esentrrntes do RLO Não sei si esta emenda já i:eappn.receu de. muito bem), e sempre entendi qne o nossa 
d .1 s 1 ti ª" . ~ br" drwet' e 1'nnntercno~ na olietli1rncic\ clit lei-Grn.n e. uo u , se me n guram re cl Zll' ~o 0 • novo·aq ,li no Con f!' resso : E co111cl espero 

morlo a sua esphera de ncçii.o, <J Uan1lo levan- qne ·issll lla rlB acon tecer, sou forçado a f izer (muito s apoiado s); q110 a disciplina :o dignific!l, 
foram corno b:ise, fJU "si exc ln:;iva. da feder;t.- il lgumus consi i.leraçõ.as sobro 0 assurnpto !\ o homem, só determ JH a sy:np.,thi>t do.; s:m
ção, a. que.;t:io rht de,;crimi1rnçii.o rias rendilS , que ella se refel'B. timen tos,n. synergh elos a"tos.'lu lHClo ell' 6 a 
ainda qu:~ esta e incontestavelmente um:t ~as Seul1ore>, hn. uns politicos sentimentaes, obedieucia ás ordens em-1nad1s da leg itima 
questões palpitantes· e ~ma da,s cond1çoes timidos, que se receiam da . intervenção das autoridade, quando ella é a obefüencia ri
essenciaes para a autonomia dos Est-ldos . classes milit,ues no nosso paiz, , gorosa a lei escriptn,, que nos é impo;;ta 



pelo coHsenso unanirne da nação. (!vluitos 
apo iáclos; muito ]!em, inuilo qem.) 

Sr ~ presidente, lH, offerecidus ao c11 ·itule 
em di ;t:u.:;são,ernendas w bre as quaes pi:eciso 
conlinuar a me pronunciar. -

L'1m;;n to qne,algn ns i llust1'os representan
te; lcvantaS:ie m aqui a ielê:t , quB repulo anar
r;llica, clcsastn1Lla, fatal, cio direito ele voto 
P3tenrlido ils mu lheres . (ilfititos apoi1dos e 
ido ci1ioiaclos .) . 

Eu, se nho1'0s mem1Jros elo Coug1·esso, so u 
i t1suspeiLo, po.1'que ilesta q1'.ies tào ·só obedeço, 
aos pi'i11c ipiu::; do unm eloutr-ü1:i. pl1iloso phica, 
qne aclupta como um elo sem lenimas e · 
axiomas. -r1~ ~ a mulher e a. ·provirlencia nioral 
r.h famtl +a (ap 0iaclos e muito bem), que o 
homom deve S:31' o amparo o ci protecçlió 'pa.ra 
a mulher . 

Sou elos que entendem qne o devei· elos 
governos e levantar exactanleu te o nível mo
l'ill rla mdlher, o fazer cess,lr e.,s ~i, e.> pecie ele 
ilotL;mo intel lectua l, anicpi laelor em quo ell i.i. 
t em ja.dcln <1tê aq ;ii; é d 1r ao sexo fomin i 110 
n. i11stl'uco1.o complet1 , S'J lida,,° encyclc)pedica 
e in te ~m l, que St·j ;t a g<1 ranti ttcla s·t•t inl +~r
vençfi.o beneHca, ela sua acç'.to efficaz nas 
socieda•les . , 

gu não quero qne a mulher seja Jll' ÍV<lela 
ele i11 ter vir- ~obre o meio social, não; cl 1· femlo 
exactnmen t.e essPs pr incípios que ex igein a. 
sua. p1 ·eparaçfo intellec tu.d ali11 1 ele q11e elb•s 
po~o ll rn se i· co llalJoratlorns efü e!aze_s, po.3sam 
::;e t• fucunclisoi:no:; auxili:-cres da tarefa que 
nos incnmbr. , <JlW. l a tle g·eri1· co m 111 .i; 
v i ~Ol', a de dir igir a col lccti l'idar.le ele que 
toLlos uó; fazemos par·te. E::;,a, elevação do 
ní ve l rno1·nl peli1 in:; tr•ucçfo ela mulher lu el e 

. r estitn il' -lhe o papel que ella na nc t11.Jidacle 
·11 ão tem, n:as qiie seria completamente eli s
vii'ln:tdo oi nô3, em logor tio levarmos luzes 
a seu cereLro, fossemos trazel-a pam um ter
reno onde stm com [Jetencht lia ele ser · neces
sn 1·iarn1:n te venci d" .. (ripoiatlos) ; porque, bi 
e lla pórle vencer--nos pelos consdhos e si póde 
g·nbr-nos pela sua ncção mora~baclora, si 
JlÓ:le irnmiscnir-se acti v;imente,, poderosa· 
mente nns iles liuos de uma mlção por sua in
tor rnnção benetica e constante sobre os 

' ospos ris, RObre os fi !ho8, so~rn os irmãos , é 
1 incontestn.vel quo, no momento em que nó~ 

formos ab1•ir-ll ie o campo ela política, no 
momento em que nós fo rmos dar-lhe accesso 
i10 r.ampo tlus inelu::;trins, ella terá. nccessa-
1:i '' mente cb ceder diniJte do poder t1a força, 
ella t r.rit ncce::-sariamc1rte el e ceder diante da 
snporiorilln.rlo elo nosso rnxo nesse tereeno. 

O SR. ZAilIA-NlLo ê a con~equencia. 
UM St~ . LrnrRESEXTANTE - V. Ex. assim 

n cg<1, ·lhe~ lim direito. (Ela oiit1·os aprwtes.) 
o Sr •. l,AURO SODRE -Senl1ores, esta Cjll8fõ-

1ifo de clireilo estamo~ vendo que a cada 
momento so ITre res tricções. 

O Sn. . ZA MA-Àmesquinlrnm muito o papel 
t.lo mie de f'amilia, clanrlo-lhe a iuterpeetaçiío 
que algum colleg«s querem dar.' 

o SR. LAURO SODF:É - Niio penso que essa 
inlcrpretnç5.o sej t dada pelos que an'Llam de 
accôrrlo commigo . 

O Sn. . ZAi\Ll.-füío· ma refiro ao nobre re
p1·ese11t;1nte; r i;i llro- me ao co ll ega que 1:01J
tc rn füllon o qne r1tuliflcon ate de i11decante a 
]ll'OJ.lr>St-J . 

O SH . Mui'\ JZ F'mmrn dá 11111 ap1rte. 
. o s 1 ~ .L.\ U RO SODRJ~ -·Creio que foi mal apa

nl!;Hla 0:>~ 1 1 plirnse. ]lOrquo sei que o meu clis
ti~1 c to collegn , ,j us tamente subordinado aos 
pr i11cipio3 pllilosophicos, que me traçam a 
ol'ien ta cito, mlo defenderia senüo <• opinião 
que tenho a honra de defender neste mo
mento . 

-guem póle dL1vi<lar, fran camente contra esta lrn ele se·r a . emancipação completa das 
. ebrn1Hhi. _ . .. eon§ .>ienciits,' ha de ser ape1ws tur;tt p :i ~ a

. A..,redito; e neste oqn to sigo . os· traços de- vrti vasin ele sign\licaç}lo,, uma republtc.~ 
lineaclos por e!ninenl:es ob~e:Tadoí'G S e pen- apenas .no pap~l. :(Nlttito b~m.) · . 
smlores ele no.ta .e de me eito, acredito qne a, .Nó~ pediamàs · a Rep 1:b11_c:~ ço1;r:iQ 1~ma gi.l~ 
consogração dri diro1'ci::>, maxime combihadn, 1\°111fot elas nos·s1s · 1nd1 v1elua, i1dades, ela 
·com cs3a cmencb, a que acabo de ·refei' ir-me, 11035::1, ~ibeedade ele· ponsamentb , e'. si a ttepú
serüt oxact>1mente o conip leto tlescablJro 80• : blic:i. niío r en.lizar esse ideal, e vie.r i111por
cial (apOicdos e n<io apoiados), porqúanto, si : nos elo 0 ·111as obsole tos e condemnn:.los, subven
lrn . urn n, cous::t que cleva'1mcrecer· .a atlenção cionando \lll1 culto {cipoicdos e mio ,cpoiados),, 
d.o governo, ó c.rnctamento a constituição ela ac\optirn)o a uni:i. religi!Io q\l"' não. e_nco1_i
fami.lia, ]forqn3 a familia ê a cpllnla sociál, 0 tm qmis fundan13pto psr;+n te a sme11c1::t 
a u'nic11 entidade que podê coii1parecoi' de- . (àva iaclos e não apóiaCtos),tGi~it ·me.1~titlo '\\º. seu 
nnté ela sociedade» port1ue não 's.e 'pocle1n coril- progrnmm::t.. : ·- · -
pafar sinã0 quªo ticlaclcs homogeilecls e o indi- O Sr Bl\.DAn.ó. - Na oprn_iao elo orador-. 
villuo não app.u·ecEi na sociechidifsinãa° como O Sr .. LAURO- So'nRE ~Devo declarar ao 
ente de razão. · il!n5tl'e representante · qtie na. éir-cubir que 

o SR. El.YSBU MARTIN3-A indissolubili- . enviei aos meus amigns e correligionarios, 
daele do JaÇo ·con.fuga l ê" Llm<1 tyraniüa, nm · disse sem meandros e mm rebuço. que eu 
Jespotismo. (Ha · ó.út1·ós apartes.) · seri a ne.s t<1 c:i s:i., não inimigo dô\ r \Jl ig'ião 

o sa: LAURO SonRE-E~tou me rererinllo .c;1tholic;i, porqne uiio ianl°o::l clbcutir éatho -
110 mbnn11to actual ao Mvorcio, e pà1'ece-me lic:sino, rnu '.l in.imigo darJ11illo ea1 que · se 
riue neste ponto ·é.staremàs e1nperfeito accór- tmnsf'ormon o c:itl10licis1110 depois que os 
1lo, porq_ue creio 'qtie m1iito po u~os membi'úS seus do 0·n'rn.s foram dernolido.;, isfo é, o pw
ele.>ta c:lSil, hií o de êh1• seu a>senti:nento pa.ra · ticlo pol~t.ico Lle110 cnin 1dn - clel'icalism:i . · 
1ue' éi Coq'g r·e.;so tome iL si a taeefa d 3 n,nar- O SR . BADARó-E' um vocaiJnli:ü'io emp\'8 -
cltbai' a l'amili<t. · stndo pela revol11çã,o. 
_u:or SR.. RllPRf!1~ l:rnTANT8- Is :o é pltra ser O Srt. LA urro Sonm~- Senl1ores , quanto ás 

trat.. el" em 1j 111a lei oh)i iHu·ia . · res tricc,:583 11nr.ost<1s, cle>·emo3' cci 11si1le1«tr <]lle 
O Sit. t .:AúRo' SoDRÉ·- S-. ria .occasião de re- se tràfü de Jndividno ; ·em conclições e:rnepcio

brihn' e:;~a8 própo,;ii,:õ% tod 1~ umá por rnria, · n 1 . li s~ún::t~, 1fe indivíauos' que fazem PeiHrnúi.t' 
de eliw f·;anco e cóm pl eto ·clesen vol l' Í!lien to · ;1o da autonornitt de s u ~s con ,cien'cias,q L1'1 es pop~ 
meu modo ·ele pensai; ._ :scitf contr t 0 divor- tan-iamen te se collocam l'óra da lei e da. 'sa
cio, por<Jue quero a dignitic.ição âa. familia,. ci1i:laJe,':[Ü8 tie segreéarn Llo meio soci<d lev . rn~ 
Consiele l'O a in.li:isà lL11iiliLl.1de elo laço·· co'n- tando o c3libato corno i.Je il, que se l'urtam 
jug·al como urna Ll•1s mais soliJas garant ias da ogobticarnenfo ao3 c1·eve1·e3 qu.; incumbe111 a 
moral clomestic;• e sncial . tofo:l os membros dts c0llectivi..l 1cl es, soci.1es ! 

A lei da ci v ili~ ' >ÇÜ;O km- consistido, quan •o (111i.liio bem ;'apoiados e n<to cipoiarlos.) 
á füm 'lht, em tomar cad<t vez nrn).sacceiituacla Que e muito que a lei veniu fannem esta
ª differeíiç,i da&_fürJcções que cábem, n:t so- belece r par,i elles um direito a p;ll·te, danrlo- · 
ciecLicle e no · lar', ao ho rfiem e á niu.lhel'. Nã.u lhes uma exclusão, que ulias está de accôrdo 
me e dado, agoi'a, aq'ui, cansa ~- 1;ar a éste ób· com as SLU S con veníencias, porque niío e a 
jec:to demoradas observações; e, si me fóra politica a suá esphera ele acção, porque si 
cla·lo clisculil-o mais detidament·~, 05. factos elle3 siío o poder espil'itual cabe-lhes agir no 
cmno nol-os tlá a \1btori11 sei'viriam de pro- fôro chts con;;ciencLis, dóutrinanclb ns almas, 
var cabilin1ente que o divorcio sempre tBin derrn111a11"lo 0 3 seus ensin::unentos. (Muito bem; 
apparecidó cou1o um germen de relaxaÇão, apoiados.) 
salvo quando o laço religioso permanece O Sr •. BADARó-Proponh:1 primeít'O o seu 
como força de resistencia. it sna acr;ã.o clis- banimento. 
solvénte. Eslit no animo ds tod os, como na O Stt. LAun.o SonRÉ - Sou pelas merlidas cfo 
antig::t Roma, os e/Teitos pel'niciosos elo cli- ·excepçilo cc,ntra o clero catlroli'co, pnrq11•3 elle 
vorcio. . . constitne-se um perigo socia l, po1'q ue elle, 

O Sn. .' Er.YSEU MAn.Tms- Não el'a elo di- perdiel:is as esperanças Llo domínio so b o ré
vorcio, Gl'l1 ela corr[1pÇão do.s costum(\S. gimen repnblicano, 01·gani.sou ·S '~ . em legião, 
. O SR. LAURO Son.RE- , .. stfrgiram sem arvorando uma bandciea politica contra: are
detenç ~ 1fro~uzindo a n1:1i3 coi'iipleb disso- publica (ripóiaclos e m7o apoinclos), dbci
luçilo', a co_r·rqtioão mai.s cles8n fro<Lcla. · pli nando-se em lXl·rtido politico , que-, ao 

i:i; nos tempos c\a revolução fcancezà,qiwndo menos pmvisoriamente, exige medidas de ri
eni 179,2 foi vo tada a lei rio c\ivorcio ,tão c1e·sas- gol', porque os republicanos clarbm uma 
trado.:; furani os seus e:ffeifo.3.•• prova de inepcia si vacilas~ern, entreganclo-

0 SR. Er, YsEÚ i'vIARTÍNs - A que;; tão ê do se de mãos atadas a. seus ndversai'ios . 
moela . O SR. BADARó - Não é ~s to o que a naçãó 

O SP~ . LA URO Sonn.Ei - . . . qne a mo!'aliclnde braz leira pede. · 
abtiu c,1m pa 11}l<t pertinaz contr,t 0 .,8 ,, lei ele . O Si;>. . LA.Ullo S)DRB-'.::oute3to o apar te elo 
depravação elo.; bons co;tumc3.' · 1llustre eepre::mntunte, <JUe confll:ide nnn re

o· SR. ELYS!lU J\IARTINS -Nã1 ê o di vorcio _!igião _Je bonzos e trrnuipansos com a religii1:> 
que tm,z e>se relaxnl.l1ento, antes corrig-o . CitLl1ol 1ca . · 

UMA voz-Corl'ige, sim. - . A religião c:i.thnlica não tem ra.izes : o 
OUTRA voz-E' um correctivo. illu:itre rep resentante sabe pert'eihmen te que 
o Sn. LAURO SonRm'...:. Isso 0 nrgumentar esta mass<t popular, quo ê exploratl<t peio 

contm todos os foçtos, e um.a. prnpo,>ição clero, ni1o tem convicção; esta nH;n é 
gratni,~n, ê uma affjrmação que so.ff!'e con- pura.mente fet icllisb. 
traüicção a torlos os morne11tos . O SR. BADAPJJ- Eu srn c:1l holico. 

o su. ELY.l3F.U MAHT!N~ - .\!'sim 00110 a UM SR. lü>rn.r.:Slli'iTAi'iTll- V. Ex. fall.t 
de v. l!:x. · om nome dê~ lle pablica '? No Mexico, o im1n 

fil1.lor Max 1l11mano entrou, porqtrn um p'1.dro 
O SR. LAURO Soon"' - Sr. presidente, o lhe abriu a por ta. · 

n. 4 elo al't. 70 til'a. aos religiosos de instit\li- o SR. LAU RO Sonn:E- sr . peesidente, eu 
ções m_onasti ca~ a faculdade ele votar. Neste peço permissão para cl<Jftn ir clai·amente 0 
po1ito tenho ele collocar-me em div'ergei1cia meu pons'1mento ne:;ta questito elo cathoH-
com o3 illustres collegas, que seguem os prin- cismo e clericn,1ism0 . • 
cipios ela escbla philoso11hica, a que filiei-me, -
porque eu sustentõ essa e;tclusão, aéceito essa · Q Sn · ELYsEu i\iARTrns- O B1•azil é fertii , 
restdcÇão posta pela lei ao clil'eito ele votar. em p::tclres excepcionaes, teve-os os mais 

Esta qnestão leva-me direito ao clo o·mà distiifo tos. 

Uom esta emenda, Sr . presidente, que 
reputo filha tle uma clemocr·acia anarclrica, 
revol ncion-.iria, meta physica e irreflecticla 
(apoiados e nao apoiados), .com esta emenda 
corre p tre llrns outrq,, que maiiel,1. co nsignar 
nci no:;so [Xtdo fundam eu tal a Jéi elo di v.orcio. 

· (Apoiaclus ; muito bem.) füio polos mesmos 
pri~cipios que clefe nde o C<1 lholicfsmo, por
que não ~ou ca lhol ico, ' não pelos· mesmos 
p Pinci p'os, riu ~ defende a ig-l'e.ia, porq ue 
11 8 0 tenho lnço ele li g~ção a lgum 1." c;om ·a 
i o·reja c,,tholica, sou, com nma plena con
vi cç·il o, com uma sincericla.de · ele que nin-

funclaqrnntal llo credo republ'icano: a sel1ra- ~ ~!'. . ZAilIA-:- V., Ex. co;rnnelte um erro 
çã,ó ela· Igreja do EMaclo. pol1t1co, tra.u,for·nnndo ó clero ' e'rn' ÍÍJinüdo' 

_Não comprehénclo que em ·nome da Repu- cl11 Republica, quando não e. · · >li · ':'. ... 

blica se possa füllar contra a -sep•raç:ão dtt O Sn.. P1rnsrnE:-1TE- Atteuçii.J . ·, .. 
íg i·eja• elo EsV1clo . - ·· o s L · · ., · 

Ten ho ouvido aqui sustentar-se doutrina um pl~~·00 ~~~~~ ;,~J°µ~~~cl . ~~l estou revelantlo 
absolutamente incompativel com to la a or-
ganisação republic.!füt ·bem en teudid.1 ; por- O ?R· BADARó-P,tlpwel, não. A opinião 
que, senhores, c~nsiclero que a Republieq, P,ubhcci re~ello esb ~sse rçào de v, 11;x:, 



/. 

O SR. LAURO So'rmÉ_- ... qua esta aos olhos 
de todos . ' , 

rÚÍ !i 9 illustre, r\)pl,'esentaqfo, que, a op\niilo 
gi1h.~ka: r·e,pell<} ·Q · m~u ü:;~erto. J.ulg.;-111e 
q\:.fin ' o;·dite,i,to. d~ f~\H<ll' \1 01 ·nom \l d<t optniã·i 
]'.mbliç(l.: N'est\) cas'9 ~~o. self cgrnl ele 1ió,; fal:: 
!ará com ' melhores titulos. . 
· kr. p!·e.si1lent~, .. uão' ú1.léso_ c\esc:er l\' es t~ tri

buna som faz('lr µn)>~ co\\fiss;;J,o, v-1.3.to que po_de 
párecer C]\(e· qneÍTl fülla n'e,:;te lllO \~~ nto é \1111 
a·.lvljlrsar.io ra,nçor,o~? e, çhe10 d13 oc\ros e,ontr<t 
n; r~)'\giito C(l.t~oli,c -i: . 0,f[\; perteQço a;o li u ~ 
n;iero· cl'<),ÇJ\leJlo~ que. reQ r;lern l101D.e11ag(3 \l1 a 
reÜgi~o catliõ_l~ca ·;. so_J.\ tl\rnuelles é['I\l ·e_n
t énctem que 'seus . serviço» np pass,1elo fo_rn,m 
m1merosissimos P\l la sub\im\datle 4e s.e ~\S do
gm~, no ~empo_ em que· foi, dado, npP.a,r·ec3r; 
sou cl'aquelles qqe penstur\· qµ e a relióiãó rle 
Cli'rAsto, o~ a1ües; q\1G_ a i·el_ig_ião c\e S. Paulo 
(m~t(to~ apciiq,rlos), porque f~Jl e, lle o g' l'rll11.le 
ap,03t9\~ qa; ge n~llS,, o evrwgeli sy lor incan.
slwel que andou pré5:1n·fo " 1dé:.t 110.ya, 
pi;'éstou - ~s - rpaio,r~ ; b,e,[1e~c\b5 <~ hii m:~n\ l11Lle, 
porque na hor11 . em qu3 Rnt11<i, e. Roma era o 
rr~unclo, d ljl->_'1ggregçiv11~se, ~PP:ir0.ce~1 o, r!tlibino 
ele Na,zitreth, tr<tZendo a c1rn :hd e b 1n1lemt da 
regen(;lraÇao mor ;i da ltllrinni)a1le e . p0

l'Ofo.;;
sXndo os dognrns fumlaml3n ta.os que fornm iL 
a.rVore 't'rondà~a, a cuj:1 sôrn.b1:i põJe a hunM-
n_idadl3 jur1;1«d.~ar longo_s ~ · ic!il?.". · . . 

O. SR. 01T1cic11.-. O;; [H'1:1Cl[Jl03 elo chri3tia· 
ni~mo [~ind<L {10j1:l"regen,i à !_~ i n ~ n,i hele. · 

· O SR. LAURO Suorrn- ::; 11,1 füv111 elles que 
entendem, de aceàrclu com o meú col lega,qu e 
os prindpios ·pr'égâifo; pelo éli1bto ain1fa h.1j e 
regeritam "tí h'unianitfacle. Mas le1nbro que 
e~;es 1)riricipio ~ t~à? · erim ci;-e 1 ç~o . do Naú
reno; foram assun:laclos pelo vhrt:;to para 
conságt>c11' 'c.omo dognías do novo credó ja p1;e~ 
gado e 'verdades 'qi.ie anct:1.vaní esp·,r:;as e C]Ue 
eram àcceitas pela hunrn:.iidaclJ, i:laquelle Ji\:i · 
ritH.lo. · · · · · · ' · 

' O SR. BAD . .\.RÓ dá um ap:trte. 
O SR. ·LAURO SooRrl:''- .li'aço ain rla esta. 

jl\S~iça ªº· Chfüt_si . E;tis con~ideraçõ_3S, s'. ·, 
pl'e:;idente, visavam, ·aotes de tüllo, cl Jfend e1• 
os ·no3sos priricipios. · 

E11 h1 en veredct n1lo p_or um terreno em que 
teém amládo - outros, que tecm a n.esma 0rieo
t~ção, que eu tenliu; e o que. eu quer'fa de-
1u'onstrar era. a ·p1'1>po;içi19. que fir•m1Ji no i11i-

. cio de minha oração· 1.l e s~o1\nexa .' (.Viro apo ia 
dos.! () qrie eu· q1Úi:·h.t demonstmr el' iL que a . 
Republiça não pMe ser a i;e.di-lacle ·que nó::i 
sonlmvarnos,'si ell<t nilo ' trouxer 1· 0 cle ;:_iei11-
rnen ló de llO;SaP COl1SCitll1Cia> de dog·m:'ts , (j IB 
a sciencia repelle e. nã1i po lcJ1n absuluta-
menle sm' t d:le}ailos. (Muito be17i .) · 
Súih6 ri~, si a Rep:1títica h~t de ser fatal

mente aCJufüo qüe o povà quizo r, como oLiÇo 
di zer e\n a.parte., ella ha ele se r C.wços 1.méóte 
a aufonomia par~t 'to las as ' c»n:io:: i<:J ucia:>, a 
gahtütb1 d0 livre exercício de tud is as ac ti vi· 
darles ' inateriaes, intellectuaes e moraes, pot·
qüe só assim ella ha' de ser um bem gerlti, um 
bem commum. · 
·o S t~. ZAMA. - E nós os catholicos não qu e

remos ·mui:i . 
·o SR. LAURO SonRE' - Sr. presicl,rnt e, on

tros [lOIJtO,; do CtpitUlO em rlb'C!l ·Siil Lle111a,·-(
clal' ÍlLIU illltis · d.etiJa atteuçi'l"· G:;tou de' ac
cM,lo conf algn'ns col légns que já se prunun.:. 
chira.rl) aqui eírí relação. ·a, l'e~trkçüe:; que 
elevem ser ftJita; no projdCto de Con:;tirui_ção. 

Acceito muilas das · emendai o ffer ecülots a, 
este projecto. 

Voto para que ~eja consagrado o di1.'ei to el e 
t estür, ele adoptar, p:trecernlo-me apenas· qu9 
e3sas dis ;1osiçõe; tet·üun melhor collàcação nos 
nos5os .. cocligos . · 

Assim, pondo ele la.elo outras co113iuera.çõH, 
que poleria p'.rotlnzir, e que todos natut'id~ 
mente com prelrnndem qú 1es seri un, porque 
a orientação do meu espirita esta lr'aç:1da,uão 
con~inuarei a occupar a attençi'i.o elo Con· 
gresso e· vou rem,,tar o meu discurso. 

Nfo qucro' srw co'nfundido com bs que pen
sam que se pór.l e .descrer ela regeuer'aç~o eh 
no:isa p:üria. (Muito bem; 1iiuito be .n.) 

E foi com mag·mt, nu~ com p1·ufuuda nn
gu.:i que 'yj llrfi rrl l1ÇD ·de gJ'C\,[\ leS eSp H Un
Ç<lS beber a dissóJ UÇãO <la soei e· la le brazil ~ Íl'<L 

UM SR. liEPRESENTANTE- li'oi uma ironia 
pungente. · · 

.O SR. LAurto Si1 Drtú- 'enli oi·es .. n:Io souff tlt<tahi , pelo 1119nos, o gn1 po do3cles illu
clos que :;13 s:m tern tom'!. los cl 1 des:;ren ,) i. . di1los . .\ão ~ei me:i·n.J e;n f]!HI •lellei 1110 deva 
p,çi l(l,. no~~ i nige,uecaçcio n11Jr.d, so !J n. b;i:i leira I c.:l loca1' . P:i 1·ee·},-m" _e:1t1: ·t •li tn, tttie ~~ tou 
dt\ R<:>publica. . . - - . e11t1·e 93_ re,\:?JtÍC.lQi_1 1 rio,~ u·~e.•\ll '.e t J:::. e sn ~ 

Acr.e litQ 11uc e..s.;u> tr::ws for.maçõ_es não S(l con~ r'o. pn r. ~ 1:;to JUst1 11Mc;ao nas p_roµr ;;t~ 
fazem r_;1pi1:htmerHe.' · · · p:tln.1'. i'as dà _n oln·e_ r.epr.!sonta nte., li. q:rnrn µrn 

i\fas, clesc1'et' da nossa. reln bilitn ç40 11101'«1, re.fe !'r, qno d \:àS~ n·\Q e,star ª ' \l tJ'.\ ~e 1·1n111l~.la a 
quilnLl0 apenas s1111·ge· o no\·o regi111en·, séf'ia mvo!L1çi'lo ; e·si e i-It1. não es ta terannac' q a10 cl.1, 
con10 clescrei' e.lo sol no momeuto em que IJ3 3e continuo a ::;e1' r.ev? \ncio(lal'io. 
ast ro! Dim\a, n,rnt_tido pelo hD,í' ÍS '.)\11t0 nl.)qi:rn,, , O mcin illu; t re _ col!ep;.i disso tam~em, 
rnQ,l comeÇ1. a Llo1rnt• 03 p111Cl\ l'O~ elos O.\~te.11·0» ~r. pre3iil\)1ltc, e \liW foi çi\le. $6. qq9m o d1s,e, 

E~l ai'rerlito ll<t l;Wel tt~ ão., eu _itc\'.0 litó do; niu\tos. r\ \;t i\iç t0~_ º·\'adôre,;; µ,este Çqngt'e:i;o 
clng1qas. Mas na, ~'.e vol nçnio p_o31t1 va, que se teen1 dito , qµ e 1m > t i : 1)0~ o reg \11 ll ll legt\l. 
.faz tio c11i\1pó çht ;;c\en cia'., e üo;; d?gmas ele.- 1lr(J,.aa \l \' t '\\do r(ue bto -~ >\l lfl 'V\"\'º o, íl;-~q :; :\ ao 
rrion:itl',.tdds· qnusi que di<1 a dia. um ·por ii in, Governo. l'rovi:;or o; nós nii.o. t1 vemos necc3-
p.elo3 homens su'periores. E é, S( P,resiQ\lnte, sidaâe· de· sahir d_a lçigali· ~ad e, . 1\ re v_ol,nçio 
ilrm<ti:\o u'esta 'revelaçlio sc i e.~1tl_lte,<t e o_c.s t e.~ e_n c~~1tro u un~ p·11z QI'$'ª \11 ~~· ~o COll\ l~ r; q~1~ , 
~ugmas ·c1e.111011str ido.:; que ·e.reio que a, re- ;1_na 1 er:1 n1. boas, tc1m\)e1~ P,l\.D er1tn,1 n;1n;s; 
geqeraç(i.o mo\~ tl 1.\e nnsstt pa.tna ln de oper11r: 1mo e 1 · :i. ~11 , s1111, b~:ne::rnca•11das_ .. A R"[l \lbl_1 c t 
ç; é pór · i s~u qne a.q e li to qu.~ a. nóss'l. patri L 11ão sahtu eh a.111,rclua,, con10 aqq1 ~e t l.l m dito. 
inda iu de se r verd 1dei r uneqte !l·r,wde, por- Q'1 •.m f 1 ll L ne,,t i QV iin ',nto ~ 11 111 republic:.lno 
qi.ie. . n'um p:i\7. con)o e:;te; onde ~qe.m. i:ios t~Q h : s ! ~ 1

1

·i co, e1 \~o r· ty1tn, ii.~~u ~ peitp1 . ,. 
m"gestosos. que p:\rece111 111<1l'dS, onde v.eJ 11 Nao poderei dizer, como o no1Jr(l reprE)Sê ll· 
flor.istáséin·1utesc;is e collo;;::;a,es, qu13 'i.1ss.11n- tante tle s. P[\ulo, que, h>\ pouco, occupou 
bra:m., é. ~ift1pos;ivel que o l111111em, Vi'reni!o esta, ViiJun~., qne s ja O_ Il,11i~ nntig·o. repu 11li :: 
mergulhado ne;te mei1> cn$mico. to lo e.l le e 1.110 cll'StG Co11g1·es~o. ; nãçi po1\ere1 mesmo 
grancl.-z,1, to•lo elle en >rmictade,so\:Jeje,, cqr110. dizer d.escle ' q'tlanL\o ~0·1

1 

repnt1licnno ; mas 
· e_~cepçã.o o:lio3a cfa .\Úturez!l , peq\teUo_ e rc\Cl\i- püssn ga.1'a,;1tir· ri;1e, n_qhça tt\i n11>11nrchist1t. 

t1co. · ' · O SR. ZUIA- l~u f111 de l5 1le 111ve nbl'O ,. 
N:iio, s~ nbores, t im'1e111 o \to'11em J~ ,i. ele O SR. lÍl\. BINO -ti à ou Ro..:.. N \,o ÇJJto.u' tiqendo 

cr.e;cet• 6. ~wn br;\. pro,teJlo ra çla, [i·,p111:üic1t. · 'i•e,; rimi 11:1çõ_e$ ;q1ai:rnq.td;}S· proc11,1'0 >~- i) e n:1s µ_os 
·Elia.- é a g wanti>L segur 1 elo' futuro ·nu.:; pi: .cnnte.:irn1rnto:id:1 pr·eseJ1te; comfl, 110; dopas

c\o:;;o e çla g-l0ria jm111e11s:1. qne está re.-;e r- sa lo, o en:;;inainento fecundo parn o flilnro. 
vi1da i\ pàfr\:-1. brnzil eira. (M.aito bem. Mui\u ( rlpnrte <.) · > 

be•ii. 9 01'-7.clor. é f~ lic it<i clo ]Jo1· quasi to'.los os Dizia e11 que n~o s:i.himos 1la, anar ~h\a para 
congl"ess·istas presentes ). en tmrmo.; 11 '.I Repn btiç! ' ; a l1Ppuhlica encon-

ITou !e.is, po'rque e ll.lts e~'bt Hn owle h 1 so ·ie
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p Sr. Gabino Besouro (muita 
altençrTo)- ·~r. ' pr,,~_id,.mte, 11 ause;1cü.elo,; re- . 
prese\1tantes i11senpros p:i rn eshL t.!13cus~iio 
mostra êbramente qu e n'ão ha mais n:1ces-i
da.cle de cli ~c utir-,;e · o ass umpto (ap Jiado) , 
e, si não fosse uín dever e dever du plo o 
que tenho.de nsarda. palavra, não viria agor;t 
occupw a attençiio c1es t-t: assem1iléa, para dl
zer a:q11illo que outrns já t eem dito e melhor 
elo qne eµ. ( N'io av oiaclos .) 

. üigo que ten!to um duplo dever, porque. 
ele.ito pari representar no seio da com:nis:;ão 
rlós 21 o esta:·10 das r\ lagó s, cnm pre-11113 di
zei~ no~ men:; comp[\nheiros d~ representnçi'ln 
6-imo 1.\esemp.ellhé.i-rne do ma•idnto., e er.n 2° 
~l)gà,r porque, ten !o apr ' s·<tlt 1clo algum •S 
érnenda; ao_ pro.i ecto co11s1it11cion d, julgo-me 
obriga lo a. vir defenrl.el-a.s o j 11:; t 'fkal-as, por
que e.;tbu v_en lo qne algumas correo1 o risco 

· rle ~et• re},itad" i? · 
Ant,·s, po_í•.im, ele entrar no rlebate pro

priame1ile con,;titucion .i, permilta V. l~ x: .. 
"r. p'r •. , id:,nte; qne eu di~·, 1 a, lg-u na;; pfLla.v1'11 ,; 
riue não se prendêm propriamente a. nuteria, 
em discuss~o. ·· · · 

Peç·1 t:1mbem permi~são a, V. E·c prt.Pil. p:i.s
sar nma, yi.:;ta. retro~p~ ctiv:1. em trnl 1 Cm13tj. 
t 1tiç5o, p01· bso qne rni.o ine foi cltvlo ai11 rl:1 

' llS:1l' eh pnln.vra e nem p1·otflllclrJ r,izel~o 111'1.Í:l 
ne;t:i dis]ussão, p:trn, nl o tonue ~empo ao 
Congresso. 

da.ile or o-anisada e a didn1lu m não a exclue; e 
em' urn ~a i z ci1;ilLin.doc,omo o·x1os:;o,, n. lei não 
p61le ser 1.i vunl:t1fo. d'isci'icionar:ia 13 c.apricho3a 
da qp 1 lquer g'nverirn. · 

E. St< p1'es i~ lentl3, qnqnd,1 este govArno . se 
np ·:e.;enta co1no ::;i1ntí lés a.Q"lcl nte len.1porari•1. <la 
sob··rn.nia na'.é io .ai, como ~nensu!·e.1ro 1la pnz, 
d~ !1bercla,le; ·lei r·r,1terni1l 1d;i e ria or-le: n, elt"e 
não pócl ~ 't1\1 d nzir es..;a ·del eg.,i_çã? dn. ~on lado 
snber·niH elo povo · pelo arb1tr10 s1nao pela 
mai:-; severa ohservanci.L das boas uormc.s pre-
s1:rí pt ·S na lei. ' · 

U)I Sr( i<. EP.lESEXrANTE- Est a é n. ver.-
rla11 0. ·· 

OUTRO SR. l\. GPRRSB"{TANTE- Esh e qtH~ é 
a ve1·1.ht·l,.·i1"1 cl ·11Jt1·.ha. · · · 

O Stt. !1i\.BIN.> l3Ez.rnRo-E11, pni' tant0, Sr. 
presi1fonte, 'thtn lo o.>tL explic<Jçfi.o, · re1•itO 
nincfa, es'to ~1 c!assiíl c. 1do no gt.,1p 1 '103 re vol~1· 
cionni-io~ ir'rcqq iet1 .:> . · E pw1l niio ro11h::rr m<u3 
t"m po com cmi,i1ler·1çõ ;s d A 01·d,Jri1 _tão ge ne
f'ie,. , vou nccupn.r·me e .in a mate1'1a elo pro
j •cio ern tli~ c n s_sito. 

O p1·oj ecto ela Con~ titui çfLo 1,io seu art. 83 , 
n, lém de :ibol'r o 1·ec!'ut11111e11to forç:1.rlo. estahc
l1JCA mni to b:• in o soi'teio como meio de obter 
sol1l 1dns p:1'ra o exerc'to. 

Ex,:u;:;ae-1111>-hi a, de tratar des te nssnmplo 
p9 1' 1 1. 11t1~ o Cungt'eSjO, si não vis:;· qn e lrn. irl«i is 
confn,;a.s n. resj1eito do .qtio s ·!j a. r ecrut-.mento 
militnr (npo icvlos) ; e o propri.i prnjecto r) e 
C'on ~ti · n 'ç~. o. eli1b11r1 rlo ali<1s po1' ]l <"S·: Oil S 1í •n ' to 
co r111 1 et1~11te s, mostm UQ '.l · ll.aver "urn 'L irleia 
rn11itn e:rnct 1 elo qne seja . . t•sse r10crutu mento, 

V. Ex:. pe\' 'Di ttirá ·que 
gnns pontos já Llis ]utidos 
Jisc11ssfi:o . 

tanto as,;1111 (]no estatLÍe isto: · 
me re fir·a a ai- « [< icn.":lbohlo o recrntamento militn1» » Or11, 
e votados em ) 'ª e~tri. di~posi ção im11ortar iti s·impl e'smente. 11a 

extincç'io elo exercito, porque recru a.nwnto 6 
todo o prorAssó , é t6'1o o me_io oJTipre 1arl o 
1)arn. o' t enção d0 inrlividnos 'qnA preencham 
o.:> r.l 1 ro~ r1 , cxe l'cito ·ou de qualquer Col'po-

1$to iÍ ii o e, a meu veP, um;i. infrn_cçii.o elo 
r eg·imento, porqnanto ell e o 11ermit te no pa
ragra i;J10 unieo d> a1·t. 59 ; e eu as,;im proi::e 
tlendo não tén ho em vi ~ta sinão poup:tr tom-
po, econoniisnmb cli:;cussl o. · 

UM SR. REPRESENTANTE "'."'." 1,'em-se feito 
isto gerillnrn11te. 

o SR. GABiNO BESOURO- Um i1111stre col
foga, meu companheiro ele cln ss·< que nnte
holltem occupou a. tribuna com muito l:i'r'ilhan~ 
thrno, dividiu os mom!iros de.ste Cong1'e>Sn 
em tre$ gTupos: o grupo elo3 descont ,.inte:i, 
o rlo3 revol 11 ~ iona.rios irreq nieto .>-e o elos or
d[3 iros ou dos cpe quet:em cons_er vu.r melho·
ra ndo. 

O Unr Sa. REPRE5EN'l'ANTE-l!ão pertenço 
a nenhum rio~ tre~ . 

o SR GAB!NÓ BGSOURO- Permitta. s. Ex. 
que di~a q lle a classilicação ni'i.o foi bem f0i t a: 

rnçii.o. ( 1lfo ito bem ) . , . 
O SR. ZA MA - :Vhls 1103 temos tido neste3 

ui ti111113 t i,mpo.,; urnn. ab11 · \dt111ci11 . extl'. 10r~it1aria 
. de voluntario~ . (H-1 ouiros apai-tês» ) · 

O SR. GA BI NO BEsiuRo- Sr. pr ·siclente, 
meus se11l1o:'es, o recl'Ulamento pe lo sorteio, 

· romo a or ~-a11Íz ·çiio 1ias re,;ecvas do exerdto, 
sã.o m·' di !ás que se impnem. ·como se impoz· a 

· 88te Cong-re::;so o da :1ho1 ii;iio das c··nrlecor ÇÕ?S 
e rl os titnloi ho11o!'ifir.os . l~' prer:i;o o sor1 eio 
p 1r 1. cJi,trilmiP-se eqnit 1tivn.111ente o pe;ndo 
on ns elo · ervi ço mi li tur por toda a popuh1ç[ ,o 
elo B1•azil. 

Nin.!tnf\ 111 ignora qn ri os claros do exercito 
são preenchirlos, quasi em sua, tot a lidade, poL' 

' 
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pessoal vindo do norte e p~l' "meio 4e 11111 vo-1 rorÇa1' o exerr.ito permanente, q-u~ndo houver ., dos de : diversas. localid a.:i~s- e- . ~t.ê con1o. 1~úii
l ai1tariado, que m·iiJo e ru n0::; cush. O::> est 1- de see mo'1iLi; :do e·n um mome)lto . d.ulo em ta.s v,,z_es a~uu teceu , . de prpvi.ncia.s _d1ve_rsas ~ 
dos_ ·ao norfe ·es_ti'i.o :;enrf?· eu u;i_d3rave!mi;J nte d_et'es <~ · d.i. patria, uma res-~rva ro npo3t;t r.le ·l.:lua1 :d_a:; nac1011aes er ;yn to,Jo_s o:i _ c1d1y.Ia0s_ e 
de:sfülcados ]}ir e:lse mot_ivo . c1dudau; q:ie teuhcim µa;::>:ot•lo pi;ilas !:i!Ja; l1.- ,este titulo ch .. gou ri~~ n.·servu·.yw1t 1sencao . . 

o· Srt. n1:r1c1cA - Por causa d.t mis·3ria. !eiras e ahi . servido dous, t re3 ou qtrnlro o Stt. AurnrnA BA.RRETV-:- 8\ V ,_Ex •. des -
(;lpriiadós". ) · ' á 1in os. , . co.nh ,,ce o; serviç.1s prestar\.03 pela .guarda 

u ;SR . GABINO BEsouRo- E tambem pela S:.1b.em os·nobeescollegas, sabe v. Ex., sr. -nai.;iqnal, desconlteçó os serviços que V. Ex. 
miser ia. pres'idente , q u ·~ o .exerdto e u1n<t escola onde pt'•ºSto u nn. c:u11pa.nha.. . ... 

. O ·.stt. AMPiíIWPH!o - São causas natur:vi ;:: , :;e r1 prende a cli:;ci plin :1 e se adquire lnbi tos O SR. GADINn Br;:souRo7 0 ,que tenho com -
aq·nel la e que é. a r , r.i\.o. (Hr1 owro< 11p!1.r es ) de o relem e cb ol1ecli··ncia, on.le o .individuo SB i5to l . ..V. L<;x_ ·~ pó .le fiegar ou . mesmo querer 

O StL GAm~o l:l r;:sriuHo -Ifa muit" tempo, affeiçoa, ~e .lrnbiLna á re~ i g-ntiçii,o, onde r '~em- c"nceder-me o que IJ[o,_rq_e. compete,,rpns , 
e pl'itll•.ipa lmcrnte no<; e~tados do. ~ml, 0_801 teio pera JYiu itos veitJs seu c~r:ictee,. _c1n_t.,,ntan - ~ó _ser-ei :v1uillo.qua ~ou_, e nã:o me vangforio 
mflitar· é tido co1no u111 e,pantalho, .CJil .. udo do_-.,e con1_0 pouco que se llJe dil , confurinau.- com o .. qne_rnlo pos~o ~er. .; ' -. · 
ali:\,~ não lm razã.o pa1:a bto . . do-se com as rn•1s' c i rcurns tancia~ :e pomlo-se Como instituição só a guard Q. naciqna l do 

Co:no ou ja rli-ss. é o smteio o mejo de di s- asottÚ.ao ahl'igu da corl'upção. (.1p ';_ i ,,do '.~.) Rio Grande do Sul . prestou relev_antissi'.mos_ 
tritinir eq iíit.1tiv..lmcnte o pesado imposto do toríip 1 ·e l1 end~m os nobr·e;:; ·_-represegtantes :;;ervicos e isto porque tinlH espil'ito mj lit_ar , 
ser:Viço militar, o imposto dos sac1·ilicios de que,seudo o exerçito em taes condi~~ões 111na es- iid_']niriclo no serviço constant.e de vigi1ancia 
tócla a sorte. o imposto de abclicaçã.o de pwte cobl de mor .. [iclade,de abnegaçii_o e·cle civismo; e defeza cl:ls fronteil'as, nas lutas internas, . 
dos direitos 'indivit.!uars, o sac1·iticio do affas- não deve hay.e1· cidadão que pm;s,t ter rn- nos conflict_os das -republicas viiinhas, ,em ·q.\le 
ümento da fo (milia, e óutr~s que Íl1i.o veem áo pugri~ ncil). em alistar-,se nos suas fi\eii:_a> ·e as vezes se·.envolvia, e tin\pt ain · l ll~ g_raq~e 
cuo en umerar. ' prest.r a ·patrin: o serviço ·que ·todos lhe ele- pr:ltica e a clura. expBrieÍlcia ele 10 anno;, de 

fyfas, Sr. p:esi rl eç te,. para qu~ is'o ~e faça, vcm_os. . . . .. . revolu_çãu. (Apoiados .. )· ... 
tep1?::;_11.ece.;sid,ule fle 111.na me ln'la ra. lica l: .ª Portanto, _,Sr.. pres1clen tc, . v.0~1 .i:rian-Jar UM,: S,R, Rii\PR1U.SENTAK'J:li! .--.. A _Parnhyba 
abql1çap d;t_g.u.urda noqpnal. E11 IY!e. arr~ceio urna ernellda i!:b::iltndo a g·uarda nac10nal e mando\! t res_,büalhões pw1.t .. a gne{m .. . .. ·· ... 
de .t oca"r. . ne3~e assumptn, e tanto m 11:; q<1<,nto ~rea odq . as reS9''Vf.\~ d·J tiX •~r.: , ~o. " . ., .. p St,i. Zl).M .~ (dirigindo,-se ao 1.grçidq,r) - . 
.i áfoi.cejeitacla a.qui u1;n1t emencl<t api·es ·~Dtltda Vozu::;-Jit c:dlio -uma emenda nesse seu- V; l~x. não .toque neste pon to, que é cas .1 ue 
l! r1. 1d'~s; e·1tretan tà, venl~o rep1·o·lu zil-;1, c1~ i-to ti do , mar ihcin,Io.>. · 
de q.ue o Cóng1:<::s::>o oiio ;Jeixar>'t c!e acceita.1- e O .SR. GABJNO Bi;:rnurto-, Resl_abeleço-a O SR. GABINo 1Br;:souao-Sr .. pr,esiden.fe, ,o 
agm'l). ou ,_11a· 2•-di::;cnssão; venlw reproduzil-a ngora , porque, acho que e aqui que elltt t i:lm Cong-resso, sob pena çle inco berenci:.1.nã.o . pó!e : 
agorll , apP,zar do voto ·do Cougresso,,,. porq_ue_ cabimeutq. - . , _. . . deix:a1' .deabolii"a gua rda nacional. Este Coo-
véjo que é justamente nas rf1spo;;1çêies geraes Os_ qu3 acabnm d 3 dizer que a emenda gresso,depois ~le t er aholirlo as .conclecor,-i.ções, , 
qu3 .a emenda tem c:1 bimen to . C;\ hio,devem agnJ' t secun<lar:-me cqrn seu vuto todos. os· ti tu-los n0biliarchicos, .sob o. pretex.to 

Sr .. presiden te, nós ;Ji1o t e ~11os guarfa na- com seu presli-gio,partt que ella po.;sa vin,:;ar. cle .-,sei·em arr1ws .cle cm~rupç1'ío, n}io pórle, ~em 
cioEH\)• bt9, ~., . f'.ÓS nü9. temos _r.eser'va. do exer~ (111uitos ap~rtes.) _ incorrer na pra\rn de i;~cdherente , consen~ir . 
c1[0, . como se ~hz que e,.a, g:mrda qnptomtl. E Nao quarnt ,e11 trar a fundo nesta quasb10, e n;:t per manencia. d·a gua.rd li .. n~ cio nal, , que , é 
pre.c1so CJ \lB na'.) se c.~!1heça o que seJaum sys - os Si•3. represcn t~w tes obrigam-me a fa. z~ l-o tambem um i\15trumentode ·corrn pçãp;- o .foi . 
teq1a d~ ,·ç~s~'.va~ m1,1ta rps, J}t1ra se d1 zer que O ?1::. ALM~IDA BARll.ET.o-~ té é urna rn- no .antig-o .r egimen e coutinúa infelizrüente a 
uma g tJarcl:i nnciornll, e _muito. menos .a _que gratidao aiJolH'-se um corpo m1liüi.r· que tem ser nn actual. . . . _. . . . .. · 
possuimos~ seja uma ta~.r1i.oer~a. ,.(Apoioclos.) tão alt? levan tado o pavilhi1o. nacional._ o SR . ZÁIVIA~No irnperio, levamos a corb-

Para.se SP,t, s0 ld:1_do nao basta so ~er homem Ad1mrn que . v. E_x.,. que m1!Jtou na campa- nelisnr o paiz, mas, hoje, os SAnllores estiío 
d0 sah~ 1'\ S!:~ l1?rqeq7 de le,ttras.. . . . nhn: •:to _Pal'<lguay,_ queira desconhecer o~ re le- coronelisando em ponto grande, . 
OS~. ZAMA-Ne.°1, trazer ~u ma f~~rda bonita. vant1ss1rnos servi~o3 que prestou aquella o SR. ílABINo BEsouRo-Co1110 . se füzem ns 
O .SR.. GAmNo :BEsouRo- . .. e ter .p:itriotis- gu,11'<.la · . _ . . . . · · norne~ções rfe officiaes · ri a. g_unrd·1. l)::).C;onal '{ 

mo; '.: pfr:i:. ser~sG . solda.do· ·é. preci8o mais ai - ~SR. GABIN~, BBsouRo-1\fas. ou de é que . )?azem -se por exigencia elas ii:Jflnencias po-
guma .co,usa:·. é 'preciso vo -.'.açã.o_, -é preciso e~la'1 e~SPS se i·vLço~ , ri1ie por mais que os prc- lil1cas locaes. 
o tirocinio_dt1s :'tl·nrns, un1a. eLluca(;ilo ,especin f, cur_e nao os encontro~ . . As nnmeaçõ2s não reci1.hem nas -pe-,soas 
que só se adwih'cl nos ex•' rcicio:; . con ~tante.; ::cnhores, a. nos~a g·na.rda nac10nal nem Jus- as mnis aptfl.s pw" o serviço milital', rlà,se 
nos quarteis e nns escolas. Só as~im é que torm tem · . . p 1tfln tes ele tenent0 -cor(\néi;; e coroneis tão 
se pócle ser verrlarleiro ~o l lailo . . · ~:'io P'.'eter: 10 com isto _fazer otfonsa 30·; sómen.te para sr.tis fação de v_ai.d<tde.''-· .. 

E, · ·sr. preside.nt'l, si é uma . as1iiraçiio eh brio,03 c1dar!ao3 que _ clella _fazem_pa1·te, .ºªº. !· O rJlle é a guarda nacional cltt Cap ital Fe-
human_i,\f\de, a P.ªZ unive1·sa l, essa p~~ ps rp l'I - lV;!t!_'o-mc a guarda naciom1l como. rnsl1- cler•il.? . . . . _ . . , ... . . . " 
tua, a paz elo lt:mulo, co:no alguem .Jª a cli a - t uiçao. , Foi reformada umcamente para sercl1wd1da , 
mau; s\ caminhamos pH'D. lá , éo11sigriaurlo O SR· ALil~EI.DA ~ARRETO-:- Nit g-uerfü cl' em bri_gadas, como si isto bastasse para 
cm nns_sa. Gun ~ntu.iÇi1o como preliminar o ar-· Par::g· un.y n~w lrnvia um so ':oluntar10 ela torna i-a nt il .. (Apartes.) .. . .. · ... 
biLl'n.ment.Q. par 1-Aorlas ãs ,ques!õ3s -internaci-· patrn ~ue nao fosse guarda nac10nal. (Apoia- Sun. orgnnisação, permittam-me qµe o diga-, 
onaqs,, ni1o _podernns deixar de organisflr ns dos e.n-io ~poiados) -··· .. pol' mm to dura qne .sejn. a phrase, . não tem 
verclatleiras res •r vas rio exercito p:ti'.1. poder- O Sa . ÍJAB!!"O B;rnouno - Mas o nobre re- nPXO , 11iio satbf z as actuaes exigencias mi-
111 QS co.m e! los rncl u:;ir ess '.1 mesmõ exercito ao ]~resen t:i ;1t~ nao m~ quer com prehe nd~r. Re- lit11res . (A partes.) . · 
se11 min i1uo possivel, ti~o-me a rnstitu1çao da g~rnrda .n cwnal e E quereis 1mH prova do que digo .? Atteudei . 

Não. sou cfar:pe!l.eg l]qe e3pcr«m, em breye, nao. ns pes;ons CJ L'.º a compo~m e qne a com- para, o segui nte : quand0 sJ çliz - gm1rc!rt. 
te·11po a paz univei-s:ll, CS3<t pn z qn ~ nii.o 111b ndam, banqueiros, corretores, poetas, me-. nacional - , qnr.r dizer-se urnn.·.guarch com-. 
passa rle. uma !opgioqmt rutur,i aspirüçilo. A c11g?s, homens d1strnctoJ ele t9l as as ch1sses posta de to los º' cirhdãos_ v:'u!Vlns, que rle.lht 
idé1t-11 ã.o .é nóvt1. soci -.'. º" · (.4pa:·tes) _ . . . . _ rlen•m fazer par te obrigatoriamente. ( Ap11·.-

Nof11 v .. l,e .-;cl'i µtor' mil itnr, · refer.inclo-se a . Nao me ~·eni~o:;rnao a imlitm ç~o, ( Aoa1·tes.) tes . ) . ., _ . 
um.a. e.meneia aprnsentarl;t em lffH5_, por . nm -~ 01·g:t11isaçno d~ g-n'.'!:·l<t n;1c10 nal da ~ :L __ rle Pois hem, senhores; a guarda naciopaJ .. re-, 
deputitdo1;1oparl.amento (r·nncez , . c: m~1µ-nnndo \822,_ quinrlu :sA 01gn 11L:s?n .a gm1rch :1.vw1. cebo voluut:nios. corno se vê da ullima re-
o. ·a lioli .,:ão du ex·~ rcito p r. 1·n~a 11 e 1.te, 1li;;s1i ']IIe no Jti9 Je Janeiro. e ll :Li11 em de_ante eclipsou- for1m. tl e~~a instituição . . . . . , 
isto n~o em .11ovirla1le, pois qu A; já 15 secu 10> se para r 3:~p lrnrecer em 1850. . O SR: ALMl.ÚDA BARRET) cli1 i1 1)1 npnr.te. · 
ante3 rlit nos3a 81'.1, Ho, con~elllo el o:> amp hi- Q_:1e S3rvi ço;; tem ella pre:;tado? O -Sil; GvBmo Bu:~ouao - ·Pois entio 0 "') 
h'i~:?.s.s~ bviq. feito propostlt ~en~ 0 lhnnte.U:sta Vo~r;:s-No Par11 12"11ny. (r1pm-tes.) . . di stincto g1•nern.I, que j ú . . fGz cnmprrnlhtS, _. que · 
a'ip1raça11. apezar de su' ~111J .2·u1d ade, npezar O S~R . GABINo BE~OURo-A _gu•1r1i'.1- _nac10:- S'l.be como se. cornhat~. que sabe çomo ·são as ·.-
cl~ J ]) ,_q1s .í)s'.orç?3 dos phl}osopll os e poetns, . na\ u ~o pi·e::;tou ser~ iço~.como mst1tu1çao, é a 01:g-nnisnçõ_e~ mi litare 'l morlernas; s. Ex . qLl.ê 
lllt0.consegm 11 n111cl-. ser urn;:i rea l1darle . Em qtH'~t..i.o ,_e t.•nto f01 ass1111 que o gov:ei:no .de porle rlar !1 cções neste respeilo, snppõe que 
todo .o cílsu, _si i.s to. é nma t1sp iraçii<> .\ltl i ver-a 1, er::lao, nao enco n tranrlo_ recu1:sos s111fic1en tes uma guarda naci nn ~ 1, q ne tem como com-
si é mesm9 urnit as pi ração nacion" 1, então na _guarda n>ic:onal, fui buscal-o3 no vo .up- rn-i n ·lantes rle brig.,idns, ele bat,iJhões, . como 
prep1r e1110-nos pa~,1 elln ; e, ~orr!o n:)o se d ~ve ta r~ ·.1 do da patna . . _ olflc~ •es, em ge r:il , b11 nqnei ros, cori'etores, 
füze1· s•1 ltos, soll1ç<10 ri o contmu1 t! acle na VL1la ~·f.1s uma companh1n,_ ·um b~ ta lhao, uma mP. lleo, , bnchare1s em direito _homens de 
admi,ni:;lrHtivfl.do:l po-v:os. não poden10~ i!eixf! r ~1 n 1 . l a. J e qu:i.l.'l_ner orgnni-nda, , comseu clltJfe lettrns. poet:is, emfim, hnmeus {nui.to . dbiin-
cle eti tnheleCPI' 11111 :1 me•)idn que nos pr.; pnre a frente, m"J"r,. offi c ~al1d a•b e .q.ua~dr"s co1.n- ctns nf!.;; SLins .. wc-. 1is,õ8 s •. mos insci ente ~i mi. 
para esse clP.si:le_rn.11•m:, e e ;b rnedi tLt de alto pletn~ , c''m. r:ri,011mt3 excepçõe.; , Jum<1 is tu- cln~ armaf\, si1p.põe rprn e>sa.g-nai;ch .nacional 
rnteresse adm 1111:-trJ,ti v9 e r r-01101mco, é a ram .. io ~a)fl."~-·1,y . . . . . . . se.11 cnp~z rle preenche r--o fim . a qne é des
cre,1çii.Q da~.r·estlr vas do P,Xercito . A m.01Jil_idnçao .da guarda rnte1onal foi uma tin ~ rl a· ? (Troccim-se ;.,.,iiitos apcirtes .) .' · . 

E~::m.s Tesei'Vi\S llÜ.O dev~m ser .0omposta). tenht; '(<l. 11np:·o 1~ _cmi. - : . . F!co friste. 1]\Hl·J1rlo vej~··· - ~s . vezes;_··;compa~ 
sóman.to de. pe.-;soa-; !JU'3 nno conhece111 ab:;o - O ~i .. AL~Il<.IDA . BARfl.ll1'o-Da . mrnln pro~ nhe1ros m ·us se p1'onuncmrem por es te modo. 
ll1t,\mPnt!! apro lt<sã·1.d is nrmas . As g.1.1.err•1s nnci1t fol'Mll t1\JS batalhuJS completos. (A par- (A pa1 ·t~ s ) . . .. ... · 
hAje nãn se fazem em hand.1s d es9 r·.clen · 1 ~!0~. tes ·) ·, , . - S11be hAm o distincto córonel, r.epresentant~ 
nem se f11zem e1 11 lon .!!-•.•s <1_!UJOS ~orno ant1gn- UM ~R. REPRF,EN'l'A N'J'E-0 c~ronel Lus- de · 8er ~~ipP., qlle ncaha ele rlar-me sAn aparte, 
me~te ; as guerras_h oJ" ~n.n r<lJn•la~. e fl. p~o- tosa foi com11Hi1c,ando um batall1ao. com0 ho.1 e Síl fazem as guerra~; snhe qne, com 
fl .>s110 dns ar o1n s nfl.o é um . snnp les ~ITI1•. 1'." O SR . GABINO BE~OUR0 .;.... :'II is, quem ns m_orlP.rn"s org-a nis~ções miiit.11res, prnr.nril.-
11111 :.i llr te; f!, urna en cyc l ~ perll •, u1na sc1 n1ct era .o coronel Lnsto~a? Era, commn nrhnte se nao perder tempo ensinando-se a indivi-
muito ~o~plexa e qne ·ex_1ge .. a_lém rl ::i mu1to3 ele. ahp~1n hatalhilo ela gii,irda nacional, ou rluo;;, que nunca pegaram e nem mesmo 
conhec1mentos, muito t1 roc1mo. Por eonse- fot des1gnnclo pn.ra. commandar um bata- conhecem uma. arma . 
guin te, precisamos ter, para engrossar e re- lll·ão organisaclo com guai1das nacionaes , tira- UilfA voz_ Ensina-se.a quem não sabe, 
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-o s~. GABIN~ Bm:i3uao ..:.. l\fas verã.e~se·. ;~dn~ín'do o de juris.;omúlto3 à 3, ela · accrido' o ·su:.· G-AB!N·o BEsouao- Ora, 116> sabemos 
t d . V I' n1t" l" t• r e vº0-111 'o q· U"v te1no·o e n li '~ ,, P. X{) Jr i._ench. r_I. i ' lo. n- . ,,ue·º'a ~Cn.m;tttuia ro não C:>!<ita de _torl11S_ os e:mpo-.; e <l ; ni.r:o-nn q1.ie ... .. :·x :, . . l .ll; . ~ ., - - ·., " ~ 
pi;ofüssor .. c:l.e .. um~i ~ 3~ol~ m1J"tt !r . dtga i_,to, g-63 ·a1111 -J3 , u:1o .tem moste.tdJ ser rnconve- adr~s adm'nistr 1tivns, e P<Lra aece1tar-s3·0 · 
qti.a.\l.rlO , s::i,be ... p3rfe1t L!Uanh. que~- tempi A óie"r1te. _n,r tigo co"ryfor1ne "esti). re •ii ~ido na Consti tlii
act1íalme,nti;i, !Jluis dp ,_q.na _ nuac.L, 0 lillLb · O ~a. P1ÍESIDENTE ~- Lembro ao nobre re: . • ;i\.o · ·lbt1·ib11i la, s ·?rLL p1•eci~o que ellL co:itt-

, im[Íort'an té fa ~to 1 · ll fl: guerr .. i. _ . . pre~entante que <"SliL d:tda a l10r<t dll termina". ves3e disposiç:ies pa.ril.tu·lo, · 
· · · · mm o. s nos~os trabu.11103. . _ · O out1 ·0 ponto _p:tra qqe peço a atteu;iito de 

.o·s·;";; ALM8IIL\ B,X:a, aE:rJ' -. -'r1 t1:1.h1lo .llou ve. E' "' [ ' é ·- t no 10 "' "t ' o SR. GABINO l:li;:soútw-Esta dada a hom, V. • x .. e r_o. c.oqg·r.(?s:;o pen'.~ os ar s. v e 
.a gwfrra do [Jar11gu.1y;·_co i1; Clliantos solJad,Js é vei; .. fa.lt" mas peço. a v. ~:e. qµs ni~ .p~r- . das dispó3i~õ ~s :,;ernes. · . 
de fü1l1l\ cqntava. 0 rrniz ~ mitt:1 proqeguir pnP mais alg'LmS 11iinulos em~ Por Um voto do '.Jnn~Te33D vamo>. ter <lua-

.O Sa.'·· GAifIN) Bli: :ióual)··.-- Cm1tava com 03 qn"uEll fitç• ma\s algu11Ns 11b3e1'v1içõ :s. . li .Jnde cl.i m·1g-it;trat11i:a ·. e a -li_vd 1; si (brl:~ d3 
qúe"ti1ih'a· 'e éo.li1 -.ô:-; vofii.nl ú'ios d:t i)àtria. · Sr. pee::-irlente, lon ~·o rleb·1te .j:\ se le vanton : l e~·isl•11ç[,) j 11dki111•i a., sen .lo po::;si ve l '1ue111nda 

o '.sa ; ALMEÚiA.'8,últÍiho' '- õ.3 voluntaríos ' n'"sta cLs::i._ap_ropJsito doart. 2' da,.;cli~;io,;i~ es'te voto te~1h:-i - 11m 1t co11rtr·rnaçfü1 na 2ª 
·· · · · çõ»e" t1'l'11,;.1t1iri,ts, a r e-'tJeLtu do nua! f ll'd di s~éussliu d 1 Const it11i)\o. lfa1 ~" llSMpwncia erám t'd;ú;ú·da· nll.cici1ú.l. · - u • ~ ·1 • • 

·· · · · · i,í['(ltl<Úl ligeiros . reparo3. . . . . cLt 1101ra. org-ai1bàç'in j11c.licih.ria, irnntos l'n::i.- . 
.. O '. sa.. GABINJ BEsou110_- N~"o ·s~·nh :w, . r~ 8011 a .i::.to levado prwcipalm~n te . pe!:i . g·btr1ttlos ter-l~ de ~Cilr av~1l;;: is i e a ~on~ti

cra.n'i _épv.1,r,las nacionae3 e ·não a guarda na- contrntlicção que n[.) tO entre o al'ttgO"dlL Con• tt~1ção, g'Ll'tll [JDrlo·llle30S · lu:e ~tos n.u•1u1_r1tlos, 
· cional. -, -,. ~ . ·· ·. ~tit uiçào,que li.li de;fribuill1t a e;te Con"l'rés30, n:w deve c~lloc:i l '.os em con l1çoes (Le desigual
_, si· tl verq1os a . inf~\i_c'çj.,1úe .. d~ .sei' pi'O,"\'.O.- 0 0 .artigo c.Wt' •spowtmte dtL· Con;tituiç~o;_ 1 da•le, aqu111hoanrlo rnelhrir. a _uns do _qne a 
ca:dos .. a ·un'iá .. gfierr.4,. ~·.üquanto · perdermo~ ÍJllf. a.comp1nhou 0 decreto da :su 1 promul- outros_, como_ füzern os artigos a que eston 
tempo. com :.i. rnÍ>liilisáç"ão' e .o preparq M U()l . gação. . ... ' .' . Jll) rofer111do. 
pijssoa.l. Seíl} ·ne.nl~um _,, . iustl'.\l.pQAo-· (apartes), :· · l) af.t._ daftConstitniçã.o qne àcompanhou o Assim 0 ai't. go diz (18): 

·P,ódet'emós :passár pé}Q. gesgo3to g,-:1 ,v1or en:t decreto chz(le): . _. . . . . . , . , · ·, : ,
0 

.. ... · · , _ ... 

30 dias, de·. 3'.l a 40.00'0 inimigos atiro.dos (( O.i decreto,. do . Governo P.rov.1sor10, 110 « . o~ . rle"e.mb,\I ºadore~ .º º" !nembr:is. dq 
~ sobre as nossas frOnteira:;. . . · ~nªco.QtL'.irio nilo .fo"rern a Constitti.ição, seri'iCJ ~11pren:o Tr1~i,i~1.1 : tl,cl e Ju:;tt~n, n~~o - ~drn1tl1 · l~s 
- ' 0S · s~s".>úM.di.oA BARR:ii:i'.:i .·E :ou'1'ii.o's· dã'.o l-ei;:; ~a -, l{ .epubl-ic;1, emqu.tnto não rev:ogadcii • 1 ~ ~up_rnrno _ 111 bnll 1 l '. con tymar<w <L perceb,r 

rriuüiJsa[Jartes. '~ . ·' . , ... pel1f CongresséJ.; ·» ' / , 0~~e 111~tve;~'ºten~ss:.~~~~~:- 1; 1). · 
.o·' s' .R· . GABINÔBEs'lbiú) :·::...:si ' fo'r 'dinii·vi•fa , () cLr constifoiçlo di.1tribuilla, a1sim e3tii 9,-. .. · riz . r:;' . 0 ve .. ; . ,: rediaido ; . . . .. · « . O~ JUtz_es rl_e .rl1r~ ._to ~1:1-v , · po1 efl'l:l1 to cb 

a .. 'gp'1-\.[:c:I~ _·-qa.ciohal · r,o~e).'a · caR"·.ír · aoL illus:_. « 03 acto3 do Governo Pr·ovisorio, nito rc.: no• a org11n1~i-·ç. t9Ju licwr1a, ,p ·~ r.d~rem os s'ª us 
tr~ 1·e.pr.esentante,, que .1110 hQ.nro. .com .seu; vocracl.os pela .. Co:J.~tituiçãi serão· lei3 d;t !og res, . pel'ceber~o, emqivznto nao se empre-
ap:i.rfo.s,. a gloria de·· or!únis.ir as reservas º ~ ' t l 1 ~ RépubiicJ..» . r1w·em., º·' ~ens ac U'lOI:\ ore enc: o• .)) 
do ex.ercifo . ." .. ,, . . . . . . · . . (I:; clesemlrurgadore~, - m 11s_ bem remune-

0 ,-, s~:·: A1,i'rn10A BK\ci.~Ê'.;~ · - ÍÚting-uit' a Ora;Se. pre;1çlent9,_ a pr11m11:,1 ?-JUS"l n1~e rt1dris do que os jtiizes ,de diJ'. >ito, flcar:ío 
gnard~ nácÍonal , é tfrr1::i:": ingrati tifo; e si me _occ,or~_e _ é perg_untar purq\~·e eS>~. morhlt- av.n'.so.; iJPl' . .!cbe.oc lo ,tnclas , og ve1#men1os . sem 

!- v, Ex. o quer fLzer, .enlão risq •ie d-.1's [Xtgfoas c_nç<w .c~lplt d., l'ílrttp<J,l_, q~e devw, ter sdo feit::i. o 1·e.;eià,de rine o governo h~11c_e . mão de\les; 
., d:J. historia p,atr_h os f'.3.iJ?s de~sa gu::i.rcht... ~or meto. de um .de_c:..~ t5i. _ . ._.:, . ... ; emquan.to q e o:;>jLJizes .cle d1r~1,to,apen~s com 

. . ... . . · . . -. . _. Po~' que ess:\.n10i:11ncaçao rn.trpdu_z1da talrnz 0 ordenado, jsto é, s2m a grat1l1caç'io; ít.cftri1() 
·.O .Sa.'..,GA.IirN:.:í , B~'.9ôuRo~,.,.... i\I 1s. ' p.3ço , ·ª ' a ul~11:mi._l1ora e~n .algu!nu secret 1r1,d _ .. dé. armas fü) .!l!lmbro esperanrlo 01'rlçns ele se-

V. E:ç_. que m~ ... rl\ga ·.oq•le ·estao .os feito ; dessa Na? .se_1 a ~:1zao e _supponl10 qne o G_9v.l!TIJO · o·üir para õntle ufío possam ou não desejem. 
institúiÇão, sal_vo· os éleit.orae3 1. . Pro_y.i:;_or10 !1(1,º tenunteres~e •. nep1 ~ çle~e ter, " Isto, com prehende 0 congresso, i1ã," é justo 

o SR. AL~Í r-:rn . .\: ' BARRETO - Estão 11(1,S em .. ~ubtrt1lm. o.;; s_eus actos a ·d1scr1s~ao;• a ,an::i.- e nem rq1Ji lativo , i:n)1has as classes de jnize3 
paginas d;:t hbto1'i<t. 1 . .YS,8.. IU11111ClOSa, po~ part.e·-' SIO ç_ongres30 · trem igu::ws direitos e iguqes regwlias. 

U~r "sa·.· RE.PR~SENTAJTE dá, um aparte. (ap_~w.rl.o.s), pois '.1.o c?ntrar·io.nao tq;t::J,Jn~s nm (clpm'les.) 
re~1men constituc!ona!, .n (l-0 teriamo..; u111 A e.:;te ·respJito mrimfarei um:i. emenda !Í; 

O SP:. GAmNo .. BE-;ÜuRo ·- V .. Ex. ln . rle . regirnci"n r ., pulilicano fddrrati vo_. " . . . , inesn. . 
péi:mitU:r q.ne eu decline. d<•. sua competenci::i. ._E.;_tes act~s, qu~ o Gol'.Al'tlO i;>rov1so1~ 10 te91 · Tirilrn. ainrJ .1 que toc,·w cm out 1~,1s mnitos 
para tratar destes ·asoumpto3 .- (Ha diversos publlc.a lo _sao Jlli.n t_o sé_ 1os, envolvei:n g':"ª \~C pon tns do pr. 1jed'J,. -rn 1s como n. hora e ,t,i, 
apartes.) r.l;ppnsab1l1darle 1uw ·so . par<t. o me.s:110 g-,J-' . nrle:i.ntad .1, eu p:;surnil'ei 0 qtre pr.qletrlla 

,s~ ... p1;esi1le1rt.e,:foço ri.ue>fãó dis.to, pnrque veruo, corno P irn q proprio p.i11,. : . dizer. .. · , . 
pn'ra .inim .é .f!iJnh.capitnJ:; e : v . . Ex rni:i,<les· . O SR.. 08METRIO Hrni;:mo-,~p_OLido. , .· Com :.çwe; , pelo art. 1° rla Consti~·1içKo, ao 
c1i.lpará,á imbte!Ícb com que estou delle me : Q, Sll:· G1\BIN,1 l~r;;so~1w.,... Elle,;, porh!,ntu; 11un.l apresentei. nmà f\meurla s11pp1'iminrlo as 
occupanrl.o. . ...... ·lcy,r;rn aqui ser 1 l1;~ r1 t 1 rlis e fl ll a l y~trlys p•r paL-íl(J';tS « ·Pl'Ocl·1mnrl:1. pelo decreto n. 1 de 

.. Temos.unia lei de recrutamento e é p1s>i- l!onriL .mesmo do gov rno, CL 11 "\ e~ton certo, · 15 ele noirernbre>. rle .. 1889 )) . 
ve_l- qµi3· ten'iiáinoJ umi outra pai-a stibsli- i;iiio hct .ele fngir á r~spons::i.bilidade do quo . O SR. P1rn;rnu::>rr·E...:,.~hs olr;ervo ,n.o nohre 
tuil-a, _ . ·' . . , .. ,.. '· . . . .. J)ri1ti.ço11.(.4.pofoçlo_s.) " ". . .. ropr1~s9:1hnt0 ~ne is30 niio q3t.á, em .-di~cn.'i::ito. 

<>rn:, · e,sta· ~ J eii j(l, ·,Gorj,;;igna pina reserva. O SR. Om\rnTRt•1 RrnEmo-Pei~ f ·1t:a.1_n3nte · · O s~. GA Bl:>ro .BE3 iu.;w - .E11 .. pridi .1•ermis-;üD 
compoi;t:t •le ·ind'iv'i•fa'os ·. qu·e tenliarn inssa lo . º· .SR. FRA:;<crnco · GLICERIO - (m11i,st~·o d(~ a V. 11;x . Out,'os orwlores se tee111 .oc3up:td 1 

' peJ;. s .tilviras, r,, i1111a. tnl re2erv<t póde e deve · ngrze1.dtitra)-Oa licencn, Pira '. ' 11~ ap~.rt1e · - rl e b ,.h a m.ü ei·b1 rio proj .~d·1 .e .e~t-t . nii.o é 
snhstitu\r a gua rda 1Jac!1m:• !. O Sa. CrAllI:>ro Br-:siuiw - Pi>is n_n.~ · · m:i, teria v :ncida, p0rq1J<tn·lo. ain•h .. tem .de ser 

. .UM s.R; HEPi:rn;;tr,NTANTE- Mas isto nunca. .º. SR. FttANcrsc i . GL!CiSRIO ( ·1m:_,s1n rla s ihmdti-.la . a unu segunrl<t ·discus;ão e vo -
se jJ0z ·eÚl ~pr:tti(.'.a: : . . .. . . ag1·1cut1.uNt) - l<,' La·nent 1.ve l qqe nao p1 ;sa- t··çiio. . . 

O S1t. BAHBOSA 'LIMA-E o corpo de sauue 111os defender-no~, porq•te e.shmos em cim;;t !- O Srt. P-11p,smu:xru: -O Sr .. JW·~si rl'lnte :lo. 
lia gp1-rda n_t,cioç.11J '?.. _ . tnrnte, m01.:;, .!10 qw en1 qn~ . º Con.-..rresso i:'"!'1r Congres.;o pr1 li11 ncH nobres rç r1:,1sr,nla :ite-i 

,Q:S~_. __ ,Ai;;.~füto~ G.Aftl;.°:ETO.(para.p orarlor).- uma excepçao a tlis~ u~S :LO ria Con:it1t 11ç:·1.0, 1]1lR nã•i di.;r.11ti;sem ns:;•1111ptos ·e.;;t,l';.li1h1·1s ao. 
Mm;le~se o.ng1ne,.em ·vez ele güifrda nacional P~•m .est-lbelecer u_m Lt.r:g0 rlelutc s_ibrJ C<i.rb p •i1tf! em tli :;c~t3 .<iio. (R•Í al!/'r.ii.~ ap!!"tes .. ) 
cha!ne~se · gü·arJa · FeiJeral :,.. ··. .. : · ..• m rlQs act•.1S rlo3 mmistro~. _e;t L'Y) is pr- i·íJ.p '9 ! O S :i. <i AB.I:-<o ·BEsOU RI) - \IH 011trus o teem 

. y' .-'$ J:(~:(JinrN.ó' BJCSÕu~o..-;;; êi;· por,:Veut1i 1·~, o . pn,ra;nos def"ender-nos. (Ili.tito .b!.n.i.) G;iranto · f.;ito, e s11pponh11 ~u .3 ' o intento do no'>re pr1;. 
Cong-r_es3o rej eita·r a eméhd>t e eü .co'utinua~· Y-? !J)hr.e represenbnte _qirn llito .. d'.' S'.JO, 1h! sidente rlrl Congresso 11:1.o foi C'SA, e lle pelilt· 
a lter ._a1ui . um assento, compromeUo-n!e a. forn1a JtL~uma gue .o.3 ~ws:ios a_ct•>S sejitm aco- apenns r1ue 's or trlOL'es se eingissr.111 á,. nrn.~e
rnp1:od.uzil-a. na sessá.O: ordinaria, p:n•qne ep- , liertados, _pel:td1~pJS!ÇUO.COL1:ltltUG.JOl1 ; tl, fll13• Q rit dJ deb1.t'l , i:;lofi, a 1Í1flt.eJ'i1\el)J1Slit11cionfl.l, 
fou,cp.n'.v,enqitlo ·di1. iqntilidude e dos prejuizos Congr.i:)ssi:-- :1.b311 lva '' 119.i, 0 .goirern'l, dessa · por'j •te e.,tf\. é a lAltr;.L rlo re .~imento . 
lle semelha(lle in$li[uiçãb. · re <p_Q!JqabtlirLvle. ( ilfoi!o '1em; i ~ni:to bem!) . O S:t. PRESJD '<::>rTR -l~rn t ;ido o Cll.S'.) is3o 

1 Sr: · presidente, a éÓtn!hi3S[O dos 2I de que Ü S.~· ·01ornTR!O l{,r~ Zm'1 - lF U:l!\ de- fica. a r]eliberaç~c; · dn nolJ\'e •l'ilpresentaute. 

I tive . a honra de fizer partA, acceito:i uma clai·•_çaR que 0 !1onr'' 1n 111 o. (1le nudos . .) · · O SR. GA.B!N) BpHOURo-Eu me sujeito a 
emenda apresent·1da por:. nm illttstre rE)p.re- · O ... S.~.- GABI~Q BEsouao -- ifao es tou ftt- dllliiJ11rnc-'i.o eh c,1.S 1. e de V. g:c 

1 se_iitante ri.~ ~0rgipe, -.it~ litlV:1L ás. di~posi9õ~.> zenrlo aqcct>ctço ·s. · · . VozEs-:Prnsjo·;t, . 
J . gerues HBtitn:n.d.0.1\m su[.!r01no tr.1.hünul mi- O SR . FRANCISCO . GL~':BRIO (ministro ela O Stt. ·GA BINO., Bl':'mURo-Si V,, Ex. entenda 
,( litar e. qelinil,Írfo-l l1e ns attdbui;;ões. : · a,r;riculf itrri) - Não d•g-o isto· rpie e;to ·i. fó nt dêt o!'dem, nc3tÕ Cl\SO não c5n-

. ]'.\!,à.o. se ,tra.t;1 .. d~ n•u::. ·co1jsa·uov,. ; este. t,ri- O ~R. GABrNo BR:l9Ufl"· . eston a·penns ti11111trei. 
bunal ji existe. (l'e?)e 18ii8 e tem prAst:t:•1o expJan)nilo uma _q!lestao _'lu~ me p~r~_ce o)J.>- · l) ::lR. ANT->NIO AzE~Bo:i-V. Ex. pó la con· 
1i111ito tions ~frv.iço:i ao ·ptdz · em g~ral e.em cura ... ; .ll c?rno sei que ~ao é rntu1to do go- t'in•rnt'. . , . . . , 
.particahr á ,c.lasse militar: O,que se p~ete.n- •ernofigir .a re3p:. m::i.btlt'bde cios seu~ ~ct0s ··o 'R: 11ABI~o BE3ou::w-Co:n1 h r\izenilo, 
de, :1g-qr~k é rlfl..r-1\le ·\ltJl ~unho dr~ con1titnci.o.' ê q ue~ yenho p]gn::i.r pelo rest.Liielecims:it•J Sr. prssi lll n te, foi 1111trH' rle 11111tcmqnrl1 ti· 
nalidilde·; .Si ; a cla;;:Se .militar tRhl lei1 e-spe- 1o a.rt1~0. ('ll·n lo ns pahvrns qu'" n .. ·n.h:•i d) lo'". Entre, 
ciaes; si ella;poi' .isfo mesml),J,1fl, phri~se de~u rn : o SR. ·: J?RA .. 'r.C(SÇ) . 11.LICER!O (minist1·0 da Laíito, vi l ev11.n tar:im.~e a1 ni prnle.-;tos B pro-
notavel j1iriscon:i1~ltci; constit.ne urn e~ t:vlo . no a_qricÍiúiira) : ..... : (~Llit l é 1 t~;tos muito en01·g·bos,c ntl'.it e:i'irt supp1·e_-~ão. 
Est_a•lo, úã.o e ,rnuito .. que tenha ta1rib0n'i â S!1'1 . 11u·o com f1•annt1RZ'L í]llB, CO!l11) republ1r:ano , - · O Srt . GABINO BEmuRo - O art. 2°, o pr1- • jLíst.içL espscial, ·que ,no l •d() 1!0 supri mo tri- , 1 historic1 (ni'í.o_ s 1~ i si itinrl 1 se pô l i cli1,0r isto) . . mi t.ivo,rli1,o:;eg-nnte ( .'é):· «03<tcto3r ,1G .. - f bun;tl civil ri .;:u re urn suprem-1 trib1111-tl rntli- ~ •111a sou, vi co111 snrprez to cl 11111)r niie se ·ez . v wno Pr.,wisorio ,; ~ rilo his rh . Re 1J11hlica, ., br. Ma::; c0:no o >tct11 :Ll conse lh ·i ~npremo :,ej<L l C por causa ri L retir·1d L rle-sa-> 1nlavras; o 0 omo · 1 ~ I" ·1· 3 ' emq•11znto niio 1'evogac .o.<1Hlo .:n:11·_essa.» composto · r e · l ;:i membros, <. m1 itares e fui o r1u-tor daê!fl rnJa e vend, que a~ pala~ras 
eivis, pretendo enviar a ine31 u,1111 sub-ernen· O SR. FRANcrs:>J GLICERrn~ E' lll[lÍ3 cor- el imio:1das cori·em o ris~o de ser r-est-.tbel('l-
da elevando o numero dos militares a 12 e recto não ha duvida. cidas .•. 



o SR. AN~!'\NIO DE AZEREDO-Sim, senhor; -º IJ1',e5i_··le1_1.tEl é elec!i~-~ e.." Pº.' .tl~ .. ~~~·. 1.1 .. 1.n. ~ig~=l· ~q~~"'O_ l'.~gi1~1~'., ª~· :r.r9-.Y~~~~~· !lº:~ _ve.~ .- innj1·ª0: 
pronietto ·r.es t'iiÕêl ~ce l~~·s:--· -'-•- "' · -"··--··· ,'fft.ô"qliaft11iêr (!;1s· clissê::; cn'B otc· 1rnl·1tar.is, ct,1t'fa~ 'e1'!_1 ."'e íi orgau_1~mo as e1te1g1~s tl,t . 

O Srt. í1 ABINO J5gz1iuaó- . . • -tenho o r1 evn1' Y. ! ~'. -. corn [l!'ehen:hl qne· es3a. di:po <i('ão ·e cd ide' md1tter'.: · ·' . ·- · 
de vil' t.lizet'algnrn.1s palavras em suajqst1ti- ~i111 .tilesmr~n te iinprüticav.el. S,.e neQ'J todo rui: · tléveria dar Q tOiJ'.! 2.l1-!'' ~ ~t~H~tic~ a ess~ 
c11ção. · ntar e;ta 11as . c?~d1çõ% de. c9mnpndar er11 Cl\\~Sé esfjecià[ ii'ã~~ t<1:11!º eqf~'cllq~~c1 i:la 1 por . 

Q primeir'.O acto importun to, Sr. pro~ cheft:l forças 111111.tn:ros, m.m to menos un1:.i. 1 à'e 'á ãd versirlaife e a; escohr ~<1S e~~e,rq-ms, 
sidente, 'que o COI1.!:!ra;so h pralfoar era, po~soa da clas~e clYlt, alheia, c9111p.!etamente füas for'tálêci fo :pot;' \Qng'aS-provi~:nç'.lS, '~ssa 
a votação desse artigo, Çjl\e esta\Je]~ciq as · oou:;a._3 d::i, gue.pr~ . . clas

39 
teve a felicidàrlê 'd'e encon~r<111 em Sell " 

uma forma ele g'()Verno, qualquer cnrn el)a E entao substll~11r-se a Pff]ayra -.COI\1· seío um homem; que. 'esta,va tll\h(l,:lo;p~rª: as-
fosse, para o. paii. Era n.recis9,· pqrtn11tq, nmndo - pela palavra,~ mando;_·porm1.tta: o sÚiifü~: á ~ttituéí.e ~·egeneÇ<~dqr.;i, . · ' ., 
rj'ue o C,nogTesso se nrnnil'estnsse com to .\a çong!'esso. nu·~ , SRIY! des,1ttenc!e\~o, c911~1de r,e · , fY'' 'd" l m é ac

1
·ielle q

11
e 

a,, isen ~ilo de un\mo; em · prFc\w que ~e isso um disparate!.' -.·· · · · Sabemos que."ian e 1º1116 ;,-
0 

é a uelle 
manife~t>1sse sem qu8_ sobre· elle rezasse i\. o ·que si,,.niricu mando supremo das forças resume os se.nturnp~ii.~ qa Qc~~s ,~,. , · '1 ·· , 

· t d b 1 t • l de te i·r' º e '01~;r. i . . . : .• · ' . " que armrizenar. as' gn<tnil<W q n>~l i·Jf);4e$. ~q md. 0 -sus péi a .e o ~ · . Pcer .ª uq1a s~r·g~s a~ qu~ . ~ " . . " . _ _ . .- . . 
1

. . 1111ca as g·ran es 
qiiet", ertt [Jr-ecrso mais , sr. pr0~1deute ·ql!e ·o pfe•r lente nao- commanda m~s pode- rnento, e amw leque f!er.qo1 P ct ' · . · 

· ' · ·' · · · -- · · Õ"'S ·de u1na nacionajid 1rle · e maneira e!Lesemanifestn:sse ele· rpodoanão~irop\es - mandar!O urnndo, .mvaccepç[o em que o aS[Hraçv. . ... ~ . ... · 1 ' se.fütá '· dó 
imnte acceitar um facto consunmdo; era querem toinw é uma superinten-• !encia,-m~s a a 1mp11tsw11a~ s~u orga~is~\ nle · confpleta. 
p1·eciso que, livre de qunJqner preo.ccupaç5.o, rnperintende ~1 c ia tem· o chefé da nação corr.o pr?~re~_so; pois t eml n~:;se·ai~in, éonstant, 

0 s·'m ·saber si o Governo Provisorio [inha pod H' execul1vo, sobre tudo. de~olaçao encon rou se enJ de séi.Jti-
adOIJtauo' es.ta oi_l anuelfo formá 1legovú no, Por conseO'ninte esse mando é um'l su11er- homem que, a pai: da e irdnra h _ 'de 

., · " :· · · "t · r l · ·o-· de f>rro · o ornem -viesse nqiü dizer qnal o. mand,.to que a .este flu1da.le e tanto mais quanto no nnmero se- menos, rn n enei "ia 
1
• t. '.t,ita intuição 

r.e~peito trazia do. 11ov.oque o ele.f!eu . º'Lii· 11 t8 ºe r!iz · · )ure3ade caracter que 10 rn pe1 ~ ' b' . . 
e• o '' · ' . ' J . . . .. l nem que sa ia lll-Urna cousa é a ·ceit 1r e outra cnUS\l é :+rio - «Adrninbtrnr e di;tribuir, soh as 1Gi3 do 1 C\'. ~ e;;t.1Qo~ sociues i 9 l~t . en;a~ em . 

ptnr;o ÇougTes;o, e.m 'l"ez de acceiL1r? facto Co >gl'Gsso, con('orrno as necessilades rlo go- cu-tu', a rnte1resa de ~eu. moc\o .d.eittde de ser 
consumado, tlrm;iva a rna auto ·omia, dizendo vernQ l!acional as força;; de ma.1' 0 tert'<L. )) todos ~q.!1etle~ que tmham a fe!Jc t , " 
que acloptava p:1ra o Brazil a forma de go- A minha emenda satisfaz· perfoifarnente; o seus 1d1sc1pulos . · 
verno republi():1no federativo. ' _ presidente exercer;\ o comm:1111 lo .nna111!0 )3enj ,11\in Comtant resumia . err~ sua _per-
. O SR. DEilrnT1uo Rumrno- Isio fez a nuçao p~1 ler e qu,1n•lo se julgar e1i1 condu~ões ele .sonalhfade' as ·vidti•les f!Ue se· tornav.am n_e

inteira . . · exercei-o; 11orqne se podo tlnr aipda ·q c~so cessit• üts pá.rn a regeneração de · nossa pat~u; . 
o SR . GAmNo BE3ouno- Niio estava feito, de see o pre.; irlente um g-enorn l muito '11~t1n - e como se·estiveS>E! findo o seu pape.l .prm-

11. N:1ção ainda · não S'l tinha manit'estado, e cto a outros r1•:;peit0~. nus nã.o ,~m .cond1çõe~ cip~l, que erá.Fa~er incplir_p ,~s m~ws•~S ~ em 
SÓ roi rlêfioiliVat1J(l!lte . a·cceit;:t a l'órl11'L de f!e col!oc1r'- Ge i1, testa d0.3 'exe1•c1tQS para nDSS<t popq)!lÇÍÍQ lj. COIIV.l~Ç<~.O !le que · ei;a 
govert10, rlepois que fo i \'Ofado o · art. 1° da commandal -os. . . . ·iud ' spen~av" l faze!' IJ.Lna . 1:riuta.çaf'! yr9funqf!. 
<.:on $t ituiç5.o, e~ta, é que é a verditde. - E, senhores, tnmhem os neg0c1os rn.ter- em ivlssa organisação pohttca, conv1~ç~o e§~ 

tvhs, seuhçiré.'!, o focto da procl11maç5.o !la . no">_ podem Rxigir sna Pl'ílSe n~a ~o pa1z: e q~e q :i y<lI'l~} e,~~~er.~R'E q. Qªl! .29: .~s!aâo par.a 
Repul\licaye,lo 0ove1:no P.r~visor:io não des- e1~tao_o que lhe compete fazer? um poi·to de salvaçao, BenJª!P.~P Co~~tapt 
apparec·~ra ela h1stor111 patr1a, a111da me&mo Des1g-na r quem o · suhst1tm1 no c9mmHn1lo, descansou . 
qi:e todos o.> seus decretos tenham a ~nesma. a.ttrihuiÇão esta qu' _deve. 'fO\'npeqr a6, p~:g- · S·u~~ gloria$. !'l su~ gi:anç\eí;f}. S~? ~fe~iLlJIS. _ 
so,rte qae tivern?,J os 1locumento~ relattv?~ a s11lente, como po~l er,. ~~ecutn o. . ela transiçii'o que fizemos . elle for 

0 
g-rvnrla 

escrav idiío, (r1pniados, ) ninrla mesmo quB sobre - , PMtanto, em oc1·q,s1ao opp;)rtuna man~ar~ ~ f:1n'ri t qiie dfri<ifü uúi ti&.vo' cre:ivhÍdo de ' seu~ . 
. éJles Se lB'v.LBte Ul11 pPOCBSSO inqll 0SÍtOl'ial • ~ 111~Si1 ~Ima ome,ndu, repro:luzmdo fl. q}ly (01 rl~stinOS e qi'Je'h~.je r0tqiiJ~ O ~àpiph,o 't11J. ~e-
(A.po~àllns, ) , . . . iegi::_ tacln,.. . . . . . ! 1<eneração e nhte ·momento" temos ele las-

0 men· propos\to, Apre3ent1.11 rlo a cmen 1fa N'tw quero ~l;>\}s~r mi 1s fa b,ªpev;olenqi:} l\il fma, à "iidrda do · o:ràinde cidadão. ~ . · 
em <>s te,' far-er com que o Cohgres,.;o, tendo de V. Ex.e rios po11ços col leg'.1.5 \!\!e me ouv~1.n, 1 1 ' " .. • .· , . 
da.1· o seu primeiro v'oto. o cles,;e inclep3ncl· nte a Jirira ja esta muito adeaütacla. Fa9n v.o.lp< M~1 s rleante de suas glorias o s.ru d•>sapP.a-
de (j1J;1l11ue1' pre ·c.cnpa9ão, acloptnsse expn~- para q:ie a discnsstio desta Coi1s!'it1iiÇão t(l1'mi~ recTme.nto qua~i · que é mert1 m nte illusorro. 
tane>11mrnte uma forn1a el a g-ove!'no e nno 11e, o mais b!' ... VH 1? i~sivPl, P.<im. e11tr:1r1no~ Elle clrixo·

1 
rle viver a vida materi .. J, mas 

recebe;;se uma fórm« de p-ovet'no someo te qu nto a :1tes no r1'g1m011 const 1 t~c ·o t~al, e filie a viela mate ria'I quanbs ve7.es a g,\crificarnoi( 
porrpie tinh'' si1lo procJ'amnda . Era a pri- nos~o ~ 1 :ab~lho seja coroado 1,!a fqltz exito. p:ir a lguma cousa. que julg<uno.; 'de maior.: 
meira occn,iiio que elle tinh:i pnra firmar a T<lll)lo 111sto esp ·ranç s, porqne 11111a C?nsll- importancia 1 
sun. i1ntonomia. e tive .· muitiL s.ttisfaçiio, ns3i1n tuiçiio flll' • cons;gna. o arbitran,1ento p ira aso , _ . _ . _ , , • 
como outros muitos collegas, ele vel-a fir- luçiio 1l.1s qn r~tõe~ int.1r-11,1ciorf:1e'l, nrna Co\1- . A vida 1m1t~r1nl na() Ili ~mele o c1rla'1ao CJ.ue 
'l11nd<1. . • . . :;titllÍ ~iÍ,0 que a.():Ülll de abolit' !' .Jl'.111a sJe !pO tf) , VlS"l 0 Cumprl'.OP.11~0 ~O Se~! cJ~ye r, 6 n;:mto 

sr. pre.,irlente. pn!'•• uão al1u:oar rla ntten- fJUR c011 ,,j :na,, atJl'i liçã.o d.o~ prt'V\tPgios e cnn- me l?S aquelle~ qufj v1s.1m ._,tlvctr a homa da 
r,.lio do Co11gresi0, embora t ives>e ri r~ tr·atar d,.,coraçõe3, é ·urna -Cn!1 _;ti1uiçiió vas'i d~ nçis p;1trra. 
de a-$nmptos inlport>1nles, co1110 o d<t cliscl'i- moldes os nnis libern.Ps; e.~ Pº!'º qii~ n Jive,.r Bs t Í.inmi 1~ ço1i,:;;t"~1t .n ~o IT\?l'felJ. '. !3erijamin 

. min8ç[o rle ren.las e o d:L pena de m• ·rte, o sera um povo. que se pooe diz.c,.r, ilg110 r~' Conslnnt vive na moc1rlarlfl rlo exe1~Ito e $etl 
Cjllf.l não f Çü y>r de111n111lnrern lo ng·o de~eo- Ame,ricn, dign? c\a democt'DCia e d1gn,o (lê~ Ll- cw·nção pn l. ~:· _co1u o <'()l'\<:~9 d~ t?.d93 os br~1-
volvimR1Üo, re!e1~ir-rr.o-hei tilo sómrnte ·e em berdnrle ! (!Vf";ttlo bem_.J ~!leiro; . (Jfwto hem! mwto bem.) 
JJ?llC is pa."av t'<lS a. Ulila outl'a queslã.o CJ.ne ." (O fJ1WJ.or e cumpnmenu1rlo e a~ra_çado pel9s · 
arn la mil!t:ir. Aqui, no rn1p1tnlo das attnbn·- Srs. i·ep1-.,senta1'.t~s_p1·ese1;1tcs:) 
çüés do poller exPcutivo, ha o n. 3° rio art . 47, 
qu ·diz: ·-Exercer o c11111rn:•rnlo snpre1t10 cl1s 
forç·1s de terra e mar dos Estados Unidos do 
Bra7.il, assim como dns rle policiit loc il, qnan
do chtim.,da' ~s nrmas em defeso exlemn ·ou
intemada Uoião»> 

DlSCU RSO PRO~UNCI.';\00 NA SESSÃ.O 
DE 24 .D S J ANE!RO DE 1891 

Aprcs>·ntei a c 11 mniis~ão um;tomencla, que, O Sr. E13plrito Sai1to""7, Sr. pre
cJm·11111nl·o não mereçn. a atlençii.o muito as- siilebte,,·dep'i1i«°<fo'l0Jigo pe~·ió.'16 de · cle.z?g,as 
siduit do Congresso, a mim, CJU fl soq, milita•·, de nnuos, s11j eita. a um regimen enervai:lo.r, u 
$(J afl•"U l'il de imi.1ortancia. Não riuero que, 'noss;i P"trh, contu.ndo e'i11 seü seio, em sua 
hu.ven~o militares neobt nssemblé ' • se pos~a qü:1si totaliilarl -,'cid·úlãó3 cujó'$ sentimentti~ , 
ci'izer qu J elles deixaram pnss'ar uma inco n- ~emp~ramento é asp.iriiçüRS se acllf}va.rh _'efrí 
gn~enci a, e por isso veuho in ~btit' sobro este µerfeitrt lrnrníorna GOn~ a grand:,za ururtédwta 
pont"o. . c!PSL1 grande ptitria. · m~kl muito [JÓ !e·,· ~é-· 

A minha emenda foi füj 'itnda pela commi- nho1·cs na vid;t dos· pofo"o rêg.'men d'os go.~ 
sã.o e 'foi ainda."pelo Congrn;so, p·1ra. Sm' ac- .verno;;, e a. cunséquench i_nimedia't:i. 'da f1;p·pli
ceita nma que diz a~>im : (<.,;nb.,titua-se a p t- cn çi'io rle um sy~te111a rfe governei que não se 
Ia vra c:1ni11wwlo pela 1·aln v:ra mando .» açha accorqe C?ll} a iQdo!~ ~é uni povo : · -.· 

A rni11lu emencli.i f11i: '<{Exerf'er ou llesignar Foi o completo ilesmor.oqumeg,to dg noss is 
quem deva exêr·cer o commando, l'tc.» · ins_titu'. ções por um [1bandorio absoluto de 

Ora compreheurh-se o que se tem e·m vi::ta parte dos uo~S0,3 c ' ch1 ctão.~ -\lOS negi1ci•i.s pi.\-: 
c01ir e;:ta di .. ;[Jo'>içio. Si 6 eh .fe do poder tilicos em ter o desai1irno, como qne c,)_mpl?.· 
exqcntivo é o primeiro no dever el e ·zel.ar bmente e.mbo.tado o seutimento do· ci.vb1uo, 
peln ·integridade e pela . ordem do P"Iz, as en,<;ri;'i•1S quasi qw;i de to.lo enfl'aquêcil(a~, 
clefendel -u de torlos ·os ata•1ues, deve ser os de véres compl1~tanrnn te esqü•foiçlos, º' 
tambem o pri1tieiro it uctiar-se nos lo- direitos vilipenrnados (apoiado~), as l ei~, as 
gl!-re~ onde se tenl1a d~ faze i· a defesa, instifnições mjrstiticadc1s ' to:lus as classes 
a;::surilindo o com mando s11 prnmo de todas esphacelaclas . ' ~ 
as forÇ,,s . M-a.s 1u;lo bto é 111uito e~acto no · , .. , , . . . , " 
régimen rnonarch1co, ern q118 os re~> e.~; ~Lb,, ~o~ felic1 !ade. nossa, s ,nhore~, nm:.i: 
pr\ncipes recel:e111 uma cer ta ed1~ca1,:.ao m1!t- d~~ ~1.us~e~ a .911e .me honro de pe:.tepc~.r, ? 
tar, s5.o chetes pe rpetuo~. e hel'ed1.tnr10s, sao exe~ cito, co1n~~ 1le_r11do c_on~? llll_'. pnria ri.a ~orte 
generaes; mas em um pa1z republ\cano, onde . ent1 e os b1a':i1le1ros, aco;:itL:maúo a diarw e 

DADOS A. our;; Sl1J RERlfüE o c:;p... kE
PRESENTANTE OIT!CI,;A EM SEU DIS-:

. CURSO DE 26 UO CORH:•Nrn 

~1:q:1.t1•"' !1 ~or11.11n ~t~"'f_l.ttvq ~~~:; 1"' ~ ~\~~s 
ela R. ~p~t~bitca, or~a~1zad~ co1b -.9' 
·b •nd'<t <> ·;>'t:Ça •'l1'ent'!) •f 0 .t; j ·p .nra:· 1 ~~o. 
e corri~i{lr)·· cnw ~ · i"":~n.q.a . pqnti..Ei,"";, -
ct<J,.a, j{t, .~e~ i "'ti:~ .a;-~? ~ - ~ ~~f;\ ~ô?'- -q~!J. .. 
:Ç ·•~ ' ne pnb.lic«çõe:S-ho 7 ·n 1iH'.1.o O\fl.• c ial".. · .,., .. _ , .. , ... ·.. · 

B f.'1' .\.DOS 

8 8ôi :939~203 
2 286:748§10 . . '·· -.;::: . . ~ ..... 
~.ô\)) :4 ~j).J749 
. 301 3ô2,;0JO · 

· :-. . 
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. Tabella demonstrativa da totalida,le das renrlas da Republica, discriminadas as· gm·aes e tlos EstRdos, parn soe 
conh_ecida a que pel'tence á União e as que deve1·J,o ser de,xadas aos· füta du8 co1J1 a quota de 50 % e com 
cfuu.tas pe,qpurcionae8 á 1·eceita de caJa urn. 
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i Amazonas • .. .. • • .. .. • . .. • .. 1 2 JS 38!1~223 

~ ~t;;~,;~5.;'.: :::: ::: : : : : : :: ::·:: ~:~~ij:0~3~9~ 2~0~~ 
4 Ceará.. ...... ., ... .... .. ..... . 2.695: 
5 .Piauhy.. .... ............... ... 389 : 
~ Rio Crra11de <lo I'iorte. .... ... 301:352$ •90 
7 Parat1yha... . .... •. . . . .•• . . . . . 786 :558$92.L 
S Pern:imbuco .............. . .... 11. 637:5•i!l.i3 !0 
\l -\lagoas ... ......... .......... . i.3õ3:425~23 

JO Sei•g·ipe ........ : .. .... ...... . . 787 :674:702 
11 Bthi~ ......................... i1.658:70ll.'. ió1 
12 E-;.:pirito. Sa.nto • • . . . • . • • . . • . • . 3H): i.04. '15 
i3 R io de Janeil'o . .. . ... .. .. . . . . i.~9.;:3'5, »l3 
11 Min:i.s.. . . ... . .. . .. • • . . • • . . . . 1.785:4:\.9$~ô2 
f .) PaL'aná... . . • • . . • . • .• • . .. . . . . 87,):755:;J39 
iti s. Pitul o, ... ..... . ..... .... !5. f\54:40k354i 
i7 "'anti Catharina ... .. ....... .. LO i6:::;9S$08 l 
18 Guyaz ............ , . • .. ... • .. 55·308~337 
19 Ri» 1-r:tude <lo Sul, .......... .7 01\l ;8 ;5Í8i2 

.20 Mo.tto GroSS), ...... . .... ... ., . 4i):855$lS2 
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2'18 : U20$33 i 
410 : 231$039 
530: 000.)000 

2 . h5:5 ·9~::i~l 
73 ,:00 '$'IDO 
32 3: 1 54~54 L 

3 . 853·6110~0J 
6 18:'\70~0 'º 

6. 5lô: 3$0.' 000 
4.02i:i30$JJO 

827 : 8~0$0 10 
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{A t'l'Zc. e:n SO) ,3.801 :655.'233 i.001:S.2i.i;il5 
(01·~· · do 1890) 12 75J :070 ·2i l i 6 378:0:! "$153 
(Ol'ç. de 1S00J 3.4Ji:4 13~54l 1. 7 19 :705.;7:0 
(Orç . de 1õ90) 3.7 i0: 680~]!1\l 1.SS0c341i\'li"I 
(ül'ç. <le 1888 02::305$95 1 3 14:152SU75 
(Orç. de -JS8l) 7 ll:ôl3.;039 355:~~1~)1ü 
(Ot·ç. ge 1S!JO) 1.3,5·55<,;;l·Zt G6i :77J '.1 u 
(11.l'l'e.c. ·irn 89J 13.i\li: 150 •rn1 6 .. ' ili:5i0 \lfü 
(Orç . de iS9J) 2 1 37:125$5~3 '1.0 i8:7li$7ô l 
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30 % á União, 7 % uo Estado 
60 % à niào , li' % a:> Estado 

so % 
5.} %. 

40 % ~~ Uniã.o, 60 i;·0 ao J5::rh<lo 
40 ·70 ú União , GO % no Bstaclo 
1 50 % 
GO % ft Uniã. '.) , ..fl) % no Estado 

CIO% 
50 % 

O % :.'1.. Uni5.0 1 40 % rto Esta.Uo 
30 ~º ;.\. Unã.1, 70 % ao Est-ld tJ 
3 l ~'u à Unià.0, 7J % no Es ta.d o 
3 J % li Uni.Lo, 70 ~·o n.o Es t1tl J 
.f.) ~O :i Um<i:J, 60 % ao Esi:tUo 

50 % 
~o% 

20 % U. União, 80 % ao Estado 
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iO ·~; à Un:IJ , 60 % n.:l Est:ido 
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25 1 :4«23 115 
214: )57:i:~15 
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1:0.·S:7li ; 7G1 
55G:414~i2t 

0:3l0:383''093 
290: 1 5~~ 213 

2 . :-J4 7: "~"\~58 ; 
1.7 ·U:43i~77 
~S I :830 :25" 

10. D5!l: 15~$7í3 
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U3.·~•;$,;7J 

5. i ·IS: 23lJ .J4 ·! 
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2.6i1:l5~$56ol 
5. i02:42 3$ú33 

37J:9'3$·, ·m 
49J:D.:5&321 

5 :517:253$:l5J 

O . 20 l ; 0228-)GJ 
.,77: Oi 1 ~832 

5. !â7: 335:;::>5 j 
4.U>8:10:,Si81 

102 :745.;3% 

3i2:11C$Hl 

o9J: IO~S>30 

RE:"ID.\ D.-1. UNÜO :;lEGUNDJ o l'ROJ!':CTO / A di11iinni ~-àJ ca1·L-i dJs ~cguinLes seL·vi1;os, pe!l) orça'.11c1üo in.t·::t 1 5~0 1 au.sm enLn.da 
;lS_:-h dim:t1uiç5,.1 e )Ul o grande aug :.neutJ <le Ues pe:rn , pel •J Gover.:..1'..l PrJ ris orio, que 
)Stas rel''.J :ts tivc~· .:i~1 : 

Alfande'a <l i º'•plt<tl Fe'le,·al. ............ , ............... . .... . 
Qu Jt!l. d )S EsL'.1dos •. , •• , •.• , •••. , , , , . ••• • • , .• , • •.• •• •. •.•• , . •.. • 

RENDA Sj;;GUNDO o· PROJECTú 

Rendn oi·pdo.,' scgun:l o a exp)Si<;á) Ruy: 

De 18 ~,9 .... .. ............ .. ......... , ..... , , . • 

A defazcr: 

Expo1·L~1.ção .•. .•.•.• •.• . .... 
Tl.'al1S!11 i ss~o de pt·o priedade 

16, 500: OOO<úOO 
5 . SOO:OJ0,. 000 

1 jÜ . 000 ; 000,JO) J 

22. 300: O~IO • 000 

Ite11Ja pelo p;·.::·ju J ~J ..... • . , •.•.•. , •..• . ..•• , .t •.... .. , . .. ,, . , , . • 

~ald 1J n. favvr do sy~1~:1w. ... . ....... . , • . , .••.. ~ .. 

Addicione-se it renda : 

'a) Todos os imp:istoss1bréfu:nJ ; 
;b) Ide.1) .sobre objectos de luxo ; 
e) 1<le111 sobre nlr.ool ; 

·;. d) I<lem _s,,bro bebidas espiriLuosas ; 
·. e) ld3m dos con· .J1os e telc.;t·aphos . 

·5õ.090 :b i'$'l3r ;j .~j1da de c,usto .... ... ...... ....... . 
SS.Ci i6:033$75S )«) G .>Vernadoros (ex - Pr03iden~"s) .... .. 

______ ,.:ntel'i >J r . . " ,) Cult> p:JblieJ ..... . .. ....... ...... . 
U 3. l3""': 30 1 ~79[l d) 8cl .~Üh~~rb~ .. · . · ... , .... . . · . • . . .. . .•. 

'<•) n ... ela.1_.~-J-':'S .. , . . , • •. • · • 
\tJ Junbs Cuntmei·ciae~ . . 

li;J-i "000$.JO.l 
t;:1: ~o í -~noo 

a. 151: 10owoo 

:lô l : 703~000 
2J:u00$l00 

"ISQ: 000&00 J 
:llJ: OOJ~OOO 

Ju::;tica ... . . !J) Ju"'t:çrrsdc t J. instnncüt 
/h} i'c>Soal <l<i p >licia •. . 
'i_) ~ov1 s Le;:mos e C ·J -

730:Q3s.;c;j7 (c"posi•;''" Hny) l 

131. ;oo: 000300J 

n:a:·~ . "l. ~ .•..•.• , •..• • 3 i3: 480~000 

)
[ns ~ itutJ [hL:1;nt1 '.'l de Agl'ic a:t :.JYa . ,., . • , 

A.3 ri cultu;·.i ~~·1 s~~Lu: o Fl1nnn :use ... . .... .....• .. . • , 
l ·nt!1e C,1!.!S'.:O .••••• , ••• , .••.•••.•.•••• , , • , , 

Ca i.x :L ri: At:101· t!zar:ão • . .•. • . ....••.. . .• 
Thcs lt1ra:+1s <le Fa2cndrt . ..• .• ..••.• . . , 
i\.lfau<lc;?;~S ...• . ........••... , .. ,, ... • ... 
J t.~ cebc:l:J1· :as ... • .... ... . , ......• .......• 
.\'les:1s de 1·cn l:ls e e l}k ci1Jr i:l.s .•• , .. , .. , 

W:OOOzjOOJ 
2.1 : 000 ;001) 

2i'O: 000 'O .O 

. 1 84:9>2<.0 ~0 
1.03~:310.: 0 '.lo 
". /i!Y.l : uo í •coo 

47tl :~ u~~coo 
i.1 lO : ll53$0 JO 

Renda â Unii\ ·J sc,.;- lln ~l ) o sy.s~c !W., . . . . . .•.. ..• , .. , , , • . 
Saldo aciinai idc·.11 ..... , . :.,. . ...... . , . , , . .. • , , , • ... • 

Heceit:t r ..:i:;c;· t·::LJa :i. Uui i·) .. ... " ....... . .... , .. , ..... . ... , ... 

B.10 de· Jaúeiro - Imrre1;1~a .l'l:i.ciorntl 1891 

li . 0id:07B~ :57 

7. 87 ·l3i~OOJ 
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Ol'ARIO 00 DDNGRESSO NACIONAL 
REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

ANNO II QUINTA-FEIRA. 29 ÍlE JANEIRO DE 1891 

no11TGR1i1C!:to NAf'lo·r AT Clnvos, D-JrningJS ele MOl'ile3, Aclolpho Gordo, 
U' l~ í ll!i0~ u ~!llJ · C<trvallnl, l\lurs'.1, .Angola Pinheiro, Ro~ol

pho Mira.nua, Paulino C.irlos, Costa, Jumor, 
,\Ifreclo Elli;, Car·los Garcia, Mot'eirada Silva., 

42• SESSÃ-0 ElrI 28 DE ·JA,NlfüW DE, 1891 Fleury Cnmdo, L'lopolLlO de BulhõJS, Guinrn-

Presidencia elo Sr. Antonio Eusebio (viee - ~r~f1~~t~;1;{;;reg~1~~;~'.i~t~~fm~~~r,18b~~~'.J~ 
vre$illente) Coutirího, Victerino Montei ro, Pereira da 

Ao meio tli'1 fJ.z·s~ a eh mmela, :í, qtul re- Co3ta, Ant:'io de F.Lria, Julio de C;tstithos, 
·spondem os Srs. Antonio En3ebio, l\hth Boeges lle Mwleiros, Alcido3 Um1, As3is Bn-
111achado, Paes de Carvalho, Jofio Nciv:i, zil, 1'llomaz Flore3, .Abreu, Homero B:1pti1tn,, 
Eduardo Gonçalves, Ft'anci~co .Macludo, H!:dm OzÕrio, Cctssiano. elo I'hsciaiento, Fer
:Leovigildo Coelho, .Joaquim S".lrmento,João nanclo Abbott e llfonna Rur3to . 
Pedro, Cunha Junior, Josó Secundino, l\fa- Abre-se a sessão . 
noel Bal'ata, Antonid B:ieno, Joaquim Deixam elo compai'Bcer com causri, os Sl'S. 

• _ Cn1z, Theotloro Pacheco , Elyseu l\hr- Prudente ele Moraes, Fre.lerico ;et'ran \ Ge
~ tins, Bezerra do Allmqu9rq u3 Jun ior , neroso llfarque3, Raulino Horn, Rodrigues 
--Th3otlureto -souto, José Bernardo, Oliveira Ferm.ncles, Mart inho Ro:li-igu9s, The::iphilo 
Gttl vão, Amaro Cavalcanti, Almeida B 1r- elos Santos, Leandl'o l\fa '- iJ l, Aniphilopllio, 
reto, Firmino da Silveira, José !:-Iygino, José Francisco Sorlré, ' B1rJ.o ele Vi lla Viçosa, Conde 
Simeã.o, ;;-1orhno Peixot?, Pedro P,rnlino, ele Fi ~·neire :lo, LeJnel Filho, Ferreira Bri n
Tavares Bastos, Ros'.t Jumor, Thomaz Ct'uz, cliio, Jo'.ío ele Avelar Ces'.Lrio Motta ·Junior, 
V!Pgilio Damasio, Sa!'aiva, Domiugo3 Vi?en_te, Caetri,no ele Albuq1.1e~qne, Belarmino ele Men
G1l Goulart, Monteiro rle B~rros, Qurnt1no clonç'.t, lVfarciano llc Magalhifas, Emesto cb 
Bocayuva, La per, Brciz Cttrne1ro, Campos S.11- j Oliveü'.1 e Dametl'io Ribeiro; e sem can3'.t o3 
l~ s, Ubaldit}O do _Amaral,_ Santo>. Anclmclo, i Sl's._ Ruy Bal'b?sn,, R·:i.n :sel Peslat?ª• Salda1~n 

. hstcv~s J~111101', Lmz De! p)lll!º• Ramiro Bl\rcel· i l\larm ho, Almun A!Ton;;o , An111b'.I.! F<l.lcao, 
· los .• Prnh~I'.'º Maclm_clo, Ju_l10 cio F1:Jta, Jo:i.- • santos Vieira, l\'ilo Peçanh 1, Alberto Bran

qu1m Feltcw, Cesario Alvim, Amerwo Lobo, 1 dão l\faydnk Do;11i 1wo3 Jemin'.l Vinlnes, 
Edua1~clo \Vllpclenkolk_, João Sev<::ri~no, Dut~a Nicacio', Bariío 

0

cle S<11Jln, ~-í~lena, Luiz 
~oaquun ele So1:1~ª, Silva Caneclo, Sily<l. 1 Bl\rreto, llfot\tes B.tr1:os, Ro:lr1gue3 Alves, 
Paranhos, ·Aqrnlmo do Amarn:I, Jo'.VJ llim 1 Antonio Prado Almeicb No o-ueira e Rubfüo 
Murtinho, Pinheiro Guedes, B3lfort Vieira, Junior. ' "' 
Uchó~t Rodrigu~s, Inclio do B~·azil» ·La~u·o 1 E' lida., posta em" eli?clls3ão -e sJm debate 

. Sodr~, Inn ocenc10 Serzedello, Nina h.1beiro, li appeovada a acta da sessã.0 antecedente. 
Cantao, Pe:lro Chermont, Ma~ta fü11\)3!lar, 

0
- , , , 1 : 1,- t , 1 Costa Rodrigu 3S , Casemit'o Jumor, Henrique , ~ ?R· 1 SECRETAH.ro Jll ocec e ,1 ei ma e o 

de Carval-ho, Anfriso Fi<l.lll'), Nogueira P.1ra- s3guinte 
naguá, Nelson, Pil'os Ferreil'a, füwbo3a L'.-1 ' EXPEDIEN rn 
11:1ª? Bezerril, João Lop}s, Jos3 Avelino, JL'.S- OffidJ elo Ministerfo elos Neo·o~io5 do Inte-
t_miano Serpa, Freder~?º. Bor?·~s, José B~v 1,- \ rior do 27 do cor1·ente, oornmL;nicando que foi 
l,1qua, Gonç.tlo elo Laº o~, Na~c1mento,, Pe,drn presente-ao chefe do goveeno a resoll1çiío do 
Ve\110, Miguel C:1s_tro, Amnr1m Garcia, . Ept- . Cong-resso Nacional , approvada em sess:'io ele 
tac10., Pedro Amor1m,_Co~1to Cartaxo, Sa An· 24 deste, rela1iV<1 as homenagens que cleve
dratle., Retum_?a, Tolentino de Ca,rvalho, R~- riam ser pre>tacbs á memoria elo genet'J l 
ll!l. e S1\vu, J?JO Barb!l!l1_o, Gonoalves Ferrei- Benjamin C.onstant, e declaran tlo que o g·o
ra, J?S) ll:fa.1'tan?, Alme1d·1 Pernamb~co, Ju- vemo, antocip1nclo-se ao conhecimento offi
vencio de A&'111ar, J\ndt'é C,1va\c,tn~1, Ray- eia! clessa resolução e solicito e:n trnduzir 
m~mdo Bandetri1, ~Ie1ra d_e V~>con :-:~.l o~,- Po- logo em acto o patl'ioti co pensamento elo Con
rc1~a de Lyra, Jo.to ,d~ ,? 1 qu~u·a, Joa~ \ ;ei.ra, 1 gress:i, expediu o cleceeto n. 1320 elo 24 do 
:(.,mz d_e Andrade, füp_mto ~an_t~, .B~latm!no corrente e a re30lt\ção cfa mesma dat<l., nos 
Carneiro, Po_ntes ele Miranda: O:tw1ca, Gab~10 qu[l,eS procurou concretisw foda a gmticlão 
Res?uro, Ivo ~o Prado, Ol!ve1r<1. Vallaelao, nacional de que é cre:lor o eo·,,.re io · cidadfio 
Fel1sbello Fren'e, Augusto de Frei tas, Pa_ula, cuja morte a patl'ia deplora~~ Inteirado. ' 
Argollo, Tosta, Se.lbra, Zttma, A).'thu1• R10~, · 
Garcia Pires, Santos Pereir<l, Custocl;o ele o Sr. Oiticic~ - Sr. presidente, o 
l\fallo, Paul<l. Gtiimarães, Milton, Dionysio _Diario Offi.cial publicou hojs os qtnr:lros que 
Cerqueira; Leovigildo Figueiras, Barão de tive a honr.t cl} off3ra~er á apreciaç1ío elo 
S. Marcos, Me_clr<l.clo, Prisco Paraisa , Mo- Congres3o, demonstrando as vantagens elo 
niz . Freire, Athayde Junior , Fonsec:i. e systema pJl' mim apressntado para a discri
Silva, Fonseca Hermes, Urbano llfarcondes, minação clns rendas, segundo a emenda que 
l\hnhães Barreto, Cyrillo de Lemos, Oliveir,1 fan1bem tive a honra de sujeitar à mesma 
Pinto, Viriato ele Medeiros, Joaquim Breves, ap~eciação elo Congres>o . 
Leovig-ildo Pessoa, França Carva,lho, Baptista Dellos S:3 observa que a Uniiio ficari<l. pelo 
ela Motta, Fróes i:la Ci'uz, Alcin1lo Gu:rnabara, systenn ela minha emenda com a quantia, 

·Luiz Murat, Et'ico Coelho, Samp~io Ferraz, já, immecliatamente, se:n nccrescim'.l ele um 
Lopes Trovfio, Aristides Lobo, .Jacques Ouri- nnl ele imposto, ele 16-1.676 contos, tomando 
que, Furquim \<Verncck, Thomaz Dclphino, por base as médittS dos tres ultimos exerci
Antonio Olyntho, Brdaró, Joã.o Pinheiro,Paci- cios, S)gumlo todas as elemonstraç53S qne fiz. 
fico Mascarenhas, Gabriel ele Magall1ãas, Cha - Preciso fazer uma rectillcJção a este 
g·as Lobato, Jacob da Paixão, Alexand1·e Sto- quadro, visto que me passou incluit' nesta 
ckler, Francisco Veiga, Costa Sen11 <1 , La- receita uma verba . que já está conhecielt1 
mounier, AlvM'O Botelho, Gonç'.tlves Chaves, pelos orçamentos anteriores e mesmo pela 
Americo Luz, Feliciano Ponna, Corrê 1 R-1- exposição aqui feita pelo Sr. ex~mioistt·o 
bello, Manoel Fnli:;encio, Violti, Astol- eh · fozend<l.; a verba ela rece it<l. das taxas 
pho Pio, Aristides l\Iaia, Gonçalves Ramos, po3taes e tel egr ,tphic :s que está em branco 
Carlos Chag<l.s, Francisco Amara l, Do- no a:ldicioo<l.mento so!) a lettm E o um[l. 
ming0s Rocha, Costa Machado, Domingo3 que nfio estã. incluicht alli - a venda tio 
Porto, Ferreira Rabello, Bueno ele · Paiva, sello . 
Ferreira . Pires, João- Luiz, P1tlleh, Belar- O Sr. ex-niinistro ela f:tzencla declarou -ao 
mino ele C1mpos, Francisco Glicerio, Lopes Congresso qne a verba - Correios e tele-
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graphos - mont.1va, a cinco nül contos, e a, éa 
- Sello - a mil co:1tos, prorJzenclo ambas 
seis mil conto3, qurntitt (]l13 eleve S3l' adcll
cionada a receita que en, pelo sy3tom8 , 
resel'vavtt it União, segundo os orç.unentos 
ultimes . 
·De modo que, pelos chdos eshtisticos que 

organise.i, a, União fica irn:1.iecl iatamcnte com 
a rench ele 1iO.676 contos JJ,, s-em augmenta~ 
um re[t! do impo3tos, ao pas;o que, pel0 
projecto da CrnstituiÇfio, o Sr. ex-ministro ela 
füzoncla, cle J!arou elBsta, tribuna, apenas so 
podia reuuiL' 136 mil contos, havenfo um 
deficit superior a 6J mil contos. 

Pergunto, á vistlt disto, ao Congre3so : 
qual elos deficits ser.i, m lioe ? O do peimeiro 
systoma ou o do se,:sundo? Qu ü o systcma 
qne deverá s:ir prafel'ido ~ Julgo qne deve 
S31' prefel'i.lo aqtnlle qu3 m1uord!l/bt con:t
gn'lr; esse eleve ser o a,tloptttdo . 

O SR. Jolo DE SIQUEIRA.- Conform:i os. 
encargos. 

O ~R. OrTrcrcA, - 03 euc1rgo3 são menores 
pelo system:t q:B aprJ3e1Jt) elo qtu p3lo 
da Constitniç'io; lnsb consiclemr qne, com o 
Ryst ema feJomti vo, · a nnior paete dos e11-
cargo3, antig"is provbciaos, p1sn para os e3-
taelos, a li viada clelles a União : ja que es tou 
c-J:n a pahvra, V. Ex. !ta ela p3t'l1littit•- me que 
eu ctpresonto ao3 membros do Cong- resso os 
dous sys temlt~ a que nu 1·efi r0, collocando 
um em füco elo outeo. 

o Sn.. PRESIDE:-<TI>.- PraYillo ao nob t'B !'e· 
presentrnte que a occ ;sião nfio é propl'ia . 

O SR. OIT1crcA. - M-.ls, V. l~x. con >idero 
que vou ju3tificar o syslonn f'0cl•n'ativo sobre 
o qual pe~o a rectificação. 

UM SR. REPRESI>NTANrE. - Assim como, 
em idon ticJs circumstancias, j L1stificou o Sr. 
Amphilopllio a sua emenda. 

O SR. PH.ESIDENTE.- V • . Ex. agntu•de a 
clLcussão do proje~ to da Constituição. 

O SR. OITICICA-Desde q1rn V. l~x. ni'ío con· 
sente que justifique o m'.lu projecto, limito-mo 
a dizer apenas algumqs pala nas mais, seuho
reJ: este plano cht Co:Btituição já está con
clemnaelo. Peço ao§ illnstres membros do Con
gresso qae procnrem lét' a expo3içã.o feita 
pela oommissão nomeada pelo governo ela 
monarchia p::im e3tmlar a q nestão ele rend<l.S. 
Esta commissfio den o s::iu p1recer, condem
namlo in limine, como absolntament() impo.>· 
sivel o projecto estabelecido hoje peLt Consti-
tituiçfio lia Republica. · -

Si já no tempo ela monarchiJ. este proj ecto 
era considerado como le::rnino o a cliscrilnitia
oão elas rendas impossivel, inacceitavel pelo 
proprio regimen clecahido,oncle a cente.llis1-
ção era noce.ssaria, eSS'.I. lição eleve appro
veitar-nos hoj e p!lrlt a Republica, governo 
clemncratico, onde a cen tralisação é prej ucli
cial issima . 

für SR. REPRESENTAN'l'E - Rejeittwam o 
systema por ser adiantado . ' 

O SR. OrTrcrcA- Está enganádo. Canelem; 
na.ram por ser a moete elos est<l.dos. 

O Sn.. JoÃo DE SIQUEIRA- As rendas elo:; 
estados foram augmenlaclas pelo projecto. 

O SR . OrncrcA-Orn, S. Ex:., qne é repre
sentante clti Pern:irnbuco, ha ele pormilti1'·l11e 
que lhe diga qu3 foram tirnclos os impostoscle 
im pol'taç:'io . 

O SR. JoÃo DE SrQuI>mA-Permmbuco não 
tem impostos ele importaçilo, 

O SR . OrTrcrcA - llfas tem o imposto de 
COIJSUll~O fjUe e de importnção e qne O estaclo 
~le . Pernambuco pcrJe no < regimen elo pro
Jecto . 

O Sn .. JoÃo DE SrQUEIRA -03 impostos ele 
consumo foram cass1clos pelo ministerio Para
nag uá. 
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O SR. OrrrcrcA- Não o foram: appello para 
os nobres representantes ele Pernambueo que 
se acham pre~eotes. Elles existem alli, na 
BahiD, em Alago:i.s e, em geral, nos estados 
que não possue:n alfandegas . (Apartes.) 
. Pois v-. B:x., rep1·esen tante de Per ;1 ambuco, 

c . .j t a lfon rle;:i-a rende Íl'Bze mil e tan tlls contos, 
ha de querer que e3se e5t;vlo de p H'<t o go
verno toc!a essa renda, ficando apenas com 
mil e bnto3 contos? O e3t'lclo ela Bahia. cuja 
alfünrlega rende quinze mil e tantos cóntos, 
sujeittte-se-ha. a ficar só:nente com mil e 
tantos cJntos ? 

o Sn. JOÃO DE SIQUEIRA - 03 estarlo3 ficam 
com os 15 º/o. · 

O SR. ÜITICICA - Permitia V. Ex . que 
diga, que não conheço maior disparate eco
nomico do que esl<t emenda de 15 0 / 0 sobre o 
imposto ele importaçfio: ' 
-o SR. JOÃO DE SIQUEIRA dá um aparte. 
O SR. ÜITICICA - Discuto com os alg.iris

mas, não fa;o rethorica porque en tendo que 
ella ngo:ci não tom logai: aqui . 

A Dahm têm a'.õtualm(Jnte (lendo) 
« lmpostosprovinciaes: 3.858 :000$000. Di 

para a União: 11.658:000$000; per.lo mil e 
t an tos contos elo imposto de impo.rtaçfio, tone· 
la.g;:nn e outros, e esses não são compensados 
mesmo com os taes 15 º/o aclclicionaes que 
tiram á União direito de lanç.al-os para 
augmentar a sua re~eita ja confessada insuf
ficiente. Perde ainda os impostos de costea
gem, imp:i rhnte lnra ella, que fornec3 l)'.ler
cmlorias nos est\i.dos de S:ll'gipe e Ahtgo.\S.)> 

O SR. Jo.Ão DE SIQUEIRA - Os 15 º/o são 
um auxilio. 

O SR. ÜITICIOA - V. Ex . não co:1ta com 
o impoõto ele cabotfLgem e outros que a Bahia 
pe.rde na trans::tcÇão feita pot• esse auxíl i 
de 15 °/0 • ( tlprirt es.) 

Pergunto, on éle vae a Bahia o os outros 
estados buscar rec)ib pa"a s'ttisfazer as cles
pews riue 111 is adveem com os serviços de que 
fic1m onerarlos com a Republica Federativa: 
admioistração, ju:;tiç;i, e outros ? 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA tlá um O[XLrte. 
O Sa. . OrrrcrcA - A Bahia não terá talvez 

1.500:0~0$ ele exportação. Nio e :tou fazendo 
um di s~u1'.;;o inra responcler com precisã.o ao 
nobre representtrnb: tenho aqui as notas 
para isto, ma:; nã.o 1x1sso coosultal-às. Sei. 
porém, que a B'1hia esta mufanclo ns su·1s 
industrias; o as3ucar e o algodTo não sup-
1101'tam impostos, como o não snppo,,tam as 
in•ltntrias mscentes : ·o cacio, o furna e ou• 
fl'as; póde uni ,~amen t'e · co.atnr C)l11 os im
postns elo exportaçiio parn. füzer füce aós ser
viç<>S mnito3 que lhe hão ele c:i.bet'. 

P.:irguoto " V. Ex.: bastun-ll10 e>.>es im
postos ? 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - Tem oatros im-
postos. · 

O SR. ÜITICICA - Os imposto3 de profissão, 
de industrias e ele transmissão n1ío dão quasi 
nada . 

o SR. JOÃO DE SiQ UEIRA - Hão de dar para 
o futuro. 

O Sa.. OrTICICA - V. Ex. esquece-se que, 
desde que o projecto ele Constituição estabe
lece corno direito da União teibuta.r cu
mulativamente com os estados to'las as fon
tes d~ remias, o .r~sultatlo é que a União, que 
é mais forte, vim a absorver a maior p:i rte 
de quolquer imposto que o estado tribute. 

Ten-o feito sempre, fül-o-ha de ora em 
diaute. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA dá u:n ap:irte. 
. ~ Sa OIT.ICICA - Estou. fazcu_clo unu expo .. 

s1çtw proveitosa para a d1sc1f;rno, cl!scutiudo 
assumpto pratico, 

Os meu3 collegas devem obsePvar que 
tenho sempre evitado, uesb, casa, discussões 
polit icct3 ; entendo que ellas são da 1m.iot• in
convenienci<i, agora, qua.ndo nó~. chamados 
a elaborar a nossa lei fundamental, devemo3, 
antes de o:ll1'0 riual1uer assurnrito, occupar-
1ws dit rece> ri stitniçio d't p:itria, rlan.ln-lhe 
uma Constifüiçlo de acc)rdo co:n ns co1Ll 'ç::5:is 
em que el !a SP. acha. 

Nunca tro J: e para e ;fa tribun"' assumptos 
ti.a in tere'se loc"' l : não é 1nrq ue ol 103 me 
faltem, m1s ~ p3la imperio.n necessidacle, 

imp_osta pelo patrioti.3mo, (!º" calar. todas as 
queixas nns c0nd.içõ3s melrndros1ssunas em 
que está o paiz. ' 

Como não é riletor'ica o que estou fazrndo , 
julgo que os nobres representantes n'.'ío toem 
o direito de protestar. 

Si estive2sl aqui tliscntinudo quetõJS do 
rou p:t suja, aclmitto que llou vessmn protestos, 
mãs e3lou clis~u lindo assum pto lle nn xinl'.1. 
irnportancia, assumpto qae não foi ainda dis
cutido C')!li 03 algarism'.ls em que elle se 
fund11. (Ap oiados. ) 

Sr. pre3iLlente, ha um erro de apreciação 
nos nossos homen:3 de esta·lo, quando querem 
estabelecer para o nosso paiz o que se pas3a 
em outro3 paizes que não te3m nesta questão 
de rendimen tos absolutamente p:ir ielatle com 
o nosso. • 

Nós pedimos exemplos á Suissa, á Repu
b!ic'1 Argentina, aos. füLtdos-Uniclos, mas eu 
p3diria aqui aos nobras representantes um 
pouco ele lembrança historic.i. 

A Suissa,, os Estados-Unidos e a Republica 
Argentina constituir,1m-se como e.>laüos in
depondentes no tempo em que não havia va
pores nem estradas tle ferro, füci,li .la,de, por-· 
tanto, ele coinrnn11ic1ção e de t.roc1 elos seus 
profoctos. Não tinlnm costas ele mar, o, por
tanto, a elles não podiam cheg·ar facilmente, 
quer à Suiss1, quer a ltepublica Argentina, 
quer ao3 E:;tadQs-Unidos, os generos de pro
ducçlo dos outros ll'.1ize3, a ser trocados pelos 
ela pl'O:lucção indígena. -

Estes povos nggremiarnm-se em centros, 
quasi i;; ·.ilt\clos e precisftram trabalhar pera 
profozjr todo o necessario ás suas necessi
el::i.des; o s~1pedluo s:thia com a maior·cliíficul
cla'.le, com gr,1ndes cle3pezas de conducção 
para a importação do estrictamente mces
sario ás suas industrias ; tudo riu111to tinln 
de ser conduzi :o p1r,i í'órn ou dentro destes 
paize :; trazia comsigo o peso eno!'me das des
pezas com a conduçlo do3 genero3. · 

Isto se dá no nosso proprio p:1iz. · 
Re;i.ii em Minas Gerae3, ao tempo em qne 

nã::> eJtava füo Ct'uza·.lti de estradas de ferro, 
e pnde pre3enciar que a popnlaçiio prescindia 
do pão, da carne s·;cca e de outros generos, 
porque a farinha, do trigo, o xarque e outros 
cllega.vam lá co:n uma cle~p3Za enorme. 

E a 1npulaçiio vi via , s:ib3i tiwlo eom os 
g-eneros clii pm:lucção propria, sem imporbr 
e3ses que os e3tarJos do littoral julg:i, imrJres
cinrlivei3 a stibsistenc'ia quotidhn::t . 

E' o que ncon tec eL1 com e3tes paizes que 
nos q 1ierem Lhr co no exemplo : peecis::wam 
trab1llnr pam pro.luzie o ne~e3sario. 

Quando elles SJ ueclar.irarn independen tes 
n'i.o tinham ninfa fctcilihcle ele con•.lição e 
portti:it·J, viviam no .regimen elo trabail1~ 
ins.ino p1ra pro luzir o necessario e su.tbtLzer 
as su1s neca3si la·Jes unicamente com a troe'.\. 
ele productos ele 05hdo a estarJo . 

D.Jchrou-Sél a intl13pe:iclenciti desbs e en
tre<ram p1t\\ a União, poclonclo prescindir ele 
toda a !).a Ve'Jnçilo externa, pJrque a nã.o 
tinham . . 

As estradas de ferro e os vapores stfo desl3 
s~cu l o, ~ ji . el I.es eram inJ~penclentes, .jà 
tmham prescrncltdo paN a Unmo destes im
postos de importação e exportação, que mela 
e am, ou lpan .lo algum" co:1n valessem 
equilibravam-se pela troca motivada com ex
cesso da pl'oducção de um lado com a impor
tação elo 11 e(~es 3 :uio ils suas indtistrias do 
outro, convintlo lembrar qne era até da sua 
economia. tributn' ponco esse commercio .. 

Mas nós, q :n so:no3 um p1 iz ele um::i,. co3ta, 
enorme, q·1) temos qua 1;i todos os . e;bclos 
com porto, Ll J nnr, que fomo3 um'.1 colonia 
de unm met1'opole e rntralisJclor.t que man
tl::wa urncamen te povo.11' o nosso li ttoral, nós 
que nos acoshunó.11103 desde logo a import:u' 
tudo quaoto pracisamos, tanto qne ahda não 
prescindimo3 da importação elo arroz ela 
t'ttrinln ele trigo, rle quasi todos os ce1;~acs 
de tu.lo emfi.m, não pYle:nos com1nra.r-n :.is 
eom .est<is 1xuz93 qne pr.)dllzein tudo de qne 
precisam para a sa b~Ltencia clo3 CC LJS habi
ta ntes e ainda. teem superfhi'.l tnm o co:11 -
mercio internacional. 

A noss'.1 : vid1t acostumou-nos a im portar 
tu'.lo, e é esta, a. rasiio por que qnaullo ues3es 

outros . paizes, co~ . o desenvolvimento do 
·commei'cfo pela füc1ltdacl~ elo ~ransporte,, a 
importação e a exporta9ttO, hoJe au;smen~a 
qnasi na mesma proporçao, tem s.pas1 eqlll
librados os diraitos de 1mportaçao e ~xpo::
lüçãe, uó3 temos uma impor·tação· su~crior a 
\J0.000:000$. ao paiso rpie a exportaçao mal 
clug"' a 30. 000: OOO$OJ:J. 

f!i• po3;ivel qu3 á .Uni:lo deixe ao3 ostado3 
aprqn:is. 30 mil co'.lt03, reservando pira si 1:m 
mil '! 

o Srt. PRESIDENr& - Lembro ao nobre re
presenbnte que. n~o- é possível discutir .o 
projecto. de Constitu1çaJ nas .ho ras do expe
diente. , 

o SR . On;crcA- Eu esttwa fa.llando nisto, 
porque ()S nobres representantes mo animaram 
a prosoguir. 

Si V .~Ex. entende que ·n'fo dlvo conti-
nual', não contiouarei. · 

U~I SR. REPRESENTAl'írE-Foi um p3queno 
engano que encontrou ilo Diar:o Of!iGi.at . . . • 

O SR. OirICIQA- Eu estav;" pai'a de1rnr a 
tribuna quando os meus nobres collegas pe
diram explicações sobre um'.1 mataria consti
tucion 11 ~no não foi discutida pelo hdo pra;
tico e perdi -me nas observações que fazht; 
V. Ex:. rne de3culpar<:\.. ~ _ 

o SR. PRESIDEN'i"E - A hora e:;ta ac:i.bada . 
O SR. OITicrcA- Neste caso deoço · ela tl'i

.buna obeeleceoelo a exigencia de V. fü., mas 
permitta que eu co:dua pe:liudo ao Çon
gl'esso que. considere o system i synthetisado 
na emenda que tive a honra· ·de apresentar e 
compare-o cem o do projecto da Constit11iç1ío 
que eu continuo a declarar: é prejuddal á_ 
União, como aos eshdo3, d3ixando continuar 
a lutn, entre unn e os outros, prodnzinelo a 
desconfiança, o cinme, os desejos de separa
tismo, tão prejudichtes hoje, · mais do que 
nunca. 

Não me é da,do justiílcw esn emenda; estou 
safüfeito com ter cumprido o meu dever de . 
re presentante d<t n:tção. 

O Se. ValL:idf'to - Sr. pre3idente, 
sou elo numero tloquelles que lastimam sem
pre o tempo perdido nas di;cussõ .:s que não 
entendem directam3nte com o proje:!to cJ.e 
Con3tituição, e lastinn, Sr. pr03ideute, p)r
que 0stou co:npenetrado da ul'gencia de ti_rar 
o pai z deste 03ütdo provisorio em que se ach:t e 
do rJIIC a mção ji vai sen lindo-se canscicta, 
n1í') só a mção cotm o:s illustres ciclachfos que 
dirigem o poier; entretaoto -tenho necossi
clctde. de ir hoje de encontro ao meL1 modo ele 
pensar . 

Si eu· hontem . osti vesse 111 cas'.l., q:lltnd.o 
fallou o illLntre representan'.e de Pernam
buco, o Sr. Dr. João de Si iueira, teria. agor.1 
poup:tdo ao Congresso e>te tempo perdido 
com assumpto que não entende com o pro.'
jecto de Constituição. 

O S:i . JoÃ0 DE SIQUEIRA - Não me refori 
a V. Ex.; referi-me aos sitiados. 

O SR .. V.ALLADÃo - S .. Ex .. respondendo 
ao Sr. Ar1st1des Lobo, duse: «Nessa occasião 
o 7° e o l 0 batalhões estavam dispostos a ba
ter-se-pela cmsa da republica, ma> tambem 
ji" ahi esttwa um batalhão de policLt ao lado 
esqu'lrdo do quartel genercü que decidiu-se 
no .ultimo momento, porque viu-se deante ·do 
argumento irrespondi vel dos canhões.» 

Sr. presidente, tive a felicidade de no -dia 
15 ~lo. novembro ~la 188\l conduzir o corpo 
policial desta c~p1t'.\l para. o theatro das ·ope
raçõJs. Elle n_ao vrnlu ~iSj)osto , é certo, a 
fazerª. rep ~1b l 1cn; m \S vmh:t disposto a con
~atet•ntvtr com seus comp:i.nh9it'OS do .. exer
cito, aco:npanhando .o marec ll'.1.l Deodoro, 
fosse qutl fos33 o terrano. 

Clt~g'.1do ao qu'.l.r~el do Campo ele Sant'An
ua, d1v1d1u-se o cori» em duas alas iic<Laelo 
uma no recinto, e à outra fót'.1 sob n;eu com
mando, fazendo part3 clã bl'io·ada entreo-ue 
ao nnrechal Almeitla Bane ti, para il'" ao 
encon.tro tlo Sr. marflcl'. il Deo:loro; e, quando 
este, a .testn, de unn lmg .. id:t Llo cxot'ci to, de.~ 
il la .V·~ a fren t.e (~e.>J ·~s 110me113, foi a fOrç t 
pol10:al a pr1m?. t;'.\, q:>e , fez contin~nch ao 
:!lustre mat'.e?h:l.l. Neste ponb nã::i me limito 
a respon;;;a,b!ltclade .tio m3u, app3llo pa.r.t 0 
t~stemunho do propr io marechal e elo.:; ofil. 
ciaes qt1e formwam seu estado rnai·Jr ... 



o SR. JoÃo DE S1QUEIRA.:....Já vê que não 
me referi a V. Ex:. 

o SR. V ALLADÃO - ... e app3llo mesmo pwa 
a· illnstre mareclrnl que dirigiu o movimento 
revolucionaria d3 15 ele _noveml:fro. O proce
dimento do corpo policial foi o mais correcto 
qne se pó'là imaginar. Quero as3ign:i.lar bem 

-~ isto, afim •de ficar mais uma vez provado que 
:µão teve a me[]or razão de ser a censm'J. 
lev,wta1a a esta corporaçlo pelo honrado 
deputado representante de Pernambuco. 

o Srt. JoÃo DE S1Q.UEIRA - Eu n'.ío fiz 
censuras. 

O SR. VALLADÃ.0-Fica, pois, provado que 
não teve a menor i·azão ele ser a censura, re
pito, levantada, pelo ho111\i.do repres9nt,111te 
por Pernambuco . _ 

O SR. J o Ão DE SIQUEIRA dá um a p)rte . 
O Sa. VALT,ADÃO - Foi somente para L>to, 

• . Sr. presidente, que tomei a palavra e nio 
para deixar traHspare~er que tivesse .. tom~do 
parte directa Il0 movunento re voluc10nar;o. 
A revolução estava no espirito, é cerlo,de uma 

. parte do exercito e de uma parte dit marinha; 
ma'S não estava no espirita d<i. totn,lida1e que 
acceitou n, revolução como um fücto ccmsum
mado. 

Foi sómente p1r,t isto que tom3i a p:1lavra. 

O Sr:· A. Stockl~r - Sr. pt'J3i
dente, Srs . memoras elo CongTesso Consti
tuinte Brazileiro, leVJ.elo P.Jlo amor que todos 
nós elevemos con ;agear it Republic.t, amor que 

. se funda na liberdade, tomei a palavra neste 
momento, não pu~,i, dirigir qualqu Jr censun 
ao goYerno constituldo a 15 do novembro de 
1889.par<t ln nra e gloriit Lia p:J.trin,, ims sim-

. -plesi1ente p1ra apresentar - ligeiras emendas 
·" ao p ~oj ecto Je Constituiç1io. . 

Nã? farei um discurso parn, jListiftcal-as e 
m tito m Jnos para can vencer 03 hom\tdos re
presentantes, que me ouvem neste n2omen to; 
JJrin:ie.iro, porq.u~ pr_i~·.ice:nB qu.J nao ln ne· 
cess1d<de dess L .iusltt1;:\çtw; segundo, porque 
não tenho a voll 'iiladc ele vir trazer luz a um 
congresso compo3 to em s1n totalilhelo de ci
dadiíos muito mai3 illLi:;tradbs, muito nui3 in
telli"'entes, m;ii.to nníJ prepar;\tlos do que o 
humilde orador, qn J ora o~:!Lipa a attençã0 d .L 
cJs::t. 
' Ne3tas circumstancias, Sr. pr.3siden te, dei
xarei csias emendas ao criterio ci<Js meus 
ho 1ra1los collegas e e>tóu certo qua elles a:i 
tomarão ná devida consideração. 

Attendendo a que as emendas que Vüll apre · 
sentar são puramente c0113tftucionaes, porque 
cons'.tgram os direitos do3 cidadãos2 ponto ele 
onde emanam os poderes que S'3 vao es-tabe
Jecer,-cle accordo com as n,ffirmações que acabo 
de fazer, mando á mesit as emendas, que es
pero, passarão por unanimidade, porque e:>tão 
de accorclo com a lei organica elo p:irtido a 
qu3 tenho a !tom',\ de pertencer. 

· Des3e modo rendemos homenagem ás alnns 
generosas que primeiro sonharam com o Bra
zil. livre e independente, e glorificamos tod ~ts 

·as forçis, todos os espíritos alevnntaclos e 
·' foclos os corn,çõe3 g·enerosos que concorreram 

parJ. o - ·eng1 am:ecimonto da noss:t q uoricla 
patria. 

-E havemos de fazei-o custe o que custar, 
em virtude fa sulJlimidmle e p:1resn, do regi
mon republicano, e concorreremo3 assim para 
a .elevação, progres30, engrandecimento e 
glo?"itlcação da heroica nci cionalidnde n, que 
temos orgulho de pertencer, dando um passo 
que representará · um progresso real sobre o 
p'.lssado, e um motivo ele e.sperança par.1 o 

, , futuro ! 
...-<'( 

VOZES - l\Iuito bem ! 
O SR. PRElIDENTE annuncia a ordem do dia. 
O SR. D 10:-<Y~IO CERQUEIRA (pela ordem) 

requ 3r urgencia para apresenfar u1in inclic1-
çüo relativa á c ilebmção do 7° dia do pass'.1.· 
momto do fumla·ior da Repubiic.1 l3razile· r,1, 
Benjamin Conslant. 

O Sn.. PR.E!ID3NTB - .Tú declarei a 01·.:lem 
do dia. V. U:x:. man le a sua indicaç[o á mes:i 
e annnhã fa!lará. · 

ALGUN3 .SRS. REPR."8.3ENTANT8S-. l\'Ias deve 
ser hoje . 

' . 
O SR. DroN Y3lO CERQU EIRA.-P0p a v. Ex', 

qtw consulte a c1sa si me co:1c1dJ a ur3'encia 
peJida. 

Cons~lta<.lo, o Congl'(\SSo c:i ncsde ·a urgencia 
pedilh1. 

Vem ft mes,1, é liJa , a1)oiach, pJ3ta. em dis
cussão e approvada em'.d,ebate a seguinte 

I llllicaçtio 

Pa,t'::i, c3\elmw o 7° dia do passamento do 
benem3rito p:itriarcha fundadot' da Repu
blica BmzileirJ., Di'. Benjamin Consta.nt, 
prÕpomo3 se indique ao Governo Pr~vi
soiio, corno justa homenagem ao pJtr1ota. 
o·eneral-cidn,di1o, f!L! J sej it p3rpetuamente 
gonservaclo .no Almanack Mi litar, no lagar 
que lhe competia .entre os genorae.> ele bri
gada, o seu nome immortal, ele sorte n, 
moralmente nfío ser preencltidti. sua vaga. 

S.da. cl·\S s3Ssões, 28 de jcine!ro de 1891, 3° 
da Republic1 .- Floriano Peixoto . - Q.nin tino 
Bocayuvn,. - Jos3 Simeão. - Almeicla Rtrreto. 
- L'.1.Ut'O Sodrâ.-Nelson de Vtisconcellos. 
Urbano M<.trconcles. - i\1. B 1Zert':1 . .:__ Uchà'.t 
Rodri•,.ues .. - Manoel Coelho B 1stos cio N:1sci
rnen to~ - Onstqdio de Mello. - B .iplbht da 
i\fotta .. - M . Vn.llacUo. - Almeida Pernam
buco.-.\. Stockler. - C. P,tletta .-1nclio do 
Bt·azil. - Matta Bacellat'. - Ant::inio B:wna. 
Cantão. - G. füsouro .-F. Schlmidt. - L'.l
cerd.L Coutinho.-Gonçalo de Lagos. - M11raa .. 
-c.trvalh~.1. - S. Campo3. - A. Moreim ela 
Silva.-Ca mpos S:tlles . ...,-Dr. Pinheir.:i Guecle3. 
- Barbos::t Lim 1 . • - .\. Azere:lo. - Joaquim 
l\Iurtinho : -Menna ·B:trreto.-At!Etyde Ju
nior. - Serzedello Cordn . - Dionysio Cer
qu,,it'a.-Ivo do Pra·fo. - Carlo3 Cc1mpos .
Anti"io de F<tria. - Belfort Vieifü. - Luiz d i 
AmlraLle .-E>pirito S:into.-Jo3é Bevilaqua. 

o SR . TAVAR83 DAST03 (iJela ordem)
Sr. presitlente, 1u ses ;ão ele 15 cio corrente, 
s::tbenclo que alguns collegas se haviam in
scripto par.:i f . .dl::ir na segunda eliscu.;~ão, 
apresse'··rne em Ill3crever-me, e o pecl1 ao 
Sr . secretario senador Pa ' S elo Carvalho, qu3 
ficou de tomar o meu nome . 
Ho ~1tem fui verificar a lbta dos inscriptos 

e não vi nella o meu nome incluído. 
As >im; peço a V. Ex. haj t ele inscrever

ffi) novn,me:ite, e no logM qne m l compe
teria por me haver inseri pto clescle o referido 
di L 15, e quando ainda ostavamos na primeira 
discu33ão ela Constituição. 

O SR. PaESIDENl'E- SJri attendida n, re
clam:i.ção elo nobre representante . 

o SR. TAYARES BAST03-Aproveito a oc
casUo para fazer umn, rectifüação. 

Nas emAnclas apresentadas a Constituição, e 
que foram publicadas no Diario Olficial de 
hoje, vejo trê3 em que estoll as5ignarlo. En
tretanto, não ã ssignei e3S::t3 emendas, mas 
sim o Sr . general Almeidti. Barreto.· 

Entre essas omendil.s vejo uma ao § 40 do 
art. 71 eh Constituição qao niancla pt'eceder o 
casn,mento civil as ceremon h s religiGsas de 
qualquer culto, qirnndo no entretanto sou 
contrario ao casamento civil como obrigatorio, 
tanto as3im que ji apresentei ui1rn emenda 
no sentido de considernr valiLlo tl'to sómenle o 
casamento que for inscripto no registro civil, 
porque entendo que p3.rll garantir os effei to3 
ei vis do casmrnnto basta o regist1:0 civil, 
cujo regulamento estabelece todas as clecla~ 
rações exigidas pela lei que prescreveu o ca
samento civil. 

Por consequencia aproveito a occasfüo para · 
fazer a V. Ex. esb eleclnr,\ção. 

O Srt . PrtE.>IDENT E - O Sr. representante 
mancla!'á á mesa Seia reclamação por escripto 
p.wa ser inserta na act.t. 

ORDEYI DO DlA 

SEGUNDA DBJUSSfo DO PROJECT,1 DE 
CONSTlTU!ÇÃO 

Continúa a 2ª di3YU3Sifo clJ projeeto de 
C~nstituição com as ememhs apr0sen1l\:las. 
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São lidas, apoiadas e entt'.1ll1 conjunc·a, 
ment(l em eliS'.! tÚsão a> seguinte.3 

Emendas 

Ao art. 71 § 18 
EÍimine:n-3e Mpaln,vu >- pos '. :1l e te ~e .:r a

pllica . 
Ao art. 78 

Substitua-se pelo seguiu te: 
O ciclaclão investido em fnn cçõe3 de qual

quer cios tre3 p'.>deres nã0 pxlerá exercer as 
ele outro. 

A's dispo3ições füwsilorias 
Acc1·escimte-se ando convier: 
Perante o Congresso, reunido em secção 

p:iblic.1, _S9l'á feita P.3lo primeiro preside n~e. 
eleito pam a Repub!Ic:i. a solemne allirmaçao 
a que se refere o art. 43 de3ta,lei. 

Sal <\ elas sessõ1s, 28 rle Jllne1ro de 18\Jl. -
A, Milto:J. 

Ao art . 30 
AccresceIJtd -se o seguinte: 
ParagTilpho unico. S)udo, porém, re ~ra~ -

duzidos em outra le6islatur.1, e de novo r .'jei
taclos ou emendados, a crnmra iniciadora, si 
não confurmar-se com a rejeição ou emendas,, 
reqnisitara a fusão, que não poderá ser-llie 
recusa·.ht pela camaru, revisora, e caso sej -1111, 
os projectos r1pproY:'l.clos por 1mior ia dB dous 
terç:is ele votos; subirão á sancção. 

Sala das sessõe3, 28 de janeit'o dJ 1891.
Viriato de Medeiros. - Francisco Veiga. -
Virgílio Pes~oa. 

Ao art. 71, § 12 

Supprima:n -se as palaHas - niio sendo 
admittido o a110:.iymato, o accre,:;coute-ss o 
seguinte: 

N. 1. A lei or,linarh providenciará ele modo 
que se torne efl'ecti va a responsabilidade elo 
autor elo escripto incl'iminado, ni'ío sendo p3r
mittidci n, quem o assignar suo.:;tituir··se por 
outrem. 

N. 2. O.> crimes por abuso da liberdade da 
imprensn, ser ito ela competeucia dojury . 

Sala elas sessõ3S, 28 de janeiro de 1891. -
Viritl.to de Medeiros. - Francisco Veig.:i .. -
Virgílio Pe3soa. 

Ao art. 8° 
Das di.;posições provis'.lrias : 
Nas primeiras nomeações para a magistra

tura fécler-al e para a dos estados serão pre
faridos as magistraclos actuaos . · 

Os que n ~o fore;n admiltlclm na nova orga
nisaçii.o j udiciar:a e ti verem mais ele 30 :11rnos 
de exercício, serão apos3n lados com toei• s os 
vencimentos. 

03 que tiverem mais ele 10 annos de çixet'
cicio, emquauto não forem providos em outro 
emprego, perceberão ordenado proporcional 
ao tem\)Q de ex:ercicio, conforme a lei que 
regula as a.po;;entaçõa3 . 

As despezas com os magi3trados aposenta
dos ou po3tos em disponibilidn,•ie serão pagas 
pelo governo federal. 

Sala nas sessõ"s, 28 ele janeiro de 1891. -
-Feliciano Penna. - João Luiz. - Bueno de 
Paivn,. - Mano3l Fulgencio. 

A's clisposiçõe3 transitorias 
AccrJscente-se,onde couber: 
Art. Nas eleiç.õ3s que se tenham ele pro

ceder de hoje em ci3ante, quer para pt'een
chimento de qualquer vaga que se dê no seio 
do Congresso, quer para coilstit•Jir a~ assem
bléas legislativns dos estados, b3m como para 
eleger sem governadores, emquanto par::i. 
ellas não es tabelecerem 03 es.taclos processo 
especial, continú'.1 em vigor o decreto n. 5ll 
de 23 de junl10 ele 1890, com .. as segnintes al-
terJçõe3 : . 

§ l. 0 O processo ele alistamento eleitoral, 
sa 1 vas as condições de capncillade para exer
cer o direito politico do voto, que conti
tinuam a ~eras do decreto n. 511 de 23 Lle .iu
nho Lle 1890, se regeri\. pelo art . 50 e seguin
tes cb lei n. 3. 02.9 ele 9 úe janeiro de l E8 l, 
exceptuaclo o art. 7°, que nfío -~ appli~[tvel •. 
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. § l?. 0 Na, eleição de deputados e se1rndores, 
bem como pnl'a a leg isln.tura el es estado:; e 
c.1marns ou iutendencins municip:i.es, serão 
observadas ns disposiçõ !S dos§§ elo art.15 da 
lei n. 3.029 de 9dcjaneiro de 188l. 

§ 3. 0 A clciçio dos sen;v lore:; con linúa ã ser 
r e;s·uJada, ne3tn, p<i.rte, pelo üect'elo n. 5H de 
23 LI. e junl10 de 1890 . 

S 'la das ses>ões elo CongPes3o Nacioml, 4 de 
janeiro ele 1801.-Alexandre Stockler .-Aris
ticles Lobo,-Demetrio Rtbeil'o. -Joio Avel
lar.~Lionça l vcs Ramos.- José A. Vinllaes. 
-O . J. de JJ'1Gllo. - A. Azer.edo. - ·Urbano 
l\farcondes. -Fróes da Cruz . -Rodrin·ues For· 
ntH1des . -.::"Erico · Coelho. - Nilo Peçarflrn .- J. 
Albuquerque Junior. - Casem'.ro Junior.
Nina. fübe1!'0.-C. P..abello. - Gonçalves Fcr
re'r.i.-Jurencio ele AguiJr·. - Fer re it'<t Pi
re :.-Laopoldo de Bulhues - Annibal F:l:lcão . 
-Henrique de cu·rv~1l llo . --B<não de Vill a, Vi
çosJ,. -Bclfor t Vi 0i1•a .- )\1. Uchô:i Ribeiro.-
1 rn do Pr.: r.h.-!llei1'tcde Vasconccllos. - Pe
dro. Paulino da .Fonseca-- Gencro30 Marques. 
-Silva 1'\1rnnho3.- Furquim \Vernock .
.hsi J o::1 quim ele SJum. - Pnixão. - Al
varo llotelllo.- Antão de li\1ria: - Joaquim 
p,)j icio . - fülarmino Ca;·ncit·o - Santos Pe
r aim. - .J oaquim ~fu1•tinlio.-Alm2ida Pot'
namlm :o. -Bapti~ta tla Motta. -Clrn gas Lo
b .• to. -Tavares Bastos. -Arislb.lcs Muia. -
Lo tics Trovilo .-Zama.-F. I3atlaró.-Bar
b JSt Lima.-Raymunuo BJrnleira .- Tolenti
t ino do Carvalho . - S3rzet!ello Corrêa.-Po-
1.yé:wpo Viotti.- Guimai·ãcs Nat:il. -Leonel 
Filho. -J03i Rodrigues Fermrncles. - Manocl 
F r·ancisco Machado . -J oaq LÜm Sarmcn to. -
Felisb3llo Frci re.-José Simeito.-M . Prado 
Junior. - Nelson ele V. Almeitl.a . - Pi
nlleiro Guede.3 .- Arnerico Lobo . - PriiCO Pa
r aiso. -:Tl1011nz Delflno .- Silva CaneJo. -
Fernan:lo Sim::ts .- Patlro Americo. - Mntta 
Bace llar .- Gonç2l,·esdo L~go .- G~crcia Pi-
1·os. - Estaves Jua ior. - Antonio Olyntho. 
Ft'cclerico Borges. - Flcury Curado. - Leite 
Oilic[cJ.- J . Oul'ique. -Honorfo !3 ramhlo. -
Jo.>é Antonio Str,1ív~i .- José Ilwilaqua.
La,:1ro Sodré . - Almi:io A. Affonso. - André 
C:ivnll:anti. - Fr,mcis~o de Pc\U~a Argollo.
S:1111tmio Ferrnz.- C. Palleta .- Tlteodur0to 
Souto. - Cun1ra Jnnior. - Sa lrLtnh ri. Marinho. 
,...... Outra NicacicJ,- Dr . João Severiano . 
, E1úencla.s á l'c1.Llcção pa l'il a 2° 1.liscuss'io 

Ao art. 2° 
l ' 

D. pois de- c1·0srn3111bt'<1l'-se-cliga-se: vol
tará o act ua.1 Districto Fecler:J.l a incorporar S9 
ao c:;t ctclo do Rio de JJneiL'O. 

(O· munici pio neutro, rrctualmo :<to Districto 
Fo.Jeral, foi d3strtcado do Rio de Janeiro par.1 
scw n sóle do governo geral. Cassando a 
rázilo deve cessar a. separaçlto, e vol tnrem as 
cous1s ao que anto3 ern1i1, cJmo é r.le diee:tJ 
e j 11stiça, e já se praticou com a cidade de 
S. Sal vat!or ela Bahia .) • 

Ao art. 17 § lº 
Em vez de-fres-Jiga-se quatro-. 
(Sen1lo el e quatl'o annos o periotlo pre3iden 

cial (art. 42), tambsm de quatro annos deve 
ser a legislnturn, aAm ele i<cpresentarem 
ambo3 os poderes á opinião actua l elo p::tiz, e 
lia ver, portant i , psrf'eitri. liarmonh de vis tas 
e de ucç:io.) 

Ao art. 29 
Em · vez dc-tl'os-dig:t-se--quatro-. 

Ao art. 30 

Ao m' t. 33 
\ 

Accrcscentn-se : , 
Jul gar o prosid9nte da Republica . 

·Neste caso, fnot! idas as duõ<S camnras e 
elei to o prc;irlJ11t; pm' nn:orh absolu ta ele 
votos. fün ccionwi o Cong.w;so como Trilmmd 
de J nsliç t, e obse1·v,u·à· o dispos to nos §§ 2° 
e 3° do artigo antecedente. 

Ao ar t .. 73 
Supprim~VS3 . . 
(Nfto ha uma ·uni éa i-.1 zão de conveniencia 

pub!icJ, ou mesmo de justiça e até ele equi 
clacle, que justifique a apJsentaclori a, com 
j)l'JhoncfüJas resta denominação ajubi lação e 
a reforma. Tão ser vidor do Estado é o cidadão 
que cont : ibuJ apenas com o impci3to, como 
aqtrnlle que Llá dil'ect::unenle o sen trabalho e 
recebe o orden;i,do ou remuneração correspon
dente. Si o E~tado nüo p:'oteg? o primeiro 
qn:tndo, pJl' _ in fci l iciLhde oa im previtlenci:l, 
cl!egJ. á in valLlez sem ra;me~o3, ex igem a 
jn3tiça e a igu.llt.lad l qne tarnbem ·não proV•ja 
o segundo . 

Ao art. 1°, §§ 7° e 8° cl:·.s cliopo3;ções trans• 
itorias· . 

Rc~lija -se do coi1 fo1'mldade i\s emendas aos 
nrts. 2\J e 30. 

Ao art . l?. 0 

Snpprinn-3c. 
(N ão ha convenienci:t em .U.emorai'-se 

ganisação do3 estai.los .) 
J..o art. 3.0 

a. or-

Supprirna-se . 
(Si não . ha incornpatibSlidatle p::m o chefü 

do Govemo Prori.sorio, aimb menos deye ha
ver pam os S3US delegar.los . Demais, aos oJ
tatlos independentes o aut momos e nüo á 
Constitnição Fedem!, c.:;mpete a espeeificaçiío 
e clecrntação elas suas incorn1n til·ilidàcles .) 

Ao art. 8 . 0 

Sapprirna-se tn .lo qw:.nto diz respeito á 
apo3e11 tacloria 

(Não ha direito con tra direito . Quando . a 
convenieneia public.1 ex ige a extillcção tle um 
cargo qu'.llqucr, o cic!Gclão que o exerch não 
(l..dqnire di reito a. uma imlem nisaçi o) . 

Ao att . 10 

Snppl'Ínm-so . . 
(Si n:lo ln rftzií.O aigun1'.1 t!e çonveniencia 

public"i, .que ,i,ns tilique a, conset:vnção cL1s apo·· 
sentacl::mus p, crca,clas por lc1 G cJnsagmdas 
pelo uso, moti vo.s muito m'.lis fortes !ta, parn 
i1iio ser in: ti Llich a. opo3eatrdoria imperinl, 
que é uma noviJaclo . Ainda quan do fo.ise 
po3si vc l. ar.hil tir que no coração do ho1)1em 
livre pudesse ani nh::tr-se a gt•atidiio ao füllt' 
paclor dos s~us direi tos, itqaelle que consente 
pé!r privil egio de nascimento, sempre injusti
tic::t vel, cl tmrn te longos annos se consi>.lcrou 
superior a todos os seus concidaclü.os, e, vi
sanclo ~1,pen::ts a conservação elo throno, ob
sto tJ ~.em pre ao progr~sso e á prosperidade 
elo paiz pelos mauej o3 ele uma política· mes
quinha e acmh::t~la ·; ainda. assim não dei xaria 
de ser uma venlatle t)ue não com o co1·açã.o 
mas .com a. razão sé deve legislar . O clinheir~ 
publico, procl ncto ria contribuição de todos 03 
cirladiios, só t\eYe ser ·gasto em serviços ex
ig~clcr s _por íiecess~dade public.1., e . ri ão em. a p
pl1cnçoes suggel'lllns pot' um sent1meo tal ismo 
doe ntio). 

Satct d,ts se~:.>õeJ , 23 de jainiro d3 1891 
Cy rillo ele Lemos . · ' 

Reuíjil ·SO as3im: O nnn.lato c'.o sena,dor 
<,lur.ná oito aunos, renovando-se o Senado Substitua-se o ar t. 19 pelo seguintG: 
pela mct·it!e de quatro em quatro iwno3. . .Art. rn. l<'ór.1 elo Congresso ou ela respe-. 

(Estti emenda é conscqnencia chi unlece- clt va camara, nenhum meinl;>ro sera respon
dente, e ambas justi'ficam-se com a mesma snvel por seus vo tos ou opiniães no exerciei•J 
razão apresentwfa para, a do art. 17 § lº.) elo man:Jato. 

Ar art. 
32 

Supprima-se o n. 32 do art. 33. 
O n. 36 elo ar t. 33 redija-se assim. 

S ippr·imam-se as palavras - o pr2siuente ~_: 36. Regular o .Pt'occsso da requisiçlo, 
da, ltepublica-, ·e redij'.,-Se em consequen ia. pns'.to e en tregit do cnminosos entre os esta· 

(O chefe ela, m çii:o deve ser julgad0 pela do3 . 
naçib, e e3ta não e r eprasentada sómente Supprima-se o n. 6 do al't. · 47 . 
pelo Senado, mas tambem pela Cama.ra . O pl'incipio elo n. 4 do art. 65 redij a-se 
Esta disposição, pois, . deve plssar ptlra o as3irn : 
artigo re·guinte; porque é incontestwelmente .N . 4. De !l'~gar a mi3são e en trega de cri-
uma uttrilrnição do Congresso. ) . m1uorn3 ... (o mais cJmo está). 

Ao art. -65 accrescante-se o seguiqte nu
mero: 

N ~ 5. Pet'llo:H' ou comrnular pem'> im
po3'las por crime3' com:nuhs ou de re3po:1s::t-
biJUacle . • 

Subslít ua-se o § 21 llo art. 71 pelo se-
guin te : 

§ 21. A pena de morte 11unca s ~rá com-
min:tcfa aos crimo3 politi~os . . . 

O § !0 doatt. 90re:lij a-soass:m : 
§ 1 . 0 A lei marcará os c1rns e a forma ela 

rev isio que deverá s8r requ Ti1fa pelo con-· 
clemnaclo.-João Vi3'ra. 

Ao al't. 6' 

Subs ti t ua-se assim: 
Compet3 exc!ti,ivamcnte no3 cstacl9s lançar 

im postQ3, cuja t!ecretaçl o não sej a da pri,ra-,. 
tivrt competench 1.lil Un'.ão. . · 

Aoart. 12 
Subst:lua-se: 
PodePá o governo el a. União taxar u renda . .-. 

de cada um do~ estados, nos C)SOS ex traot'lli
nar io3 de cal:tmidncle publica , bem como no 
çaso de insumciencia ela remia clr>s impostos 
conoignaclos no art. 6° pal'i1 o ·custeio dos 
serviços feJcraes . . 

Par,1,gmpl10 unico. No estado ou esta!Jos,· 
cujo govemo ro ~usa 1' entrcg:,11' a importancia: 
tla rct'criel::t t axa, o· Govemo Federa l .tornará 
effec ti l'a a coD tribuii;iio, la nçanllo· e n nec1-
tlnndo um imposto que prod uza urna renda 
ooIT~~n~n~. · . 

Snla Lias ·ses3õe3, 28 tle janeiro Lle 1891 .
Juro ele Casti lhos.- Pinheiro Machado. 
Homero B1ptista . - Assis Brazii. .- Julio 
Frota .-Alcides Lima.-Cassiano elo Nasci
men to. - Fernando A bl:ott. - Pereira ela Costa. 
- Menna B:u'l'eto . - Ramiro Barce!los . _..: 
Borge3 c.le Meclciros. - Victoriuo Monteiro . -
Tl10111az FloreJ. -Abreu. - Ernesto Al 1'83. · 

Ao nrt. 16 
Substi t ua-Be: 
O po.lel' legislati vo 3 excrci·lo por um'.t 

c~ma~',t tl8 rep1•cscnt:rntes, eleit:i po r s-n fft'<t- . 
g10. ~lirecto, cJm a sancçiio elo presidente da 
u lll :\O . 

Supprimam-sj os§§ 1°, 2' e 3º. 
Ao a1·t. 2·5 · 

S n \Js ti L u a.-se : 
Sfo el.egiveis. repre3entan tes os qne tive" 

rem m:11s ele seis annos ele ci 1.lacli~ br,1s ilciro 
e estiverem no goso cbs foncções ele elei tor: 

Ao ar t . 27 
Substitua-se: 
O nnmero ele rcpresent ~ nt es S3 rá. de um 

por cem mil lubi tante3. 
Ao3 arts. 29, 30 e 31 

Supprimam-se e mo 1Hique:n-s3 os demais 
no S3nticlo da emenda ao ar t. Jô, cstab:i'le- -
cendo a nniU.ade ele cam::1 ra. 

Ao ar t. 32 
IlH~rava-se no capitulo 4° feita suppressffo 

do§ 1°. ' ' ' 
Ao art. 33 

Substitua-se o n . 8°: 
Legislar sobn ban.cos emissoros de moeLhi 

papel con vertivcl, sem inonopolio nem curso 
força cio. ' 

TL'ansflmm-se pal'<l o capitulo 30 os m. 5 
16, 17 e 20 elo art. 33 . '-

SL1b3titua-S·3 o n. 33 do·art. 33: 
Legi.;lar sobre bens do domin io nacional. 

Ao ar·t. 34, n. 3 
Substitua -se: 

. Aux~ liar o en~ino superior e secunlario 
111stttmclo pelo.s g·ove1'11 os elos estados .. 

Ao art . 35 
Substitua-se: 

. A i 1~iciati va das leis compete ao poder le
g1_slali~o, conforme. o , ar t. 28 e ao poder 
executivo, qn.e publicara o projec to Je lei que 
houver de ?ilerccor ao poJer leo islativo com 
antcccrlenc1a elo 90 dins. 0 

' 

Ao art. 50 . 
Substltmt-.se ri, l\ltimn. pwte: 

, qs relator1os annuaes cios ministros . serão 
d1~· 1 g~dos ao presidente ll::t Republica e dis
tr1b1ull.os por to'.los os memlH'03 elo Con -
gresso . 



í 
I . ' Ao art. .63 

Substitua-se : 
Pertence;n aos e>tados as minas e terras de

volntas situadas 1103 seus respectivos terri 
tcri os, c.tlBndo ó. União sómente a porção de· 
torritorio q.ue fór .indis-pen3avel p1ra .a defcJsa 
da fronteit·J., p:trn fortillc 1çiio, construcção 
militai; e es t"mfas tle ferro federae3. 

Cons8rve-se () § unko : 
Ao art.· G: , n. 2 

Substitua-se : . 
E:n b:tl'aç ll' ou inip.3d it' o_·cur;;o ela moeda 

lega l. 
Ao art. 68 § .u J ; ~o 

Supprima-se, por j \. estJr consignada dis
posiç!\.o Ue11 tica ll'.l n. 25 elo art. 33 . 

Ao art. 69 
Subsli tua-se: 
Exe;'Jem a · funcçfio eleitora.! 03 cidadãos 

brazileiros maiores· de 21 anuas, alistados con-
forme a lei. · 

§ I. 0 Nlo são 'aJÍsbveis eleitore:i b3 men
digos e as praças ele pret, com excepç:lo elos 
alumno3 cbs e3colas mi liLu'JS de ensino su
pei-ior . 

Conservenr-se ·os §§ 20 e 3°. 
.Ao _art . 71 § 6° 

D3pois ele - leigo, -accre.>cente-so : e livre 
o e)l sino, etc . 

Ao art. 71 
Ac.c1·escente-:-3e : . 
mn lei orJin1rü se regulará o exerc:c;o 

da libsrcl<tde de tes l<tr e ele adaptar. 
Ao § 5.0 do art. 1° das Disposições. tr,msi-

torias . · 
. Accr.iscente-se, . cj.epois da palavra:-- nor
ma'e.s - no dia ]5 ele junho. 
' Sala das ·sessões, 28 ele janeiro ele 1891.

JuliO d!:) Castilho3. - .Fernµn 1lo Abott. - Julio 
Frota .- HomGro füptista.-=- B0rges de Me
de:ro3. - Victorino M011teil'O .-· R>1rniro Rtr
cell o3 . - Piuhei:'o M.tchaclo: - Gasõia.no do 
r-fascimento . - Abreu . -Thomaz Flo re3 .
Alcides Lima . - Menn1 Bal'reto. - Assis 
Brazil. - Pereir,i da Costa .. -Emes to Alves. 

Subst itua-se o art. 46 §§ l 0 e 2° pelo se-
~uinte : .. 

Art. O presiclen te e o vice-.preoiclento d~i. 
Repu.blic::i. serão eleitos por suífrag'io incli 
recto çhi. nação, dando C(tdn, e3tado mil elei
tores, e considerando-se eleito3 os douoLciiJa
diio3- que obtiverem maior numero ele votos . 

§ 1. º A eleição primar:a t:mí. Jog-;n• no dia 
10 elo janeit'o do ultimo auno do período pre
sidenci:i.I, e a secundaria no dia. 30 de abril 
seguitrte, proceclençfo-se , na Capit(tl Federal e· 
nas clo3 estados, à apuração dos · Yot :s rec3-
Lidos nas respectivas ci cu111scripções . 

O Congl'esso fará a apuraçiio final até o 
dia 1 de ,junho. . · . • 

§ 2, 0 Si houver empate na votação, o Con 
gress'.l elegerá. q presidente e o vice-pre3i
dcnte, tendo ca.fa estado um voto, que será o 
da· mQ.ioria ele sua represent!lção. 

Sala. das sessõ3s, 28 de .i aneit·o cl; 189 1 . -
Almeida B1rreto.-João Neivn.. - Co11to Car
taxo . 

Tit ulo 3J - Do municip:o 

Ao art. 67 
· Aocre:·cente-õe: 

§ I .ºNas eleiçõ33 municip:i_e3 serão eleito
res e elegi veis o3 estrang0i eos re3iclen tes , 
segundo as condições que a lei de .cada, e3-
tado prescrever. 

S::tla elas sessõJS, 28 de janeiro ele 1801. -
Müller. - Carlos ele Carnpo3. - Schmidt .
Estev.es Junior.-Lacercla Coutinho.- Luiz 
Delfü10 . 

Ao tll't. 7. 0 

A·c ~res·~'ente-se : 
AÕ ii :. 1. S1lvo qu:i.ndo Llestinaclos a con

summq no territorio do e3taclo; 
Ao n . 3. No3 doc umen to3 de ca.rn.cter fede · 

ral. 
·Ao n. 4. Nos correios e teiegra.phos felo

raes . 
Ao·n. 0» Suppl'inm·se. 

Ao a.rt. 9. 0 

Accre3cente-se : 
Ao n. 5. Taxas de sei lo sobre Llocumen tos 

do mesm.o estado. 
Ao n . 6, Cont l'i buiç3e3 poslfl,e3 e telegra

plti c:is ·nos cJrrcio3 e telegrap!tos do esbdo. 
§ 2. 0 ·supprimam-se as p::i. la.n'<i.s - rever

tendo 03 profocto3 Llo impos to, etc. até o fim 
do pwagmpho o acc.rescente-sc e n:lo fo1' tri : 
lm tada,. pela U nii1o . · 

,\o ar-t. 33 
Sappl'irna-se o n. 8. 
Ao n. 12 accrescento-S3 - s:tl vo o caso tle 

::iggrn3sii.o immeclia ta . 
Ao n. 16 n.c~re3~en te-se - o que n1i:o exclne 

qu3 os ost::tio3 estabele;< 1111 Ltes serviços den
tro do3 limites de seu; rez;pectiY03 territorio3, 
si ojnlgarem conveniente . • 

Accrescente-sc ao art. 24 o pn.ragrapl)O se
guinte : 

Pa1\t c::irgo tliplomatico e, commando mi li~ 
tarem c'.tso de guerra ou rnquelles em que 
se ache comprome ttiU.a. a. honra. e integridade 
da Uni:lo ,poJer;\ S'.lr nomeado sen:iclor ou de
putarfo independentemente Lle l icençn. da re
specláa c1.mara., 

Sala das sessf.í2s, 28 de janeit'O ele 1801. 
- Custodio ele Mello,-A, Azeredo. -Dionisio 
Cerq ueit'a,. 

Accrescen te-se ao 11. 1 do ar t. 5°: 
No c:i.so de um e3t::tdo i11vndir ou tro, pn.

garil qLmesquer despez1s · para repeli ir a in
vas:lo o e3tu.do iuvasor, a. meno3 que o Con- · 
guesso ela, União não decid<t ele o,µtro modo,em 
consideraçã.o a circurnsbncias pirticulares. 

S<tla das ses>õ )3, 28 de jaueit'o Lb 189 1. 
- Custo:lio tle li.fo lio.- A. AzereLlo.-'.{(ty
muntlo B.llldeira .- Dionisio Cer,1ueit•a . 

Ao· n. 34 supprinn-se - ensino supe1·ior. 
Ao n, 33 supp;·im \-Se - 3 minas. D isposiç ões transito rias 

Ao ar t. 31 Ao a1·t. 11. 
Snpprirna-3e a, pah1v1\1-immigração. Subst itua-se : 
Ao n. 3. Supprima-se. Appro-vadu, qtu sejri. a Constitui ~i.to,- swá 
,to n. 4. Suppr-ima .. 3.3 . assigtmda pelos representantes, e promulgada . 
Accrescentc-se : psla mes:i. do Congresso. 
p,u,agrapho unico. Teclas ::is despezas de Sal(t ·Lia.> se3sõ3s , 28 de janeil'o ele 1891 .-

carac t8r local na capital tla Republic'.1. incam- Thomaz D3lllno. - A. Azeredo. 
bem excln3ivamente à ::i.utorLlade municip:i.l. Ao § 13 do art . 71 

Ao art. 68 Accrescenta-se á lJ::tlavra. - competente: e 
Ao1 ns . 4 e 5. Supprimn.m -se. no c::iso tle fln.gr:tnte delicto ninguem p:idcrii 
Ao n. 6. Suppri.n 1m-39 r,s p.tlave::ts -:- por . ser preso sinão para. ser, em acto · successivo , 

outro moJo. ·conduzido p&rante à 1111rnna autoeidade . 
Ao art. 69 

Ao3 i1s. ·1°, 2° e4° cio ·§ 1°. Suppl'im:tm-se. 
Accr:iscJn te-s3 : 
§ 4.º Siio eleitores o3 estudQ.ntes-clas aca

dembs superioras , qrntiq \ier qns seja a sua. 
idade. 

Ao art. 70 
Scipprinn-se no§ 1° - cli zpo~iç:i:o sob a lct

tra a . 
Aoa1t. 7i § 2.0 

Accrescaute- se : 
A União, po!'êm, como os estado3, poderão 

insti tui1• meda lhas humanit~ria3 . inclustriaes 
ou de campanlrn, s:m que da,lti · resulte ne
nhum pri yilegio espBcial. 

Ao art. 71 § 54 
Accrescente-se- inclepeudente ele qualquer 

titulo ele habilitação otllcird. 
Accresceute-sc : 
§ 28. Os cargos publico3 civis serão p1'een

chidos no gc:i.o infür·ior por concurso, ao qual 
s~rJo aclrnittidos imlbti nctamen te todos os 
brasil eiros, Ee·m ·que se po3sa exigir diploma 
algum de habi litação offJ.Cittl. 

Ao§ 4° 
Accres~ente-3e - e que terá sempre pJr 

base a. monogamia. 
Ao § 29 

A to1lo3 os nascidos no Bl'azil será garan · 
tir.h a nucion1lLl.aLle,mede<tnte o registrn civil 
de ·füi[tção. 

Ao art. 7-1 
Acerescoute~se-e bem n;:s im. 
Os demais funccionarios publicas só podetão 

ser pri vaclo3 de seu3 emprego3 por se:1 tença 
p::i.ssadci em julg.i.do . 

Accrescante-se n:.t se~çlo lI : 
Art. 03 operarias empr0g . .tclo3 no ser-

viço ela União ou elos e3htclos gozarão de 
todcis as vantagens conferidas ao3 empre-
gados public03. · . . 

Art. 88 § 4°. Supprima-se. 
S tla elas se3sões, 25 Lk• j moirn ele 1891. -

Alexanclee Sto~kler . - .\l v(tt'o Bo telho. 
Substitua-se o art. 5'J pelo sJgLünte: 
Os minisl1'03 de Eôtu,do SJrão ou vi dos 

quando qualquer cbs cam~i.ras o ex igfr,clepoi3 · 
de approvada a ex igencia pol' um terço, pelo 
menos, clo3 membros raspec li rns. 

Sctla eh~ sessõe3, 28 de janeiro de l89f. 
-Custodio de Mello,-Suutos Pereira, 

Sah elas se3sões,28 ele janeiro ele 1891. 
Custodio de Mello. 

Ao § 2° do art G4 
Sul;titua-se: Si nenhum dos v0tE1clos houver 

n.lcn.nçac!o maiorh absoluta., o Congresso ele
gor!t entre 03 dons mais votctcl os p:u'il. c1cla. 
um os cargo3 . 

S. R . .:...folio F1'otn..-:pinheiro Machado. -
Fern:.tndo Abbott. - Julio Lle Castilhos . -
Homero füpti3ta.. - Victorino :Monteiro. -
Me nua Barreto .- Cassiano elo Nascimen to. 
Ramiro Bwcellos . - Alcides Lima . - Assis 
Brazi l. - Alvim. - Ernesto Alves . -Tho
nnz Flóres. 

As§ 8° elo art. 33 

Ac3rescen te -se : - guarhndo, quanto n. 
esta, o regimen da libel'Jade lnncar ia. 

A. Cwalcl1.n li. - J. Bernardo. - Amorim 
Garcia . ....:. Oli vsira Gal vii.o. - P.iclro Velho. 

Sendo da eompetenc:n. pl'ivati vn. do Con
gre3so Nacional-art. 33, § 5°-]Jt'opomo·3 que · 
sej.tm :.tlfündegados os portos· do e3tado elo 

·Rio cio Janeiro S8guintes : Gargahú,.S. João 
da Barm, Macallé, Basios, Nictheroy e Ang-m 
Llos Reis. . 

Sala das sessõe3, 23 de Janeiro de 189L-D. 
Manhãe3 Bafr0to. - Urbano Marconcles.
Baptista ela. Malta. - Oliveirà Pinto. - Cyrillo 
Lle Lenrns .- Alcinclo Guanabara. 

Di ;posições tr.rnsi to rias. Art. No primei
ro l1.noo da 2" legisl(ttum ordimria. elo Con
gresso, es te, reunido em assembléa geml, re
verá a. divizlo das rendas constante elos 
arts. 6°, 8° e 12 da Constituição, caso, na. 
pratica, s.~ tenha verificarlo a sua inconve
niencia; e feita, ou não, a r evisão prevista, 
n!io se po::lerá voltar posteriormen te á 111(tte-· 
ria, a não ser pelo meio de r<!forma coos ti
tucion ~ !. 

Sala das se3sões, 28 ele janeiro ele 1891.
Amaro Cava l c~wti. 

Subsli tua:se o art . 2° pelo seguinte: 
. Cada uma das antigas provincias for;na.rá 

um estado, e o antigo municipio neutro consti
tuieà o Districto Feclera.I, continun.·ndo a ser 
l1. c1pitn.l ela Uni:to, emqtHu1to não se construir 
a nova c1pital. 

ParJgraph'.l uni co. Mudacl,i, a capit(i.l, o 
uctun.1 Dis tt·icto Federal pass1ril a constituir 
de par si um es tado. 
. Sala elas sessõ33, 28 Llejanei.ro de 1801. -
Guimfll'ites Natal.- Lsopoldo de J;lulhões . 

Ao art. 17 § 1.0 

Em vez de ,,...tres- di g'a.-se qnatro annos. 
S. R .- Frederico Borges. 



Ao § 1,0 da art. 47 
·sübstitutivo : 
Cada legislatura durará, ::1uatro ::umas. 

. sala elas sessões, 28 de jaL~eiro de 1891.
Uchó.1 Ro :lrigues,-Sarmento. 

Supprlma-se o art.3. ºdas dispos!çõ~~ tl'ans
itorias. - A-. Guanabara. - V1rg11lo Pes
so1. - Cyrillo de Lemos. 

Ao § 2. 0 elo art. 51 
Accrescente-se, depois dr, palavra--:respon

so.bi !idade - definida em lei espe~i..'tl. -
Lapér. . 

Ao finn,l do§ 2.0 do art. 71 riccre3cen~e-se: 
Ficam tambem. substituídas as honras, di

reitos e isenções ligadas aos titulas e conde
corações concedidas no regímen 8.nterior que 
forem compativeis com o regímen actual. 

Sala das sessões, 28 de janeiro de 1891.
Miguel Cas.tro. 

Ao§.4. 0 doart.71 
Substitua"s3 pelo seguinte : 
A Republica garante a liberdade. matrimo

nial, sem mais de·pendencia que · a observan
cia dos impedimentos estabelecidos em lei, e 
auth.enticação e registro elo acto religioso ou 
do contracto civil pernnte oillcial publico. 

Sála das sessões, 28 de janeil'o de 1891. 
--Miguel Castl'o. 

Ao u.rt. 9. 0 

RAccrescente~se :· 
os estados dete1'mino.rão · e cobmrão sello 

dtwido nas causas judiciarias que correrem 
perante os juizes. Tribunaes pagos pelo 
mesmos estados. - Fróes d8. Cruz. 

Disposições tr::tn~itorias 
Para se collocar omle con vier. 

Ao art. 37 
Ficam coníll'madas us nomeaçães, já feita~, 

para cargos, cujo pt•ovimento dependet: ~a 
ª])provação do Senildo, segundo a c.onst1tm
c;ão.- E. campos.- Astol.pllo P10.---:- L. 
Chaves.- Carlos Garcia.- íl.odolpho Miran
da.- Mursa._;._ Paulino Costa. 

Ao art. · 33 
Acrescente-se ao 11. 26 do urt, 33 (in fine): 
E os ele -contrabando. 
Sala elas sessões, 28 de ;janeiro ele 1891.

huiz · Murat.- L. de BulbõeJ. 
Ao art. 1° elas disposições transitarias: 
§ 7° A primeiro Jegisln,tura durara quatro 

annos. 
Ao§ 7° do art. 1°, depois da palavra""" pri

meiro,- :iccrescente-se a palavra.- quatri
ennio; e em vez de triennios, diga-se- trien-
n!o. , 

Emlogar dos§§i0 ,81 e9>do art. )a, di
. ga-se- 8°, go e 10'. 

S· R - Fredei'iao Borges.- Correi, R<t- · 
bello.- Virgilio Pessoa.- Viria,to de l\'1eclei
ros.- João Luiz.-'- Astolpho Pio.- Pinheiro 
Guedes. - Pires Ferreira. 

·Secção ia, capitulo 3° 
Ao art. 30 _ 

R.edija-se este artigo pela forma seguinte: 
O mandato de senador durarà 6 annos, 

renovando-se integralmente o Senn,clo no fim 
deste praso. 

Supprimam-se os§§ 1°, 2° e 3°. 
Ao art. 31 

Supprima-se este artigo. 
Ao art. 32 

Suppril11l1.·3e o § 1° deste artigo. 
Ao art. 33 

Supprima-se o adverbio - privativamente. 
Ao art. 36 

Substitlm-se o § 3° deste artigo pelo se-
guinte: ' 

Sobre o projecto de lei on resoluçãú não 
sanccionado, resolverão os dous ramo3 elo 
poder !egis!H.tivo reunidos, sob a presiclencia 
do presidente da camara iniciadora da iiro
posta; si o,proj ecto for appl'Ovado ainda uma 

. vez -pe_los dous -h~rços· dos rnem)Jros presentes, 

voltm~à para o Poder Executivo pam a solem- Snpprimrun-s~ ig?a.]ment.e · :;i.s palavràs-
nidade clã promulg,cção. _ guarcladc1s as leis cl'llrnnaes. -
' ?) A fusão ela~ camaras terú Ioga~ no edi- ' Ao § 6º 

fic10, d~C8.mura do~ DepL;t•_id_os, e pres1il1l-a-ln . , . , . ·. . ··-l 'ir_..... ar-livre . 
. o presidente d:i, c1mm,i, rn1c1atlom. SL1b~titua-se a p:llal'"r,1 _e1º.~ P 1 . b)_ O pr0sidente, l 0 e 2° secretarias da ou tea. ~ala elas ·. S3s"Jõss, 28 de Jan3iro ele 189 · -
camara terão assepto na me:n. . 1 Zam'.t. . . ,. -- , i rias) 

S8.ln, das sessões 28 de de jcmeiro de 1891. Ao §· 1° do art. 1° (dtspo_s1çoJS ~rans to 
_ zama. ' - DJpoi3 da pala_vp;--v1c3-pres1dente-ac-

Secção 2ª, c.1 pi tu lo I o crescente-se-pl'ov1sorws. 
Ao urt. 40 Ao § 2° 

No § 2° do nrt.. 40 dig.l-se: pre;_ilente do 
Sen~clo - suppres.sa a p~davrtc - vice. 

Ao urt. 43 
Accrescente-se 8. seguinte clispo3iÇã·) : 
Si por qualquer circumsfaocia acliar-se 

fünccionando o- Cong1'esso Naeio1nl, o presi
dente eleito pronunci irá sempre a Sln :tfilr
maçfio perante as c1marus réunidas. 

Ao art. ,15 
Em vez <le - maioria 8.bsoluta - -di:g-8.-Se 

- ma"ioria rela ti v[t. 
Supprima-se o § 2°. 
Sala, d8.s ses3õ33, 28 ele j_meiro de 189!.

Zarn8.. 
SBCÇ[O 2ª, CJpitulo 4° 

Ao al't. 48 
Onde se le - subsmwe:11. - digJ.-so - rc- . 

rerendam; 
Ao :wt. 49 

Snpprima1n·S3 as p1lavl'D.S - deputado ou 
senador. 

No p11ragrapho unico, pe1·ioclo fürnl, .sup
prim8.-s ~. o ml verbio - nfio. 

Ao ar.t. 50 
Sabstitua-se pelo seguinte: 
03 ministros, que não foeem deputa·:lo3, ou 

senadores, poderão comparecer às sessõe3, 
q11111do discutir-se o orçamento dn, pasta, que 
dirigirem, ou qu1mlo qualquer elas duas Cl
nmr,1s entender n~c3ssaria a _presença de 
alg·um delles sobre q@lquer assurnpto, e po
derão cJmmmiic1r-se peSS:)a!ments; ou por 
oscripto com as commis3Õ3S do p8.l'l:imonto. 

Os relatorios unnu8.'s dos ministros serão 
dirigidos uo pre3idonte da Republic.1 e ao 
Congresso Nacionul. J 

Ao 8.rt. 51 
Supprima-se na Ja linha a p8.lavr~i, - não. 
No § 1° do mesmo art; 51 - substitua-se 

a palavra - pot•àm - pela p1lavra - ainfa. 
Sala d8.s sessõe3, 28 de j 8.neit·o de 1891 . -

Zn.m'.l. · 
Secção 2", c8.pitulo 5° 

Ao titulo deste capitulo, depois da pal:tvra 
-presidente-accrescentem-se as seguintes 
-:-e clo3 ministro3 de Estado. 

Ao urt. 53 
Depois ela phrase-no presidente ela Repa- . 

blica-8.ccrescente-se-e nos ministros ele Es-
tado. . 

Sala das ses>5Bs, 28 de janeiro de 1891. -
Zama. 

Ao fin8.l do art. 69, titulo 4°, secçff,o l• 
Accrescente-se a seguinte disposição: 
Inclusive as mulheres casadas, as viuvas, 

qu3 dirigirem estab3lecimentos commerciaes, 
agricolas ou iudustriaes, as que exercerem o 
magisterio, ou outros quaesquer cargos publi
cas, e . as que tiverem titulo litterario ·ou 
scientifico por qtmlquer dos estabelecimentos 
ele instrucçõo publica da, União ou dos es
ta.dos. 

Fc1Ç'.l-Se a mJSlTI.L COUS'.l. 

Ao art. 1° 
AütlFcione-se m8.'S, so~J o n. 4\ o p:u'c1gr:t-

pho seguinte: · • . 
cí presielente provisorio, e em sua ~alLt ? 

vice-presidente, exer~erà as suas fu:1cçoes ate 
que, constitui.Jo3 os estado3, o Congt'ess1 de
crete 8. lei eleitoral, pela qtml devem reger
se us eleiçõss feJeraes. 

Decretada 8. lei, no m1is breve 13sp'.lço pos
. sivel proceuer-S'.l 6, eleição clirecta do presi~ 
dent~, e vice-presidente effectivo pelo corpo 
eleitoral da União. · 

Supprimam-se_ os §§ 4° e 5° do mesmo ar
tigo. 

Sala d8.s sessões, 28 de janeiro âe 189l.-
Z·u11'.t. . 

Accr(\scente-se ainda, a seguinte dis-p:isição 
teansitoria: _ 

Nas eleições das co:1stituiotes do3 e3tados, · 
vigorarão as disposições da lei ele 9 de janeiro 
ele 1891 n8. p1rte rel8.tiva à org-anisaç~o das 
mesaf.', .recebimento das cedulas, apura,ç_ão de 
votos e j trntas apqra,d.oras. 

S:tla da,s sessõJS, 28 de ja,neiro de 1891.·-.;. 
Z·mia. 

O St·. Gil Goulart comeÇ'.\ quei
xando-se d,t oph1ião da im~rensa que diz qu.e 
o s3111do LJ.a_R3pti 'Jlica e3ta abai:rn do senado 
rfa mOínrchia, S9nd.o a mesma · imprensa a 
primeir8. 8. c'3nsurar aquelles que tom1m parte 
112ste dJbate. · 

Não obstante estes reparos se vem ó. tl'i· 
buna é pafü cumptir um dever como ·repre
SJnbnte que é de um .estado pequeoo. . -

Não pensa, como muitos de seus nobres cal
.legas, que a federação posn soJ1rer n'.IS su'.\s 
b'.lses por um máo systema de discriminação 
das rendas ou de org·anisaçii,o judiciaria. 

O qu'3 ent::mcle é que si esta Constituiçlo 
attender ás vant8.gens moraes, encaminhando 
a sociedade p tra a lH'àticn, das -virtudes, ter
se-ha conseguido o grande desideratwn da
qu3lle grande povo 8.mericand que e3te Con
gresso não cessa de elogiar. 

J\fas deve observai· que o povo brazileiro 
não conseguil'á este desideratwn si a sua Con
stituição for molclroda pel8. americana, elo norte, 
porquanto muito diversos são os nossos us1s 
e costumes. 

Tfüt8.nclo d;i, questão d8. dis-;riminuçilo das 
rendas, o orauor ·diz que· quando na com.mis
são dos 21,adeput8.ção rio-grandense pelo or
gão do Sr. Julio ele CU:stilhos apresentou esb 
si1üples emenda, exceptuanclo taes e taes im
posto3 que serão p8.ra a União, os estados fi
c1m com a liberdaee ele tributar tudo mais. 
Julg8.ndo este systema como o mais perfeito, 
tlcçm convencido que como bocn republic mo 
devia apobr essa emencla, e · fmncamente as
sim o fez. Mais tarde, porém, ouviu 8.S expli
cações do Sr. Ministro da F,tzenJa, reconhe
ceu haver necessidade ele procürar um me'io 1

. 

ele garantir aos e.sta'.l.os a libe1\lade que lh3S 
dav8. a emenda Rio-grandeJse sem ferir" de 
frente o credito Ll8. União. · 

Dapois d' tratar detiuumente do3 Lnpo3tos 
Ao § 1° uo mesmo artigo e ela. sitmção economica ele varios estados o 

Supprimam-3e as pabvras que se seguem orador diz qu3 '1 emenda clqs . 15 °/o não deve 
depois d8.s palavras-prnças de pret. ser aceit1, porque além de. ·n:io SCL' necess8.-

Sala LI.as sessões, 28 ele janeiro de 1891.- ria, qirn podem tribut8.r por outra fórma irido 
zama. busc_ar uma somma_igual ele impo3tos, tem o 

defeito ele trazer um:i, grande desigualdade. 
Ao § 3º, secção 2• (dGclaração de dít'eito) Os irnposto3. ele exportação já eram graves' 
Supprim<tm-se as pulavras-observados os e ficarDm mais aggr.wados com o p1gamento 

limites postos pelas leis ele mã,o morta-que em ouro; p'.lr cons3gninte com'.l po:lerão ·os 
serão í'\Ubstituidas pehs seguintes-0bse1'Y8.- e3tados·supportar . por cima,. de tur:lo isto um 
dn,s n,s cli3posições do direito commLll11. . imposto acldiccionnJ de 15 "/v ? 

' "~ 
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PQssando a emencla. relativa ao,pagamento 
da divida dos estados, o orador perguota - ~os 
aubvas dessa emend<t o que tiveram em vi5ta 
propondo esse -pag.uwmto ~ Procut\U\tm J?Or 
ventura uma certa igualdad.:i r elativa par,, 
salvar os ·e3taclos . e habilitai-os a começa r 
viLl:J; novtt ~ 

Isto é m:üs ou msno3 uma prova pr:1tic:i da 
eco:iomi::t do SJcLtlis:no, .cl::t divislio completa 
dos 111 veres em relação aos estado.s e em re
laqão ao individuo. 

Cuidarão os reformadores qne pondo em cer
tas base:s a igualdade elos haveres, t(3l'iio ccm
seguiclo ele ra.cto essa igualcla.de? Eoganaram
se; a emenda é inconvenientissima; em p ~i
mefro log,1r porq ue vem sobrec:wregar a 
União com mai3 cem mil conto.se em segun-

.. elo Jogar, porque não ficam attendidos 
<"~ por igual os estados, porqu:mto uns teem 

enormes dividas e outro3 muito per:iµ enas. 

., 

D->pois de referir-s3 a varL1s emendas, o 
erador couclLte por dizer que pensa como um 
economista : que parn, uma, rapublica possa 
ser fü liz bastam estes tros 1'equisitos :--Paz, 
tributos moderados e boa n,dministraçlfo de 
ju3tiça. 

. O Sr. João· Vieira v.1e O}cup1r-:;e 
ele que3 lõ3J que considera simplesmente so
ciaes, que não irritn,m e que devem ser resol-

' vi·Jas com a maior calma po3sivel. 
Pensfl. que n, Constituição, como foi vgtadn, 

na primeirJ. discussão, consigna, disposições 
taes que veem alterar as bases da nossa Jegis
laçã') peual e qu::i niío garantem a segur.rnçn, 
publica, a manutenção da ordem, ti1o pouco 
~o direito elos pac(fic03 e bons contra os mal-
feitores e desordeiros. · 

Aclu que seria melhor que a, Constituição 
ni'io tive 3se feito cousa algum:i em relaçilo a 
e3te as5umpto, porque ms legislatnras orcli
nari"ls, quando o paiz tivrrne rle organi>ar os 
seus institutos penaes, poder-se-hia discutir 
esta, questão. 

A C')ostituição, como foi votadn, em pri
meirn, discussão, na parte reLtti va á mate1· ia 
pe:ml não satisf<tz absolutannnt'l , quer com 
relaçfo ao direito de graça, que o orador não 
admi tte, quer e princ!pa,lmente em relação 
á pena de morte. 

D.3ante elo exemplo do3 oatms povos, esta 
que3ti10 torna-se muito complen. 

Qtnn lo omv:i, o illL1stre rep res;tlt<ate p3lo 
Rio ele faneiro, o orador diss0 r1ue e3ta ques
tiio estava fórn dt moela. Ainda hoj e sus tenta 
a n1'3Sma opinião , QLl8r dizer qu ) e3lêl. (jU3S·· 
tão foi mui to debatida; füz -s; urna grn,11de 
JH'Opagn,ncla par<t a abolição 1lo ca'.ln, fa lso, 
prop:1gJ.nda que já va,e arrefecendo . 

Nt Amel'ica, ontlc só ex istem republic:ts, 
ex;ste a p:rna de morte, e 1u Repnblic:t Ar
gentina ella só foi abo! i.la e:n re lação aos 
crimes politico3. 

Pas31 em seguida a fazer o historico rla 
propaga nda para mo3trar que quanto mais 
t erreno ganh:tva. e!IJ,, tant') m:tiol' cr.t o 
numero dos criminose>s e nnis s:wgue se cler
r..1ai::tva. 

De' 1860 p.ira cá, a proplganfa declinou 
visivelmente. 

Ente11d J que nfo S3 póJe resolver unn 
que3tão desta 01·dem peht frnples pllilan
tropia. 

'.• 

Na l uta pela existencia, nesse combate que 
con:;titue a vitfa so~in.J, ha du:ts corrente.> de 
acti vidaéle uma d<t actividacle normal e outra 
da, activid:.cle anti-normal. Estil. activi•lacle 
eo tá subordinadn ás sciencicls p3naes, e ,~stas 
sciencias hoje leem um:t g·rt1,nde amplidão, 
porqu 3 constituem o direito criminal fun dado 
so~ire füc to:s colhiclos pela obswvuçã,o e psla 
experiencia, que s:1o do dorniuio Lla anthropo
logü e de todas as sciencias correlatas. 

DB tudo resulta que o individuo adapta-se 
ou nfto ao meio socbl. ConsegnintemE!n ttl o 
indivilluo pela sun, conduch, si não é mais 
que unn co:irdetmçla de actos afins, deve 
adaptar sua condnctõt a,os esco pos sociaes. 

Mas si em vez tle assim acou tecer, o indi
viduo mostra unm na tureza an ti-juritlica e 

·anti-socin,l ; si elle nnta deleit ·t~1do-se com o 
soffrimento alheio, si por exemplo, pi ra sa,
tisfazer a sua sensualidade mata uma mulher, 

si é um individuo cuj;1 sensibilida,le moral é 
tal que pl'epa,ra .o l1omiç:idio .por meio~ h~bei s' 
p1ra dclle tira:r um prvveito pecu111ano ou 
qual<1uer oufra, v.w~ag.em, si se t füta de um 
p:tt'l'icida., rrns tas cm~ch~çõ33 riue _penn: se lm 
ele appEç1r a taes cr1mmoso1 ? _Nao ve. o_utro 
nnlo de livrar a soc1c:lacle s3oao a.pplw:mdo 
a. pena de mo!'lo. 

A lgLlllS J em'w~un <1 relegação pa l'll paizes 
loogiqnos; mas o que se cons)gue com es t a 
rcl egaç[o? 

A t!rnoria que tem pied~cle elo cl'imi:1oso 
esquece por exemplo o sent1men~o <Jne.affec t'.1 
a p'lrte da socie:la'.le, onde o cmne foi pr.:tt1-
cado. 

Nü.o se diz «matae qualquer c1•i mino3o~ por
que seria isto uma ceueldade; ma,s diz-se : 
«11,ttae os individuo3 que r evelam pelo.s seus 
instinctos a,nti-soches e anti-juriclico.s)) que é 
impos3ivel aclaptal-os n,o meio social. 

As ontr.:ts penas quando inj L1stam,ente ap
plicadas 'o individuo não sotrre? 

O lim das in3tituiçõas penaes não é dimi-
nuir as penn,> , os crime3. · 

Jlfostrn com vJrios escriptores e com o·mi
nistru dtt ju >tiça em Fcanç::i cm 1885, que é 
impossivel a corre~çrio por m.e io eh relega
ção us:ida em França que é pe1or que a morte. 

O orn,dor corrobor,t os seu~ arg umentos soc
correnclo~se á estatistic.1. 

Diz que se tenl. aduzido como argumente> 
serio que a pena. ele morte não !otimicl te ci.ta 
factos clJ indiviclnos que depois ele ter n,ss1s 
tido á execuç1io de um c1·iminoso , cJmmettem 
crime nas mesmas circustancins claquelle que 
foi punido. 

Entre estes ractos cila-se ~'execução ele R.o
ccino, um ball'.lido que ass,1sinou um velho. 
Vc;i!'ificado o facto, o qu 3 tinha succedido era 
que e<te velho tinha. sido absolvido injusta
mente pelo jury, e este individuo quiz ·fazer 
justiça com suas propr ias mãos, exercenclo 
uma vinganç:i, que é muito commum na Cor
seO'a, e que tambem ni'io é menos na. America 
clo"'Norte, on'le s1io lynchaclos os criminosos 
quctndo o jury não os pune convenientement 3. 

Os ade;)tos d,t aboli çitr:> fa pena de morte 
dizem qLrn ella só p:icle te l' Jogar quando as 
pl"i ;õe3 offet•0ceeem c::m vcnien te s:ignr.111ç1; 
elles dizem qu3 ap:nar de aboli.fa n, pena de 
m01' te clenm Sel' cx.ccn t 'lclos 01 piratas, 03 
m:1rinheieos , qne se amotine:n a bordo dos na
vio J, porque só esta p::rna os po::le contei" 

O or.:iclor v.te nnis acle:wte; entende que 
devem ser c:mdemnailo.> á morte os espiões e 
tl'-tido r•>-3, isto é aqnelles que exercem n, e3 -
pionagem elos exercit o.3 . 

Co1ti:1ú to c:>r<vlor cl izen .lo, q:ie os proprios 
aboliciooistn,s reconhe ~e:i1 que a. JDna de 
morte é m1is efl121z ton tl'n, o l10:11 icitla p:ir 
cobiç1 do quo cjntr:t o lio:nicidio por vin 
gançt. 

O enfraquecirnen to ela abolição ela pena de 
morte tem unm can;a mais gemi; é o enfra
quecimento que l'Jsu lta deste perio lo ele t ran
siÇão das formu hls me tl1a,phys:ccis p::t1\1 as 
fómms scientificas; d13' mocb que quando as
sent>ll'lll::JS as nossas leis sobre ba.ses sclentifi
c;i.s, veremos que não !ta climinui;;[o de pena
!ida,de, ma> sim uma diminuiç[') de crimes 
pro luzido pela n,pplicaçiio da pena. 

Depois, em alguns paiz2s o j u1·y mostra-se 
aveso á [Blrn ele morte; condemna rar,ts vezes 
o assaosino conver.ciclo; nns o j ury que assim 
p1·ocede cst:i quasi sempl'e cl3 ac~orJo com 
outrns decisões r11.1e cl le pro fern . 

Os. erros j ncl1ciarios , di z o orn.do1·, são mui
to menores, elo qu3 03 eri'o :; ci1':1rgicos . 

As veze> unn ::i.mpnt:1~ iio . não it'n a. 
moi·te ~ ~nem por isso se deve a.lJ:Jl: r :J. ci!'L1r
g'i.1. 

Ao passo rp10 s0 le1• .1 nt::t estn, pro:) ~ gand : i 
cm rolaç'io_á pena do mol' te, os g-uerrn,o; ;;fio 
são abolidas nem tão p:iuco a cDloni o;açãa pG!o 
mo lo porque é füib na Oce1 11 ia pelas raças 
europeas . 

30?' 

D3pois de mostr,lr que n,s guert•as mo:ler
nar tão hecatom~es muito superiores P,s ela 
antig'Lliclitde , vo lta a, pena de morte, e per
gun ta , que p3na poderit ser applic~d..i .ªº 
crimino3o que pass'1 por ser extl'clord !Ilarm
nBnt~ te1'ri vel, como é o a33assino i:1stin·
tivo 'I 

Nli•J s'.i appl ic.1 hoj e n, pen:úle mol'tc p:ie 
um sen timento de pliilantropht nl'.11 enten
lliclo . Foi-S:) mai.s atleante : ab l1liL1-se a. pena 
perpetua,. Pelas in3tituiç93S vigentes em 
nosso pa,iz, o maior criminos:i, o assassino in
stintivo, o nrn,i s que póde so:O'rel' é a pena de 
30 n,nnos de prisão cellu lar, q uel' trate- se do 
parrifrla, do reincidente, cio individuo que 
mn,tta, pol' paga, e ass::tssino instintivo, o mais 
que pódc> so~·l'ar e· p3ua Lle 30 anuo.~ ele prlsio 
cellular . 

E é uecessar'o, assim mesmo, uma circum
stancia agg-mvanttl para que o incli virlu') seja 
conclemuaclo a. 30 nn nos de prisão cellnlar. 
Al ém disto este co ~1demnado póJe, decorrido 
um certo tempo, ir viver para unu peniten
ciaria agricola,; e por consegninte a pena é 
attenuacl t mesma. clumnte n, pr isão cellular. 
De~oi s de certo t empo, um iwlivit.lu::i pó.lo 

obter o li vmrnento co ndicional : ora., deste 
li vramento condicional nfto fui excep tuado 
nea1 o criminoso reincidente, nem o criminoso 
ll<tbitual. 

Tem ap 11rehensõ3s na pratica de um codigo 
co:n pc:Ja ltdn,cle attenuacln,, como o nosso, em 
que não figurn, a, psna ele morte, ainda para 
os m·Jiores crüi1e3, nem tambem n, pris'io 
iierpetuJ. 

S[lbe-sc qué a, pena, ele galó3 que fo i a,bo lirü, 
.iá e3tn,v1t de fac to abolida, vist0 como muitos 
in1livicluos c:iuclemnados a gal83 que iam para 
Fernando ele Noron ln nrro sotl'ciam esta psna. 

Beaurepaire Rohan, So:izn, Bandoil'a e 
otrlros .i á clissemm o que era o presidio de 
Fer·.nando de Noroalrn . Alli não Jrn nem 
somhm de disciplina, nem força sulficiente 
para conter os criminosos, sendo que uns são 
obrig:·.dos a, conter os outros. . 

Ao i ndividuo que ia parJ. Fem :tndo de No
ronlrn fücultn,vam- lhe lev:i.r os fillios, o;; 
parentes, e isto é SL1bverter as rag ras dfl. 
cliscipl ina . 

Insiste o orador mt nece>sicLtde tl.t pena 
de morte, que julga, a unic .t mcion ~ll e 
ba5en,dn, na, sciencia, p:trecenélo-llie que a 
aboli çií.o ele ta l pJm só encôb. trJ. ap:iio em 
uma id3a philantropic'.l , mas que não corre..; 
sponde ás exigencias socin,es . 

O orador diz ainda qua o dit'eito de graça 
foz co:n r1L1e a,] guns cles>es malfei tore3 não 
S3jam execufad'lS e chlli ve:n n, desigual 
dade que cert~.nwnte não é compatível com 
a igualdade que seria p::t1·n, desejar . 

füío se rafo rJ ao jury, porque nlto é o 
melhor tl' ilJnnal para applicar a psna ele 
mor- te, n,cha qne é urna instituição simples • 
mente política, e não judiciaria. 

Prosegni11clo o orador em muitas outras 
considet'<tçõss .sobre o assumpto, refere-se 
a.indn, a uma outra emenda, que diz respei to 
a ox trnd icção que J)3!o m::ido porque e3tã, 
redigida, 1n rece qne se trata ela ex tradicção 
pl'Opriameute dita . 

Conf0rme o proj 3~t CJ da Constituiçã,~ , o.> 
estado.s nã.o podem tirmar negociaçõss polí
ticas, e entende o omdor que a extrnr:licção 
só p:}b ser p3did1 psla diplomacia, e ·nós 
ni1o temos díplonncio. dd um p1ra outl'o es
tado, e, por conseguinte, offerece uma emen:la 
nes te senti do . 

O § r. Co:;;ta Ju.oior diz que, antes 
do entear rnHli scuss[o do projec;to de Consti
tuiçl o, pl'ecisa, fü.zet' o.lgumas co nsidet'<lções 
a respei fo do moJo po;' que fui prJclannlh 
a Rept1blica . 

Ningucm mais do 11ua o oradot' 1•e:1rl e ho
rn e1u.g"<lll1 ao exercito e n, armacl:1 , m:1s n ·fo 
descjci que Jl r1ue c.rnsignn,·lo nos amncs cl'.l 
Congi'csso, q :w a H.cpublie.t Beazi leim tbi 
simplesmente a cons3que!lcia de um movi-
1r.enlo mi li br . -
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E' de opinião que a Republica venceu, porque 
a idéa. republicana havia contaminado a alma 
do poYo br:alli leiro, e por conseguinte não 
sabio dos, quarteis. · 

O orador fazendo muitas outras conside
ruções a esse r espeito, passa a discutir o 
projecto ele Constituição. 
_ Dii o orador que · em hora tão adiantada 
não póje oecupar-3e de todos os assumptos 
relativos á Constituição; · 

Co.meçaril comtuclo, cleclaranclo ao Con
gresso, qthl com poucas e pequenas ex.::epçõas, 
sustenta o projecto approvado em primeira 
discussão. 

O orador vê 110 projecto q110 se dizia do go
verno e em relação á questiio do r endas a 
synthese ele todas as icléas apresentadas ao 
governo pela commissão ele clistinctissimos 
republicanos, escolhidos para a sua coufe:;ção, 
e por isso a defende. 

apresse o mais possivel a decretação da Consti
tuição e a organi.>açiio dos estado3, e que 
depois como poder ordinurio, cada. um t enha, 
a coragem, como r eprcsentan te eh so:iorania, 
de encetar um'.l política de paz e moralidade. 

Fica a cfücussrto aeliafa pela hom. 

Vem á mesa a segn.inte 

Declarciçao 

Declaro que a minJrn, assignê.lura n;i, cmCJn
cla, apresentada pelo eloputaclo Amphilophio, 
sobre a organisação do Poder Jndiciario, ele
ve-se accrescenta l'-com r eslricções,- como 
se lê na emenda off3recirfa na 1 ªdiscussão. 

S_t!adass'3ssões,'28L\1Jjaneil'Õ ele 1891.
F. Badaró. 

·O ·Srt . PRESIDENTrn desig na, p::ira am:rnhã. a 
seguiu te ordem do -dia: 

Coutinuaçrto Lla 2ª clisc·.mão elo projecto ele 
Constitnição . . ' 

Depois de largas considerações sobre i:'I, Levanta-se a sesslío ás 4 1!01\t:> e 25 minutos 
questão de rencías, o or11clor pede que se · do, tarde. 

R o de Ja1rniro - Imprensa Nacional - 1891 

ERRATA 

As emendas do3 arts. 22, 40 § 2° e i 1 § 4°, 
que foru,m publicadas na 3ª columua d<t pa
g·ina 283 do Diario do Conpress9, devem ter_a 
assi"'natura elo Sr. Alme1cla B[l,rreto e nao 
elo Sr. Tava,ros Bastos. 

Por ter sahido com. a!gÚi1ias omissõas, re~ ' 
proclnzimos hoje a seguinte emençln, do Sr. 
Virgílio Damas; o. . . 

Accrescente-se como pen.ultimo a1' li150 das 
disposiçõe:; go1'ae>: , . 

Art. .. Silo oons!itucionaes liio sómento as 
dlsposições que se 1•efe'.e.m a attribui9õ~~ e 
limites dos poderes p,oltt1cos e aos chr01t .os 
indi vicluac3 e políticos cios cidadilos. • 

~, 

Paragrapho~ As ~isposiçõ 3S de3~ ,t co~1sli
tui ção ,que 11.ao estiverem nestas rncln1clas, 
poderão ser alteradas ou reformadas pelos 
tramites e com as rormnliclades elas leis ordi
uarias. -Virgilio Damasio, 

, · 

I 
j 
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. REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO· BRAZIL 

ANNO II SEX.l'A -l<'EIRA 30 DE JANEIRO DE 1891 N .' 26 

NACIONAL 
BJ1•cos , L'.lpes Chaves, D):i1iugos de Morae2, na apl'esentuçfio e apprnvaçã.o cln, emench a 
Aüol pilo Gordo, Carv;llhal, Angelo Pi- que me refiro, como que um:1 ospecio lle v_,ü
nheirn, Mursn,, Rodolpho Mieanda,, Pn,uJino clnde cio Congee3so do querer c:rn.nrnl' a. s1 .. . 
CarlJs, C0.>tn, J unior, R:iJ rigue3 Alves, O SR. NILO PEÇANrr.1.- Compenotrnç"ío tlo 
Alfro lo Elis, Carlos Garcia , i\Iorei1•a sen rle1'ei'. . 

4°: ·• sEss:lo irn 29 1n J.1N1mw n ~~ 1$9 1 r~ t Sil'.·ft , J\ lmei1][t Nogueira , l\nbião .. Jnni_?r, o SR. Fri..\NCrsco VF.iuA- .. uma atlri b.ii-
. I , . l•l · 11 ·y Cllrallo, Le:Jpolt!o Rull10 ~s, Gmmaraos "'i.) n·lo"io· a Outr i' m·liS m:t lernlo· qui-P.-csi le•1cflt 1/0 Sr. Prl! le.1/c l e bÍv J'fl i! S 1 i\T t 1 .\ , •n l ' •' " · 1110 l'• Ma o·ll' hãe· 1 ::tlll'O ,. ' t> l ~. • e " ' ' . : • 

· l. 1 \, ,-,. z . r ~t o,,,,'1JcL t.,,. od' ~ , _,. zeram vc1' nis;:o n>n '.l. rl e:;c)n;:;1det'f\Ç,t'1 nu 
_ · ,\o nBio-d·a· f.z- 3e a cllam:tda ,_ á ri.u::t! re- ~~t:ll ··,~ cai;l; os .~nmpo'l , ~~'.1 1 m 11 It: , ~ºacel'rl~ (lo·romo ProYisorio. '. . 

';;:onrlcm os Srs . P1 nJcnte tl o l\1 .. rc1c;; , i\'Illh 1 Cu~i,L.n .. o , ,.,\ . c to~ 1 '1,º .~lonLn.o, Pueir,~ r~l. A 1·e r·clad ', porém , ó n. r1no fot r2f,w1l~.l cm 
~hcll ·'llo P•c" (1C C1T'n\110 Jo'b Nci1·1 Co, ,;i, r\ nt.w ck .Fmw, .J.nlJ:) rle. Casl tl ho:s, ::\[1J.rte pelo no1Jt'O re1"rose ot::wte do Rio di) 
l ' " ' " '"' '' · - ' ' ' ' ' Ilot' - ' (l" i\ [0 r1 ' l " Aº \ !0 11 ["'' l 1111~ Ass1·· ' ' 

. F 1~1n cisco l\ laclncl o, Lcovegildo Coe!l10, J?1- 1' " ~"º . " .1' 'e/~:~ .. 1 
] , ; ." . ' '~', ~ Janeit•o, o Sl'. Nilo Peçanlrn.; .º. Cong1'0,sn 

í]lli 1n . Sarmcrnlo, .Jpi\o Pudl'O, Cnoll'.l. Jnuio1 ·, 1 B._'.'.~ I, ~ IIom.iz. 1 .. ~ 0 · u~ , ~ )'. dl , 1!?1!1".1 o Ba pro:iecleu baseado nos bons pcrnc1pt0.s , comr0-
.To<ó Secnn'.li!10, Manoel Baruta, Anton io 1P 1_'·•1· 1-'.lclnO,ot1o, C.1S;,. ~.no ~1? ~ª,ºº111~eo!o, netr.ido elo seu dever, co mo constlt.uinle 
Daena, Jo.1qLllm Cruz, Tlrnodoro f'ctcl11:ico, .Fei:l: ~: l ló Abl~o.~, Dcm?ti io r.i.b~: ro , ~feonn, soberano, que de moclo algum podia, arlmitlit' 
Ely;eu i\.fürtrns, 13Jzer m elo Alouquerqne .Tn.-1 B~i ~~ to e l\Ia~t i ,1 ho Prndo Ju nio., r1.bre-se n, n, intervenção de qualqu•i_r pollor, aimh, 
nior, Th3odnreto Souto, Jo38 BemarJo, 011- 88"5

'
1.i: , , , , . ,, mesmo que. fosse poder log1ltsado . . 

Ye;n G 1lv'i.o Amaro C::r"nlcan ti AlrnGidn, 1 D 1 'J.lll do compJ.!O.er co,n causa, os Sr~. E tanto isto ó vertlcule qno o prOfll'lO Go-
Ba', '.et ' F.' n;ino cln, Si l v~ira Jos'e Hygino J.oaqiilm Catur,da , Frederico Serr~uIO, Rau- ver no Prov isorio no proiecto rgrn o!rereceu 
.J ~~~ sf!neã~, Floril~llo Poixot'o , .r~cfro P,rn~ 'i 11,110 :,r~wn'. ~~n~rosol\fa,r~iw~, R~drigu~s For~ ao n o~so.e~tudo, ~1na1Hlo trata, da refo!'ma da 
J i110, Ta vai'e3 l31stos, n osn, .fo11101',. Thomn · 1: ~1 11 ;1;~' l\I~r tm '.10 R~d~ 10 ue~ ,, : t~~o[Jh ilo , c'.~s Consttt111po,_ estabelec:J q.10, decre t.l1h\ estcc 

· ~rnz Vi"gi t:o Oil.mi~io S1raivJ Do111 in"'oS J S:iu,.Jo, L~anlio l\Iaciel, Fra.Jcisco Sodre, refornm sera pulJl!cadJ. pela mesa cio Co11-
~·ice·1;te , 'rn t· Go~lart: Tuiont siro 'ao für~~1s, ~!~1>liil~p:1,1 ~'. ,con 1~ ti~ l~igu.~ired~, L;1nel gnsso .~em interveEç'.i.o do in·o2 itlen te tLt 
Quintino Bocayuva, Lap31', Brnz Carn211'0, l l ti.ir ~ Fettellil. Dlaudc<o, Jo,to tle /ue a;', Repu!Jltca, qne ea tao sem um pro31tl~nto 
C S· ll , Ub l !'•Jo t'o A·narº l S:tn-1 Cesa.101\Iottil. Jun101', Caetano ele Aluuquer - 11 ,n.1! 

arnpo3 •1 e,, 1 e 1' ' ' ' " ' · 1 ° E· 1esto do O'i1·1·01·1'a · e sc111 c'1· ··0 o~ G"' · t , A 11'1 •e l" ·teves Juniol' Luiz Del- que " 'l 
1 

' ' ·' 'º'". ú Fic1 as'-1·11 do non ·l"' Llo c1·rn o Co11"·1·e·so º' lll ' · • " ' I "·s '' y B'' ·"o'º R0 1''"'l l)' ' t0 1i 0 A11111uo · ~ ' ' , ' " " ·0 ' ' ] · R · 13 ·1"ello· Pinl!'•irJ 1111 ...,r · '"u .. l u ~"' "" ' 0e uo" "' npprof ·:v1do n, e11Pnd1 a oue me rolh·o n'Lo 
P, u1d10, J 'ª1~1111•ola, Fr~t1 ~JoarJ'li~ l?el1cio- Affonso, Bernardo ele Menelonç:t, Santos Viei- fez rn~is' do 'r1ne c'í:u·, u ·~n •lll'O\'a' solo·n~o ;!e 
Ctl:l 'º• Ll 1º L ' · ' ' ·· ' 'º \.'IJ" ·to T31.,·' 11cl ·~o L··iz i\1lll'ºl Mai1·v11c]· ' ' · ' ' ' 
Cosario Alvim, Americo Lobo, Ecln nrclo 1"'• 1 1 

0
c
1, ) ,"· , ' ' ' t t. ".' . .!: ' :; que tem níticla compreheusãu elos seus cle-

\Vanrlenko lk, João Severi.1110, S.1ldnnha Ma-1 Dorn.!100~ J e~u.u,o,, Jocob ,da, ~,uxil.o; LUl<f y'eres. (1lliiit·i be•n.) 
ri 11 ho, J, aqmm ele Souza, Silva Cancelo, Sil va B;~rrdo? An:~rno Prntl~, ,Bv!~u~mo ele M~~~ A minha. inclic .1ção [t o,) to re~ poilo e., t:'I, 
P, rnnhos, Aquilino clo Amaral, J ~:i.cpim Mui;-- ' clo.i_~ª' Eduarno Gonça '. 1 0~ 0 !euanclo Sim. ·-' nestes termos. (Lâ). . . 
tinllo, Pinhqiro Gue.Jes, De lfort \:101rn., Uclw1 I E· ltch . posb em d1scL~srno e sem debate E' uma matemi tlec1t11da e apem s .tr.1 to tle 
Roclri"'ues, lnclio do Braz!I, Lauro Sodré, In- , approracla a acta ela sessao antececlonte. colloc::tl-a onde deve csbt' pnrlt enla,r con-
nocengio Serze.le ll o, Niuil. Ribsiro, Can tão, l Aclmndo -se 111 ante-sala 0 Sr. B:wão de t1·acli çõos . . . _ , . 
Pe.clro Che1'1110 1:~ · l\1üt ~;1 ,Ba~e ll ~1', Costa R~- ; Sn,nti He lena,_ representante reconhecid_o pelo A, out1:ª .... md1~r.ç:ao e rell.llt1'a, aos h•abalho.> 
dr:guos, Casem1rn Ju1.w1, b e.n11que ele Ca~- 1·estado de Mmrrs Gm'ae3, 0 Sl' . llL'es·c!tmto elo Cong1e,:::o. . 
valho, Anf'risio Ftal.ho, N"ogue1l'a ~aranagua, ! nornei'.1. os s i·s . Ari·tides l\bia, Chagas Lo- y. Ex. sabe, St'. ]ll'es1clente, que as assem· 
Nelson, P11·es Ferre1.ra: D:n·bos·J. _Lima, Bez~r- ba to e Monteiro ele 13.trros pam int roduzir 110 bleas immeros,1s, como este CongTe3SO, toem 
r i!, Jolto Lopes , Justrnmno Serp~ , F1'B1.lenco · recinto 0 mesmo sr representti.nte, qne junto e.m toda pa1: te elo mundo 1110.:;tmdo que ]lH'-
l}orge3, Jose A velrno, José Bevilaqua,- Gon - 1 á mc3a prn.õLl 0 co:npro:iJisso regimen tal. t1c1pnm muito eh rnüu1'er.a o tlesva11tag·311s 
ç1lo do La.go, Nüscimen to, Pecll'o Velho, Mi - ele um meetinJ . Por mais illustl'aclos , po!' 
n·ncl Castro, Amol'im Garcin, E[litacio, Ped: o 1 O. Sr. Francisco Veiga - mais adeantaclos, por nuis sensatos e refle
Americo, Couto Cartaxo, Si Ancl1\1cle , Ro- 1 SI' . "pres;dente , pedi a.. palavl'a p:ir.1 einiar i · ctidos que scijam seus mernhros, o g l'an'.le. 
t umba, Tolentino ele Carva lho, Ro3:J. e Sill·a, 1 mesn. r.1ua3 indicaçJ •s, riue-, acredito, si forem numero tle!les faz com qne so torne iin
.João Bw!Jalho, Gonça lves Fe:·reiea, Jo :;ó '.l'Lt- . cbvidamente a ltentlicl.ts pelo Congresso, me- passive! c1ue as leis sejam clecrcladri'J com a 
rianno Almei.la Pernambuco, Juvencio de 1 recerflo a. sua, n,pprovnç1o . C<Üma, com a refl exão, o31l1llo e aU-enç:ã.o ~nü 
J\n·ni>n~,. Andl'é Cava!canti, lbymuodo ll:111- A pr-imeira pó.lc-scdizer que jit foi tlecicl icln, são in disp3nsaveis pnm rtn e uma J,0 [ pt·e-
il~1'a,i\lcira tle V•\Sconcellos, Per .~irQ,deLyra., ! pelo CongTesso. enchi1 a sua eleva(h rnissilo . 
Joü.o cio Si:1ueirn., .Jo''h VieiI''l, l,uiz ele Andr,1- 1 Co no sabe V . . E.L, em uma tbs sessões ' O SR. AllISTlDE.3 i\!A!.\. - Nii:o apoirttlo . O 
tle,_ Esp i'.ito Santo,. ~3-~l!armiu.o Cnrnoil'o, Pon .. 

1
. p;iss•.\'.la3 .foi ~p;:n'o1~'tdt1 p8lo. C~ng-l'il>so rn:ia C~n ~· t'esso ten:i d~1lo as maiores prons r.lo pa

tos do .f,Jil'anch., Oit1c1cG , Gabrno \3 3zouro , Ivo emend[t as d1s po.>1ç-03s transttor1as do proJe- t1'1ot1smo e cr1ter10. 
elo Prado, OliYeirn Valbdfio, l?o lisbollo Freire, 1 elo, de~crminanclo que a Constitniçfo cle po i~ O Sr,. FRANCISCO \'EJG.\ - Nen1 0stou co n
A ugn3to de r<:rnitus,_ ?at~o Argollo, Tosta, de n pp1',wMla fosse p1·omulgacb pel,\ mesa elo test,ando . O~ç1-me o nobre r epresen L,rnt.o e 
Se:i.lir.i, i\.nton10 EL17.8b10, z,una, Ar tl1111' Rros , mes:no Congre3so. · vera qn0 nno lia. censm·n. nas m1nh:ts pa
Garcin Pi1'cs, i\L\rcolino Mou r11, Snntns Pe-, E ;t:\ üeci ;;fi.o,. Sl' . prcsiLlente, uni éa. que lavl'as. 
r eir.:t, Cu,.torliJ. tlo}bll<', Pauh ôui.rnn1'<'LY.s, po.Ji:t set' atlopt'l.tb p3lo C?:iq,r0s;o e 911~ se Sr. pre.;;itle_n_ te, jit tin!rn. dito quo .não ó só 
J'víilt.on, D1011y;;.10 Cerque1r.1 , Lcov1 g- Ii.Jo hl- coa.cl unn. com n. su l. 1111ss ~w eonst1lu1nte no no.>so pa17. qne· se nott\111 estes111couYe
gueir:1 s, B::ui'ío c]P, S. lllnrco3, i\Jedrndo, B:1ri'í.o (r1poin.1/o .;), e31'\ (l ; e:1co11tt'O ao rine cl1z o niente3. Ell e3 silo commnns em muitos p '.F Oi 

do Vil la Yiços:.i., Prisco Parai :o, l\foniz Freire, rogirnonto, o cprn.l no :i.r,t. 67 (1otcrmina que e n1 é nnr1nello qne tanto n.flmil'amos, rnn> 
Atallyde Junio1', Fonsor:.i. e Sil vn, Fon.;;cc:L a Con:-titni1;ii.o, tl cpP i': de _a.pproni.d .:1., scj'.l cprn niwl:l. 115.0 p::idemo:; imi tar . 
Jfo t'íl103, Nilo ['oçan!u, CrllJno i\1 ·1 rcondes, romet:i:Ja i\O Gornrno Prorisorio pwa foz cl-:i. O Cong- 1.·es:>o dos Esta·.los Un idos e lotl.1s as 
l\fan l: i'ío:; R.\rrcl:0, Crrillo de Lemes, Oliveil.'[t pu !J li.~ :w. ns>ernblé:i.s nume:·osns rlo mundo rrscntern-se 
Pinto, Yiriato de i\'lede:ro.>, ,Joaquim Bt·cTe3, Este sii Ca eto , St'. [ll'03idente, tle estar' (Lste m:i.l, e en lt'u elles tem-se pl'Ocm·::do um 
\' il'gilio Pos::nn, F1'Qnç;i, Cn1'n.ll10, Hapti;ta 1•og11lacln. a riuestã.o no 1•egi111cn lo e a prnpr i:t moio ele diminuil-o ou srnal-o. 11s cc1:narns 
ela i\loll::t , F t•oes clct Ct•u;:, AlciD :Jo Gi1J.na.ll'.lí'J, n:1tnreza clolin., mostra qno a clispo2içio ap- ing!r,z'.ls o conseg·niram c:im o ;,ystema parh1 -
Erico C0elho, Sarnp:i.io Ferraz, Lope.3 Tt'oviio, prorn.r\a p.: lo Co:ig-rcs.oo ó pm'ament; uma, mental' que alli acloptum e scgne;n. S,1M 
Jnqu os Otu'ique, J\ri,;licles Loho , [".:rquirn rp1eslii.1 r r.g inrnnb l, qno nJo póch ügu1'ar 0111 \' . Ex.. que 03 numerosos nwmbeos da. C:irnu
\Verncck, Vinllnes, 'l'hom:i.z D.31fino, . .\ntoni0 nnn consl.iLlliçil0, e111!1ora nas cfüposiçõm:; 1'.1 doJ Commtrn~ n:\.o filo corno o:; momlJl'o:; 
Olyn lho , B.u.lnró, .Jo.Lü Pinh;irn, Llci:lcJ tr,1nsi 'orici s, p.>;·q11 ·· .Ji·1• t'o3peito ao modo tl13 deste Con gre~sri , onrla um cio .:; quacs es lit cioso 
llLLscu;.::nlifls, ChlJ1·iel M:1g:ilh i1>;s, Clngas L')- fazei· a lei. Sei fa o 11c :smo que dizel' qne a ela sua tntl epenclenci[t o libcrtltllle; mas ([UO 
11ate, Alexandre Sto~kl er , Franci.oco Vo ig-n., Couslilniçiio ]l '.\SS'.\ l'i.\. por durts on tres dis- toJ0s não tem 11111 ehcfo, um pa.rlitlo, nü.o tom 
Co3ta Sa:rnn, L'.1.mon:ü '11', Alvrwo B:Jtelho, cnssõ;s f\indl1. o nucleo , d0 modo que cJrla 11 111 el e nó>: 
Gonçalv0s Cil1v03, Arnerico La7- , Feliciano O lim, porl.ltnto, tb mi nlm indil;aç:i.o ó qno fórma opiniã.o por si mesmo, o qn c, 11111 0scl'i
P0n11:1, Viott i, Dl1tr.i.-Nic1cio, Co:'l'eJ, R i.bel lo, S8 mmli f'tc1ue o regimento no aet. 67, no sen- ptor classiflcott ele iudi ri clrw lism·1 p.irla· 
Manoel Fnlgencio, Astolpho Pio, Arisfoles li·lo dê ser a promulg,1çlo foih p.; Ja, mos:l. rio ment nr . 
J\faia, Carlo3 Clrng<J.s, Ft'anci;co Amaral, DJ- Cougre3so, conforme este j:1 deci_li·n e con· En disse que na lnglnlcrt'.l os lo inco:1\·e-
mingos Rocha., Cost::i Machado, Domingos form ~ é o di1•eito . nie :1te está s111ndo pelo sy.:; tenu CTcb ptn clo 
Pol'to, Pa.llet !~,_ Joio Lci!z, F ?i:'i'OÍt'.1. Rnbel. lo, Po\' ~S~ Ll. occnsiô'.o, ,81'. p1·esidente, V. Ex:. pch n.bdicnção indi viüual elos mombi'os eh 
P.-ttJnó Ll !3 'Püt va , Ji'Ol'l'tlll'.'.t Ptl'e3 , BemarJrno Jl:irmtlürn q:ie eu cl i g:~J. alguma cousn, em Cfl.ll1'.ll'il. dos Communs. Assim ó que os torys 
cl0 Cc\l11i'º·'• Fmn ; isco Glbe1·io, l\IoPaos t'el çil::i a esta ernenfa . lfonye q111m visso f\Ctnalmen te s •g11em o qnc po:1sa. o prcsicl.:nlo 



de conselho de miniotl'03 e por sua vez os li-
. herües acompanham a opirtiti.? de Gln.clsto!rn . 
De3te modo torna-3e mui to Slmples e fac1 l a 
missão daquel!e par lamento: e por isto pro
JllLll "am- so a\li t odo3 os anuo'.; dezenas e c~e
zena'S ele leis cri te rios 1s e ~nbia'S. 

O SR. NILO PEÇANHA - A reforma ela lei 
dos ccran.es demorou-s :i mais de quatro anuas. 

O SR . 1<'1uNcr:;c.1 VJ~IGA -Os EstarJos -Uni
clo3, devido ao go nio pmtic·1 e, s1braturlo, ao 
proverlJh l bom senso daquelle P.ov9, adopta
r ,\lll outl'o sys tenn : o cbs cornm1ssoas . 

Como V. l~ x. S)be, Sr . presi dente, o Con· 
g·1·esso elos Est::vlos-U~ id os perde muito poucos 
instn11tes nas d1scus:: uJS. . 

Entre nós g·astam-se horas e hora ~ para 
que nm pr·ojecto passe pelo~ termos reg1111eu-
tJos at é co1wel'l<Jr-se em lei. · . _ 

Nos r<:stados-Uni clos os prnjectm de le1s sao 
est uclttli os por U !lB ch1s commissõe3 em que se 
divide aqnelle Congresso o com a calma e 
r d loxi\o que só podem.te r os que trabalham 
no r omriuso do g1binete; as commissõas ~1·a
zern pira o Co ng rns10 o fructa dos seus e J t.u~ 
dos, das SLHS ponrleraçã3s, tm·u ~tnc~o _as>1m 
muito nnis Cacil. ofllcaz o ut1\ a missao do 

·mesmo Con ºT03S~) ele votrir as leis. · 
Si nã.o f.sse esse systema preconi3~ do por 

1rnbllcis tas elos mn:is concei tuados, o Congress? 
clo3 E~tail os- Unidos e3tarLt condemnado a 
esteei licl<tde , ou entKo, o que era p3io1\ es
taria frizondo leis conl1•aclictol'ias e inc 1he
r entes, como fez nas suas ·1wimei1'1.\S se;:sões . 

Nestn.s coüdiçõe.3 e no ictuito de concorrer 
quanto pncler p'n\i qu3 a Constituição do nos
so pniz s 1irt daqui esco~m'1th r~e faltas, inco
J1e1'0;1 ci:113 e contl\1,d1cço 'S, e · ar.tP:~ lonJo mes-
1110 a qno esl8.mo3 na segu!1rla mscu~stto , que 
esta é decisiva., que ni\o t8remos outra .. . 

UM SR. REPRESEN1'ANTE- Ainr.la ha uma 
terceira discussão que é a das emendas. 

o Sti . FRA~ChCJ . V EIGA- Terem:is oulra 
di';cus;ão !!mi tci,_ia só:nente ás emendas ap
]J roncL1s; mas bt-o nã.o quer dizer qno. o que 
Jór apprel'aclo form e nm todo methodico e 
Jm rmun it;o . 

Pela pdrneira, volaç1lo, que já tivemo3 .ªº 
proj c"tn, V. Ex. rocte .cnlcnJ:ir o q1~e sera a 
v,rtação cm segunda c11sc11sstt'l . Votarno i com 
toda a a ttencdo; l o~l •JS os il lnstr11dos membros 
desta casa o,'tudarn m e rleram á Çonslitnição 
a irn portn.ncia-que merec!a. El'.tr3fanto, v_.Ex. 
e o Con oTesso conhecem as rncoherenc1às e 
co1it1'ntii ;'ções palpaveis qne votámos. ÇLllnpre 
pois prOC} !erm~s com toda a pr_udenci_:t e re
fl exão n·1 votaçao da segunda cl1scusm_o, que 
é clecb iva, p1r8. uã.o haver os m~smos rncon
venien tes, pelo menos, para nao t~i:mo.s de 
voltar atr,n, reconsirlera nclo o que io1 f~ 1to e 
raso·aucb o nosso regimento . · 

P°elo numero ele omenrlas off,"recidas em se
gunda discu>sfio, o riue não cens~1ro, nem era 
ca.oaz de·censul'.ir aos colleg~s que mostram 
co; 1 isto mnito zelo .. . (Flri diversos ap'11 ·tes.) 

UThH voz .....::. V. Ex: . m<Jsmo apresentou 
muitas. 

o SR . I'RANc1s;o VEIGA - Eu jit o ia con
fos3ar; não. cli~·o a cnl pa, porque assim não 
considero o [!,presentar emendas, penso ante~ 
ter cnmpl'iLlo o men de vei". offo1:ecenrlo ~· 
Constituíç1o as emendas qua J ul gu~ 1 acertar.lo, 
apresentar. (Apa i ' z~los) 

AchD quo curnpr1 o meu dever, como cum
priram o seu os nobres representantes. Mas 
a verdada é q LJe est1mos cloan_to rio c_en tonares 
de emendas ; o volnme é mm to maior do que 
0 da ConstitL1it;ão, que esta amenç1da d ~ se;' 
í'.Ol110 a nito do Ped ro o Grande, que se c11z, a 

· força ele ser concertarti, já não Unho. urna 
ca,rilha da primeim e3tru ~tura. _ . 

Isto é elo que est_gi,mos ameJçaclos ; nao sera 
um m·tl cleJ'le qn:i sej a pnr:1, melhorar a Con-
.stitu ição. ( Ila div81·sos apa;·tes.) . 

E-itnu cm um terrena em que pn>o e espero 
ser apJíaclo po1· t?rlo.s i tuclo,qn ., nto ~or pua 
melhorar a, Cnns!Jtu1eM sera bom; s1 os no
brn3 repP8>i~nbn tes provarem. que as emenrlns 
a mell1orarn, o p 1iz eo pr~prto Gove~no Pi:o
visorio,rino o[er.' c~ u o p1~0.i ~cr~, _!lcarao mtll~o 
satisfeitos ; mas, si a Const1tu1çao fo.r subst1-
tnida po r emenclas-c1ue ª. tol'!l em pt:10;, fi~a- . 
fC1110S•cl11 UIJl'.l. p '..ll'.Çlíl.O ln ll ltO ]JOUCJ agrn i av e] 
e o rovo e;;!á no direito de to:i1ar contas 

nquelles cujo primei ro devel' era ornpre~ 
gar t9clo& os S9us _ csf'o~·ços para fazer um'.t le1 
harmonica, clara,, cJ11 ~ 1sa ..• 

U11I SR. REPRE>ENTANTE - Pelo' menos o 
Coogrn>so tem bo:Ls i n tençõJS. 

o SR.. FRANC!3C) V1iIG\-'.)3 bo:i,s inten -
ções o in ferno e3tt\, C;tlçn.ch. . 

S1' . presidente, foi no1113ada 11111'.t com!rns
são i:lo 2 1 memb!'os para, e3t;I'lar o proJOCto 
tle Comtitniçfio . l<:ss1 co mmíssã.o ho111re-s9 
com todo o z3lo e solici tu .le, tritbu.l!n ndo 
as2icluarneute . . . 

u~n: vóz-'ião adiantou llllhl .. 

o Sr •. FRÀNcrsco VmaA - Ao contr1rio. 
aliantou muito, e o Congre.>so já de~1 uma 
prova solem ne disso, approvaudo qL1~s1 to::las 
as omeurJas ]J::ll' e! la. pro posttts. (A.poicdos .) 

Essa commissiio foi eleita pelo Congresso, 
sendo cada um dos es tad os neli<'i, re present L
do.s. Conseguiutemente, Sr. presidente, a 
commissão do3 21 é genuína repre~o :itan te dJ 
Con "' l'esso e b3m assim, elos .clifferenles e3 .. 
taclo'3. El~g~u ella nm dos seu> m,3111brn3 
pa,ra, pre3iclil-a o nyi _pal'ece q11e este 1llust.rc 
cidadão, que é o cl1st1Llc_to ropresentan t l elo 
Parauh, concentra em st a coufianç::t do Con
g·i'esso e a conlfança clo3 es.tados. Nestas co:1-
clições nfio sera, sem duvida., extr,wrd1n >.tr ~ o. 
que o Congresso encarregue o chg1w pre;1-
clente ela eommissão elos 21 de, com mats dons 
membros ele sua eS()01h::i., foemar um·.• com
missão ue trns memb!'os que se enr..ul'egue cLt 
redacção fiaal cb, Constituição. 

UM SR . REPREfüNTANTE-:M.is já ba um:i 
commissl'io de r wlacção . 

o SR. . FRANC ISCO VEIGA - Encaneg2'r toda 
a oommiss1io dos 21 de some!lnnte h',1ba
lho não me parece o mais acertado, por 
qn~nto e3S!1 commissã.o, por muito nu merosa, 
é como que uma ássembléa . (Apartes.) En
tretanto escolhen•lo .o CongTes30" pelo modo 
iurlicar.10

1 

ou por outro, uma com:11iss'ío de tres 
membro .3 , es·sa p1,cleri1 clm' a sua opinil'io sobEe 
as emendas apresentadas, antes tb votaç!1D 
delhts, dizendo quaes as que, em s2u conceito, 
elevem ser approva<ias, e quaes ris que p:ire
ç:i,m d iver ser regei taclas . 

V. Ex . co :np!'ehende, Sr. presidente, qu~ 
nenhum de nó3, depois da discussão que a9m 
foi aberta sobre a Comtituição, depois ela 1111: 
mensidacle ele emendas que for,un apresenlrt
dcis, poderá votar com pleno conhedmen to. 
Palo meno3, falia por mim, que tenho peo
cumclo acompauh f) r a discus.3[0 com tQilo cui
dado e zelo. 

Sinto- me embaraçvlo, o n1o sei mesmo 
como hei de votar grande numero dessris 
emendas. Çonscieuc:osameute po ,so v~tar pelo 
proj ecto e por umi duzia de omend:is!.. sobre a 
conveniencia e vantage:11 das quaes mw tenho 
duvida. 

1\fos o mesmo ni\o acontece co:n ralação a 
todas. ( Apci>"tes.) 

UM SR.. REP;tESENTANTE - Mns i2so, sem 
prajuizo da. .·fücU 3iilO .. 
. o SR. FRANCI3:o VEIGA- Ped' it:i.rnon te . 
Aquelles '.los' _nci ~}res re1?re_sentn,ntes q ie _co~
füun no cnterio, no p:ttr10t1smo ela co:rnm.;s!1J 
cios 21, creio que ró l em closcançw .nella. 
(Apartes.) Os outro3, praceiam co:no J ul _;ar 
mai3 a~ortado. 

Nestas tircumstancias. Sr. presidente, lendo 
expeadi<lcr a mín lrn opiniã?, ~pre_seuto. á co_u 
sicleraçfo elo Congre;m a rn thcaçr1.0, so 1~ 0 ~n
tuito d ~ lhe facilitar suo. arclua e nobre 1111ssao, 
qu0 é votar uma Constituição d igua deste 
povo. (Muito be 1n ! ) . 

E' lida, apoiad<t o fi ca sobre a m~s'1 Pª!ª 
ser tomada oppJrtL1rntmcnte em consdoraçao 
a s9gui nte 

Lidicação 

Ill'Iico qul se.ia moclifica,1lo o p.rt. 67 clo_re 
girnenlo, no se:1ticlo elo ser a pronmlg.1 çao e 
pnblica·çfi•) da, Co~stit11igão feita rela mesa do 
Congresso; conforme e:> to decidiu. 
s: R.:_Sala das sessõJs, 29 de janeiro de 

1891'. -Francisco Vai{}', 

E' iguttlrnentc lida, ap:i_i_a~h, e aclia~a a su:i, .. , 
tliscu:;são, por !ta ycr ye j1<.lo a p~la v.r a o Sr. i 

' -Aristides M8.ia, a segurnte 
In :licaçlio 

Indico q:ie ela comrniss:to éspecial dos .~ \ .Ji.
SP.ja tir 1d'' uma outl',1, composta elo prfüt -
d~11 te df1, rnes :1m e cio ma;s dous membro.> ~e 
sna escolha, pa1'a eL1carre.g,1'.'-~3 eh refoc~a? 
final elo projcr:to ele Co:1stltmçn,o, devendo ,\ 
rne>rn :1 commi3,:fio, antes· ele votar~rn-se_as 
emendas o'l'ereciüas . em soguncl<L di:>cassa'l, 
tbr seu parec~r sobre quae3 das '.:'rne~~~s qL;e ~ 
em seu concei to, clcv<\ITI ou nao s ~ r .i pp1 e 
vaclas. d 1891 . Sa la di1s s3ssõ33, 29 de jane'ro e _ · ._ - · 
Fmncisco Veiga. 

~tl~acla, po~ hner pscliclo a palavra o Sr. ~· 
Ar1st1cles !\Lua. 

o SR. ESPIRITO SANro-PeÇ) a pal:wca. · 
o SR. PRESIDEN'J;E- Está find,t a hora uo ~ 

expediente o pot' esse motivo não po330 dar .ª 
pri lavrti a tbus Srs. repre3e:1tant% que se 
8.cltam inscl'ip tos . ;" 

o SR. Esrm1TJ SA'.'<'1\)-En pedb a palavra 
sobre nma elas inJicaçõ~s que foram aprd-
sentadas. · . 

1
. 

o SR. PRESIDE:l'TE- A pr imeira elas l lll J_ca
ÇÕ33 o~ tá aclia ·fo, pm' tel'em sobre elll'I pedi.lo 
a p1htVl\t i a ~. J g'Ll lld'.' ÜCJ. _rn!Jl'8 a IT~CS'.t j.l lt l'a 
sel' tornada cm co:1 s1 .leraçtLO annnha. 

o SR. ESPIRITO SA'.'<TO-~ntio peclirsi ª.P.ª' .. 
lavl'a q 11anclo a imlicaç1o eu trar em cl1 :;
cus::;ão . 

O SR. Go:íÇALVES CHAVCS (p2la o i ·cle m)~ _. 
SI'. preoíüe ntê, por mJtivo iwle_p2n .lente da "'-
minha vontatle nã.o me achava no Coa- · 
O'l'eSJO quando o hont'!1do sen Ldol' por Pt3r
~anibu ;o formalo:i e nundou a mesa uma 
emeach\ relativa li un itlacle do direito. 

Tendo conhecimento dessa emenda on e o 
meu distincto co\lega o Sr. Dr. Fel icLwo 
Pen na m 1nrlamos uma declaração á mesa .... 

o Sn.. GABRIEL DE MAG.\LHÃES-E eu t:am-
bern. . 

o SR. Oo'.'<çALVEs CHÃVE3-.. clizen rlo r1ue 
a f;1zh)l110 3 llOSSa. 

E;ta lleclaraç:io foi publimda no l)iar io Olfi
cial mns o meu no:nc ahi esta substifuirlo 
por' ou tl'o de um digno repl'osenta.!lte d~ 
s. Paulo. 

Lin·o o maximo interassc a essa em31Jrla 
que 

0

clesP.jarh sustentar ela tribuna. Por isso 
o Congresso disculp,~-me f LZel' esta rec.b\m't- . 
çio; nã,o tenho por habito tornar tempo a. c.1sJ, 
princi p dmçnte,com que~s t ões ele oecl~~1 . 

Assim, peço a V. bx. que, ve rt tlC~ ll d? a .... -
minlu allegaçio, ordene que se fo,ça a 111cl1s-
pensi1ve l col'l'rcção. . ' -

o SR. PRESIDENTE-e> p9dtdo· do nOb!'a re
peesentante seri att:mdido. 

OlDE'.11 DO DIA 
SEGU'.'<DA Dl50US3ÃO DO PR')JECTO DE COXSTI-

TUl~'ÃO Ç '_, 

Coutín!'.rn a 2ª di;c u~sã.o do projedo de 
Consli lnicão com ns em ).nelas a pres3n taclas . 

S\lo lic! is, apoiadas e entrotm conjuncla
m~nte em cl iscus,5,o as seguintes 

Eme;iclas 

Ao r.rt. 55 
' . 

Sub3titua-so pelo seguinte: . ; ' 
O Snpremo Tribunal Fetlerttl compor-se -h;1 

de 15 membros, sendo dous terços d.estes ti-,.,. 
rado3, por antigniclade, clo3 juízes federaes )-
inferiores e um terço nome1do na fóm1a do 
art. 47 n. 12 de entl'O os cidttdlios de notlwel 
saber e reputação, elegiveis para o Senado. 

Parngrapho unico. A nomeação clo3 juízes 
fecbraes far-3e-ha mntlca nte concur3o nos ter
mos e pela fórma ·qne lei especial esbbe
lecer. · 

S:t!a das S}S3õe3, 29 dej :rneiro de 1891. -
Clmve>.-Fran !isco Amaral. - Cilaga.s Loha-· 
to.-F. Penua. - Ferrei1'a Rabello.- ~fanool 
Fuigencio . - Pacifico Mascar<:mh~s.'- C;rlos 
Chagas.- Domingos Porto. - João Luiz. -
Co~ta Seurirl.-Z~1m\\, 



· Accrescen te-se :\s dispo:>ições ti~an3i for ia 1 : 

.Art. Em segnith iL eleição dJ pre>itLmt'3 . 
e vice-prasitlente .d,i; Rep:1blic 1,03 mem\Jrv~ do 
Cong i·esso elegeria o gove_rnador e ~tc3: 
goveqmdo~· ~os se_us. rasQ~tivos esta·.~o:o, _?> 
qu'aes 33rv1rao ate a tle1n1ttva org_,i,r11 ;nçw 
dos mes mos es tados. 

s. R .-.\llg'll.-i(O dJ Fraitls.-S. i\1d t'.tdJ. 
.-J .' J . So.ibi·a .~ A. 1~113 3\Jb.-.\. i\11lton. 
Pris::Q P.w .. 1i3J.-,\.rp1ilino d0 Amarttl. - :::ae
t tllO clu AlbU r[lierque.:--Urlnno Mtu'.~O~llles :
Jos i H 1· n·ino. - 3 .irlode S. \hrc )S - Bsll<trrn1 110 
Cu.rneir~ . -lgn ieio To:;ta,. +L;ovi~· iltlo Fil
gneit'<H, -~1111 . icl Fr.111.cisco Mt1:c;1,vlo. -J o:i.
quim Sarmento. - Ucho 1 Rorlr1gue3 - J. J. 

- A. Pérn ~tmbuco. - Antlré Cavcdc 1n te. - D. 
l\faniiã. ·s B1rr0to. - Arneri'co Lobo . - BrJ.z 
Carneiro N. da Gama . ...:_ Fróas da. Cruz .~ 
Viri.íto de Metleirol.-Fr.:wc:sco Bafaró. -

- outra Nic:icio.-Saptista dn. MJltt. -Ft\lllÇt 
Carv11lho. -José Angu3t o Vioh:t93. -T ilo:1nz 

. Delphino.-'.J:i l Gou lart. - Pi1·es 1~1'.111Jo. 
Theorloro P.te!teco ......... Eli n u M 1rtrns. -\fo
gueira PariJ. nagua. - Rtrbos:t Lit'n 1. - B3-
zerri!.-J. de Serp:i.-Fr.mc1sco S . U~ rge3._ 
-Do:nil1"'üS Vi cJ :ite. - Atlny.le Jun1or.

·Felisbellg Frti it'e.-IvJ rL) Prlllo. - Pinh3iro 
G11edes. - '.'1e lsoc1 Lle V\isco:1c ~\l os A11mifa .
i\Ionteiro tle BJrrJs. - Anfl'iso Fiall10 . 

Su')stituli vo ao art. 11 Jas dispo; iç5 :s train-
ito hu 

Art. A pnsent.; CotBtítuiçã1, depois Lle 
votada, será promulgada pela. mesa cio Con 

_ g·rass·1, as3ign:i.nb -a tolos 9s rerresrntante1 
presentes, e e:n se3·uid::t r Jmatticla ao chefe cio 
governo para fazel- J, exgcu?ar. 

Sab elas S3SSõe3 , 29 dej :u1 oiro ele l8Q I .
José l\Ial'iano .- J. R; tumba.- Almei 1<1 Bar
reto.- L. T\Iu ll el'. - JJ3ó Avelin o - S:ll1t.).3 
Àndrade. - Joã.1 tle Siq ,rnira.- J o1o Lop2s . 
-Bezenit.- fürão do S. i\I1rcos. - S. L. 
Me~lrn.clo. - Couto Cart 1xo.- Leovigi ldo Fil
guei-rn.s. - André Qavalcanti.- Bellarmino 
carneiro.-Lni~ de Atlllrncle. - Lniz Delph ino. 
- Cnrlos Campos. - L1COt'll'a Coutinho. - E:>
teves .Junior - Jacq nes Onriques. - Henrique 
de Carva l!to. - Firn1ino Lia Silveir,i .- \ li :uel 
Cast l'O .- Joo' 8Jvi larp11.-P. Ferr0ira. - D. 
Rochn. - Almi:10. - Jlo3:i, Junior.- O:iveirn, 
Galvão.- B·ncrm de .1.lbuquerr1u'.l. - J. Lle_ 
Serp l . - Nascime:1 t J 

Ao prin ~ ip:o do art. 4ô e §3 l0 e 2·' 
Sejam sub3titui103 p;i::J seguiu'e: 
O pt\lSidentJ e o vic; - presi.Je1_1l_:i s~rl? e ;co

lh idoi pelo pwo, nn LJ111t;J ele1;a.o rn·l1rect1, 
p1ra a qual ca•la e3t<tdo,b 1111 conu o llistrict > 
Fe lcral , con ;tit:1iril u:m . circu:mcl'ipç1o com 
eleitores especiaes em numero rlnplo do da 
re.3pec t i va reprP.se n t;1ç'io ~o Coagi-.iss~. 

§ 1°. Não poclern rn1• cle1to re3 e:;pccnes os 
cidadãos que o~cupwdn _cJ.1:g-_os. rctrib:1!ri?3, 
de caraclet' legis lativo, .J u .ilí!lal'tO , ar.\1111015-
t racl i vo ou milibr, no Governo tl.a Unilo , ou 
iras dos e3ta los . 

§ 2.0 E::;n ehiçfí.o rJa]i;ar -sc-h:i. no di.t 1 
de març1 do ultimo anno c\J perio lo preJ1-

deac'al. · 

§ 3, 0 No Lli<t 1 de nn io S3g-uinte se r.eL
brará em todo o teniL1rio d<t R·~ p11 b liJi a 
el· ição elo presidente e do ri ~e-pres id1! 11lc . 

O § 3•• pn.ss:1rá a ser 4·' e o 4° a s w 5·• e ac
crescan te-se: 

§ 6. 0 Si nenhum elos can-Ji<Ltto3 Yot.1do3 o~)· 
ti vei· maioria abso l ut t de voto3, o Con p'C.>3'.J 
elegerá o presidente o o vice - pt'J:>iJen_t 1, ]~)t' 
maioria abso lut11 de en tre os trJs c:Ll _td<VJS 
m:1 is vo l::idos. 
. Sal •dasses>õis, 29 dejrn 'l it•or le 1891.
Almeida Nog ~ie i1'a.- Rnbi[•J Junior. - tlli 
cerio.- H.ofl'ig:rns ChweJ. - Do:11i:1g-.n d.e 
Mornes.- Alfr·e-!o Ellis - L'.Jp83 Clnve3 -
Mweirn d:t Si lv ..i .-:i . .nlin'.J C 1rlo3. -\braes 
B·wr0J, - Retum? .~.- lto:lvlpho ~Jil'.rn la.
M u l'S'.1. - R. C<\lll !DS'; 

Ao al'l. G9 

Su;iprinn-se o n. 4 do§ -~º- . 
S tbt das sessõ ~s. 29 de Jan o1«0 d ! 18)'. ·

z.un1, . 

' Ao art. 70 

Dio·a.-se 1io § 2° deste aligo: · . 
a) ºcm vez de-inca1lilcidado ph y.stc.:t ou 1110-

1\ü-:nc<.1.pncUade civil. 
s ,t la da :;, s;s3J;;, 20 de janJit'J d~ 1891.

Za •n ,t . 

, Aos <1l't3 . 61 e 8º-

As lli:;;))s°ç:íJs dos art;. G0 e 8? .?ejam sub
stit uicLts pela seguinte: 

E' d t excl:t:'iva cJm;J3t)llci,i U;t U11Llo a cle
creta::::io d .t~ co r1 tri lrn içõ JS i11 r.li :ecbs; ]Drle 1~ -
cem [;o:; e3ta•loi as Llire0tas , bem como os d1-
re:to3 da e'porta;ã.o sobr0 m~r.:: aclorbs, cada 
um S)b!'c as fJU1f0rem1:iro ·In1.l1s em seu t e1 ·
r itorir. 

Um' l )i do Co:1Jt','S>o cl .Lssi ficará as contri-
imi(,'õJs . · · . 

Pa1'i1graplto uni r.o. A di3posiçfo· dest~ arti go 
r.J!a ti va á di:; ~rim ~n :1çi.o chs ve 1•b1s so cJ:n;
çaró. a vigJL'U' no anno de 1893; ato l_á os e3-
tados con ti11uu.rã.o a po1·ce bw e a log1sl.lr so
bre os direi to 3 cb quc e~ t ã.o Lle poss; o sobre 
os de trans·nissib de pt'opri·J la-:le, qtw lhes 
s::to t r·an3f<;lt'Í los. 

S_tla da.> se3s:íJs, 16 Je d -~~ .e :n'JrJ de 1898. -
Chagas Loba to. · 

o estrJ.ngeit'o é obrig do ao_ servip do 
jllry, mis nã.J pller<~ _fn :1cc·on'.L1'. no Julg.t
mcnto do3 crime3 pol1t1co3 . .:._ FroJs Lhl Cruz. 
- :::> li veir 1 Pinto. - B. l\I.tnhães Rwre to . 
Vii·g· uo Pl'S.30.1. 

Ao :u·t. 24 

Suppl'im::i·n-3e :i"s [H l<w1 as - ne n sei' vre 
side nte e seguintes 

S:th L[;\S S'3.iS5J3 , 25 de j rn ci ro ele, 189 1. -
Ag11;to Lle F't'Jit:is. · \, 

o serviç.; do j :.tr•y n::i. Ca/ tal FJJei::tt,
1
e _nos 

estados que aLloptarem cs;:i Consttlu1ç~w é 
obl'ignto:·io pat'a todo3, ~l. eLlal;i.03_ a l ist~dos 
elei to t•e3 e n_311 h ~E11 p1'e.J mzo pxlera aLI vir a 
S3U3 ve:1ch1ento1 a.01 qu.J p:w· o!Tl ,)iü ou em 
pre..,.o rec0!1J r0m vunci:neJtos · do Goverao 
~'clJ~ra.l.-Fróe3 da Cr111.. 

E:m:11.h rnbstitntirn .a~ al't. 86 

o exercito e arm::i.da: cornpoi·-se-hão pelo 
vo lnnt triado , sem premi 1, e· erh fdla .ies te 
pJlo sort:3io, 1n'c1·hrn111te org,1n i_sado. 
Co n -~orrem, para o p3:;so .1 LIJ. armaua, as 

es~Jl<is n'.lval, apeendit.e.3 marinheiros, e o 
s·)l'teio 1u mn.ri n !ug~m m:ire~1nte . 

o s::>l't Jio auophdo co:n) · sy,lle:11a, nã.o lu 
tluv i la é 0

1 

ide'l l d11 org-.rnis1çio clo3 exer,i· 
to3, m {; é pra~iso ter ~:n ºC:'.l~i ·leraçiio <t _ci vi
li3:i.çã.o -d0 povJ, su t s1tu.tçao ~·eograpl11ca. e 
e ;pi do militar nelle clc3on_vo l vt l o~ a tte_:ito o 
con ;tnle e em rn ncnt J tBr1go tl.J rnvasao do 
solo d;t p:itria., comJ acJnteca ll'.IS nações ela 
Europa, q:11i ha, lon g\1:> S JCLll .-,~, vivem na es
pJclttti va armada, ex c~pç~o d ,~ ln gtat~~ra, de 
cDja cl ll fesa a fc>l'Ç'_ pr~n c i p :tl e a. marrnh.a, e 
adopta parei, nrg:1111 saçao d~ ex.e1~c:ito o volun
tari'.ltlo- 811 ão Co lmn1• as31m pens'.l-co111pe
te11te-general de esL1do maior do exercito_ al-
lcm'b. , . 
·o sor teio, applie:ulo aos ex .H'cilos enrore~J, 

n:ío p1rldr.'t ain h s Jr un i ~aa1e n te esta.lu 1Jo 
e· itrJ 110;, <] te m )lldig 1111'J3 bt'<lÇ03 p'.lr.1 a la-
voar.t it ve l!n Eu:•op1. . ... 

o so:-t iio pó le Ll u· e:n re3ult.v.ló a pri vaçio 
à;; 1•0 \a.çõ;s, e a o')rig 1çlo :10.; q·n 11 \J te., :n 
ap~ i c'.ã.o, q·10de1'e SCJr, ·1:3: 1t-J e gnrludmJn to, 
cl::isen vol viu 1. - Sin to ilis !OrLlar de mu1to3 d1s
tineto; c·1m 1.r;t la.> , qn~ opinam p3lo sorteio, 
como princi pi~_uni:~o. e t ·into t:!ail sinto, por· 
qu '. p1r oco:si:io ela. l" d1s::ius 3J:o, prest:H.1m-
111G su 'S nss1n-1nlur s '.l. urna e:11clllh subst1-
tul iYn, íJU J ot~ repro l11z J e qu e fo i re!j'aitad,1, 
cJusi oriO'inal, co:n voto.> de m.11tos s1gnata-
1·io3 o q·f1 só poria alt1•ibn'.r a - ~GP mal Oll · 
yj;_l.{ a hit Ul'.l, {iO Í.:i O IH J3:111 quasi me UCO:l-
tecau. _ · 

Sim.; toc w a vez <l" Cd L1r,p ,1a inswip ~,ão , 
eles m vo l ve rd as li gJ:l'_t·; co:13ider,içõJ.3 q uc 
nci:n:l CXJ))ll ~ 1 0. 

Sala ~ia3 ses>õ n, 2) tl :i j t !1 Ji ro de 189 1 . -
J11li ·) frot.i , 

A·.ldilrvo 

Cada. voz que a po1)ul>1ção de- ~(U '.t l quel' es~ 
taclo altingfr a 5 .000.000 d3 l111J1t ttlle3, es33 
est tdo di vi<.lir-se-ha. em do:.1.; novos e3tarlos 
fclcleratlo3. 

::::a L1 tlas sassüe3, 29 de j .tn :i1·0 de 18'.J l . 
- .Üluy,le Junior . , 

Di8posiçü3s transitm·ias (Re.lacç1o para. a 
2" discussão) 

Ao ar t. 10 

supprinn-:;e, por nã.::> contct' matoria p111\l
me:1te eonsti tu ~ i orul . 

Sal i Ll ts ses ;õJs, 29 ele ja ieit·o de 1891. 
- Ro3:l JuniJr. 

Ao ar t . 5 · 

SulJ.> lttu;l!n-sJ as p:tla vr-:<s - em negocios 
p~culiues aos estar.los -por esLls outrns-no 
terl'itot'io dos e3t~idos. - . 

S:.ib>titua-33 o § 4' 1do seguinte- Para. 
USSB"' lll'.11' O cumprim;nto rias lei:; dtt Un'.ã.o e 
a ex~cu ç::to Lias sentenç.1s dos tr_ibun :lC~ _fe [3-
raes, 1103 termos em qn3 uma lei especu l r e
gular essa intervenção. 

S da das se3sõ3s, 13 de dezembro ele 1890. 
- Clngas Lobato. 

Sub.> litutivo do Sr. r e;wesx1t.\n te Am
philophio . 

03 tribunaes de appolh1.çio s·3 ã.o <le . org.t
. 5,1ção dos es tados, assim tambom as nomea
Çõe3 do3 seus juízes e sustentJç:iio , lu '.lo de 
ac~ortlo com as lei:;. 

S 1la elas se3SÕ33, 2.9 de janeiro de 1891. 
- Chc\gas Lobato. 

O Sr. Augusto ele Fre itas diz 
que n!'io precis·:i. füzer proflssã.o ele fü, não pt'e
ci m dee l:trar as- i.lé.1s que abraca, porqne 
alist :iu-se nas bandeit\cs frane~une nte feJora.
li.; t,1s de3de o prinn:ro momento que t81re a 
hcmra LIJ dirigi t' a palavrJ. a e3te Co:i
gres3o. 

Foi bl vez a p:tlavra. do úl'arlcr a pri111 ei1\t 
qn e ·se Je·va1itou nes t_e c_oug:re~ ; o º!lJ clef~s :i 
do 1m1j13c to de o!'gan1:> ·çao pd1ciarm~ umcJ 
cornp itiv <J l com o rBg1men da fc:derc1Ç<t0, que 
con tiuuar,\ ·a defender co:n t ofas a> SU'.\3 
forç \S. , 

Antes, p:ll'.:im, d ee:~franbr com es3~nrnguo. 
qnestã.a, obedecendo a natureza espect •t ~ il r:st:i. 
discns3ão, dirá al .~u:nas p.1lavras pr-elurnna
res so1)re a descrilninação das r enrLts. 

o orador não vem ne3te mornen to lev;1ntn,e 
sys te:ms nem diseutil-03, 

Desde o primeiro dia em qne começon a. 
ruJ:cio:1ar est i Congresso, o orador OUY iu 0S 
maiores deba tes a r esp3i to tl:t org .. u;i ;aç);0 
do regímen tiuanc·3iro do p'.l.iz. 

Q_ivin debaterem-se iut tit'-3SSes r.lt 1m:i.<los do 
no~·t e e do sul, Llizendo-s:i es tes ric:1s e a rp1el
les pOJl'es, o qne ó nrn:t menli.'a di ante cl:l s 
ti111nç::i.s qu.i nos deixou o 1\i.; imnn p:tssadr), 
porqurnto, e:n sua opin iãC\, os estados do s11l 
uã.o sio muis ricos que os Lia norte . 

D JpOi3 de a lgumas ob3ervacõ2s de orJem 
ceo u )mica., o orador 1ns3 • a defenLler a -0m'3n 
da que sub3}t'eveu r ..i la.liv.t ao pEtgamento da. 
tlivicla do3 iStados. . 

E' rntis um encaPgor1ue p;sisobre a Uni fo, 
é ve1·rtn•.le , m is si o Congre_ss1 tem o direito 
de .i u l ·~'<lr de to 103 os a~lo > do G~vorno Provi
sorio ,<le tlBcretar as l·"i3 necess,1ria1 p'.lr:t faze
rem face a 1.odo3 oq eornpt'ornissos, bem s; 
po,Je1\\ adiar o qu::i for ad i:i.vo l e croJitar ao 
"'overn o os m:iio3 nee2sDr 'o3 1nru f<1 z ~r ftva 
~ 03S[l. divida , · 

E' sn:i. o~>in i:io quJ inste mo:n .rntJ ni\'.o se 
p::>de ter indu>tria-J qu e srj un nlimenta lns, 
'JUer p}li.ls desp2zas gern.0~ da Uniã:>, rpot· 
pcl.i s p:irlicnlares dos estüdos. 

Tendo sit.!o oombalitl.t e5la i,lót clt) p1ga-
1m:1to rla3 rhiths l1,o3 e.;t:ldos all eg11.nclo-s.! 
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que os d.o nort e vem sobrecal'rega r a Dniiio, l Qu i t' qtw o 0:·1s! 11 0 · s0j .i. .- Livre·; rl1' t'l'flm1d0 
mas o orndor po·Jerh demonstrnr com dad0s livrem3nte no S'.! io d tt J>::l[l:Jli1qfüi, n:'to ml:nit to 
il'l'ecusavois rtne ,tanto, 03 es t;ulo:;; ~l;:i norte qu e o estn·lo q_np·p1 usur.p:tr!li rci t.03 ile pater
c0 mo os do s11l v1rnm ;i r.nsta el a. Umao . mdarle rh-1 f<vmlla. e nHntcr 110 c.1:i1r;to d t 1110-

f' n!:sirntlo a lm tnr do cas1 11l chto cb·il. o cirti cí"e· elemen tos (li"'º' 1·0 1.lt•B' cm vez de 

N.ío a rep1·01.111z, 1111 s chama a al tonçií.;j d0 
C0ngres;;o par.i este as ;uníµto: Acha o o;•;dor 
flll.3' nesta p:: rte o prnjec to con stitucio~al 
labcir.1 e:11 co;11ploL1 co:1fn1.:i.o e rn coh'.lre ncl:l . 
Si o prl\jcc to so fon :.1..t 1rn. tll eorfa .i] o qup.a, 
C•l lll tl l'.1 r cpres3:1L1 o pwo o OJ sc tl.'l ll1 '.m1!Jro ; 
ilerem S3l' prnporei.inao3 ·,·,, p.lp11lar;u:J.l, .o ~11 0 
o So:1:tdo l'Cpt· . ·s ~n ta oa o.;t.1do:; o o m1 :11.ero 
LlG scna:·!o1•os Ü:H G rnt' ig;ua 1, n~o cl twe torm.\l' 
os,1,J ir r. it os ign1es dóJ cstado3 dopet~tl c nto::; u-i 
voto dm: i gn ~11 chs ·p :ipn laçü ~S o rtJe -ver,sa.-

01·11cl o1· não concorda cJm f1, emenda qao 
p~ ssou 1111 p1·imeit«1 di ::c ns i~ o , porque entc11de 
rpw , adm it tit' a lil:o:·c!Gde do prcceclenci:i no 
t\1samonto civil pel::J ctsamcnto l'J ligioso de 
qua lquer culto ô s:1er ilk:ll' a familia na stu 
haso e om pro1'[1. do qu e ava11ç:1, cita o qu e S3 
1wssou tHI Belgic.i no comct}J deste ~ecu lo a, 
resptJ ilo dcss1 liberdade qnci concridi d:t mais 
tle um11 \'c~., toYc esstt l iiJcrclnde do sei· c1ssa•la 
pelos maus effeitos-quc JWOLluzia. 

Ora, si isso se d.'1 em outros ll.lizes , diz o 
orador, com maioria de razão tlar-se-lta no 
Brnzilque,é um pa izessencia lmente ca lholico 
em que o clero domina pela sua palavra. 

Em soguiifa o orador passa a tr,itar ela. Ol'
g·ani s~c;:fto juclicinria, e depois de expapder 
largas considerDções a respeito impugnando 
a omencb apresentacla, pelo Sr. representante 
Amph lliphio, conclue dizendo qne o exemplo 
do nobl'd represootantc r.le S. Paulo qne na 
ses3:'io da vesp3ra. declarou qne não se servirht 
ele nariz de cém para conclui!' o ~eu dlscm·so, 
o ora,dor t11mbem não se servirit, mas como é 
a qltirna ve.z qne f11lla no Coogresso Consti
tuio te Brazileiro dirá qno fez na medida de 
suas forças tudo quanto llte foi no3sivol para 
sa, l VUl' o principio federalista. ~ 

O §r. Santos Pereira nilo en
t :·ará em clivag11çõe3 a respeito clas·ditrerente3 
questões que se prendem ao assumpto que ora 
se discutr, tomaril apenas o tem po necess!1riu 
para cumpri!' um dever que f1, si se impoz de 

"defend er irléas e crcnç1s, embora n:io e3tejam 
ele accordo com a, grande m::tioria elo Con
,g·rcsso, toJavia·deve com a convicção e fcao
clue:m com que sabe exprimir-se, defender os 
e ire i to.:; ela clns:;e a que está ligado por todos 

. os la,ç0s e pelas crenças. 
Entende do seu ctwer · declarar que por 

larg-03 a,nnos esteve unido ao p.'.lr ticlo concer
vn,d0r, mas depois entendeu qne de via abm
ça.r-sc il ba.n::leim federalis tn, accei tando 03 
seu3 principias ate as nltimas cons3que11-
cins . 

Ntí,o a'lm'tte alJ.;olut:1men te quo se procure 
ct'oar entrnve:; n qna,lrtuer cla,3 manifõstnções 
do 1wincip!o foJeral, 

F0rl emli st1t co;n'.) é, o Ol'ilclot' cle:;eja. que 
c;1da. e~t::vJo n11ntenlt;1 a, s~rn autonomia, n.ss im 
eQmo ilo;o,i:t q1D ni1o se crie cmb.u'n ço de 
r ~s pxi ? nlgLt!ll:t ao rlcsonvol vimsnto mo1•;1 l e 
m;-ttern l rl os ml'Jsmos e:; t::l!Jos, 

.\ :l..J p6 h n.clmitti l• q:ie to:mndo -se como 
h~sc ti:\ Republica a lib'.lrclade pl ena em to.hs 
ns 0111s ·nnnifc.:; taçõas, se qneira t<imbem ost t 

bolcc<Jt' em relaç:'ío ao3 est:iclos a. cp ll'c t:1çfto 
r elHt iva a.o cnl lo quan rlo queira admitlir este 
ou aquelle. 

Dep'Jis Llcs l<B consiLlerar;õc:; o orador di ;: 
qu t', ·quanto iL QL13Stiío financeit'il , não so 
n list1rh norn em um nam cm outl'o lado, mas 
com a l'1·1wqneza q1wJlle é peculiar, dirit que 
niio ach11 solnçiio po2sil'el a. não sei' o patrio
·1;s;110 quer do g·ovemo gorai, qn or do governo 
elo!'( est;Vlo3 p'.1ra estes casos . 
· Querer que a Unilo dê toJa a !'or~n. _nos 

es t~ dos,qaerer qne os es tados doem toda a for
r<i. ú. Utliii,o é e.>l:\bclecnr um circu lo vicioso tio 
CJIW l rcsn Jtw;\ a ceJ tmli sa.ção oa '.) d11.mwm -
l1 1·amon to, 

Voto:1 conlt'<\ a pmude mol'to cco:1tinn ar u 
a. ," 11sten L\ r a emenJ:1 ne3 ta disc:13s;fo , p:n·: 
qnanlo el 1:1 faz des'.1.pJ rocer uma rnancln do :; 
ll 03scs nn !irto.:; corl igos . 

Qunnto ,i:o conte'uclo do ;wt. 0. 0 eonfos:n 
qnc não ~ '.1bo o qne, vonh11 set' ensino leigo;. o 
'ornclor é membro ele nma c.wpor,1çil:o scien-
1irtca, e:\ membro elo nrngisterio, t\ rne;lico, 
portanto, é nmis inclinado ao m:ll-e1·i ::tli.smo 
do qne ao espid t1alismo, nus n fo fülla como 
1n·ofess01; , mi.o falla como crento el e uma r e
ligião, t'ctl la como legisl 1 dor: o C0 3i no lei g·o 
a)1sol nt'.tmente não se p0cle cla1'. Já elisse ~e 
r erntc que como fed eralista. irá ás ultinns 
consr.quenci3s, · só a,dmitte, portan to . qn ~: o 
e$lado po:>s:i. int'3n' ir onrlo o cidíl.d lo não possa 
chngar. 

some:lto3 là2 11 :i ila.ntos de patrioti :;mo o de ge-
11e1·o::: id u l·J , 

Em rola çoiio n9 Llir2il o d:J :1 snci:<ç\o, não a<.l
rnitte tamiJem rl'w a ig1·c., j-.1 s~ p :rada do os L1-
do, e~ lo t011htt dil'c :l o de: iiitJn ir n:i. eco nomia 
das conrlssü,3:3 1·eligi o.>ns . r;,fo ,qtHl' q:i'o firp10 . 
ll:l. constilui~ilo c~to IJOl' i":fo imldcvu l, e.;~:} 
absolnb e V/:J tutitct l Ji Llo milo m:i:ta, i-t11 e cm 
clign Q. de íl;;urc\l' n:i m:);1archia, p ~i's e:> la, 
tinha o padroado. 

O Sn.. AL>JEID.\ BAtW.ETo reí111 er o adi:t
men to dtl. discussão, 

Ü8poi:; (\3 onlms considü.t't1çüe8; o orador 
rot'et'<3-se ao i·e;; ta lJo lecimon to th p;•ecelenci:L 
tio c:1sanunto civil. ''º religioso , Etitemlc o 
ot•a<lot' riu -~ o ca51mpnto cil"i l em 11a,1_h pre_
j nd!c to c1 tho! i0. · 

Si os nubentes ;fio catl10t:cod, S'.1.hindo tb. 
casa cio juiz, v'i'b p:m1 a igt'eja . 

YozEs - Niio lw, nn1fün'o. p'ede o orutlor ao Co11g1:es··o que so com.pe · 
O SR. P1u~ 1DP.'í1' P. - A l'•.i lrH,:lo \'<31'i ik;i.1·:\ netee do alcance 1fosti nn Ji ,[;1, re;; tabelee,, rHl o 

si l!'.1 nnmern. _ a dispo:; 'ç:io CJLIG torna obrign torio o" e.'\ >a-
mento civ il antes do r e: i8" io:n . · 

os~. Piu:~ rnENTS - Votu-r.<rn '.l. ftVül' ilo ' . ' ' , 
recmerime:ito 85 0 conlt''' 4 l. · · Te :·rnin1 o m·atlor, elnmando a nHençfo dü 

Congresso pai:a, o ponto do 1)1·ojecto rcinlirn· 
Portant:i não lrn, numero ; e c.JnliniL1 a tli .'J - :10 arbi tran1 en to; e clepois ele algama,s co~Bi· 

cuss1io. dcrnções, cli7, que niio pode concordar <:'om o 
Tem a p.11\vra o St>. Ej):t.tciJ . arliitrnmento obrigato1 io, porque en ternle 

que el le se ri 1 . em c_~rtçn casos um acto tle 
O _ Sr. Epitacio Pessoa diz que:· pusilbnim'.üade e covarJh. 

o Congresso eleve compl'ehenclcl' a má posi
ção em q:rn se acha coUocado depois eh _vo
tação para o encerramento da discnssão, 
quando parte.üo Congres30 se suppüe bnt :n
temente esclarecid a so'.)ro os assnmptos cm 
cleb<J.te. Ach<J. qn e vir à tl'ibuna ·é unia. duphl 
ous1dia u;1 s ~rn pa,rtc pol' sua incornpe tenci<1 e 
pelo cansaç) dos illustres repros3ntantcs; 
entretanto ' .iulga,-se no cumpl'ih1ento de um 
cle.vet' que lhe dá bastante coragerri pira ex
pandir algL1mas consiiJemçõ3s , 

Lembra o Ol'i1dor que por oecrí>ião da, pri-_ 
mei ra di~cussão do 1m1ject0 de Çonsti tuição, 
teve a honra, de apresentar ::tlgum::is emendas 
que deixou <lo .i u3tiíl<3a l- as, jit p3los enccrra
meo t03 succes:;i vo> cbs di~cussõ3s, já par.:t 115:'.l 
de.;vinr a nttençi't::i elo C:Yngt'eS3o, de oratlore-; 
ma,;s competente:;. 

Entl'a.ndo o or.:tlor rn 01\ lem de su1s 
omemlas, refere- s9 e;n pl'imei1\) logiw ;\ na
tni'i"tlis1 çiio o diz q:rn 01 Governo Pro visorio 
c:n novo:nbt'J rl e lSSJ, mt11r,\.lnnnto domi
n;do .p::it' nrn pe!1si.ménto de co:1lritl.ern is1ç1í.o 
o cb;rnto tL1 i:i .l i-ffel'enç:i. :'l;i, p:ip 11 i:1çi10 oslran
geii:.i tl11to a qu t~ 1fa elo sy .-;tr, 1m1 monarchico, 
fez baixa r nm rl ccr·e to c111ceJe;1:!0 a 11 1ciona
litlade lm1zil )ir;t a toJes 03 estrangelt·o3 q11n 
·aqni se acki vam pJ t' o::ic:1 ;i~"io da rc\•o lnçil'.), 
e imp.rnd.-, órtn ulles rinc q·1iz;333om cJn.;ervar 
a stn nacinrM li la:lo 11 o'wig~çlo tlc f'a wre m 

_unu tlec lal' .. çi.:.1 neste son!i do e !0•11br.1 o 
or.H.~O t' \Jn ; cst:t n1 cs:111. llisr))siçã.0 uch .t .. Ee 
co:Jsign \tl. t 11:) p1'0jc2lo de Co:1stiL1 içt.o. 

Entende q110 º' ~n tm·c» dD :1roj0Jlo ln hernm 
aq:wlla iLleia 11 1 anliga consli tai;;'io m:rn:i. r·
cllici; cJ:il a ciiíl'erenÇtr[\iG e; t i, n:i.:J i'11 1rn lln 
co111lir;ü:'s a qncm q11iz3SS) 1111nt.1t' a · s:lt nrt
ciona li:fa •le. J•;,; [fl, disposição do \Wl\i ;do nilo 
1 he p::t 1'eJo muito correc t'1. s .) ~Jl'.3 el Li. o 01\1-
do l' fo11 !al'gas co:1sd~p çõ.;s e CJnc! no'-d izcn .!o 
que rleye sei· r,iforrnu hi, n p1·os311ta wfo pa t',1 
es~3 fim unn e:inmLl. 

Co:1ti :iu::i ntlL\ rofere -~e o 01•.tdoi a ou tt'a 
ornemh q11e ~ lil'CSentou, rclntirnrnonle ús 1 :is 
do mlo mor l:1. 

O pro.i ecti\ di1. o 01·.1.J .H', rn20:1!t Jc.1u a !i
bm·Ja:le clJ t,1 J' in:.livi lno o r!J to la co ·1f13 -
slo rcl igins . '. _, i.1~·of'cs:s:t ecrn li\rro:11ento 0 seu 
cnltn, px lond .1 :1;:;08:a1•- so [)11'!. e3te nm o p ~s 
sui1:_ bem; snj Jilou, porárn, cst•!l bens ao:; li
mite> i:l1posto·; pJl:ls loi.i ele nüo nnl'ta. 

Depo!s dtl li.lguns ã1•g ume11t ;s aprJscntado3 
p:1lo or.1do1· c :inlt'~ csl~t c~isp os ii;ão do pl'Oj ooto, 
onlcnde qnc a l1m1tnçwn111posta não é razo1-
vcl e a tú ~rnpor·b um::i, cqn ll'.tdicçfo ,com a. li
berdade qtie se qui z o se deve co:1ceder . 

Pa5s u1clo o 01•11!.lol' a 0:1tro p:into do proje
cto, ,di~ que, UJ. 1 ª discu ;sl o, :i:H·es3utou e jus
tificou uma emcmL\ que se rcfõria ;\ igu11,l
cl nle das r•~ prc.>e nt açõo}s dos e:i ta•Jo3, · 

O Sr. Zn.n1a, tambem s11be que a, nnç:ão 
tem ancia de enlr:J.r na, legali.lade e ninguem 
mnis cio qn 3 o orador eles9j <t concorrer pa.m que 
ost:1 aspir;1 çã.o se · realise, si bem ~u3 receie 
m1i"to que esta ent1wh na, leg,iliJ:1ds não sej 1 
mais tlo que uma, nov;1 cle:li l I usão p:w:i. os 1:crJ~t
dei ros 11migos -eh pat:'ia,. parqne está c0twe11-
cido ele que a Q,m;tituiçJ:o que se Y;le .YOt>ll' 
ha-de ser sori::tmente violach por a1uelles que 

.estão de posse rlo poJer publico. 
O or.1clo1· tlmb::im ma n'.10 ~1 0:110n1lás ~ Con.

stitui :,<10 . füto · é . que tenha a pre te:1çfio de, 
com o se11 concurso, melhor,w o r1113 csti feito. 
!\Ias é que DJU:l á.> veze3 escolhe 03 m::iis 
hnmilde3 e os 1mi3 obscuros p'.l ra a re;:ilis1ç io 
dos seu:; desig nio3, e tanto é isto v i: rdade, di1. · 
·o o!'ador, riue aincLI 1.rn. l' tliscuss1o, como nó·;, · 
03 o'.iscn ros e hn miLle3, os vio torio3::is. diJi
vomo3 d1us me•Jidss ele snm :11·\ . im portun~b: 
a res tricção do pl'.lzo pr·asidenci.d e ·a eleiçii:o 
dit'<?Ct 1 pa1·a prcsid ~ntc da re,lublic:i-. 

O Ol'::lLlo1; Jiüo traL1r;\ de 1.lLias qneslií :Js c0n
:;ilci';1cb s C)l110 as mais importantes : a. r11nst(io 
de descriminaçiio do re nclns prt1'.1. 03 estados 
se co:1sti tuirem e o~Q·anis~çi o do p·odet' jndi-
ci :rio .- ~ 

Q 1~n to it 1b ·;~~i111i n i(tJ :ld rcn l.i ~ , sti t.e;n 
11:11 pccldo f1, lüzer 110; sem colleg-;1s, é "qne 
nr 1•an :e:!1 um moLrs viocn li p.i ra os ostado3 
r1t-5 qnc clt ::i,~·u ::u1 mcl11 .Jt'CS tompJs . 

Qita.nto it riu lstiío j:l'"ii:hri •. devo di zer quo 
n!io tc. rn eo:rqi,3 tencict pw~ r e:; po:1Jor :'t ·cyitic"1 
fo ita n 1 proj G~tn conf' ·cei::i11a.d.J pol o S:· . . Am
phil op!1i o. o q:n t ·JVLl ft ll o:ir.i rh1 nssig n:\I.; 
poró:11 nii.o tc:n o_ v.Llo :• C]ll'J so l!1e altr·ib1u~; 
p Dl'<flW clb so limit-i.· á> ci1·0:1m.; t·1ncia; ncc3S
s:i ri,1s e niio ao _sy~tomrr p:',1pri 1111311 te, 1wo:1 nc 
o sys ti:1n CJ<1'Lit'3 '1p ;:ns 0.n m:1ntor a uni
chtle j11 '1 i~laJ'h, 

o Oi'.ldOl' ll13.'.1dOJ :i l11} )'.1. :i.l g :i111s 0:11) /1 Lls 
110 nr- t. . 30 0:11 ci:1sn 11 ,; n ~ i ;1 ·cb cl i$posto no 
:1.r t. 18 . 

O 01\tdor te:n di lo m;1ib1s v.Jzc.:; que tom 
:i.n·hdo cJ:110 Dir·g-ene.:; a nl ig.1, de lnz 1n . :n~..:1 
á procu;'a d:J SJa,i collogas 11·:1·n. r1110 .lhe exp! i
q11c :n q:w.! e va !icage:11 d;J vt~e-p ~'.:s1den t e da 
l ~ op a1Jl 1 ca ser o pfüsid,)cJtc cb Sen:tdo, . 

Q1i eren1 o3 se is colleg·.1s s1boc a, re3 po3la 
que l!n t.:ic :n d :do f Diz•Jm-llte, isto e copL11lo 
- Lh Co:i:;t itc1içã·) Llo; Esttldo:s- Un itl0s , 
Üi',1, nã·.) s 1bJ por rr;10 r .< zão so h'.1 ele nnnrl•ll' 

o vi c.>-pl'J3icbnto cll Repnblic:t,rp J 6 membro 
üo pode .- exoc;,1tivo, prJ :ifo• a s:ir;ii.o dü s~-
1nc!o íJ ll~ é u:n r ,imo tlo px ler le;·i ;b tiva? 

V,\O p :tSSll' i 2 1 p~U't e do SCJ tli S·J~; l'30. 
-Diz q11e ·h·1 no nrt_ 30 uma di~p:i ; i ç'io ~ :n 

determina. que o Semvb S') 1'·3llO\'C '1e trc.'3 e11 
ll'C ;' an1103 pelo to:'çJ. 



/ 

~t)tondc qne ·en-Í v0z Jillo, o Sena·lo dcvc l Qu1n·~Ío so cx;tlg1;tm os SJl'vi:))3 do ge.:i.n1e 
sat•. re:i ::J\r,:dJ i:i-tegi·.almci1to de sei.~ 0111 se'.8 patriJb qu0 dascamb·Jlt plt\~ o tu;n:1!0, e Le:n 
ntino:>·. · . ass!m 03 ,u g.,cJla lV!Hitar, àl viela-se o pafrio: 

Em 3Jg·üiLt p:i.;3::1, a an.ll.)'3at'O act. 32rpe tismo dH]U3lles que impL111Lir.nn o reg·imen 
cot)fere ;i· prcsi-lenci \ .d 1 SH'.ldo ao peesi- actu_al 1:0 DD3~'.l p11z,co:no S9 lia de .de3conlrne3r 
dente do Trilm:ial l."c !ét'.tl quando aquelle 03 serv1ç.is daquelle.s que, no.s d~'.ls arnargu
fun-.?cio:iw co:no trihu na!. ' 1·aclo3 da p::ttr1a., c~lloc:\ram -se a. fr~nt~ de 

. Pergti:1la si o Sen 1clo brazileit'o será tão 
inqnpn rpe niiü pJsn dil'ig-ii' tt ses.ã1 qu; 
constitui Ja em tribllJ ti, t 0J1 ne:;assi Lule elo 
j:i 1gae o> crinns de re;pJ:1nbilidado? 

.. Lewlo o art. 33 pele que sej t elimi:rn.<la a 
p'.da.vr.1. priv .t!iv :irnJ,ite. 

-' PoclJ- Limbcm ao Congr0 SJ CJ'B s·1p;·ima i;,s 

p~laHcis ipso fcicto , ~u0 niio po ·lem éab3r na 
·cot1stih1ição q:.w elevo s ~l' cs~l'ipl :t cm ling1n· 
vei'noculn. · 

A nalysa e:11 s~guiJa o § 3" do 'art . 5J . 
.. .Tustific<t uma e11e:111:1 q:1e apres111ta ·ao 

§ 2° do art. 4°, pela 011 tl o pra3ilLlnte eh Re
public'a faz a sua amrmação per:uite o Con
gres30, quando este quiwr ouvil·o . 

seus carr.nra:Lls, que sôub9t'llm re~nvuu.ltcae 
os d ire: tJs Lh -Naçlo '/ Co:no se ln de des~o
nl10c2r 03 servi1,~1; do almir-ttlte illustre que 
sicibe co i luzi;· a ' s·~;t classe p~U\1. Qpoiar esse 
movimento S'.1g'i'.<do em pml d.t Republic1 ? 

Depois de füito o S'lu prJtesto, o 01·a: lor 
entr_t 111 :i.n1frse dn, Co:isl.ituiçio. 

Di1, rpe -o projectJ de Coustituiçiío que se 
di-;cu to póilo ser e!1cando deba.ixo cl:3 do:is 

. po:itos eh vista--o republinno e o fcJdeml. 
D;ib .iü do p::nto ele viJta rapLl'Jlica1h1, s'io 

m1.1itas a1 nnterias que cl,ev~m prender e tem 
·prendido a atteuçií'1 dos illu.; tres ·congros-
sisLls que o teem precedi lo 11'1 tribuna. . 

A3 m::iis impo1·tantes p1ra. o or.1clut' são as 
1.Lt eleiçfüY do primsiro magistrarb d:t 1ução e 
to la ::i, materLt q·rn S3 inscrevo sob o titulo de 
d.Jclaraç"íó ele dirnitos . . 

Sobt•e a orgauisaçii.o do poder exe.~utivo, o Deb iixo do ponto ele vi;ta fücleral, <liz qu8 
Ot\ldoe envia á m··sa varins emendas, pJrqne aq rnagn:ts f[lw3tões, no. se~ mo:lo de ver, 
vê qne o CongPasso e>tá org•rnis'tnclo um1 são a que3ti.i.o dn, orgams·ç;io elos ~süvla3 e 
l'epubticJ, nãc1 1lemJcrali;1 , ni is autoct',ltic1, dos m:rnicipios, n. tltri li hi.le 1Ja mq.g13tl'atura 
entre,g;rni.lo tolos os podel'os ao presid'lote d<t e conse:iuente di vers!d 1d.e d,3 Jogish1ção, e a 
repu~·1lioJ , com ro3pons1l1ilirlade ill u3oi·ia, ques tão d:i, discrimi,naoão de rondas. 
imp_o3s!vcl d•3 se tor1m' effectiva. Quanto a eleiçií.o ·cio prJsidente dn. Repu-

Em nome do partido cithol'co D oradot' l.Jlba, o orndor opina polo sy3lema do pro
:Jg't'<'lclece nos po3ili vistas e comi istns 03 pr-in- jecb lh Constitui(io, por j Lt lgür que o Con
cipios do jus! iç t que tem estabelecido co11 rc- 'g r ;sso tem co:11p3tencia bastante p~ra fuel-a. 
];1çil.o il ·liberdaclo e.,piritual. Votfl. co!n-J !'cpn'ilica:w contm toda excep-
. ·Trnta ta.moem dü legislaçfo s 1bi·e lJGlls de Çfo odiisi em rala ção ao3 clerigos e princi
miio-mortJ. p<tlrnen tt3 t1Gp'1iS d~t sep~u\1.ção ela igrnj '' do 

estado. . 
. P.1ssa a occnp:w-3e elo dit•.:ito de voto ús p,rnsa quo cad:t u:n dcJstr:s polcres d ove 

m~1Jhel'es, defonrlen•lo <t emenda quJ nes >e ter a nnis completa !ibe1'chtde·cle acçiio· 
s':l:HUo foi n pre~e:1LuJn . ' Conf!'ontamlu o omdot' a emeJJcl<t :i.pl'e-

Passetndo i 11 ltima ptrtú Llo sen discur;;o, sen lalla no Co:1gr~.sso polo ;Ilustre depntádo 
&xplica anltituJe que tem guarrLldo desd~ que Sr. Serz•3•1ello, com a disposição da Constitui
se proclnmon a l{.cpub! ic::L e diz qnJ si for çffo, nota um vercLt',leirn au tagouismo . Vota, 
1m~cisa ir· pw,1, a riu pcJi1' a l' J.Slt'llt'::tçiii d<t poli, c::mtra o artigo qne restringe o direito 
c!ymuasti.t IJ~·agri.11 tiJ.1· 1, ·irú., poqn3 ncim" tlo das coi·p::n•açõ JS do · mão morta ; . vota e vo · 
tudo c.stit a s1n pül'ia . tal':i. 11:ua que se mn.nlenlt t o rtl't1go do pro-

v,1c. tambe:íi fazer um 'tlOueo de historL\. jo ~to em que se lliz· quo a Repnblic1 só recJ
nli ec) o cas imento· qivil, precefa ou nffo o 

A 11istori.1 diró, nm dia, quando o tempo e :s1mento religioso. Si o clero catholico faz 
p 1'5s ' l' so'.:irc as p~ i;-.:õ~3 elo mom; nto', q113 o propag.rnda con trn a instituiç:Io Llo casamento 
crearlor llo elemenb re1·oluci0Dat'io fo i Dcn- civil, combata.-s3 ass;t propa.ga1da com uma 
.i 01miu Const 1nt; que quem foz a pt'otngantla propag·,mrh maior, 1ms n-lo se estabeleça 
fui a nncillade elas c3colas milita1·es levada. essa. r es teicç:J.'l odiosa e aute-liber:1l. ._ 
poI' aquelle louc:i sublime; r1uo a p::ttri.1. ni\o Jit, clis>c qi.le, quanto '1.0 ponto ele vistn. fe
pofot SAt' feliz senão sob <t ·fàr1111 rnpubli- t.leraI; as queslõ2s ·pt'incip:ie> eram tl'es: a 
c:lll:l.. 01'1pnis1çiio dos esla'.los e mn :1icipio>, <t clu:i.-

1>orta11to, o pr:nBi<o factor fo ! 13enj1mi11 lida.de da magistl'atura, e a questiio r1ue o 
·constant, o segundo a mocid::vle ebs escolas o 01'acLll' c'.nnn pt·imordial p1r:i, ell 3, d,, dis-
o terceiro o general Floriano P0ixo:o. cria1i1nç:í.o cl:is rondas. 

· · ' · Q:rnnto à o;'g.1c1isação J0s e.>ta·los e muni-
0 or.ulor. levou t]Lrn~i um anno a clef8:l'le1· cipios , esb c!J' p3rfüito ac~ol'Clo com 0 que 

n is· ccbmn;is d~ seu jornal o g'i3ncmt- . Deo- li.li vofado .om [Jl'iFn 3il'a dtscassão, supprin~in-
t!o1:0, altribu!n.do só ao.> minist1·03 os crimes e l' 1 

_, f ' lt · tt 'J · clo -s:3 a.cpli llo que f01· l tspensa\'e . .. _ 
'.'- as c:imrna 1 :t'l . . Qu'.l.nto ft daalicbcl.o tia m::t '.j i ;trJ.tura, uao 

1 
1. 

·· cheg,on no R.io do .!a.:10iro co:n 1ún:t moçi.to 1 s •ri <t f,;cler.1!i:>t " si rp1 ize33e o contt•ario do 
es ~ripta ran in vestit· o g·enern 1 D :o.loro rlc sy3tenn 1h Ll Luli.l.lde. Sobra e~t ·J po!lto o 
lo los os. po: let•.;.s dJ pr s .. :l311t·1 11.i. Rop:1 1:lica, 01\1clo1· si edGn.iJe, co;1cluindo pala Llivi;Jrsi
e 'pelo· L~1npo rl'1e a Co Htituiç:i·J design~;:>l'l . 1 tl~dJ <tl,) do 10gi.;lnçlo c:mio · conscqnen.cia 

O. orador era um homem de IJo:L r0, mn ' 1ntnral. \DLt v.1t•1c J.tcLJ de costnmos e vd1 
dcpo:s que a']ui ch9gou tem reconheciclo q>.10 indnstl'ial dJ> c·;ütLl.J3 . 
o·prinéip:tl r0spons:lv0l do3 ee1·0 ~; 1.b Governo Pii.ra o' or.dol',::t q:1e31iio eJsencial é <t ques-
P1'ovisorfo é o marechal Deodoro . ti.to tb de:;Griminação ll::i.s r end;.1 :;, pol'que não 

E pt'C'Í3a dizer qu a não 83 julgari<t Llign::i comQrehen'.le o meio t•epnblicanismo, nem 
Lla si e do povo J;lahinno que 0 elegeu, :;i es- hmbem o melo fdtler,1lismo; tudo quanto 
c:·e:rpsse 0 nom 1 rlo general Do0tlorJ p'n·.i ro~· possil:ilitl tLle de intervir a União nos ne· 
-prns1dente da Republbi. g.icios p '011!1i<u·io3 dos estados o orador não 

__ t , -- pó.le ac~3itH' de mx lo nlgum. 
'Referindo-se ao que publicou nm jomal da 

nun.hti, diz que, 0 que .leu alli, coocorreu O p1•Jje :!to da Con.stitnição b<iralha o di1•.ei to 
nincl.t para fil'mnr em seu <:S~·irito · que iião cfo ft;;calis~çio no nrt 12 comp~rctdo corri o 
tem o-direito de dar 0 seu voto ao maruclwl 7· ; o assim b.m1l!n o systema de descrimi
rico :loro . · n~çi:o c\Js re:1chts, produ1, o desequilíbrio cios 

F<lZ ainda a.lgnma s .cons'cl2raço 33 com a, orçamentos clo3 estailo1, consagra o mssmo 
f]lU\es termina o so u d'scurso. c2 n tt•al ismo que hav\t no imperio com ::i. com

poten ' i::\, acL11nula~iV.1 çlo al't. 12 . 
O §1.·. Nascin1ento, subinJo p3la 

primei!\t v ·z á tf'i:rnn :.1, 'é ob: ig,v!o " fawr , 
11 :n:1 rei1·in .tic :ç5o de j11stos mcrec'mentos 
p~ 1 a o .. áctu:tl cl1et'·J do Governo t>rov:sorio, 
c·1jos serviços· immorredourcis pare:;·e cle3 :o
nheçer o illustrc represc11taot3 que o pre-
çedeq Pa tt'ibupu, · 

Oo:n lflte o·í argllmen tos o fforecidos em fa
VOt' Lb proje ~ t) eh C0nstituiçã.o sobre esh 
materin, mostr:111 lo ·qua a União fica cem 
nHl'gem sumciente para fazel' face aos seu.s 
encargos e com pro.miss.m. 

O orador concluJ; pe.dinclo aos seus co' lo
~l1$ qqe fÇt9an1 qma, repnl)lica verdadéiN,urna 

31.3 . 

rapuiJtica. fü ,Jer.1 1, se:n r.estricçõas oclio3aq,sem 
pt'evi!Bgios , uma repulJ!.ica d~ igualdade, li·
berclade e fra:tern ida l B. · 

Fi~a a. lfücussão adiada pela hora.. 

Veem à mesa as següintês . 
D3claraç Jes .. tli voto 

l."aço i<~inha a emenh Ll•1 Sr. A. Sto';k!et' il 
ou t1·os l'Jlati vamente ao lli:;ta.mento eleito!'al 
e á .. elei<;ão d8 deputa'.lo~ e. seúaclol'C3, -
França Ccu·vallw . . . 

F<.tÇJ meu o sagninte adclili vo ao art. 3° elo 
Sl'. Baptista ela l\Iotta, e outrns~ cleven ·10, 
11oré.n, a navegaçlo ~l J cab:itagem ser .fe ita 
por n:wios nacio1ne3 . 

Sa.la das s2ssões, 20 de janei1•0 ele 19) 1. -
França Carvalho . . 

O S1t . PHE.>lDll:Nn' desi3·oa p.ira, anrnnll'.i a 
so3·ui11te ol'c!Jm do cli~i: 

Co ntl n!rn ção ela 2• discus31:J do p1·ojecto c!e 
Constituição. 

Leva:ita-se a sessiio ;'ts 4 I /Z lto1..:1s. da 
ta rele·. 

ERRATAS 

Por t erem sabido com algumas in:orr.ic
çõ3s,reprofozimos as ementhts do3 Sl's. '.)erne
trio Rib0irJ, Antão eh F,lrLt e B.trbo>a Linu. 

Ao art. G' elo projecto 

Substitua-se pelo. s Jguinte : 
E' 1ia C)mpeteu;ia e:c!usiv,t chi Unllo tle~ 

crelar : 
1 ; 0 O'rni tM de ontl'.kla, S'.t!iitl:\. e estvl.1 de 

navio.i, sondo livt'e o comnrnrcio dJ costea-. 
gJm ús merc1dorias na.cionaes, \Jem com 1 ús 
cstr.rngeims q1n j i~ tenhm pa.g@ imposto de 
importnçi.i.o ; 

2.0 Taxas ele sello e:n docu:nento.i de cJ.
r::icter fode1'a l ; 

3.° Contribuiçõ3S po3l«c3 G te!Pgr<iplti ' :J.'i ele 
caracter f'e ~leral ; · 

4.° C1'eJç1.o e m::i,nutenção ele aHaml,was 
ou imtituição elo sy3tema fls c.11 que mellt '.) t' 
substitua o ndurmeiro ; 

1 ~' ainda da competencht Lht Uniã'J : 
5.0 ·oe(;retar impostos S)l)l'e a imp'.ll' t:.\1)i\Ó 

de proce:leacia osli',ingJieJ, ; 1 

G.• ResolvJr so1Jre a in .s tituiçib cl0 b111 ;0; 
emis>Orcs, cessan:lo todo ·o regi·11en tle pl'i\'i
lcgios. 

P.\Í>clg"l'apho uni c0 . As lei.:;, a~to.3 o sen 
tonça3 Llis autpl'ida les th Uuiii'J execui'.t1'
se-h:io, cm tojo o .P:tiz, p'Jt' funccirnario> fe- · 
dcra 1~s. ~ 

,Ao art. 8° clq prój.~cto 

SabsliLuJ.-Se pelo S3g·uin te : 
E' lLt ·co:i1p e te:d~t e"c\u ·;iva do:; cs l ~do~ : 

1.0 Decretw imp 33los sobt' .:l a expoi·t:lç'i,1 
tlo m Jl'..;atlori'.ls '[l1 8 n'b sej'.trn ele o:t Lt'J3 _o~
taclos ; 

2. 0 D.:i~1·.:iLw imp ::dos SJbt•e a pl'opeiechclc~ . 
t irri torhl, sobre ll trnnsmis>'i.o ele propl'ie
ehde e sobre iudustt'iils, pro ftssõe> \J predio3' ; 

3. 0 Atit1risw a fo:vhição do-; bancos de 
cra:lito real, exctu\do io'lo o privilggio; 

4. 0 hstit ~lit• t ins de S)lto em eh~Tnmtos 
de e tro~teD pJcu:.i1e ao os,t tÜo; · 

5. 0 E~tabele(l3 !' cJ:1tl'i'rniç:JJ3 p::>3tae.:; ·e te.., 
legr~t pltic .t.s d'.3 c wactcr p )culiar ao osta'.lo. 

§ 1 .º Só e l icilo :t n n c~t ido fribntat' a. im
po ·taçiíJ rts mG:•ca lo ri is O$tr.t113·ai ns r1:1n,:do 
de3tiP.ad•lS a co:1su :n1 no S JL\ k t•ritor'io. 

§ 2.0 .E' 'krnta lle imp'.Jstos no estarlo p:it' 
on· le se cxp.)l't tl' a p~.:i.lú~}'í..::> d J3 outr.B cs-
bd~. . 

E' aind.~ d,t CJ:np3tencLt. Llos esLdos: · 
6 ° DJ&lrebr qlulquer impo3to que n1o cs-· 

tej" co :np ~·ahenfülo u1s attribuições exclu • 
sivas cJufericlas á Uni(i,J e que ntiJ soja con
trario as disposições da Const\tuiçãq, 
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Dl.3CURS) PROFERJD") NA SESSÍ\0 DE 
Q DE J .1NEIRO DE 18 ·1. 

O Sr. Dcmetri.o Rib e iro -
Srs. do Congresso; não jJl':JSU illÍ t tl'r llr"•je 
o~.::asii'io rle t' . .tlbr; n5.o esp2rava ter opportu-
11 id::d e ele clbcutir ugom um:t das p11·tes da 
Cri nstitui ·"rw, qLte este C0ngTesso Jeve votar e 
está olabo:·twilo ou 03t11Llamlo. 

~Ias esta "circumstancia, que, sam clL1vidtt 
al o·uma, ,-ao torn 1r rimis obS3Ul"tL a minh:i, 
plfi·as~ , ·mais difficil a expres::ião de me:.i pen
s:\men to, estou c3r to, não ser~ motivo p:i.r.t 
que eu não tenha lingu~gern a mais franca,.[], 
mais si:icera , tt nHu::l rntlependento e D, mais 
precis.i . . 

So n·horns, represen tctmos aqm um p)del' 
publico, ou antes, o- Congresso devera S9r 
considermlo o verdadfl iro podei' 1Jublico, em 
í'a·~::i da, logica do p: op.'io Governo Provi 
sorio . 

Ei ·; o que me ser;\, fücil demon3trar, si me 
p'.) t'mittil'ern uma referenci;t retrospectiva ao 
J'[tcto memorantlo ele 15 do novembro, que 
instituiu o governo dictatorial em nome da, 
Republic;1,-:-- ~ itléa, triurnphan~e. em <J.UC rn 
apoii~vn., prmc1palmente, o pre~t1g10 m~rc1l ela, 
a11 loritla,1Je surgida, d,t l\;Voluçao . (Apoiados ) 

. l :1slituido asoi:n em nome d t Republ1c.1, 
irnnrediabmente aceita, peht unção inteira, 
este governo agiu lcgillma,mente dec~etaodo 
e deciJindo de accordo cot!l o pensamento 
ro l'u lilic:mo. . . . . 

Por isto, no3 seus pr1rne1ros dias recelmt 
11pplausos e manifestações de soJida,rieda,de, 
que emergi<un, iudi3tincta,meute, de to.los os 

. pontos do p;1iz. (Apoiados.) . 
PcLre :h uisposlo a fundar a Repuultc.i. 
Co:np1·ehemleu depois, tal vez bem, tal vez 

ct·racbment>.J, a, m ~ u ver erradamente, que 
llcfrt t1·ans(eri1· para ou'tros dL1s a organi 
s1~fi.o t\[1, patri<t. 

Declinou en tão de si esta competencia rnra 
a Conslituinte, que convocou, segunuo tf ou 
manifesto no primeiro tlocu:nenlo em que 
a ppel lou pam a naçlí.o, e outros actos-su;;ccs
si vos con!irmaram . 

Clari3simo c1•a, poi~,o ponto de vi~ta cm qu:i 
se collccar:i. o Governo Provisor:o. ( Apoiados.) 

Ainda ultimamente, quando no3 reunimos 
e.m 15 de lluYembro · ultimo, erQ, o ]WOpl"io 
governo qne vinha, cleclarnr em 111e11;a15ern, 
tr·a;;itla a e,; to Cong1·esso po:· um om1ssar10 do 
c'.1ero provborio do E:;bclo, qno entl'eg,tva os 
potlorns, de que e:;tav<l. inve,:; t ido, ao Congro3so 
Co;isti tuin te . 

Se:rt pte a mes1ia. logica. . 
Era na tlll'al qne o Congres3o acertasse a 

D1 Jl1 Sil gem como el la podia ser i11tP.rpret-1da, 
Lto é, CJITIO um aeto de siucera homen:1gem 
a e5tn, assembléa, a quem cumpria rc;olver 
8obrea conlinuiclaLlc da acção atlmini~trntiv.• 
e go vei'narnen tal. 

Foi l')()l' isto que nos primeiros dias de sessão 
ar1ui se votou a moção em que S3 invoc;tv<i o 
patriotismo do G0vemo Provi.3orio, atim de 
qu·o este cont inuasse a füzer o sacrificio, até a 
organ is·ição constitucionnl, de pro3eguir a 
frente dos r:egocios publicas, e, ao mesmo 
tempo, se lhe füzia perceber que Lias funcções 
Jcgi:;l1tlivas deveria u;;at' com o mai.i meticu-
loso cscrupulo. -

Par,i um governo, que é delegaçito d::i, Re;·u
blica e que se devil apoiar n::i, opinião nacional; 
para um g-overuo que, sobretudo,deve ter em 
vista o maior respeito aos cof1·es pllblicos; para 
um governo que s:i di rigira respeitosamente a 
esta as:;embléa, e que bem devera comprehen
der a situação moral em que se acllaYa-de 
ser um provisorio a terminar: não era neces
Sttrio consel ho 111:.iis claro para que se limi
tass3 a legislar sobre o absolutamente indis
pensavel, niio o fazendo nunc[l,, sem fiscalis.t
ção, sobre finan ças. (Apoiados.) 

Uma outra moção, porém, explicativa da 
primeira foi aqui apresentada. e votacl.i. füsli
tuindo ao governo todos os podere; nec2ssarios. 
Fd em vir: nrle deste ucto do Oo ngres3o que o 
governo continuou iaalterave\ a resolver 
como antes, nito lhe sendo vedado, ao menos, 
o terreno . financeiro, desconhecendo ::is;irn 
o destino primordial das assembléas regula
res, sinão a atribuição innlienavel do uma, 
assemblêa nacional, como é esta. 

-. 

O SR. ZAMA- Deram-lhe esta faculdade. 
o SR. D1rnETRIO HIBEIJW- Exactamentr:> , 

éo que e;;ton alfir.mando. N:im c;ton f .. wrn:io 
censuras o:u nóm J d» Congresso; a penas f.,ço 
r . paro;; em nomotl:t moral publica.(;lpoia(las.) 

E,.c\k\ , e~ ti:a11:ho que c)a,1uelles qul! _votaram 
a seu-n:ida, moção, rn a contra-moçao, qne a 
defe:lderam e do se u voto tl >eram um t pt'ova 
tte co:ifia,tJç<t oo o·overno, alguern se. lev unti, 
sem per~e15er ~ incohe_re_ncd, q :ie yra tica, 
lJai'a censurar o Sr. 11111ustro d'." fazen 1fa, 
por haver S. Ex. de.::retaüo a fu .oao d.as duas 
iÚstituiçõe3 de crnlit~-o B 1nco N~cioual ~ o 
Rtwc.1 cios Estados Unidos do Br,u.ll, (.lpo1a-
clos.) . . _ . 

S. l~x. exei:cea a ttnbu1 ,;<i.o con fer1ü.1 pela. 
irnio:·ia do Coi1g.·e3;o, (apoiadus;) sã() ta1·üh1s 
ns censuras que lho fazem 03 mesmos que 
o au l ori3~1»1m ·a assim pro~eder. ( Apoiod?s. ) 

NãJ di; ·~Jtirni ag··)l''' a q:ie;tfüJ tfoa.nceii'.1, 
nem o Congr,:is;o julg-a, ~ppo.rtnno tr:1tar_deste 
assurnpto ; mas o iniz rnteiro ouviu tltze'. e 
s .. tbe que divergi pr·oftmfamrnte <ln, apre?t<l.
ção do3 rnens collegas de fiOvar1~0 relati~a
rnente a aum ittistraçlo trnanCJll\t segmd;i 
pela dictt\(lur-i. . : . . 

Pareceu-me que cornmcttr'.t gTav1ss1rno erro 
o governo em alloptar a em:ssao b:i,~eac.Ia cm 
apoiices, monopolisad<1, de papel rnconver-
tivcl . · 

Pareceu-me não ser l ~giLinm a decretução 
ele rn ~ r-lidas [inanceir;1s, por 50 annos, s<im 
um uric::> rnoti rn j r1sti 1\ca.ti rn de um acto do 
prepotenci<t cm mateiü finmiccir,t. 

Entendi encerrar g-r;nissimo erro em sou 
conjtrncto e em seus detalhes o decreto de 17 
d(J j<llleiro. ; 

Fui então ·que tive a ultima. prova de que 
não me era pos;irnl continuar a collaborar 
üiracb e sol-i lariamen te com o Govcrno .Pl'<)
visorio. 

l\li.ls não p:·eóso di Le t' hoje ao ptir. que ~n 
tinlla, to.ti, a ·1'<1Zilo, por1u:i antes de mim 
disto enc:urogou-so o proprio Sr. miuistr·o tia 
füwnda. . 

Ne:11 v il'ci aq tli cr;111i1rnl-o ( 1n u. ito be 111 ) 

ce:lemlo ao ;J 1'i'.1stamon to de caprichos e odios, 
que n;io tctt!to· quan ·lo se trai.li dos ce-;tinos 
do tYtiz. ( ilhit,o bem.) . 

Ao c0nt1·ni·:o, deH• dizer desta, t:· rbuna q~1 e , 
si S . Ex. nirnla- en a hoj e, é, c'orntudo, fot'<I 
de dnrida, .qnJ acel'L1 mais do qne a. 17 de 
jancir", p(.1\5 j;\ o'j rrw~tra disposto a confe3-
sae os se us Ci'ros .. .... : (Trocam-se apartes.) 

Sr. pet5sicle:1te,, qTtndo fo\ s11jeitJ Q,O ex;111n 
desta assem IJ!óa o c qri.tulo 1° d·J proj Belo 
eonstilucion il, e rpitnlo 'que traz no lxijo o 
assurnpto rpe m·1 is afi'ecta ou diz reõp3ito a 
autonomia dos estados, cu, qno SJU norn uns 
praxe; parbmentarcs, (e e;ta cas:i. ~e t~111 
tr.1nsforma<lo em um parlamento) n~io . tive 
p:n·icia, par.i l)le inscrever e~n tempo, a(iu:i ~ : 
p'.lJer logc no come\o elo dcbatu exprurnr 
al.!!nrnas opiniões . · 

Fui aEsim impedido de r.lefender ou justi
tlcar algumas eme::idas, sobro nnteri:1 tão 
importante, em conseq uencia do i n·es pe melo 
encerramento da c\i$CU.:>são, atropelbdumente 
tcito, (apoia:los) , cJm:J o tlemonstra o facto 
de voltarem illv::triavclmenteosoradores que 
veem occ1q_!l1r a tribuna a su::i, attenç·ão para o 
poa t0 capita l eh autono•11i'1 dos e3tad03, qn 
e a quest:lo th descentr.ilis 1ção cla,s rendas. 
( Apoi~1.los .) 

g, por b~ • i te to:lo3 se teem referido ao c.l.
pitulu 1°, e~ i'er·o que V. l~x., benevolente 
como tem si.lo, me pJrmiltira, não que apre
sente nrn systema, 11ov0, mas que trate rapi
chwíente do algumas e:nendas, .Já pJr mim e 
outros col le;:ps apeJsen t.td:t3, e dos seus 
co:nplemenlos nect:ssorios. 

Não insistirei, com tudo, sobre o ii,ssumpto' 
porque 1w segunda discussão do projecto ela 
Constituição,' tereinos oppQrtnniJ[!,Üe de fun
damentar nossas inclic(Lçõas, que, é possível, 
conciliarão todos os itttllitos federalistas do 
Cong-resso co. n ns circumstancins pec11Jiares 
á mrumtenoão.do cPedito fpdernl, sem prejnizo 
chi institnição e Je3en vtilvirnento do credito 
elos estados. 

. No projecto de Consfüu'ção do governo , o 
systema que dispõe sob1:e a di ;crimiu1ção das 
rendas está, perfeitamente definido nos arti. 
gos 6°, 8°, 11° e 12º. 

No art. 6° se es tabeLecJ que o goYerno _d.t 
Un 'ão poJ:rá taxar a j~1port:1ção , o sii,o m
sti t niJas oul.ras fon te3 ae renrta para occoi·
rer· aos rnrviço.3 ferlern,es. . 

No art. 8° se estalJoleccm os recnrsos pr1-
vat ivo·; tlos estados~ e 5e lhes attri!Jue' ri f.t-
culdade de bxA'i; _~tthnbem a imp::irtnçã·1, ( 
reYer:on'rlo, porc\tü.;' · o ·~ resu !lado elo iln1nst J. 
pnr,t o tli osouro ·.gerüL 

No art. 11°, aliás Sllj5pri:nido por inLiicuç:'\o 
ja oqni acce 'tn, se dispõe cm 1'elação ao. facto . 
Ll<t União é-es\·actos SQ oncon tr~1rem logrsland .l 
concwren temeu te ~obre olijccto q nJ !lq ue 
dentro dos limites elas 'attr-iliuiÇ'ões comniúns 
ás duas antoridacles. .· 

·A sol nção tio projceto' do g-ornrno não S:\
tisfüz ás justas exige;1cins cios feder.dbtas. 

M.1s aqui foram npr.;sent1d11s a.lgumns _ 
e:110nclns, pelil maioria da, depn taçiio rio-gra n
ttens·J, (p :.wsa:lamente) ~ue n:'i.o sei si mel,ltot' 

·que eu rep~csJJh o ltto Qra,nr.le .... , 
Estas e:ncndas, a q:ie os nobres reprcso:1-·-~ 

t:.111 tes ch~mctr<L:11 seu .systcmn, cons:stem em 
substitnlivo3 ao r.rt. 8° e ao art. l '?P. 

No prif!}.aii'J diwm os Srs: rep1·es31Jl<ll1 tes 
qui ao:'> estfülos fic<t a attrilmiçito ele htxür to
das ns fontes de ronda., respeita-ias as r cs
tr ic.;ões do ar-t. 6" . . , · . · . 

No segundo dL'S sn bst i lu t.i vos que eston con- 1 

sidera nilo ,be:n C'.1tll pr.ihenclen<lo o 1i ens~men to 
c11rcrr .. d) no art. l ~ Lio pr·oj11ctn,-1111 d é o c(~e 
garantir a lúiiio rom o; meio::; ind i_spe n save 1~ 
a vencer din1clllcla,i1P.s cm . qne forçosamente 
se t Jrà de cncontrHr, por f'ttlli de recursos 
pi ra occorr"er as despezas dos serviç.1s f!UB 
tlw competirem ;· bem cotnprellenclendo os 
intuitos dos legisladores, l'Cpito :' os nobres 
-represen tan t :s V'ocuram p 1 tri otic;1mcn te, in
clic.u· a solução ·quo lhes p.irec3 nccJi tavel e, 
tle facto, a suggarem n s duns p 1rtes cóm
ponontes do substitutivo que offürecem ao 
art. 1'2. 

Ora, n·jJ neste rn1Jotitutirn, l(UC dentro e:n 
pouco ·rJbculirei, maniÇostação fra.nc l e cnthé· 
g-o : i:a Je que os e, Jlcg.:s do Rio Gr.111de teem 
aspi1't1çõ :s f'ed oralbtns,rlas riuaes liinguem du
vid<1, n posso dar t"sternuhho pelo conlie
cimonto que tenho do modo por que agiam 
uos t t:mpos da p1·opaga.:1da republica na. , 

l\fos tumb3m vejo, (SS. EEx. me pcrmit- · 
tif'fo qüe lhes fa:lb desta tribuna) que e3fa 
as1.iraçi'io f'esleralist<t não rstá realis~tda no 
systema que oJI .re ::cm (apoiados) ; ao con
trnrio, está at3 s1c: iticcula .. (Apoiados. ) 

Todos queremos a nn tono:Liü dos ostados ; -
neste Congresso não se levan tou ainda urnà 
só i;csso' pa1·a p: olestar coDtl'a a autonon~ia 
clo!les. (Apoiados . ) 

Apenas um obslacülo se t-Jrn pretendido er
guei· no intuito de impossibilitar a solução ra
dical da auto:1omi t clo3 esta<los : o argumento 
unico, que em contrario á ·1egilima aspiraçU.o 
ft'd m.dista a rJllÍ se tam adlluzido, é rala ti vo ás 
diHiculdaC:es financeirns em que se encontra 
nctualmente o nosso p<liz. l\las esta circnm- -
st-incia, já o disse em outra occasii'io, n[o pói.le 
affectnr subs tancia lmcntt:l a solução do pro
blema qne aqui Yimos ·resolver, e q~ie não 
deve sei' pt·ejudicaclo .ou ab~ndonado· por con
sideraçõ2s daq uelltt ordem. ( A,ryoiar.los.) 

Entretanto, o govcrn:) já devera ter trazido· 
aqui informações completns sobro :t situaçoão 
real dus compromisso; nacionacs, não para 
sat'sfazer simplesmeate as oxigencias dos 
federalistas que dullas tlizcm precisar, mas, 
para attentler à opinião cio p:1iz, qu,e quer -
i'1·anrprnza e lealdade, e inteira resp •ns:i.liiii-J . ~ 
dade nos acl-Js elo g0Ye1·no. (Apoiados g~- __ 
rMS . ) 

Acõ mpanhando aspirações que se teem l'tl
velado ne3te recinto, apresent :i com o:llrc,s 
collega,s, diversas emendf\S; entre estQ,S se 
acham um substitutivo ao nrt 6°, e outro ao 
art. 8° . No primeiro conferimos ú União o 
direito, mas nito a allribuição cxclns;va elo 
impor sobre a imp wta,·ão. 

Nes te ponto e3tamo3 r.fo accordo co:n o 
projecto ofllcial, porqu.:i, co:110 to los s tbem, 
foi o proprio governo quem, no art. 18 da 
('onstituiç'io, figurou a hypotllese dos estndos 
Lua.rema iinport oção, com a. conr.lição iniqun, 
é certo, de_ reverter para o thesouro ftliJer.i l 
o produc~o arrecadado. 



E, p.or isso qu e>, no nosso substitLit ivo ao 
art. 6°, não deixámos com9 altl'ibuição o;:clú
siv~ da União o t ribuhw a importação, nos 

~. foi possive l co nc >cler~ em um sub3titntivo ao 
_llrt . 8°, nos estados, a attribuição focultativá 
de i_nslituit' taxas sobre a importnçfío de mer
cadorias destinadas rio seu - consumo, inde
pendentemente da acção federal. 

Tratando do art. 12, ao qual ofl'ereceriamos 
uma emenda, teríamos occasiiío ele demon
strar que o cre:lito eh União póde sul.Jsistir 
sem pre.i nizo tla, ::wto nornh dos estados, e cb 
instituição; e de.scuvoivimento do credito 

,. 

tlestes . · 
·credito dos estados ! O ade est it el le ~ 
Nem ao menos começara1n a institui I ~o. 

(1lpoioclos .) Acrecli to mesmo que, si, codenclo 
'ao a!·rastamen to das aspi t'açõc3 f'cd 3rrulista3 
mal comprehcnd irlas, opcrassemos hoje Ul11[1, 
completa separação en tre os crerJltos doses
tados e e][\, União, uem os estados nem a Uuiiio 
teriam credito . (;lpoiaclos.) 

Neste ·pauto ltouv0 gr[l,vissimo erro elo Go
verno Provi3orio, qu ll não soul.Je api·oveitar, 
como devet'''• os sens 12 me zes de [l,Clministra
çiío para e_ucamin\Jm' a dGScentr[l,lisação elos 
serviços; ' 

N'Io sei po1~_ que· mo ti rns o meu illnstre suc
cessor ·e ·amigo ,· o Sr . Francisco Glicerio, 
abandouou esta aspiração, que er[I, commum, 
que tambem ello nufria ; não S3i por que 
S. Ex.,-om-lo;pr cl 1 Lloscentra lisar o serviço 
da colo1. i;ação, deixou continuar sob suares
ponsabilidade este system[I, que ahi está, que 
era ela mou 1r chia, que ·não pócle ser ela Re
publica., porque, um simile do antigo trafico 
dos negros, elle equivale á importaçfio do 
p1~ol etariado estrangeiro a tanto por cabeça. 
(!ti uitos apoiados , muito bem e ap::: l'tes.) 

O Sit . ·FRANCt:lCO GL ~CERIO - Tenho proce
dido como o nol.lre depu tado, que em dois me
ze,1 de administração não reformou o sGrviço: 

O SR. DEM tcTRIO RrnEmo- 1 ii ll ustre repre
sentaute que está gerindo a pasttt ela agricu l
tura tenln paciencia para ouvir a vercla:l e 
que não é exactamente esta. 

o SR . FRAKCISCO GLYCERIO - E' est[I, 
mesmo. 

O SR·. Di,;11rnTRIO RrnEmo - Estive uada 
mais que quarenta e tan to3 dias no-ministe 
r io, e naquelle período o que ílz -sob1e este 
ramo do serviço ·pul.>lico const t do -rehttorio 
por mim apresentado [\,V. Ex. e por ordem 
de V. Ex. publica lo no Diario Official. 

E' um documento publico, e 11 'l lle está 1)[1,
tente·o moLlo por que eu enearav,t o probleqm 
1.h colonisação . 

Altlrmei, couvicto e sob a minha resp~· nsa
liilid<1de, que nfio coinprehend ia como o go
veruo do meu ·paiz hav ia de manter differen
ças inj ustas e odiosas entre o colono e5trJn
geiro e o colono rmcional ; que 11ã.o compre
hentlia a rJzão pJr que não dn,l'iamos coll oca
ç:'ío e tmb[l,lho aos nos>os p:ttricios que não 
t~nham como exerci tttr a sua actividacle, para 
cuidt<rmo3 exclusi vamenb tb immigração do 
proletariado estr.mgeiro, victima, aliús, do3 
colonisadores que exploram as condições pre
ca.rias em qa ' ell e se eucontra. (Apoiados.) 
' o SR: FRANCISCO -GLICBIUo- Foi só [\, preoc

cupação. 
O SR. DEMF.TRIO Rnmmo - Foi mais que 

preocupação . Ahi está o decreto que autorisou 
a fün1fo ç5.o da s colon ias n::wionaes no Pará, 
devendo os colonos alli installados go zár, no 
minimo,clos favores concedidos aos estr,wgei
ros. 

o SR . FRANClSCO GLICERIO- Foi só [\, cre
ação cl[I, coloni[I, : não houve acto. 

o SR . DEMETRIO RrnErRo- Ape nas faltava 
úomear a cornmissão, e formu lar instr ucções, 
que aliás estava,m con tidas nos consderandos 
do decreto ; nus V. Ex . . vae OLI vir para pór
mos termo a e.-te incklente ... 

o SR. FRANCISCO GLICERIO dit um [\,parte . 
o SR. DEMETRIO RIBEIRO-Dizi[I, eu, [1,Q re

tirar- ipe do governo, sobre o serviço ele colo
nisação : 

<<Quando alguns ramos do servh;o publico 
não devessem ser j it clesceutralis'.lclos, por as
sim o entender o Governo Provisorio , consi
dero sem apoio legitimo nas condições reae3 
clo _ es~ado elo serviço ele colonis:tção qu[l,lqner 

opi niib Ji vergeoto 1.la de sei· el le reorganis'..1.do 
i'a ·!i ·:1h en te, no sentido de assegurar a 
aut :1i 1. i.t dos es taclos soLre [I, materb. 

« .\. i: n peri sando f,)i 111 3u primeiro empe
uho cu! igir todos os d;vlos positivos e iodis
peusavei3 it r eforma que jul g<wa opportun a 
e fücilinn. 

o Sa. FRANCISCO . GLYCERIO- E: como é que 
V. Ex. queda prorogar o orçamento 'I 

O SR. Dt>n!B'l'RIO Rrnsmo (contimia a lei·)
<< DeiB'.nclo ele lado o conclen1nado ai vitre clns 
substituiçõ:es de pessofll n[I, Ltd·1tinbtração sem 
previo e cabn,l conhecimento d;\ couducta dos 
que dn-;rn1 ser punido:;, re3ol vi nomear pa1•a 
o desc::1penho de fuD cções extr.aord inarias e 
provi s::i:·ias de s11p3rintendentes do serviço em 
r1ueslií nos es tados do H.io Grande do Sul, 
i:'cl!'a·ra e Espírito Smüo,os cii.laclãos dr. Antão 
Gonçn: 1•es ele Fnria, "11fa11oel Corrê'' de Frei
tas e tl:'. Lib?. nio eh ::;ilva Lima, pessoas de 
ioteirn confiança, cap1zes ele · inquerir com 
tod.t i32 nção de animo cio -proceder dos fünc
ciuna1.-0 3 actuaes, fornecendo dcsb arte 

· dados seguros ao goyerno , para ulteriores 
decisões . » 

Vê . v: Ex . qti_e para . tanto era · y.r~ciso 
tempJ o não podia i;Jf,ISt[l,e o cut' to e3paço em 
que fui ministro ; demais, V. Ex . s·1be per
fei ta111cnte com que clifficuldades tive ele en
frentar o o esforço que ernpregnva para , dia 
por dia., v-encet' mais uma que surg·ia . 

o SR . FRANCISCO GLTCERIO- Ell[l,S são com
muns . (!Ia outros · apart -' s.) 

UM Sn. REPRESENTANTE- V. Ex . não póde 
negar que os seus · C.)Jleg<J.s tambem tiveram 
ditlicnl<.lades a, vencer . 

O SR . DEMETRIO BIBEIRO - Certa1nen te . 
· Nem o estou fazendo . Apenas alluclo ás cir
cumstuncias em que me achei e reln to a in· 
crepa,,;ão que 111G fez n Sr. ministro.(c1poiados. ) 

~fa.s V. Ex . perguntou-me: como é r11.1e 
V. Ex: . prorogou o orçamento 1 

Interromperei a leitura que estou fazendo 
pam responder immediatamen te ao meu i i
lustre iüterpelhrnte . Já em S. Paulo, quaudo 
do Rio Grando cu . vinlrn p[l,ra, assumir um 
Jogar i10 Governo Proviwi'io, V. Ex . de mim 
ouviu pronuociam3nto contrario it reso l1~ção, 
cujn, nolici[I, propalava-se, de Gstar a cl1cta
dura ors-anisando orçlmentos. 

Efl'<:)ct1 vamente, n,qui chegan•lo, veriílqn ei 
que alguus colleg[l,S el[l,boravam orç[l,mento. 
Disto cliscol'clei porque, bom ou mil.o, o orça
mento deixado pelLt monarchia trazia o cunho 
da ftscalisação de um[\, assembléa naciona l, 
(opoiados,) o que não sei verificari[I, com o or
çamento clictatorfa l. (11poiallos . ) 

Nos~o dever era, pois, prorogJ.r o _qne lrn.
viamos encontrado, C'.1.bendo a cn.da mi'nLitro 
cortar, na r e'specti V[I, IJ[l,Sta, [l,S de3p·:)zas que 
consi1lerasse superfi nas; bem como autorisar as 
qne j ulgasse nccessarias, agindo com inclepen
clenci[\, e sob su1 rcspons[l,biliclacle, sem, com
tuclo, excGder o gro::so, o tota l da verbn, ~ l o 
orçameuto correspondente. (Apoiados; muito 
bem.) · 

Foi de accorclo com este ponto de visb que 
respondi om aviso, um documento public~, 
que foi ins ,rido no Diario Official, ao ~r . 1111-
nistro d[I, fazencL\, quaudo S. Ex . pe:lm que 
llle remettesse o orçlineuto ela agl'icultura 
p:n a o exerci cio de 1890. · 

Agora (diriqitido·se ao Sr. miJ1istro ela agri
cultura) oup ·e me permitti1 t ermiuar a lei -
turct que encetei. . · 

« Assim tam bem cm face das informações 
fidedignas colhidas pJ i- estes rGpre3entautes 
autorisados do pe us[l,mento do governo, e3pe
r1wi1 eu 111bilitar -m3 p:tra attencler eq'uit[l,
tivameute os verd[l,deiros interasses desses e 
dos outros esti1foS 11'.1 refornn que proje
ctava . 

Subsidiq essencial para os estudos a que 
proceclia sobre o .assumpto ainda esperava eu 
obter dos trabal hos d[I, commissio, dirigi.la 
pelo Dr. Aarilo Reis, por -mim nomeada pal'[I, 
o fim ele eoll igil' todos os elementos necessa
rio3 á bo[I, execução das me1lidas clescentralisn,
doras e urgetites, s ~gundo entendo, neste 
ramo ele serviço a vosso cargo . 

Apó3 e3tes tr,tbalhos preliminares , inclis
peus[l,veis, uão pal'a suggerie soluçõ3S ao pen
san:\ento novo da reorganisaçã,o repnblica1rn, 

mas pi rn bem ponder ar e_ resp~il a1' rs condi
\ões rnateriàes cios fün cc10nar10s qu:i fo3sem 
atEngidos por uma, nova. e in,· vi tn.vel c l a~si
licação de fun cções, bw1 como os co111promhsJ 
assumidos pelo es~[l,do, em pt'Oposi:to meus 
executar promptamente a reform•1,cuJo esboço 
a~sim po3so resumir: -ann ullados oJ co;1_t fü
cto3 de introclucção tle co lonos e~trnn ge1ros, 
era deliberação minha reccm't'ee a, novos 
meios que desa fi assem a co1•rq11te espontanea 
de immigrnntes ,sem, corntudo, pro pende r pa_l"r~ 
o ponto üe vi sta da recoloois·1 ç'\o d<\ p:1 t ew , 
nem. permittir a continu'.l_çüo Llo mercado 11~
decoroso qui;i so cm·acter1s1 peb explora','ªº 
das éondiçõ3s precar i1s cio proletaeio estran 
o·eiro. 0 

PLn'a esse eft'di to, alé m cios meio> itrl' re ~ 
ctos a _que teri[I, de recorrer, subsi di aria com 
uma parte elas cles pez::1s ela [l[l,SS:1 gem, sempl'e 
que fosse necessariu, 03 imrn igTa nl.es qu e, c~7 
pontaneamente ou a cltamaclJ ele fam1i1'.IS J<L 
aqui estabelecidas, procurassem, sem o me tJor 
constrangimento, o n'ls::o paiz. 

Compret1endo-ss a grande va ntagem que 
[l,[lvir'.a a este serviço d[I, exclusiva inteodnc
ção de imrnigrnntes que bem cbro deixasrnm 
o desej ode insta lb r-se no nosso territori o, ll' l[I, 
[l,pplica.r;ão de suas proprias economias ao [l [I,· 
gamento de uma parte,pelo menos, d,ts des
pezas ele seu transporte . Seria bso uma nu
nifestução irrecu;mvel <l.;t vo1it <Lele , ues te caso 
attendivel, do immigt'aute, que devem ser 
cli~p3rta•. la pela inte!'venç:lo emcaz de so11s 
proprios pa tricios, aqu i c?llo_cados, J ~e til e.orno 
por _unm propag.anda criteriosa, hon.est_a e 
patrwtic[I, nos paizes europeos. Subst~t tundo 
o processo gT03">eiro do· recrutamento rncleco
roso , que a titulo ele import~ç.lo de braços se 
füz com grande o:n\3 pa1·a. o t l1esou1'? p:tbllco, 
prestaríeis relevctr1te serv iço aos 111terdsses 
11[1,ciooaes, ele acconlo co:11 o momento act u ~ll 
de nos.';[I, ci vilisaçELo e com V <\ ntageus par;i, di
versos esfadoo, que coa~tituem a Republi ca 
11razi leira, aos CJU[l,eS ern meu prop::i~it.o con
sn o-rar, por urn[I, subdivisão equ itativa do 
gr~sso ela verbtt c\e3tin f\ cla no orçanrnuto a 
e~te serviço, as quotas q ne lhes corl'espon
dessem, füitas previa111e11te as r eclL1cçõss pos • 
si veis no total c{ll, verb[I, . 

Aquinho[l,clos os e;ütdos, a elle3 fic :cri;t ex
clusivamente a attrit1uição de dif'ig il' , como 
melhor .i_ulg~ssem , o _serviç? cio povoa1'.1en~o 
dos terrJtol'lOS colon1[1,es, nc:a nclo-lhes rnl9t
ramente llvre esco lher en tl' il os elem311tos 
nacionaes e es trangeirns . Ao governo for.lera! 
serict reservad[I, a superin tendencia ela rcce
pçi\.o no porto ela capital elo p:tiz e cl;:i. clistl'i
IJuição de immigrautes, rlo [l,ccordo com aso -
licitações dos divet'sos estadoS. l> _ 

o SR . FRANCISJO GLICERIO - o que de
sejo onvir é a critic[I, do meu sys tema da im· 
mi o·raç:lo e do seu systen1[1, em contrario. o SR. DEMETRIO RIBEIRO - Não SeJ' i[I, diC
ílcil critical' o ele V. Ex ., mas não me obrigue 

·ao sacrificio doloroso de cl izerqLrn em 111[1,te· 
ri[\, de colonisação V. Ex: . t em feito concessões 
que assombram a toc10 mundo que pensa. 
(Apoiados.) 

o SR. FRANCISCO GLTO D: IUO - Ah ! Ven ha 
por ahi ;·quero ouvi l-o. ( Trowm-se--cil!art-es ._) 

o SR. DE}illTRIO RIBEIRO .- V. Ex . nao 
t em motivos para azedae-se. 

Não o aggrMo, e V. Ex . estit pro:yoc111do 
cotejos. Asseguro-lhe que por cl 1;pos1ç~w natu
ral me inclinaria 111[1,iS a clefende l-o que accu
sal-o. . . 

Poe que me arrast[l,r [\, este terreno ... 
o SR. FRANCISCO GLICERIO - Não , seultor' 

deixemos as neg-aças; fiiç ta critic.t. 
o SR. DEMETRIO RIBEIRO- .. . a mim que 

só desejo ter occasião de manil'e <. tar a mi 
nha profund[I, veuernção e o meu respei to 
pelo passarlo inolvidavel do gr~mle servido1' 
ela Repub lic[I,, do luctador CUJO nome er <• 
uma b:cndeira ele combate nos tempos clifilceis 
c\[I, [l,g-gremiação republice11rn 1 

Não quero s'.lcrificn.l-o, nem desejo molcs
taI-o. 

o Sa. FRANClSOO GLIGERIO - Eu o chamo 
franctt e uominalmente ao terreno d:i. 
discussão dos meus act·is, no qne respeita a 
01·1ranisação do serviço immigratorio. F«ç i, a 
crfüci), a niai;J° com plettt despes ac to3 , 



3I6 

O SR. D1mETRIO R11mmo - V. Ex. msiste . 
Sl V. Ex. que!' a criti:::i, ele sGus actos; si 
exige neste 11ssumpto larg·a apt'eciação de suu, 
cond u~b como membro do g-01'erno; si real
mente quer te1' opportuniclarle ]l<\l'a prestar 
ao paiz contas elo que fez e elo que fe;: o Go
ve1·no Provisorio, · convido V. Ex. a que 
venl1n, aqui e proponh::t amanh1'L uma moção, 
á cínal dami meu voto, afim de que o Con
gresso rnspencla o exame cln. m 1teria. consti
t ucional para examinar a a'lmini~tração do 
JLliZ, feita pelo Governo Provi:iot'io, corno 
deve o tem o direito de fazer. (Muito -lmn; 
cipoiados e contestaçües .) 

O Sn. . FRAN"ClSC.) GLI·c8RIO - Não fuja à 
fltBstiio pela qual ost(I, occup1ndo a tribu1rn·. 
Isto nfio é assembléa orelina.l'ia, mas consti
t uinte . 

o SR. D E~rnTRIO RIBEIRO-E' ,justamente 
V. Ex. quem me e st i~ desviando do assumpto 
constitucional. 

o Sa . FR.ANCISCO GLICKRIO-Faça a critica, 
do meu system,1, ahi mesmo. (Ap.Jiados.) 

O S t~. DE:\IETRIO RIBEllw- Ah ! Não, que 
niio 6 possível, V. Ex. bem o sabe, sem que 
levn,utemos o interdicto em que se acha o 
Congresso elo d iscuti1' n, a,dministração elo 
Goveruo PrDvisorio. 

l\ias, já o disse em uma palavrn,: acerca 
deste ramo elo serviço lmblico, V. Ex. man
teve o systõma legado pela mona~chia, c.les
envolvenclo-1\Jo os incouvenieutes. 

o SR. FRANCISCO ÜLICEIUO-Nào eEtamos 
em assemlJléte onliuaria. 

Alü me3mo quero ouvir a critica elo meu 
svsterna, e alü rncsmo hei ele clefeodel-o. Não 
'JJ'.1s h faiel' li geieas insinuações; não . Assim 
c,; Lil, perde ndo o seu tempo. 

l~aç t a Cl'itica do meu systema ele immi
gTaç[o, que h ei de defender-mo. (Trocam-se 
mu ito s apartes .) 

O Sn. umrnTn IO Rrnmn.o-V. E:<. não tem 
l'não pa1•a c:rncer!Jar-se . Obrigado pela tei
mosa in teqxi llaç-.ão tle V. Ex. ó que estou 
fazen do ligeil'us refe1·tinci.1s ao modo por que 
V, r<J:r . sG t em concluzii.\o no governo. 

]';Jo era e:;te o meu proposito, mas poelc-
1·iamos lliscutil' , si V. Ex:., ele fa cto, qu izesse 
Ler op1fartu1Jillade para jusLificar-se )J3l'élnto 
0' 1niz iuteim, que pasnn ante as assombro
sa r; couces.;ües q ne o govemo tem feito . 
(lpo iaclcs , lrocctiil ·se apaf'l es .) 

o Sn . FRANCI5CJ Ci LLCERlü-13to é vago. 
(Apoiados . ) 

O SR . Dmrn·mro RJHEIRo-Pois lBm, saia
mos uo vn.go, tormtndo ao n,caso o primeil'o 
exomplo: V . l<i:c nas concessões ele IJurgos 
ag- l'icolas tem dado sem limitaoão ela extensfio 
kilometrica, pGrtanto, sem couhecimeoto elos 
compromissos reaes assim contrahielos pelo 
'l'ltesouro, garantia lle jur0s solm'l linlus que 
nunca foram estudadas . ( 1tpoiados . ) 

O Sa . Es1·m11•G SANTO - .Mas noto que 
V. Ex:. subiu ú tribn oa dizendo que neste 
Congresso Lem continnadoo systemrt elo parJa
rn cnlai'isrn o, e nilo sei si agorn. esti1 discutindo 
a Constituição, ou si cliscu te os actos da admi
n isl1·açii:o. (T1 ·ocam · se apart es . ) 

Vozms-Tem sido provocc1elo . 
O Stt. Dmrnl'lUO H.m mmo (r.lii·i,qindo-se ao 

Sr, EspiJ'ito S anto) - Aceito penhoraclis·>imo 
a observaç:'io ele V. Ex. 

o Sit. ESPIRITO SANTO - V. Ex . ainda niío 
res pon•leu á. pergunta que fiz: si tinha in
Jluitlo par::t ~" s ua retirada elo g0verno a ques
trro EwlJank. 

o SR. DE\IF.'rRIO Rrn r. rno - Não influiu. 
V. Ex:., por certo, foi mal inlbrnHclo, está 
completamente equivocado . 

O SR . ANrko DB FARLA - Convem tocar 
nos te pon lo, porque agot'i1 mesmo ou vi al
gnem allmlir ao t'ücto. 

o SR. DF.JIETRIO RIBEIRO -Ah ! SJi que se 
tem procurado cxplot'clr aquelle inJitlenle, 
mas a verdade é (e nflo é a primeira vez 
fl llll a. 11mrmo cm publico) que í), que3tão 
esta.va re.sol villa antes llc eu s.tl1ir elo minis
torio . . 

Eircctivamente, após o laudo verbatmente tias de juro;:; ó que eu rep~'OVO é que ellns 
apre3enta.do pe-lo D1". B mja.rnin ao c·hefo do sej1m tladas sem o· mais cscrtrpulo30 exame 
g·overno, esfo o acceiton; e a questií.o ficou por parte elos ndministrac\or-es . -

·completamente terrnir1utla.. , O·S·R. FRANCIS'.)O Gr,I '.)ERIO - V. Ex. con-
Não fui guiado poc' ne11l\uma procc ~ap:ição clem:1ou a garantia de .i uros a estrauas cujo3 

pessoal, n3m c.u seria capaz clG me dern1r e.3tudos não estilo feitos; vá por ahi. 
urmstar ]:)ela inspiração Cl'iminosil cledespres- O SR. Or,;~rnrtuo RmE!rao- Na e:; trnda de 
tigia.r a 'quem quer que fosse; t\·;J.t,wa-se ele ltilr.:tre "Santt1 Maria . .. 
Ewb:rnk da Gamara, a quem só poJia e3ti~ . O SR. · Ji'n,ANGrsco GLr:.:muo- Nãô ln via 
nur como riogranclense; tratasse-se ele .c1tia l- estudo.';. 
quer outro fuuccionario. E, si nesta questão, O Srr. DE\IETRIO Rrnmmo - V. ,-Ex:. es tá 
algum erro cornmetti foi o ele ter sido gene:- assim provoc.rnclo um cotejo qne EÓ pode ser 
roso, não nnnda.ndo publicu' o resultado contrario it. nclrnin i strnç ~o republicana p:-esi
clas investigaçõas fe itas e o relatoriQ qae ao ' cli·Ü pór V. Ex:. O col1trato estav1t feito . .. 
governo foram a.p1·esentaclos roe nma, com- u~IA. voz - Dependente dà apprnvaçi.iJ do 
missão presidida pelo Dr. Eugenia ele ~follo, p:1rl::unento. · , 
que actualmente está dirigindo a E; trada O Sn .. DE\~8TlUO l'.rn zmo - . . . elepencle:1~0 
Central·. · dn. approvn çao ... \ 

UM SR . REPRF.rn:-<rA"ITJóJ-Nfío llevht to- O S1L Ji'RA Ncrsc0.GLIC8RIO - V. Ex:. ]iediu-
car nisso, porque nã.o está aritü quem p'.l',lia. me g,nantia lle juê·os .pm\l uma estrMht cujos 
re3pouder. . eslLld03 nKo estav,un feitos, e; entretanto, in

crepou·me por nssim ta.mber11 havei' feito . 
VozF.s - Foi ·intcrpellado. !\Ias niio se bmbl'O. de qtu foi o seu system:i 
O Sa. . DEllrnTRIO RIBEIRO - Não era 1rn- e CJtD me doixoêl encarregado ele continuJ.r. 

ce3saria a observação elo nobre repeesentaute, O SR. Dm11mTRIO Rll3E LRo-Agrwieço-!h o o 
que nie interrompe. . . 03f.irço intellectnal que e~tá fazenfo p::n'ct ar.1-· 

O documento (di1·iginclo-sa ao Sr . Espirita eluzir' tl 'il<ls p lcleros1s l\1zões, que realmente 
Santo) existe na Secretaria ela Ag-ricultut·a, lá são de Esm~ gar ! · 
está guardado. - 1lfa3 não confunda V. Ex . a idéa do, plano 

Ora, V. Ex:. comprehende que eu poderia ele vir1ção, de cuja iniciativa. sou rc3ponsavol, 
ter desp1chaclo - publique-se - e o relatorio com ossa, fob1·0 ele conceder garant'ai 1Jc 
seria immediatamento publicacl0; mas s:ebo o juros, aind::c que baseadas em um plano de 
que fii? DJsp:whei (e este o erro qu e com- viação QU3 o paiz a inda niio conhece. 
metti) - arclli ve-se. Si V. Ex. q ner outras ( tlp oiados.) 
explicaçõ3s procure-as no Diar·io Offic ial, onclo O SR. Ji'RANCI_Sco Guo1.m10- Nifo é pbno de . 
foram registrados os meus primeiros netos vinção, é concessfLo clCl esteadas co111 gat'<:tn lias 
a respeito do assumpto. lj: si estas ainda n[o de juro . LelÍ:lb1·e-so ela conces;ão de ltara:re a 
bastarem, si V. Ex . prGcis1r de outras ex- Santa Maria, da Bocca tio i\fontc qne foi fe ita 
plicações, peça-as ao governo, elle que mande S3ll1 eõtudos previamente npprovados, ele t:c· 
]Jnblicar o documento que lil está archil'[\'Jo. corJo com V . Ex. E..; lo11 <1ssim pr·ovaCJdo a 
(ilfaito bem.) · contradicç>Elo elos netos de V. Ex, eom a sua..; 

O S1i. EsrIRITO SANTO- Estou salisfüito. pahvras. , 
O Sri . Dmrn-nuo Rrmmw (d i·rtyindo ·se ao O Sit . D1;::.rnnu0 RIB<:tRo-Apcsar do. em-

S r. ministro da a.,qriciiUura) - Terminarei pcuho C[Ue mçistrn em se conveuc::i r ele liavol' 
agora, as observct ç·ões a qu 'l V. Bx. me obliLlo semellmn te l'<:wtltu.Jo, não o coas ~ 
obt'igou. . guir'iL. lüvin, estmlos, o nobl'G ministrn ss 

o Srt. FRANCISCO GLlCEíl.IO - ls;o nilo tsm equivoca. 
111cfa com a cousti luinte. Uilu yo;:-Ernm mui lo ll3rfuncto~'ios esses 

O 81.t. DEHE'l'ruo RIBEIRO - Oh ! V. 1ü . e3tnclos. 
me increpou ele fn\lar vagamente, e franca - O Sn . DE~JETlUJ , lt! BE!lW - O Congt·esso' 
mente me interpsllava quando füi i11tenwn - vao ouvir o rine eu cl isse ao meu successor 
piclo pelo nobre repr8set1ttmte a qLrnm ac:tb'.l sobt•e o assumpto, Ei3 o que se encont1·a no 
ele responder. En começ<wa a lembrar o ex- meL1 relatorio, como todos podem veritlcrrr, no 
emplo dos lJLirgos agricolas, cm cujas cou- capitulo ec lali\'O à lig.1ç'io ele clive1·sas estt'<l
cessões V. Ex. autorison garantias d6 jnros das siturrclns na rn3·iii::J do meio do paiz. (l fJ .) 
a estradas oujos ·estnrios ntio existem e... ,~Entre os san·iço:-; reclamados. iior C'..lnve-

0 Sn.. FRANCISCO GLICERIO- Como V. Ex:. f nientes, opportuno3 e de faci l exec_uçiio, p.1• 
ez. tenteo u-sc-rne clesc\;i logo o ela ligação ele vias 

O S1t. DKirnTr.IO RIBEIRO - Onde? Qtw.ndo, fot' t'eas do Rio Clrnnele do Not'te, Parahvln, 
illustre cidadão ? (Silencio.) Pernn.mbuco e Ala;:;oas proposto pc':ilo· onn·e-

0 SR. FRANCISCO GLICERlO-.,. Peço c1C3<;ulpa llll ' il'O Coulinllo e1n 1885. o 
ao Congresso si interrompo 0 or. i.dur · V; Ex· Por is30 inclirJLrni no governo e foi decretada 
seguiu o mesmo systema, psct ·:v.lo-mo qno li 1 
concedesse garunths de juros pa1·ct a cst:'aLla ª1re:1 snçiio e os esludo3 nece3sa1'i os para a 
d e L'ect1vdade dcss3 melilol'amento, que, me
c Santa Maria e.la Boccn, do Monteª lltH'ül'é. diante a consteucção elo cerca cio 120 kilom0-
0 SR. DEME'mIO Rrnmn.o - Eu já espo- tros, djstriliuidos em tl'Cls trechos, pol'á em 

rav'' isso . Von ro5 pondcr ca tliegoricamente a communicaçilo ns e3tradns de Natal à Nova 
V . Ex". Cruz (ltio Grande elo Nol'le) Conde d'Eu (Pa-

0 SR. FRANCISCO G1rnr,;mo - Espare, tenha rahyba) Recife a Limoeioo (Pernambuco) c~m 
paciencil. · os seus ramaes ele Timb túba e Nazareth, Re

0 

O SR. DZMETRIO Rwmmo- o que lhe disse cife n. Paimares compeehendido o se 11 prolon
sobre o c.1so consta elo clocunrnn lo publico. garnentb (no mesmo e3la,do) e Maceió à Impe
v. Ex. eleve qnt33 cleJ!arar que agiu cons- fütri~ (Alagws). 
cientemente. v. Ex:. sa,!Je que 0 gO\rerno que Ac!ia-s3 incumbida de executar os referidos 
pro~la.mou a republicQ, proclamou tambem 0 e.3tu los a commissão orgn.nisada ;;ob proposta 
reconhecimento de todos os tlit'ei tos adql!i- do engenheiro CrocJrntt ele Sá. . 
r i•lo,.., e a'fümou que respeitaria os contratos hto, pot\3m, corres~oncle apenas ao inicio 
fe to3 • ele um economico systerna tio communicações 

Ora, ja em contrato assignado na se- intei:nas, cujo alcance político não póde e3-
cret::nfa ela agricnltura a conces:;Elo a qLie capar ao vos>J esclarecido espírito e cujo cles
s , referiu o Sr. ministro. A minha intcrven- envolvimento consistiria. no s9guiute , eITe
çfo no senti·Jo ele alterar as concliçü2s :• jus- tuarla a ligaçio elas esteaclas de ferro dos re
tadas, o que al ias n'.io se havia inda, ele füoto, faricloJ estado3 , desde· a capital do Rio G rancle 
rea li sarlo ateá mi11!1a retil'ach .foi b:mcfica C' elo Norte até ao Rio S. Fr.1llci;co, lJ'.H' inter
vantujos_t parn o tlrosomo, JlOl' isso que 05 1;1edio _~clesta . via 11L1vial. e do.3 c.rminbos ele 
conce5;ionarios aceitaram mo::llôcaçües mHis ÍtH'ro Jll et:1 tfüfügo ou nrnch em ?onstrucçifo 
oneeosas üo qne o contrato primitivo. qu~ deveria ser prornpt~rne !1te ult1rnacln, por-

, , , -· . , _ , . se-iam em comrnun1c.tçao rhrecb os estados 
S1i-;tonto-a sem receio ele contestação, e 

daqui invoco o t-~stemuuho elo Dr. Benjamin 
tt cuja opinião deixou o chefe do governo, 
por proposta su1 e miuhil. aceit':lç·fo, a clofiui
ti va decisão do caso . 

. ,? SR. .. Ji'HAN,c~::ic o G1rc:ER10-A questa? e elo 1 ela B lhia,· Jvliuas, · l\io de J ,;neiro, Capital 
~),tema, V. Ex. conclemnou a gc1rantia ele Federa l e esfoclo de s. Pau ln. 
J lll'os . Prolongando-se a, estrada Sorócabana até 

O SR . DEM!;;TRIO RrnEmo- l\fas, si ain- á frouteirct deste ultimo estado e construin -
ela, não comdemuei1 nem conde1111w n.s g(u'an- elo-se çi1 de Hararé ó, Santa Maria, elo lti 

·{ _ 
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Gr::ll)clc do ·Sal, ficariam li.j<Ubs as du:l.S- . Poi~ be:n, c0n;ider0mo.3 a ques t:lo [)J.r uma. r clinar, [lOl'CJ~lO VÓ3 o vl~tos sulJit' liri :I~ ~e:;t::t 
g:raml"e3 rJgiões µe me:o o do ex.teemo stü Llo face qa3 ainch não foi aqui e3tu:Ja.cL1. S:1ppo- - tri l;fJ•J'.l., se houvesse nmni:ulrnente clmgtdo a · 
paiz. ilha.moJ qtn o compro:11is:;o ~·eral dct- U: 1il.o; mi-11. (ipoiados.) 

Conhe~idci. a r.le\.i.b;;ração 110 governo · SO~)~'e c::>:npro!Di:;so cujlt rcspons 11JilidadJ pesaiuteli'<t 111i:11ig0 cl' ):lejnlJ!icJ., on nito rcp1'BSJ11l '.l o 
'" aliga0ão fl(ts esl1'J.d:1s Lio Nol'te, fui-:ne H[ll'J - :;oor0 01 esttdn:r, ó, t!er :1i3 Lle rig.• t'03cunente eleitOi'tulo rio -gr'.lllJClu .;e ! 

sentado o memornncliini, qLB ,iuuto ea:;ont:·a- npurndo, ropra;entado pt·ecis.lmJnlo em u:n:i. 0 Stt. !Io~rimo B .1.PTBT.1.- Llrn fui cass:1,..lo 
reis, e elo q1ml se veriílca p,1Jer o!l'ectLu1·-se cer,h sorn11H. . , 0 m:indat). · 
a rere·ri<l:~ l 'g.1ç:'io sem di,st:iendio [Ht'i• 03 co- Esh s'lmma olJ1'1g1 o T1103onrn a um se r- - . 
fres pnblIC JS, e antes entt',tn'lo cle~cle log-o o viço tle j:11·03 e am 11·ti;·iç·\o:Or.1, 1h lo 0 c:i.~o . O SR: ÜlDIETL'.1~ RIBifü1.) ::- Po13 ba:11, l'G· 
Theso uro N::tcionnl ua pos3o ela quantiá de Lh diil'n·.inci,1ção c:o:n;,letlt que nó3 o; fede ra- p1llo :t uJt9 111pr-~i11·a aggrossao_e_a~seguro ao 
3.555:00)$, co:no rea •nbolso da di•·i !a e:n ri 10 li;t;1s cJllirrn111103 ,entra a e.sp ':ei'a Llo acçlo ihs Congr Jsso quo r epresento leg1U1n•tmen te. o 
j)Jl'<t com ellc está a estrada üo RJclfe a P,d - u3tado; e :t d 1 · ad!n;ni~traç1o fetlc1':tl, o claro ele:tondo Ll::l mw!1a tel'l'a (l(!J0"1dos), imuto 
mares . que 03 comrro:n's ;os actu .t.3s ~ermm i·epll'Lli.lo; e: nl:or•• p1'dond:i,1n o Sr. 13 'µti sta. e _?5 q:1e .º 

As inclicnçõ3s elo memo1wula m podem servil' pelos estados, po:l11rido sncce..ler q:rn nl::rnn.; ;tco:11pan1:arn !l •'g _11' e~ ta vercln.Je_. Nao 1·ece10 
de base a uma raso lução no s8otido de exo- d., ve>sem ,em vi1·tn·:!J tl e 511 ,,s pr.Jc t!'i ;·IS con,li- S"l'.' rncr~p::tLlo de_ 111co_here11tv durante to la n. 
nef'ar o fü,t;.ido Fedei>ctl ela nm:rntençiio e ox - çõe3, :>el' exclui dos de t:cl o'.Ji· igaçiío, cxc: l ii:;ão . ~rnnlm Vl!Ü Jllib!tc<t, Jª corno p1·~pn.~·a;1cl1 s t a, 
ploração do prolong'i1mento elas cstr.1clas do fa(; il elo ::vlrnittir o::1 nonn "'' rra te i'ni ihde; J 1 ~011?0 mBmbro do Gove_t'llO Prov 1~01·10 . D_J:;te 
Recife a Palnrnros e ll ~cife n. Curuani, bem q:.t'.l e a aliiuel<l. inseparnrnl d:• ii.o·n'-ilica . ret11'8:-111e poe haver 1li>cord:15lo dct yol1twa. 
como do rccll1zir as taril'ltS e virt1w.lmente cli- (!lpoiclllos). 

1 qnc a d1 cLld1.1ra ~u .;tentarn . N<w l~1e :1_1. carga. 
minuir a hi1portunciia da garantü ele jm\is . !\Ias, em torlo 0 c.\SJ, 0_3 o.>Ltdo~ (t'c :nçldns Ll ~ 11ni oppos1c;10111s:1'0, que'~ s1tu:1çao ;rn > co:·'.1 -

Como ó c)lJl'O,: por -esta Cornn cousegL1~r- por esta. disteib1Jição ilo onus conu111.11 t~t'i.io pol't·l1«1, ~que ap3ll .tti sen:1ru1 p.tra c:mfnn ll1' 
se;ha lig<1r, dentro de um praso pi•esumi vel de de fozel' 0 :; Jrv ip ele j lll'JS e amor thar:lo q nê as cond1çoe.> t'3.te3 tl•.• poli t1ca 1nc1ona l <;0!11 a3 
501:; annos, _os cstndo3 elo lfr:i _Gl'ünrle do Norte lll e·; cou!Joi· . ' ' anl ig.,1s subldns e dtJ~ciclas dos plll'ticlus 1n<JllM· 
P<trahy!Ja, Pcanambuco, AlrLgo:is, B dü" i\1i- 0; c:illeg·as do Ri:i ·G:·n.n lo aGYJ>elh:i,:11 : c!Jko.:i ; 111lt:', cont:lante em que.º eegi:·non re 
nas Geraes, R:o de Janeit'J , Ô<tpi tü Fe Jer,t l, ne:;to c 158 ~ 0 gJvet'il) fJ lernl Ct''3;H',i; uma pnbl1ca110 ó o reg·un·.in clit pu!J~ · c1Liarle e re.:>pon
S, Pai!lo, Goyaz, (peb Mogy 1.n ,) PMat;á, taxa p3rnnnen le sc);rs a. l'•Jnd .i Llos esta- s·-:_b:l1dade, as:;nm1 nm t po:;1ç11.0 111dep crn:l~11 te , 
Snnt1 Cathai;-ina e Rio Gr:wd0 do s·11 l . elo s . nao apc1.1xonad;1, o pl'O cl 11t1P.1 a nec,3s31cl 1tle 

· Q~nndo houvesse, attenda o nobrj mi.li3- E' clu p!o 0 defeito qne t!OJJulJrn 110 a!l·i tt'.l do .> e.-;ttv.lus t'eagieem p 1cii1c,t o IJcn:~ic .rn1etite 
tro," de efi'ectuar a garautia ele j u os ch1 es - SIW'"eritlo pol' ss. E!~x . soiJ:'e o governo, p.1N o fim 1l i modt.13<11'-lile a 
tl'acla de femi ele ltctrat'é à sanb J\.hi'ia, i n- E'.~ prim .; ii·o togar tt'llla-socle uma qucstií.o clirecçã·:i e en.>i n 1:·-l llc o c;,tmi11!10 cl <i vet'Llatld ra 
trcduziri::i. no contr.1cto .iá firmad0, algum1s de (j!lantidade, de dados po .; itiv,1s;Fie ill <"{IÍ83 - Ropul.Jl1 ~; i. (Apuwrlos.) 
rnoclificações como n,,; seguiutes: l" As terr,1s tioaavelmente te1103 de res·ie ittH'. ( .·lpoi ~i- [) ;mim ouv1i·am, cm.momento 3o lemno, 03 
devolutas ao longo de\ li uh 1, respeitad,t" ;1r0a elos. ) 

1 S_n. \V<tlllltrnkolk e BJnJ rumn Constrnt 03 con-
jà 1:irometlir.lct ü :i, COLJC3ssã:J, seri;1m m8Jidas DJ füctu 0 r.omprorni "o 1i.1 Uui" 0 Sº ~ ce1toJ que a respeito externei an Los de recolher-

' ,, " "· ' ' , " . . 1 . . I) S' '"., l l . e clennrc Hla> pelo3 cbacession 1rios, de sor-te amortisaç'ío Cor \li11 serviço real, ou se tirnr- me a imn 11· prnvincicL. .H\l . :-; . ól'.X. ªl.1P'.'. e1, 
que um ter;;o ele catln, tet'l'ibrio tic1sse Jl3l'· mos um '"Ovot·no serio, te· á do reduzir-se 6111 nome ela or.lem e ela pt·oprn SU$tentaçcw elo 
t (1ncendo ao estado; 20 fogo que o r endiman to su3co;siva~1 rnte,e com;o·uintemente ter·á tun- g:1vo1·110, o lhe3 cl1_sse: - Sois os responsave1s 
ela c3tr,1eht ulte1w1sso.sse 8 º/,, elo c.tpital e:n- bem ele r..icl'.u.il':SB a o!Jt~gaç'ío ano :ial deju- · d1re~,t,os do. :x.:ll'.c1.c1? <~ti. .. auto;·1.Jacl~:. porqu; 
prega lo, o exce330 seria destio;ido a in·le - ros e amorttsaçi•,J. sois e, 1)110!0.,_ d:is ío1 çets d" m.tt e te11 a., cum -
m:1izar o estatlo tL:ts som mas adeanhdas co:no Disto r.;sul h qne a l l\X'.\ p3mnne!i te so:J re pr~-,v'.i ~ ~)3rm1 ttn~ .? nssegurat• a._ma1s co 1~1\J.L3 t,<t 
g trantia ele j11L'os; :1° elimin:üfa todo; os aL1- n. rJ:11fa dos _?3Lcl 103, n10s111o mlmiltinlo que 11_~ 1A.lL\ l v de , p e1rn;~rn~;1.~o, de ~X'111'.~ o ªl· '.~ CCL 
Xilios promettidos no co;üracto para a intro- . est<t rendcl ll'.ta tlugnrnntJ, qu 3 é a [)JLO~ cl<H ç,to Jo" aclo" do '='9\eino . Sem i~to JMO se 
duc ;ão e lo:Jalis•1ç'io de immigrau tes , cleixan·.lo lly potheS3J,attlngirá a unn qLi 1n ti ael:ce3siva, ~? v:u:.~;.u:a. t\ ~P,t lll '.10 , .. u 111~3. }J,'.:Se dig::rn, d0J 
á 'co~np1nhia completa. 1ibet'Lhvle para o po- superior tt i qnot,1.5 co_11 que Lbvonvn c::ia - a 0 vo,~?~0~º,Jrnn 1 t;~ 0 ~~.: (·.11Jª/" .. lo:_ .) 1 . 
voameuto d 1s ter!'aS concadidns, com estran- corr·s1• as ad•rn n1stt•,1çocs loc:1e3 P<H'.t o soe- AIJ i.; ,ioº M ao 1"1º (,,a.i.le lLll avO ll},Janlta.rio 
g:eirós ou nacio1rnes.» viço da cliviLla nacional. (Azn ig:loJ.) tDlos me.:>:1w; co:np·:rnhetL'O .i qu'l llOJB me sao 

E' claro que o nobre ministrn e1·a, livre Lic · . U~IA voi- Cessar.1 ã h:rn. hos tis . . . . . 
procede!' como melhor julgasse . S. Ex . nito o SR. D~HETLUO RrnEm'J _ DllYJ poi~ So m11s ! tU'u?, pól' nrnt11·o i su p0rven1:m te:;, 
opinava de <tccorclo com as intlic 1ções por dei:ü\l' ele se t• plrmwenle; nus e3lú ~xpli ci ~ co1;10 que llq1.1e~ "~_m,att~.tude _s1 !1H11Li,r .e CJl'é~ 
rnim t'Gi tas ; ele veria. pratica r ele outl'o mocl0. t unente de~laraLlo n a. omenfa LJIB ;"L tax,1 é ol~~,ulo com ri c~:b:J1,l ado, que ute ,1L1' '1. ,1.bn_ldt 

O 
permanente. a t\.cpubl1c.1., t<~O ft•eqneu teme nte con{1.1nd1da 

St<. F1-tANcrsco GLtcm1uo - 0µ: 111vJ. e A m·~s=-r ·1. voz - N:lo é. c.:i :n os e i't'o~ impedoavc13 do Governo Pro-
opino ; ulo conclemno o sy3tenn. ~ · · · (ir · ) · Ourn.A. voz -E' pcrnnuente, s1ll'C ca503 ex - v1 3?1'10.' . .. a<to óem.. . . -

O Sn. . DEMETRIO RIB EIRO - Não opina, e o tl'aOt'<:lrnal'ios. _t<:nt \' 8Litlltv, ns cr1l1cas. o hprec1~ço_es por 
certo e que, ~i V. Ex-. sempre se in.1pie:tsse o SR. A>rnruco LOBJ-Pótle 53r permJ:i en te 1111~1\!~1t<tS reib~1.s,1r~m ~ se ::t 0 _lu~ clarnstm::t cb 
naquelle primeiro exemplo, nãJ t.eriamo3 um por·.iu3 pode mDs tet· scrnp i's de [ng,u· Llt HÜ pu :Lc1 l tclc. A0 1, p..ibllc .qn~n ~u.. . , 
gt'ande numero de concessões mal po:1de- p:i!Jlica... _cu .npt'1a .º. m3u cLevor. b s11 111Çel!l~me11ce, 
radas . (r1poiados.) · . o SR. DimETiUO RuEtRO-.\.s3'm, Si·. pre- 1~:\.ê; :,:e rn~ Lli1~1cJ~~ em .to1;1po a y1l~Llc:t elo Uo -

0 nobre ministl'o me desviou do n.ssumpto sdente , a ptovillec:.i r 0 proces30 indic.v.lo 1 e1 no Pi o; 1>0110, o c11m1110 '.l e olle, o~ u~o 
]Wiucipal eh disClls.:;ií.1 , provoc,1ndo este inci- pGlos r cpt'JSeii Ucntas do Rio Grande, 03 ooh- r,?l1nLlos sao 03 q11e niJan•.lonat•am <l. pos1ç:10 
dente; do qucll saio com prof11nclit mago1, ,103 serã.o oiJri.,·ados n. urna quot:t exao·ot'H.rla bo •!1g11::i'. qLrn a:ites acettar·,1.rn. 
porque eu não quizera ter OC'}llSiü.o clJ co<1- Ci l.! O JJ'.io é ex i•;'i ve l 1121a divit.fa 'pnblic:L" · !\Ias l1 ··.J3 cl!3gamo3 a este Co :1gl'e3~o, pa1·a 
tirmal', por nnn clechração express,1, o qu e · · i\Il\s, p ir outro b~.lo, a autouomia. do3 e3ta- o q11~1 1 fumo > C•Juvoe:tdoJ, __ e n questao Jl'.ll'.<:t 
·a liás todos se!1lcrn, que nãoso:1 solicLwio com dns ri S8.~ riii~J;Ílt e:n ~·,.eod 3 tal p:·0 ~8330 , PJi' - 1111

0
111 se_~q;.'.'e.sent~i. _clesla .'.º1'.ma: __ A m;;111,1~·c_l1t • 

.a. áclinini::;trução do meu s 1.1cceSS:)l'. qnanto 0 ceJ.tro irn rntcrv it' 111 economia l ~0 ou set1,ls ~1J rn~ultL1üe:; a 11oos.1._p, .. t11,1, o 
Procul'arei, Sr. pl'esidente, r2ettar as obser- dell ;s. Faita" di~ti·ilmiçã.o c!os comprom i ~.;o~, G.orc1'n? ProVL>~r~u a s;u tm;no uaa, as clo~-

vaçõss que eslava fozendo. com0 0 polemos iig·ul'.ll' 8 tigui·oi, 03 est-lcl•.JS t1,un'.: . ~w_ .. c~11l1a110, a~CLl!llll.Oll 1101os e ex-
Ao art . 6° elo projecto, 1Ji.;s3 eu, h-wia 111')S de vem 53 r livt'es p:i.ra traLi.i' co:n 0 seu ci'edor t r(totd!l1auo~ olJ,.taculo" . . 

peoposto uma mo li li m1.çfü> no senti lo de ti t'M e com elle accordar qa;1iJ to no Pl'JCes:;o a 53 _ O qus agora 11 0_3 cumpre e 011c:.i1'.U' Lle 
a ·Uniito a ::i.tt1'ibuição exclu3ivJ. elo taxar a g·uii' no P''º'rLmento do seu clubilo sem in flu - rrenle to.las est:i.s dt!fic1tlch\.rle3, e removei-as, 
importação, pal'it o tim ele ser t 'cmbea1 con- eDciti. elo c~n tf'o. (tpofrdos.) ' porq:n os el'ro3 rl'.L monarc!1ia, rnrq ne os erros 
feridtt e3tct attl'ibuição aos estados, como se Uu SR. R GPRESE~l'cl.NTE- o cen tro com- cl~ Gover~10 Provi,or10, quer que1r;1mos qnel' 
in fet'e do nosso substitutivo ao art. 8° . Fi - pGe-se dos es taLlüs. na.o queiramos, rcflectem-se ~oJos , fatal-
nalme1Jtc, com o substitutivo qne oíforece- · mente, ~obre o3 clestmos ela patr'llt. E' tempo 
riamos a1 :irt. U li 'ari' perfeitarnen te deli- O Sn .. DiDrn:.Rrn .RrnEmo - E>toa de acco1~ lo d i COi'rigir e3sc.s cn'.•S e nã.o ele vir O.l]U i 
nilla a sol ução que conside1•amos mais oppor- com ns aspit'aço,:;_{eder;.ll 1 stas"nn~ a soli1çao, fazer a,~cus:1 çõ Js tardias. (r1poi'!llos e·apa1·te.1 .. ) 
tu1n, não só porqae atten:lernos a fun 1<1.ção qL:~ aC<tbo de con5ider.w, S:lCl'il1Ca.r1>t a antono- Discutamos os acto.> 1.lo Governo Pt'1Jvis'J1-io, 
g·rndual elo cre~Jito do estado, c:.imo ainda pOt'- mm dos esLtdo;, e c:u·ace t.le CJl'l'e ·::~lo Sl1b - muit as v.,•z-3s o fiz, tnr1ü11·i' a f,1z el-o uqni no 
qu i::, todas as vezes que a União pl'er,is:\l' ele stancml. _ Co-igTes30, si po!'cleliber.,1çito clesh ns.>e111l1ló.1 , 
recursos pa1'.1 as despezas fe.lera es, oxlraot·- M 118 longe nao Pº83'1 agol'a tw.n· 03tJ 0 \:::t · nã.'.l nos f'o,se veda·lo ana lvsu' agorCl. a co:i· 
dinnrias, ou não, mas crmsideradas iocli spJn- n:e, ~ue, s9:n duvt~la,teem m 11s cabirn~nto na ductct o·overnairn~ n'al. • • 
s1 veis pelo Congresso, a este coüferimos a <-·' il1seus:mo, e uao qu.; 1•u abusar· eh !Jo a- ª . . . . 
attl'ibuic;rlo ele l'e:>olver sobre 0 caso. 1hcl"de 1. Ex:. sr., pr.,sidente;" qu e: n p:·o- Fal-o-lw1 co:n 111: l epen 1 le11c1 ~ . co:11 fr111-

111etti fazer apsn ;1s referencia:; gemas a Eolu- qucz:i. e lealcLtd e , d1r~1 bt m alto ao, pa1z o 
A .solução indicada· pela deputnç:to rio- çíio (j cle en e oatros collegas a;_.ira.scuttre;:n'.:l.s meu pensanwnto, no dia_ em qne me for pet· -

grandense é defeitllosa a meu3 olhos. opportunameute . n11tltLlo pe la, r0p_rese11~aç:w nac1nnal_ o for pro-
Na segnncla parte do substitutivo q1n of- ·, Creio mes m:i, Sr. pnsiLlente , rpD já vou voc1clo D L'.11U Ll1:;cus:;;to dest" espec13. · 

ferecem ::i.o art. 12 dizem os sen l! o1·os repre- exce lendo eh hora regimJntal, eu que uãO sei Defonderoi ns l11e1.1$ netos, si fot' accusad:i, e 
sent•.ntes : Qnando fornm insull'icienleci as :;i be m l'c.J[ll'J~ ento n t-<.e;m i:i li c.1 , 1ncu q:13 ai11<l;1 com pi'O vas catl1egoricas de q11e disponho 
fontes cbs l\J1•.eitas di~cr·iminar l as no aet. fi0 11:1.0 l.i ve ~iriner· (t mai., l ige ira d-111 1011,tr,tç;i.o 1 leix : 1r~i evi•l1c11ternente i!emonstrndo q!.t' :1 
par1t occorrct' ao sel'viço d:L divi ch eaciotrnl, dB ser um cr·i111i11 ·- s::ianb a R1ipubl i ~a [?,;dern- t!1 i11!rn allive;r, na. l <. :;offr1iL1 <1 u1·1.11te o~ diüs 
p.oclBri'.t. tambem o go\'emo da União lançai· t1vo. ~- Sx. e o Congrn.;sJ o:ivir,L111 l1Jva11ttr- ern l[ll8 foi g-over n:>, que p,11\ t ell e entrai e 
umn. taxa permononte sobro a ramh\ doses- S3 aqut uma voz par;1 ltggreLlir- 110, :;;rn qao de ll e s:1lu com honrn e cli '"nidade. (Muito 
tados, sen1. clistiucções . esse represe11taute 1cujo n_ome não prnci.30 cl·3- bem.) " 
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Pretende-se h·)je que não represento legi
ti1mmente o Rio Grande do Sul . . . 

VozEs - Nãci _a poi;ldo, V. Ex. representa . 
muito di,:;narnentc o Rio GranJe. 

o Sr.. DEMETfll) l<IBEIRO _ . ... 111'1.S este 
Sl'. repres(;.ntnnte do Rio <h \rnclc, que li' et·,1, 
ao lado de outl'OS, auxil '.ar cl t r~c\ministracão , 
não conta o caso como o caso fo i. -

Vozms-N;'i.o prcci3a justiikar -se. 
O Sit. DEM BT1uo Rrn ~m.o -Obrigaclo. Mas, 

si ci certo .que nem a tmlo se d ve 1•es poncler, 
niio é menos irnp 9r:oso que os homens pn
bl icos cun1prrnY o dever de explic,1r a sna 
conrluc ta, quando sol.ire e: la pl'etond;1 m jogar 
insinua ções que ll1 ~s affeclem a respcital.Jili· 
dade. (Apo iado.•.) 

Allega. esse cidndtio que me foi cass:ulo o 
mandato ! Po:s liam, este mandato foi cas
sado, sabe V. E'. como 1 

Pol' tolegr:immas arrancados a commi3sõ~s 
execu Li vas Jo diversas, mas nilo de toda,s as 
loc1didacl es. E pwa conrngnir ta.es demou
str::ições fyi uecessario qne se llle3 amrmasst>, 
ntio s2i com que coragem, qu e eu lrn.da 
tlcclarado ter sido fraudulenta a eleição da 
deputuçiío rio-gr,rnclense, inexac ti lllío cotltrct 

·"qual logo protestei. Ntio tarclMnm demon
strações de apoi·o á minha. conducta, sendo 
certo que· não as solicitei, nem pelo telegt'<l
pllo , nem pelo correio'. 

Na imprenn procm•ei e3Clare cer o espírito 
pu':J !iC) e t ·~rmin ai re nta.11 l<J 03 St'.l . r ep:osen
tantes que me agg-raditt:n d<.t segui~Jte t'ôr1mt : 

« Reuna-se o congresso repui.Jlic,lno, con
voque-o a commissão executi va , e essa ns· 
scmbléa que decida. quem e3tá c\efendonclo 03 
sãos principios ela doutrina politicu, si nós, 
que combatemos de fronte erguida os desvios 
que comprornettorn a Reput>Jica. Federativa, 
si YÓ3, que os apregoaes ~erviçss rnlevant ~ s. 
l\fas, si bso nã.o qncreis, então é prCJeiso riue, 
com coragem, cleclarei:l haver snc!'illcado to'.\a 
a organ iSl\Ç'i'io republicana, quo 1·ó1\t a oiJr:i ele 
nossoB labores communs, em favor das pre
tcn~õe s pessoaes a que vos arrnstam o or -· 
gn llD desmedido ou 03 interessCJs pe1uenos, 
que nincht !Jtio eonresno;t <-JS, lll 'IS ciuo fücil
ú1ente >e vão indL1ziuc\o c\Js fili<J.ções que se 
entreveem entre as vossas aggressões a um 
do nós, o ns b~1juLi ções no poder . · 

Não accei taes assim o repto~ . 
Pois bem ; ' sol ic:it'mhs ao eleitorado rio

grnnclense a r<1liticação do mand a. to. 
. R~amrmarerno3 nós as op:niõ~s que iu vari:i, 

vclmente havemos def'enrl ido o pt•;.iticarlo. 
Sust .. ntareis vós, pol' outt'O lado, as rnesm.1s 
r eservas com qne i-olacs o ·;o.;so pensanrniito. 

E o Rio Gt\Lnde decidirá. . 
Niio querCJis aqui o desen lace do pleito~ 
Appellcmos para o tribunal solJe1·auo da 

opinião nacional, nós,proclcun:rn lo a o;qiortu-
11id1tde da, R.epu\Jlica, dig-na e iuclepeodentCJ, 
vós, apregoando a. insnlTiciencia do.> estados 
para. se -org·an iswem autono11103 o for tes . 

E a nação Ll ech.lirá si quer o prolonga
men to eh monarchia na Republ icG, si q_uer a 
Repu\Jlica. republicana no Brazi l . 

Vamos . 
Nó;; tivemos hombriclctdJ clnranLe o pleito, 

pal'a acceutua1', des ~1sso rnb1'ac\us , o nosso pen
samento. 

Alfümae o vo3s:i. 
gstaes eleitos e tende3 a segnrançi. d e qne 

trJ.n si~is .tes b:i.stant0 p :n ter S'g'lll'O o apoio 
elo po:ler. Po t• ·gr"J.lihío a cssJ , declnrae 
que o sJrv ircls, succeda o qne succedee. 

Em ho:nenagern t\ Rep:1blic«, j uram r.s nós 
lutar par,\ que ntio a frauLlem, ele no que der.>> 

Nt'io era, possi vel 11m t ling nagem mais 
ft'an;;:i. (:lpoicdos.) SS. EEx. 111') r .csponclo
rarn. Vieram ó:)cupw ns su1s ca.deiras. . 

o SR . JUL[O DE CASTILHOS c];1 um ap:1rté . 
O SR. DE:vmnuo l1rnr.:mo- Jusbm~ nte o 

que q:1ero é qu 3 c!CJCt'ete:nos on ass 31n11'emos 
a libérchule cio snfü•;1gio; 811 tJ'CJ I ado, V. l•;x. , 
qu l se diz represenh1itCJ do H.io G1'cUH.le, a•11li 
s9 tem 1na11i les t-iclo c.rntrn, ess::i. rli gn.t aspira
ção. (A pnrtes rlo Rr.Jirlio deCfütilhos e ela rlepit· 
taçlia elo Wo Grcmrlc, aos q •,rnes replicam 
outros Srs. representantes. S ussun·o .) 

O SR. Dm1rn'Faro RIB !!:IRO (1·esll!beleciJ.o o 
sitenc io)- Pois ]))m, repto o Sr. rcpresen· 

ta.nt e e os que o acomp:rnlmm pant que cGn-. hav-0r atravess<:1do· todas as espheras ela acti · 
sullemos o eleiLirado do Rio_ Gra!l:le elo Slll e vielade ro litici\ se;111 macula pfl.ra se u nome. 
el te . . . _(iliitito bem; apw·tes.) . . ~ 

O Sn.. ZAMA-P~rfüilamente. A t.hergencia entre os r epresen tautes do 
OUTRAS vozG:S- ~lnito bom.· R!o Grn nde do Sul, foi acceutuada pelas affir-
0 Stt. JuLD DliJ CASTILI·rns- Accçito o repto ma ções chi sua maioria. 

em nome e.la hot1ra do Rio Gt'ande do Sul. O Sn. . BEVILAQUA- Foi uma provocJção · 
(Apoi,.idos e Cl]nrtes cfo deputaçüÓ 1·io-gran- (Ap'.rrles, _i11te1·rupçlio ; 0-81". pres idente 11-!)ila a 
clense .) E as>egu!'o que V. Ex. não tem alli camp'.iinha .) 
·um roto. v. Ex . mi,') sab3 em ']U J S3 UMA voz- Vamos ouvil' o omdol' . 
metteü. . . 1 OUTRA voz- E>tsmos muito 10:1ge ela Con-

0 SR. DrMmTm1 RrnEmo - J:1 era tempo st it ui ção . 
de se il' Llescobrimlo V. l!:x . quo (aponta pa:·a ' O Sti. DE)IETRIO RrnEm.o - Si proseguem 
a.J_'luns Srs . representantes qire rodcóqm o oste3 "partes, esta::; frequentes interrupções, 
S.·. lit!io J.e Caitillios) oapitanea esse grupo.... . serei obrigado a retir·at·-1110 lia Li bu1u sem 
(Os Srs. Julio de Castilho~, Abbott e outros ter pos t0 torrno a este iuciclente po liti <~ o, que, 
reclamam em voz a/la e p1·otestam q1.tc entre aliás, Ll-eve ser encerrado com serenidade e 
âles niio ha capitâ~s . que mio ha chefes. Oii- · reso lução, (Continuam os apartes .) 
vem-se aparlcs de outl'Os lados.) · O SR. PRESIDENTE- Atteuçtio ! Quem t•} lll 

Bem, n.ão faço cabedal disso. Liquitlem por a palavra cio Sr. Dernetrio (cnmim-se .mititos 
li esse nrgocio. · opartes ; Q Sr. p1·esidente agita prolonglllfo-

Vorns D.-\. REPREBENTAÇÃO IUO-GRANDENSE mente as campainhas .) 
-!l.cceiütmos o repto. (Continuam os· apartes . ) ; Ui\IA voi - E' preciso manter a palavra ao · 

O SR. ZA~L\ - J3so é cJm outro regula- orado1'. -,. 
mento eleitoral; com este, nii,o. O S31<. DEMETRIO Rumrno- Sr. presidente, 

VozEs - V~mos ouvir o orador. o fJue di~se não devia provoc11r e:>tas tem pes-
o SR. BEVJLAQuA ·- Peço á V. Ex-., Sr. bdes. Os nobres representantes; depois ele 

pfosidente. que pon ha termo a es~a gritaria . . me ouvir, poderiam provar a rninlia fraqueza, 
(O Sr. Demetr io Ribeiro continita aguar- acceitando o a ppello ao eleitorado do Rio 
danclo qiie se re:;tabeleça o silenc io.) Grande elo S:1l, j;\ qne se localisa a questão,, 

O SR. ZAMA - Isto é natural. Qaand0 o Depois do resultado, aq uelle que fic ,trne no 
prim 1 e;ro rnge lit , é assim me;;mo. (lfüadas.j Congresso Nacion d a titulo ele r eptesentante 

O SR. PRESIDENTE - Peço aos nubres re· da opi11ião rio-gr.rnrlense, tendo sido antes 
_presentautes que deixem proseguir o oraüor. r ep2llirlo por est,topinião, não teria clignidarle 

\'oz23 - Ouçnn ! ( 1n <;1w1 ! ' . 11:10 t eria b1•io, nilo teric\ vergonhu. . (Llfiiito 
O SR. IJEM1'TlUO R11rnmo - Senhores, não bem ; m uito bem !) 

sei de_o~1de · vem , nem corno explica!' esta tro- E' preciso qn3 o Rio Grnnde declarJ qual 
vo.1da ! (Risadas.) ele nós é o mais legitimo representante ele 

UMA voz - E' p:unpeiro lá da terra. suas nspirações . . ·. 
O Sn.. DmvrnTtuo lOB!!:IRO - O que posso VozEs -To:los . 

assegurar é que ell:t nilo foi acompanlmcla i!e O SR . Mrrn1A DE VASCONCELLOS-Ou.se am-
r«ios o cor·iscos (riso), sn l vo o caso ele novo3 bos os repres8ntam dignamente. 
Fr·anklins ]J;:verem arrelx:tado as perigosas VozE:s-Varnos ouvir. 
f><iscas, porque vhivelmente ell:is não me O SR. DEMETRIO Rrnmmo- ... mas p:U'i:I isso 
a.ttingi1·.1111 , e continuo ca.l1i10 e sereno n•;ste tt·n ba.lliemos todos pela moc\i fi caçfi.o doTegn
logar. (Muito hem!) lann nto elei tora l, garantindo a lit:ercbde do 

Os collegas do Rio Gran•lo elo Sul; moços suITragio. ( r1poiarios ) ' 
de talento, que com L,111a f'tcUiJade podertio Mas não q11ereis trabalhar pelas mod ifica
clemonõtrar rninhn, inc.qDcid;tde ante o Con- çõJS elo regul , mento ·eleitora l, corno Yos pro
grªs'io, porqu .1 me interrom pem com est::i ponho, não quereis assegurar o suffr11gio 
atropei lo e ntio me perrniltem usar da pa~ livre e mvralisaclo - eutão, vos repto a que 
l~t vra '? (Apoiarias) ·• cow;n ltemos o Rio Grande elo Sul . · 

(Cont iniwm os apt. 1·tes entra os 1·eprescntan1es O eleiloracLJ e a opiniiío rio-grandense qno 
rio-granrlcnscs e out1·os senhores rr'presen- cl t:cic\;1 m quaes os S3US legitimos represen-
tantes. O 01·ador d a.,·sim i>"terromJJido.) tanles,si nós que 110> e.::fo1•ç,1inos e redo\Jraré-

0 SR. PrtESIDENTI" - A ttençiío ! mos ele esforços para a conquista da liberda.cle 
O SR. Assi-; BllAZIL dá um aparte. 8 garanti<' do voto, si YÓS que aqui vos ha-
0 SR. DEMllTiUO lü13ic11w- Seohore8, as ma- Yei3 manifestado cuntra estes intuitos . 

nifesfaç,õe~ da popul11ç1'io riograndense são sem- (.liuito bem ; nwito bem !) 
pra lillrns el as aspirações livres daquell a terra; Eis como respondo á vossa iwovoca.ção . 
essas manifestações serão contra elles,- já o O SR . ·Frm:-<.l.NDO An~nTr- F<v;amos á con-
crnm. \'Ocaçfo d..; um congresso geu uinamenie re-

Lit, a imprensa lhe ci francamente contra- publicnno. · 
ria poi' to la a parte (conlestaçêio dos represen- UM SR. REPRESENTANTI!: - Daixemos essa 
tan.les do Rto Grande) , apenas urna ou outm r:olitica de ca mp»nario; liquiden1 lá no R!o 
folha lhes é favorave l, ou porque ceJe ao Grande esst\ r1uestão, qne é tofa clo3 senhores. 
impulso ele um mal entunrlí lo comp,1 nh 2i- (lia oiitros apartes. l 
rismo, ou porque a té ella chega fJ acção do O SR. P1m,;IDENTE - Attonçilo ! 
omcialismo. (Apartes cli1Je1·sos, repeticlos, in- o SR. ÜEMETRIO RIBEIRO - Anfos de ter-
terntpçcío .) . minar permitt1t- lll8 V. Ex .,-St'. presidente, 

Não_ til'emos ª· eSS3 2nciclente, que ê digno, umri. ligeirJ. referencia ao npal'te que ouvi Lle 
a sua 1rnportauc1a. Nao se ex~1sperem. os no- um digno collBga que sempre vejo nas bl\11-
bres reprernnt·.1 n tes, a quesfao é rnnples, ci a cac\as uo meu lado. 
sJguinte: .• (fr,t ;rritpçiio prolong!:lda). Disse S. Ex-.: «deixemos essn. politica de 

St'. pr·e .;iü ~ nte, nilo podemos continuar campanario .. .>> 
desta fórrna. . . . . IV!as não se t_:ata de poHtica _de campa-

0 Stl. BEvU,A QUA (rlll':.!Jtndo-se aosapartistas nJrJO: S. Ex. nao me ouvrn arttcular cen
clo Rio Grande) -Isto ci uma ga uchada; ci in- su r,1s, ouvin-me produzindo a minha clereza. 
s ~dtae a. um co~lega com uma gaúclrnda c\e3- En não havia duvidado da legitimidade ela 
sas. ( Apa' tes diversos .) representação dos senhoees da bancada rio -
. os~ . DEornTRlO RIBEIRO -:-- Não.ciy?osive\ gt'a ndense, elle3 negaram a legitimidade do 

r11scut11· no meto desta Yozer·1a. ( '1ing1ndo- se meu mandn to. . 
aos 1·epr_ese~tcintes do Rio Grande.) A ppello flescle en tii,o era indispsnsa vel o cotejo. 
para a d1gn~<la cl .e de c_ada un~. Devem cabl'-se, UM SR. H.l!:PRESENTANTE - Creio qne pe-
cl~vem ouv1t·-me .• Na.o me rntetTom_parn, 9t~e ran~e o Congres;o, V. Ex. está. perfeitamente 
nao lhes estou ofiendenrlo; estou, 01rn, suJel- justdlcaclo. 
tnndo-rne á contingencia de tirar a. limpo 0 SR. DEMETRIO-RIBl'!R _ S · f,·t _ 
cluv1clas qne foram creadas poe um represen- l" "' . A, . , 

0
_ . 

8
•
1
. per "'1 a , 

tcinte•cla vossa iJ tncaü1 quar;to a le o·itimidade men te e b~O, e [lvrnnto a con:c1en.c1,, de todos 
co.n qu ~ aqui compareço . 0 elles (aponta para a depu:a~ao .r•o·rvawlcnse) 

v ozEs-Ntio ci llec2ssario. . devo estar co111 pleta mente Just1ficnclo . Tenho 
pr·ivas, t ::inho c\ucumento3, tenho mesmo ma

. O SR. DEornTRro RrnEmo- Cumpro assim nifestaçõe.> publicas, que deixam bem claro 
o dever elo homem politico que se pxc;m de qu~ , no animo desses antigos · amigos, cn era 

! 



digno-e res11ei tlw el, e, como elles, só me' in.
spiravn. no penS'.\me11to g:enui oanBilte r epu-
blicano . · -
. VOZICS- E ui:1da, o é . 

O S R. D ii:ME'l'Rio ll rn ::rno - fl >ju e3lib de 
mim divéqentcs. 

Não i nda g1w ci n.gora dos moíi rns do so:.1 
alfo d .amonto, po1»1ue ass' m corr inmos o po
l'igo tle f,1 zer poli fün. de C.lmpa nario, co:1tr.1 
l), qual protesto, como prova do co nsi· lernçifo 
e ro3peit o r;, osto C011g-rn.>s> ; lá C.wa ace Jitarei 
tl i::;cu ss'lü n.m pla, ~ i o r11 lizc1·om 0 3 meus 
aggri:mores . 

-Entretanto, eu não poli a, co11sen ti1· fJ UO 
ficnssem ele pé suspeit-i s so bre a mi nln n,cç;io 
puulicu; não pYlb i.leix .lr p 1ir\1r clu i1idas 
sol.ire uma re pntn,~ão que se fü rm oc1 a teavés 

, de sacri.idos eguue3 no3 qu e c lles ft 7.e rnm, 
duvidas que r. qui tentou c1·oa r o irre fl ~cti lo 
re1wesentitnte elo Rio Orando do Sul, i1·rofl e
ctid<), Si Q1, e tiio incon venien te q:te .nã J cl e 
•morar11m as clemonstl'ações do Cong re3so con
tra a opportunidade escolhida por S. Ex. 
para o de~r,un'.lme n to de su:t !Jilis . (lpo ia -
clos. ) . 

E.i1 não trouxe p 1ra aqu.i odios, nem ou tras 
ruins r aixões, que sei clomin 1r, para qne nio 
influam em meu juizo e [Xll'a q11e não s ir vam 
do cstimolo aos msu3 actos. 

Tenho, sem clu vHa, cor.i ~:ito pril'a amar 
(1pplai1sos) , e, por is;o nnsmo, tnnho-o tambe m 
pai·a odiar; mas b qn e é fo cto é que e:;t o:1 
educa .lo mais pelo amor elo fJll ~ pBlo o~! io . ,Til 
fui gov~crno, is lo e, deposib rio eh f<1 rç ,- so
cia l, e dell:i, não me servi pat'il e xc1•co1• vin
dictn.s .(novos opplausos), t en:.lo, a liá~, sem pra n, 
energm e cor ,1gem p'.lm manter illesa n, pu
re w. da Repu blica . 

_Nunca fui cci l!alista eleitor.ti nn, Republi ~a , 
n::vi fiz corone1s nem tenentes-c:ironeis cLi 
gu nrcl 1. naciona.l e nflo Lb cretei n13tliclas qu3 
11ão trouxe3sem a s;gm-.1nça :. lo f11nc :;ion:i li s-
1i:o· pu b li ~o, fJU11wlo o con tra ri o de t :ido isto 
se fez e se ostit fazonclo no Rio G rnucl e elo 
Snl e desgr .. 1ç.Hlamenb em n:i rne da Repu
L!ic:i. ! .(S enS'lçllo.) ~ 

~ali o [Drante o Con.c;Te3so, fa ll 0 [1 '. r ,i o 
paiz, folio p.na o esta•.lo 1!0 Rlo Gr:1nd!l do 
Sul. Po 's bem; o Co:1g rnsso e o paiz fJ tHl SJ 
deci 1<1111 sobre a minll i co ndnc ta e o Rio 
Gramle que 1'a li f\,1ue ou rectiriqne o 111 e11 
mo::Io do rn r, isto é, rpnm r il pres'.rn ta mel hor 
as s.ins asri 1·ações li!J1r:1e3, s i eu, q:13 qu ·ro 
a l1 bc1"ln,rle il o su lfi'a g10, e;i s1 os m811s anti• 
g·os amigo.o; qne riucrem a rop1·osôi.io do voto. 
(. lpp!ausos; muito ·bem ; muito be 11. O 01·ailor 
d e 1!01 ·osa mente f'c li cit·i lo e obraç :uia p1 r 
_q 1·rm le nwne;·o d e i·ep reseF<t,cintes do Con 
gr.·ss?.) 

DlS ·~(JR 'S O PRO\I UNCIADO N.~ SRSS,:\. ') DE 
19 DE HNElRO DE 1891 

O Sr . 1\'fartinh.c> Prado (m~ 1>i
m cnt.o d~ attençao) - Sr . presicie.n te, l!ãn pre
tenllm, la!lo. r desta tribuna; rJ111 zcra fo z31 .. 0 
dos ba t) C03 fjn e occ upo, porr]lte :llli em con
tacto immediato com· os meus cn l legns, estari a 
jnstamente no n!nd ila s mi1ilns mo lestas 
aspi raçõe3, eh me liani a o d;\ obsc11ridacle em 
qu e vh·o . . (N1ío apo iaclog gqme.,. ) 

Quizcra fali ar alli; pci r 111 0 mio pretendo 
fa zer i.im di s::mrsn, e. pat' c0ns 1Q° 11 intP, niio 
viri<t abr ir lima solução rle conti nniilnde c11lr<J 
os honrados or~(lores qn e. occ. 11 pa r~11n brilh rr n
temente es t i tr ibnn n, tlawlo lnQ'.w no co n- . 
fronta com miuha o'··scnr[1. i1v.livillnaliilacle. 
(Ncio apo iwi os .) 

Reconheço não poJer n.companlnl-03, qn er 
qna.d to ao brilho da p·1l n.Vl',1, co mo n. eleva
ção elos conceitos em relação aos mn g nos rrs
snmplo> qu e tem preoc:up1do a ::i ttençã:o el o 
Congresso até hoj e. 

1\Ias, V. Ex. sr:i,be que hn, clo:n nnnos l'd i
ra(lo dn tr-ibnna por U!TI in ·ommorfo q11 e clelh 
me ::i r recl ;wa. en receiava não poder f; 1ze r-m e 
on l' ir daquello banco e pol' lsso aqui me 
acho. 

Alem disto, a tr-ibuna exer.)e sobre 0 men 
e3pif'i to, vercl 1.deira: fa sciirnçl.·1, e leva-me 
pira o tcn•reno de n.Pdentes p•i i~ õe 3 , que pro
VOCR!Jl lnctas e oclios, que desej o evitar. 

Tudo fa re i, porém, pw.1 ccinswv,u·-nn na 
u.Itnra de;;b tri bnn'.l. e na elo hont'.1.d o Co:1-
gress<! , qus me 0·1 ve, c.i ll oc rn b-:·ne ao hlo e 
sob a pro tecção do V. E:{. , meu ve ll10 c.int
p 111 lloi ro 1le pr0p1 ga11 da ll03 comícios r opu!a-
1' '3 ; o no seio LI t ns ;T niJ lé.\ legbla tiva 1.le S<io 
P.111 10. íf l.1 :1 11' \0 , CJ:ll O l10ne.v lo C\: - :lli:Ji3'ro 
d 1 j ,1;t1ça. :ib:'i:111 ; l n~tlls g i ~·ante~c:\>, l.n i:; t ;s 
q1n s'g 11i [ic 1.m lloj 1 1n t'<.t mini , t. tl voz , um t 
illu ;::i'._o desl'ei t.i .. (Jfo ito bem .) 
. i'h'l '' p,~ptendi1, nc~e n!u ~-31 unn n. pi,lavr,1, 

nfio preté11.li1 fo m 1rn, pal>H': i. no3 de1)J tes 
eh co :1·t itui.1 tc, e po1· molivos di ffe ro!1te, 
que nc tu:1vam ·poclerosamc nt·3 o:n meu es · 
p'r ;tu. 

E'n primeirJ 10 ;~\11' m1tl' ndi a fJll e ri mi5sã:J 
cl,i r ;ipn'1 lica no l!i.;tori·:o ne.,t J rej nto eia nolo 
crei:u· difüc11tJa .. i<'$, 11om emln1·aç::is it m::i r j n 
do G iverno Pr.wis:.ir'io, p1'o~ur,\ ud0 o mai' 
brevJ po;si vel ve r es t:1 l1;bcitla n. ordem lo
ga l 110 p 1iz, 0:1t1·,1n·lo-sc o l11 '.1 i; depressa p is 
sive l 11 0 ve r..ladei1·0 rcginw n, azendo ccsnr 
es te provi301,io, qne vem th for.;a e qne iJ 11 

menos CJm p ti ve! c::i:n :i libcrLh 1.le o a di gni
cl<tele Lia p.1L 1ü : 

Ulií SR. RllPRESENTANTE - Felizmente 
assim uito tem aco:1tecido . 
_O SR . l\1ARTI N<ro P R,\. D:J - N:fo prekin din. 

to :nar purte no dcb<lte do pr·oj ac lo const i
tuchnal, porqu3 o estudo das co1'porações 
desb n,ltu1·eza em toLlos 03 p0 i'l.e3, a oi>:;e rva
ç;'L°J fJ ne t)uho foi to. do; c:irpcis legi3L.1 ti vos , 
li ze r.1111-m:i. chcgn r no esp irita:\ coLwlcç[o 
do ·fjue s:i.o sornpro in uteis o; e5f'orços do; 
oraLluro3 p11'.t .' alternr ou modi:ic '.11' o juizo ele 
um represen tante qn ::ll que r sobre a nnrch:t 
elos acontecimentos pci litic::is , oa sobre a nu
tGi'i:i ·qu e se debate . 

P'iz com V. f~x. parte rla asõomblé.i pro 
vinci'.1.1 de S . P,wlo em ll ivol'sos biJn ni os, e 
V. Ex. via co m mi go qu'.i.o l~rnte i s f0 ram 
03 nos,os e3forç1s p11·:i, vu n ~er , p:i. ra rlo -
be! l:.lt' o.; intere.;SCJS CJ liig1v los do3 Irll' li los 
mon:i.t'<::hi co; a !li repres2ntac.las . 

Completa111 G.11te i:1nteis os nf!s:;os esfo rco; , 
pri ncip:i.lmen te 1J1Undo se tratava de co:i f'ec 
clo nar uni..t \'J l. IJU 3 cnrass() n\'lic:i lmrjnte 
elos intc re.;;c,i d,i pi'Ovin cia, q1n ;,o r ef,; r iss·J 
a '.l seu a1nefe1 i;:o 11nrnto rnol'al o ma tel'i il . 

03 pn. rll dos a lli r oprcsent idos nniim-se 
·1nr1t (hl' uabl.ln ás nJ.>»1s icU ·1s; o r1~ para 
in uti°is::tr no>so3 in' nito3, or.< par<L não cr·e 1r 
um pt'ece .le:1 te .dilTicil , riuu1·lo ~i :nalt.uiea
men to se c 1Dstitni s ;e:n g0Yer11 1J . 

E p:ns:\n lo deste m 1e J.J nl 1 inog,J cc :i su1·a 
e. o Co:1gnrno, co:i ;;iLleran :lo -o im bui .lo do 
idé 1s preconcebi' las. 

O Í<.\c b é . ll l tn t'.li , p3rqa '.1 r'ra as a >'>e:n
uléa.> lll 'lll l tm as eli \-°(}['$ ·s p 1r.::ia1i lacles 
politicas, !] '10 C) nstit ue m u:n c;;t i lo qLi:dq 101', 
03 SJ:JS a lept •)S m lis illL!Str.i lo3 , 03 S'l: lS 
ho:nc:B mi i.; aµ to.l, Jl ll'cl. r;, pr ~ c i 11' e r o.>olve r• 
s1hro os a,;sü mptos p0litiCl3. 

E este Cci11g·1·esso , t ratan lo S3 ela re::Llcçiio 
de unn co:isti f11 iç:'io, nssu·u ;i to pot' cle:n ds 
es tufado e ao ::ilcance el e esp'ritos escl ;t re 
cidos, CJtnO slo os do;; ho:ll' 1.clos congTe3sist.1s, 
co:nrirah3nde-S3, qu 9 anteci p·ula men te len!I;i 
tr.tzirl J p 11·a a ·1 ni as su 1s . iLl8.1s a rnspeito rio 
quo e unn Constituiçfo o o r1uo m tis cJnvom 

. ao3 i 11 te re;;ses do pa iz. 
UM S1l. REPRElE XTANTtc-\hs a tli scuni i 

aclara S3 mpre. 
O S1t . ~L\. rn r :->+11 PRADJ - .\ d is ~us 'flo 1t•.1z 

a luz. Eis nrri clt :w:lo qn e es to :1 aco3 tnmne.ló a 
o u v i~ cle3 le ln n m1çi ; 0J t t\:it:1n to, npemr 
di330, en::crrarlo o clo!n to. e ed:i um tonn o 
c1minho qn -.i, de a hte:nii.1J kw i 1 tr~1ç :1 d :i_ p1rn. 
r;, sua resolnç?io. 

UM SR . REPRES:o:NTAXT :~ -Pe lo mJ1ns, o 
pai z se cscl 1 rece . 

O S:i. llfAtcT!NHO P:-tADO - Ai11 d L nnis, 
n1lo pre tendia t .rnur .p1rtc 1n; deba tes cli 
Conslituiç'to, po1·riue as op in iõJs qne an
tel'io :'mente h:wi n. m:1n ilo.;; tacl o em relaçiío 
ás refr1r1111s nece.3sur i1c'.'i, thham sid o <1rlo:1 -
tn.dns pela. com mis;ão dos 2 1, pe lo> 1li ll·J 
r0n tos me mbl'OS cL3stt corpo t'.tçáo, cm c:nonch ; 
successivas n prosent111lo1s á s1n a precinr;fio . 

Por isso sst:i. va r .3sol vi do a dar si mplesnnn te 
111 0 ~1 voto afüvor cl-lll 1s, em vez de vi r nes te 
momeuto ro ubar o te:npo do3 illLn tre.s col
lega,3. (Muitos nc7o apo itJclos .) 
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O m~u voto sel'ia. b::is tant ra , e des te moJo 
ln c cil locar ia. bem com a mb l11 consc:ienci.t e 
n meu dever . · 

i\l:I 't :S rlisposi;ões co:1s'g1n cht"> l1 Cl pl'Oj :>cto 
eonstituciona l, ril !1a$ 1lo p:ecooceito e d.t iuto
ler:wc:a rcpu((·1i:t vam pl'o i'u 1rlnme:1 to o me:1 
e;:pi rit,i ,.13 · republic.tno ant igo , üe liberJ l 
>du.1nLl:lo, d·i verd.ilicir'o clomoct·a ta . (Cl po ia
d"s: nwiio bem!) . 

Co:1t1'a ol l 1s me havh J11 nn ni fe3t n.•b 
em cit'c:1l.1r ::io corpo elei torn l elo mesmo 
r~Stt · lo e ent r-o e:;~~1s me l'Ge;onlo ri;). ine le
gibiiiLl.1d:) rl1J c!.31•0 qu ::i , nU 111 de p1·of1.111 Ll .1-
111 enle i:1just 1 o in'q :rn poi' fal' il'Cliraito3 s1gt'. \-
1lo.>, S'3.1rl,1 oi les ciLlctd ii.·J ; (ap1-iidiJs), cnn; i ~·1n
va um aliS\11 '(10 na lei constit acional, como 
~oj it a i~1 cJm p'.l tillilicl vle . Exacta me nte, de
vo!v :u-3•3 e.' Sa allrilrn içio no Cong t\JSSO ot·rlt-
11 nr io. -

Q:11ndo cm m ü o voltcu· ao pal'lamun to es
Ll re i 110 lnclo d 1q1n !l r: s l] ll B si op pu ze rem ao 
t'es tabc lc ·imento de ;t::is odio -;~s excspçõ3s na, 
nossa lcgls ln.çlo. ( .lfui'o bem ; 2n1.Lito bell! . ) 

A Repab lic<l. não deve ·te:ner a. 11 in
g 11 ern (muitos apaiados), n[o cobrir as vistas 
ao dc3cor tina. r 110 hor iso::i t -; nm ponto neg ro, 
nem con torn <>r pc1uc: na s cl ilticu ld ades que se 
p0s31 111 U.e;nll'.tl' (apoiados), nu rclmr de31 s
so·11br.11ln , c 1mi n h ~ r ,;em receio de afft'onta r 
di l'fknldil.t:l.()S e dest e rn oio ímp;1v irl .1, fará. 
vinQ' •r os seus princ ip~o:i sem :·eceio de:>t[I. 
ou '7 da1u ;lL1. ctass3. ( .lf ·1li10 bem ; mu.ito 
! em . ) 

Que grJwle so rpreza a imb ();;parei com a, 
seguinte e-x c r ~s~enc ia d1J p ;·oj e ~ t o coJstituc'.
on ·li: 

Continua exclaida elo p'.l iz a Comp:whia. elo; 
Jezuita.s, etc . etc. 

Ot'.1, se nh ores, isto nfo é digno de nm a. 
Co:1slitnição lib ·~ 1»1 I, de um·i, Co:istituiçfio 
arne ric 111 ;1 , qne cogi t:i de queõ lõJ.> ele:; ta na
lue.:za . (.lfo ito be:n .) 

0 11 :le o:;tflo e3t 1~ leis em vigoe o xpul s'.l.n :~o 
os jes·1it;ts do 13 rnzil ·1 ! 

Será a de Pomb:Il 'I 
0 3 j o51 Iitns re3irlern ln longos a11 !10s no 

Bra7. il se !!) Cf l \ 9 haj lt lei alQ'unn qu3 peo hiÜ'.1 
r;, cn t r·arh dol le.> :q :1i. ( r1pniidos.) 

Por ta nto, ó unn ved1cl.; in excrcscen ~ilt 
legisln t iv,\ , 

8 nio s·rn sus;)eito, se:1l!ore\ po1•q:10 -sou 
li vro p3ns1do1\ vi1ro :i c·nn de toefo peeco:1-
ceHo r eliQ'insJ ; mns s:J'l c1horc 11 te co m os 
pt• i nci p :o~"1·e p :1b l ican os ( ·l:1o iridos; muitn bf!J) t.Y 

T 1mbe:11 r·epa'.!' ll ét V;\- :n~ l]ile a Co1Hti tu 'ção 
pql't ici, cnnsign 1sse ont ra excns ~ench e3 t-t 
tnh ·fo qne o c1s· 1111 on~ o civil precJfosse n.o 
r ,.. Ji . .!· io;;o. Dep:Jis de fd ta n sop:w;;ç;i,o da. 
i3T j .t do r.~ta · l o, 1111n t:tl dispo-; içff.o na lei 
f1n.l 1111e uta l da, Repalrlica. , denota ap3n'.ls , 
ln :· par te clar1 1 rn ll e~ fJ Ue a red igiram, urna. 
Lles1ri011 taçii.o 111t 1 vol. 

E' 11111 1. disrosiç'iii inco·n1nli1re l com o IJllO 
anteriormente se 111.vi;i decre tado, fó~a. rlos 
:nol l8s qn e tl -vorn cw,1cteriS'.ll' nma oonsli
tn içfio americana, emann.cla rfe espirito:; crl1.1-
cntlo> na vcrrb cbil·a escola. de·11 o~ r ,1lin ; dis
cn tinio- S'.l o iwoj ,c to co;is 1 ite1 c i o n ~ l. p1 ra m3-
ll1or ac·entnar a feiçii.o ver•h'lei e.1m:inte fe
rl flr.ltiva , IJll fl devo rn o::; arlo ptar , e ent'J ndendo 
se r o meio r::ial e pra ti co ao di:;crimin 1r-se 
as ra:1rh s dos e'h cl ns, füi fo1·ç1.rlo a ab1 11-
il on1l' os mens honr11elns coll e~·a.s rh rlepnt 1ção 
pn.tcli ;t ,1, ncc2 ita.11rlo do prererenci;t as eme 11-
cl is rh ill11st l'a dq mtaçio r iogr,u1d ense, on
tendcndo r1 ne, sob es te p·rnto rle vista., foram 
03 li eis rl c;iDsita1' ios. ri a idé:i. f,;J lerJ lista, con
scr1ran lo a lr';ulicção el o; prin cipias pelos 
qnae:; sempre se b·1 t el'11 m g-a lharc11i mente 
(rip iado.<), o an tro niio poder ia ser o S'lU p1·0 -
co limento . (;l1niq,rfo;; muito be .n.) 

l~ u n·J> te p i.iz não te·110 o r estabelecimen lo 
d.t mc na.rchi'l (a!'O indu) , não temo os intitu
la•.l m sebas ti-111 is t,ls, rnr,eio mni to o f1tls'a
men to do ver k\.diliro prin ~ ipio ri.em r,p;i,t ioo , 
te:no o aln nclo:10 c!L poli tici, í'erle!';1 ti1ra em 
s:11i nn is la1'g,i accepçio . ( .liuito be,;; ; muitQ. 
be in.) 

Não r.orlemos, não ch vemo3 recorrer irnste 
p'liz it p'l lit ica do o;iportuni 5:no, f] •1e a scien
c;n, co:1d.cm111 a , o fj 11 3 n 1. prn1iri:1. Frnn ç1., onde 
poderLt n:edrar pel:i s s ias exc3pcionaes co ndi
ÇÕJS1 produziu result(1/los tão neg,i.ti vos, ca· 



l1inclo nté no ricliculo, nãq passarnlo eh u·11::t D S::t . i\ lARTi.\'11·> Pruoo'-E;itr:Gla.utJ, rc- J : J.;>.1 Sit. l~ E: P J:l-.E:oE.\'T.\.Nl'E - E é .c(lractel'is-
in,vc nçfo eró.lda pela i 1111gi:rn ~ã o merill i::m \l conhe~:endo q to cl !e csh m·11to nc1rn 1. da- l1co de V. l~x. . 
de Oarnl:etla. qniJlo q!le e3por.1n1:no:::, 1hquillo que csp;- O Sa. fllARTINllo PRADO-:-Acreeli lo ssrerne 

Si 11a Fl"anç;1, on •!c snpci·rrbunda m os cl'c- 1'11va ::t opinii'Lo publi ·a q rp.~ e um 111ystcri0 o camcteri,;tico chrtodo Congresso.(4po1acfos) 
11101 tos cmo ppo3iç!i.o uoi 11 tel'i qr,c·s111tAin-se em t'ehcil:i ao l'ntu1·J, 1.l0ve:nos c,0:1r0s-'>,r. ::tr> i~<'::>tc reci nto, nos co:Tecl o r·~s, nas_ante~s_a~ 
os cll'eitos da poiilic:\ e~ torior a agi r sobrn ri mesm:i tllmpJ, que ollo t'c m. p1ss:ido p !l 1s fol.!· las, nas ru:u, nas.pr:1.ç 1s pul.i!tcas. d1zw.-se- E 
pol itka i11ter1rn, quer pelo.> rcsent:mento3 d2 cas c'.lu:.l!n1s, :ib,li c:l'.ld-J a lgumns 1-ews os prceiso vnltnr ;J t raz, o go.ve1· 11 0 nito a_cc_:it'.1 l1 

m1eio1rnlidnrlo, quer pelo receio q;10 insp\ra a, oobrc; ~cll li:n ~ ntns ri11 :3 o ueviam g;1L1r, f0r- 1110:;:10, vae de>'oive l-aao CongrJsso. ; ·rrno rn
rn:t lórinn, de governo . el la c:1ilio !110 03trJ :1- CHLh p3Jas o'rc·i:n ; l:t '1 ~' :1s. (, lpoiad0> e nao j ei r,wdo-so n, este cles:stre , a este rnsulto a, 
clo:;nmP ntc; corno t :ntal' transp!antul-3. par,1 apoiarias,) s·1a rl ignida,..le do p:xkr clictatol'ial, sem com-
o 13i'nil '! i\i1vl:'t mo rcc;mlp Lh pr·inl?ii'O Lli 1 Lh nos;:i pol idor,; 

0 11t ra clo1·e ssr n no;:;:i. po:itie.1. ; faJa-so ren:ii:io, 1l 1 m1g0::t:1: I .~ r1:w se 00'tonbv:1 nest · LJ;11 ;:,1~. REP:<E-E:-<TAXTÉ- S:lo bo'atos de 
dt'stn paii urr1a Yerchleira fo :l0r.1çi'lo , sem ou- 1·0ci11tn rin:i.nrln le11- s0 :1ri1ii a me:is::ir:om r!o nn. 
II'a p1·eoccupaçlo que de;e nv o!ve!-:c o m ii,; clwf'tJ do E-;l:vlo, consignaudo e;,tas pulavras: OoTrw S rL REl'ttESJc:\TANTE- '.\foios d) i n~ 
po~sive l , embora mesmo mais tarde tenha - « \ P1·,w id <J ncin np:·o nve cons8rv:1r.me n. tri .,·a. , 
JTH'S do mod iticar a smt applicn.ção, si as ap - existenc.a, p11-ci s·.luil t l '·\'OJ no an !1Íl'ers.1rio ó SR . l\IARTI.\'IIO Pa;1,no- Dizia-s0:-:-.Si os 
prc·hen::ões clvs sous mlversnrioJ so ren li$a- cbqnelle !l·lol'io":o cli :t, E:-<TJ{EGA:ioo-vos os congt·ess~,,tas conti n:inrcm deste modo e qui-
r.i:n. ll s linos da naçob . » . . zerem tomar ns attribu'ções de leg islarlores e 

l\üo se di ga que não estamos prcparJ.clos B aimh íJuanrJo r :3r,J1 i:J..lo .. sc am pel'igos ela üe :i clrni11btl'adores, i.;to é, de verdadeiro Con-
p:i1·n, implnnta l-anopai:G . silnaÇ'ã.o dizia: «E;3eS per·igos .. .. t '" nl10-os g'l'e~S'.i constiln.i11te,vüo n!al, o govel'.no. fez 

Eslava. o Dmzil ]ll'eparado para o est 1te - com:i ele todo ponto conjurados ao REST1Torn aqutllo pot• ccr1morna, a d1ctadura es~a amdit 
recimento ela Republica '! it nnçfo 1i:t 1 es;o:i, ,rl o3 se us eleito:; o thosonro em pi ainda exi; te, em todo seu vigor o só 

De que solidas elementos Llispnnlla? E1\1- i!os seu;; do>linos ele q·1e me co115Ucii dep:i- depJi,;' que for rn '.ruL1 a Co~1sl it 11ição e que 
mos muito ,pouc<,Js cm relnç:lo n. popul:tç;i,o , s'twio.» el!:t deixará de cxbtir pnm exclu:;;ivamente 
umn p~nto insigni ficrnte, e, cntretan to, tudo UMA voz - Foi pro~e lirnento .rligno. 1.Ltr 0~1 vith; aos di: tcunes da lei, ele Con~ti tu i-
cedeu, e elln. se fez. o ~R . MARTINHO P1uDo - S1' . pr1,s:1Jente, tu[ç:io. 

Por r1110 mol ivo elevemos aúia:· rine se faç '1; senti o meu· cornção tfo pntriota pnl sar n1o- Esta é n verda,Je, esta e a ver35:0 · que cor~ 
a federuç:ão? ;:!Te, qnan lo ouvi r>s:1 lingtwgem de um dieta- reu 'por toclà ''parte, e por es te mero canse: 

O SR. CAllll'oS S.HLES- Estit combatendo :lor rpw, <lepois ele ,c:;0ve1•11ar o pniz pelo es- gnirarn CJUB o Congl'esso voJL)SSe ntt'u, · an -
um CHSte]to. [l'1ÇO <ia um al1ll0, v!nJH l'P.3litUÍl' <lOS delega.- nul ·1S33 ;l, Slll1 primeit•a. reso luçiio. . 

O SR. BADARÓ- Está combatendo nnn r ea- do:; cl ;t wção essrs po lel'es que, unido co:n n, l'l'<.JCill\1ram e tb:tlar·-me,demover-m l do pro-
l itlude. arma:Ja. o n exercit1, o com o conscnfünenlo po:;ito de manter- me lie l no p'tsso · ditclo, pin -

o SR. MARTINHO PRADO - O proprio nol)l'o ela Ilação. h:wh to;11n1.lo pwa si . tanclo-se- mc os horisontes pretos, e co;Tendo 
ropre~e,, tnnte deS. [Jaulo, meu Yelho nmigo, Umc voz - '.\hlS disseram aqu i que t inlia perigJ a. existencLt elo Congrdss0 . Quizeram 
cuja opin iiio SPmpre nc .. tei, e. qn e no rninis-
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sitlo 11111a mera rortezi<1. qu e s crific.tsse a salvilção publ ic:t , minhct 
tori o e o nnico qnB tem-se con'ierv:Hlo mn is o SR. Ros.\. J u'.'lron. - .1.11 ! El'J. p:tra cliw r cohcrencia, e meus principias . , 
s:ilidario com sunsophiiõas anti:.tns, (ripa ia- alg'!lf11a consD. (l-11.i ott!ros apartes.) OS&. CA~rr.- s 8ALLE3- V. EY. convel'S'.lll 
do-') e com as t 1·ndiçüe~ d:) seu partido, deveria o Sn. i\faR1'I\"HO Pr.A'nJ-:\Iis, lli :lS depois, o com algnrn timido . 
acccnt1rnr maiB o seLi apoio a es te _principio . Sr. representanto p2lo P.traná sujeitava á con- O SR. MARTINHO PRADO- Achei tiío .. es
(A zJOiaélns,. J sider1çiio d 'Ste CongTes>o uma moç'ío. e o t1\UJlrn.s as vet'SõJ2, · tão ext1'aorelirnwias., qtD 

Ssnl10re3, lm um unico meio rlo conservilr Co:io'1'esso, p treco -me qne pol' naani r:Jicl.i,de, fozemlo j n3tiça a lea ldade elos me mbros do 
· este p1.1i1, un;do, constitn il'l11os um povo forte nã0 ~TlB r1«~01;, .Jo ne~;to mom9·ito. .. GJverno Peovisor io e elo prc3icle.nl:3 ela Repu-
no intcr io1' e noex lerior, e a federfl çit0; snp- vo~E~-Sim, pc;1' ti'nanimidnüe . IJl;ca, duvidei S3mpre elo que se dizia, e que 
1>1'i1r1i n ferlernçfo ficare mos 1>.i ·lnzi tr:s a wna O Sr;. .:\l ARTINHo PRADJ - ... acc0itav;:i essa tudo aquillo não p.1s:;avn. ele n:n 1111:18.io, .ele 
lJ'1rlicula insignit'ican t8, a urn:t ve!'dadoi1\t moçi1o . um recurso üo que se valem to-Jos 03 que , 
constellnçã.o ele obscuridade . Essa moçffo era a proclamaçiío do3 nossos ce1·carn o; governos, )J'.\!\1 melhor servil-os 

O Sn .. CAMPOS SALLfü-:- E~tarnos ele per- direitos, e a su:1 investidura e que tern porn- ·nos sens intuitos m3nos ,iustos·. 
foi to accor,lo, e V. Ex. é itBaspJi to. ( Apo:a - riamente a dict tcl nrn ns5u111i 1'i1 : o de facto U~r SR. REl'H.E3E:iTANTm- Por f\ hi ·v. Ex . 
dos e apartes.) , nssim devb1, ser ontenclido, após as elciçõ:JS vao perreitamonte b::m. 

O Sn. l\I.1.tl:1•1Nao PiuJJo- Depois de proce- de 15 elo Setembro. O Sn. MARTINHO PH.AD::> - Entrebnto, 
dc_r-se as .eleições para o Con;n·csso Consli - Dh;; clorois o lionraclo 1·c1wes(llllante 1lo Rio quilo tliYe:'so ter'a sido o mo ·.lo de npre 
tu111to duns conentes ele opiniões oppostns Ur:;nrJo cio Sul npresenlou outra mcçflo ex- cLw, por p ~1rte ck;te Cong1·osso e ele 1.odo 
npprrrecc!'nm no paiz, e cm l'ehç'í.o ti elle. plica tiva d:.t primeirn. e o Congresso cliviclin- o p.1i1,, o acto do Governo Provisorio, si 

. Qua.I SG!'á a s11a posiçiío, rpial ::;eu modo el e se imrnec)ial'arnente, UJllc\ pwte acompanllnn- olle, depondo e·impletamente o pnclel', SB 

YJ Lh; , como. 1~10 n,t:;il', 01111·eL1çüo :1 0 prnjocto elo 11 ::nti0"1 moçJ.o, e a 0~1tt·:1. parto ncomp:i.- dir· ig isso ao . Cong1'oõso, el e motlo fran .~o e 
d::i Const1tu1ç:ao ~ Sorn urn Congresso de sub - 11J1 ;rnr!o a nova . co nciso, o não com essa linguagem pedan
s ·~ rvion t es, de designados '! L':1r Stt. l'l.EPR85 8~ TASTE--.\, do SI' . Aristi- ti:~sc .1 ila llDnsagom, improprLt üo caracter e 

Unr S.R . R!êPRRrnNTANT1i-'.':' j)jrqne e;h- de~ Lob) ora i len ti ea a elo Sr. lbmiro füt' - pt'ec"clo11h> elo cll3t'8 tio EsbLlo (i ·iso, apo iados), 
v~1111a1stó aPmtnrnnrlos nos tem pJs. passado3. cJl los. ling1ngern ridicubl, chat.1 em reh1çfl'J à rna,-

0 Stc . ~J.\Ic'l'I'.'IJIO PRArJ'J-Sc1·!t. apc11:1;; 11 !1U O Sn .. l\f.\HTr'.'IHO PRA DJ- '.\'ão trato d t ori- gn ilL1Jc üo momento, invoc:1nclo semprJ a, 
cl1'111cell m ia do:' actos do Govoi'llo Pr·oviso- ,Q'Õll1 d::s mo ·;u s ; rcfirn-mc ás tinas moções, a proviJenci:t e rondo:do-lhe.graças, ~o pass•J 
l'io, sot•:i 11:11 Co ngresso n. imi tação daq uelle3 do repro;entante do l'nrnnú. e a cio represen- qnl constitni11 nm Estado s •m rclip;iilo, sem 
1'_0 Lopes ou Rnza3, sem p;·e prnmp to.:; a s1nc- tant o elo fi io G rn ndo rlo Sn l. · ligaçi1o n lguma com ess'.\. pror iuen.cia. ( Ri~os 
cwnnr su:1srlespotica;; im p::>s içõ :s "~ \'utcip3l tmo;:l.Jclorop ;·es:nt:intq1lo P .. r _uü l'1·olon'fw los, et)loia1os.) 

Outro3 di zi;1m: «1'sto Co11g1\JS'iO , cy11pnsto e contr.tamcr;fiodo representn,ute do Rio Gt\la· O SR . Lor ":s Tn.ov!i.o - líma trist eza como 
de militnre> illGl'p,3rie:1tes, <.l e mo,oj :cr1·ol1a- el e do Sul,porq1n nfto entendo o rino s3j ;1 urna ge.t:rn~n!iet e cJmo e3tylo. (U 1'.salfru .) 
ln dos, de elemngo~·os, vao sor umn. l'cpro ln c- Co nstit:ü!lto com po·Joros lim'tarlcs, Cons li - O Sn. i\L\rn xuo Pruo·J - Si o governo 
ç:iio ela Co11vençfio l"r~nee?.n , nJ1t.i-p1t1·iotico. tninlo constiluidn, nl1 p'1t'<1se do senador .Jo3ô tirn.o -e ro .·;titnitlo t oclas Ds nltas fun ":,:ôJS ele 
rovolncionnrio, cnpaz do d ·str1lie t11ilo, e, rio1; lJonir,1cio,11u0 rl oleg:-i. s·rn; poderes, ou mel ho1· que e.:;tav:1 investi do , torfa sido um.vortla,lc iro 
co nseq 11 3 n~i:J , loval'á :1 Europ:L o cle<:cni li to dcsp8 -SP. , se üesfaz darpiella attr·ibniçi'ío qne benemerito 1Lt 1ntria, dig!lo Llos a.pp lansos cltt 
das nnss1s finnnçns , o rl escrcLli lo compltlto a constit1ie, forma. a SLHL pro:wia 1rn t u1·cz .t. aclualiclacll) o ela, Yener.:c;i'ío cio f't.il itt'O. _ 
ela. n o~sr1 org·nnicnç:i.o poli li e.a.» O Sn. . B@RN.~Rur::o DE CAuros - Goveraar O pro~e li menta tlo Congresso , ce·lendo ú 

Perg11nto hnje "mim mesmo, o riue é este e nrlmhistrat' ta.mlio rn"I pro3sfo, o collo :~ou cm ta l c;:i nLingencin, que 
Congresso e dcclnl'O a V. Ex., q 10 ell o se U)I S:t. R.EPRE3E:-<l'ANTE- Ahi é lll3 p-'gn, só s ' ns netos p13teriJro>, ei varlo3 ele critel'io ~ 
mo npreser1tn. soh it fórma. do n·nn, sp!l y ng·e. 0 c:ir!'o . p ttriotismo, p·1deri;1m lcvant d-:i no . cJnceito 

Est' Congresso 6 um mvf<tr.ri o (riso) ' t " l11 O Sn .. MArnr:rno PRADO - O c·1rro ronceiro publico, f1z~ndc·-lhe hoj3 j11sLiça o j)aiz . 
em sou seio n·1 ture7.<1S tito orposl·os e tiio di - >la monnrchi:i. podi;t pegnr, mas o da Repn- E~t i ve rernlv ido a. aba ndonar aquell a ca
Vel'sns . rine niio sei como q11a.lificn.l-o. Entre- hlk1 n'í.o,o nem rle o:itro 111orlo pode:n pen3a: 1lei r.t e l\'co l!1 0;'--me 'á vicl:t privada., dizendo: 
1nntn. j nstiç 1 llio Sl·'.ia fei l:i, e~!á m11ito ncima os homens p ' rf itnm e:ite ori entado.> no qne 6 não sou mn is membro do CongreS3''l, e conti
cbrini ll o rinese emornva e elas circunntn1wi:1s 11111 governo democra l ico, no qac é o govnno nu·uei a set• o qne eN an tes thi l{.epublica . 
!1110lll íi l:1 S· porqne p1ssa o p:t iz (1Vumcr.1sos do \COVO pi?I O po1·0 . Tt':ll1>i.!Ü p3Jas Cit'Ctlfl1St;;tl!Cins esrociaes rlo 
apo iodos ; 11 'uito úem.) O Sl.. LAMOUNIE e nooon:.Eno- Fo i a l111nca •ln. meu pnil e posteriormr nte o procecli nv·nto 'do 

r~· uma snhynlw ri1 10 s~ ln 1fo tl oc ir1>:1r n1s m'n1"ira lJ'lG contr:blii!l com m;1ior contin- Cttngresso co11venceL1- me çli:r ri1ie anelei l:om 
f•1ti 1rns sesrnes l.eg isL1tivas , ni'ío_ dividin lo 03 ga'1 te contra a moç1lo elo S1·. Rarnirn Rn- avisado, po is se vac mantendo na a.ltm·a e a 
par l i 1 ~os em re ler :1lif:tns ou niio fo :Jr.ra! i:;tas, cellos. s:il vo ele ap1\eciações menosjust:is. 
nns r m 1·a1tidos ch ,,íos rh p1·1' concei'r1s. o SR. Lorv:s Tn.ovÃo - O co ll eza e o 

• J t l O Sr.. l\IA ~1T l'<Ho PR:\DCJ - E pir:1 ue se ., !\l11 t' os ser ClS acnião e ·is so ml :rn s orn r111 0 , ffi1.li••o nus inte1·1wetoll' D, S1;hi11,2·e . (Riso . ) 
l ::tp:'t~' ' nt ,1rnm e3Sl'l rln :1s moçõi> ·~ Qne ne- ' ., · seenvn lvr111 e, rnnrlooxp ·no:ões a r o:;enl.inwn - P. o ~:R. l\IA RTI:iHO Pn.ADo - I~ c1n.3:n !'oi o . c .~;;- i , hrle h'lvi :1, ele 1rnn. mnçt•) j ·1sti11c ,tv:1. da tos. n. n l1pntl1i ns o nd ins, t ,·nr:io urn ri prort1· 1c1 :1 'l ( rasponsn.vel peh a lt itude d[l, o·iiui;1o cm l'C · 

rli 11i>iio e a11in1osi1bi.'.e 1,0 saio cl 1 Cm !T:l53o. pe[mi l i v,i · Sr,j 1111 0
1 
·' 'ran ;os . N:'lo tl' .lg'O p'lr:i. lr.tÇ'ão ao Congresso 'I ' · 

(Contestaç,ies.) ~ a ·1ni dr>sejo rlc mo es t.:w '' ninguem nq ·n n1ni-

Ui\fA Yoz--Está muito lngubrt> . 
Oi:TRA voz-E' nm fal;o prorll :!a. 

xonw o deb·1te, 1110ve-111e o sentimento ela O Govemo Pl'Ovi<or :o - qtrn, elo.selo 15 rle 
lealdado, e a nece3:; icta le dô diz·w a veecla,cle setembro, todo; cs c] ,as inva le <<s ntti·i buiçõ33 
nu .te cru1 . elo Congresrn constituin te (apoiaios) leg·ls-





o SR. ZAMA-Pv'S sim. J\fcltam-se DÍ >SO 
e vrjam o que llle succecle. ( llilaríclalle.) 

l'11f Sr .. REPRESi>NTANTE-Crein v. Ex. qre 
i.:;to nffo p:r~sa ele appreliensõ s. Comrn1mga
rno; todos as mes1n<!S idéas. (La out'l'os 
opa>tes.) 

o. SR. llIARTiNIIO PUADO- Sl'. iwesident~ , 
eu sou sempre desvinclo no 11;< ·U d1~c : i: 6u " 
por is .o ped iri 1. a V. Ex. qn e com um 01!1" r 0:1 
ge~to siguilicüti vo me indicasse o caminho a 
>;egnir para. uão ncornpauhar estas iuter
rupções. 

O. Sn. Pn r-:srnEXTE- 0 n o~1 r2 repre3entaotc 
deixe de respencler aos a partes. ( ili »·· dag,) , 

lJM SR. RtcPRESE:'.'ITANrn- Cahiu o con
selln. 

O S1l. IlosA J u:o o1t-Continuc, que vne 
mu ito i.Jem. 

O Sn. l\IARTI°:'<Ho PRADO-Volto ao pon tn cio 
fjUa] não mfi devi:t tP.r :t{f1s tnrln, O é jnstiflcnr 

. em poucas palavras uma emendtt que vou sub
rnelter it consi rlernção cio Cou1<Te:s:;o. 

E' difficil encontrar-se um ' ·homem pol t.i 0 0 
nas c0ndições especiaes e·m que me vejo neste 
momento. 

Coi:isultanclo o meu passado ele republicano 
pro ~1agandistn, nunca me vi nas condi~õ3> que 
orn me a,ssal t.a 111 no se10 deste Cona·rr,sso. 

S·)lto por ch1a de torla.s ns consicle1·açõ3.>, 
déixo ele consu ltar 03 impulsos do Gor.1çãn, 
JJU.ra dar ouvUo ao cumprimento de 11111 
d•3YGr, 

Vou apresenttir 1111n emenLla quJ s::Jre
fere a serviços que correm pelo .!\1 iniste1 iJ 
da Agricultura, e, por conser1ueiicin, atrectarn 
ma:s Lle perto no meu amigo que superintende 
aquella. p:ista. Elle, o m1iis destemido cios 
republicanos paul;stas (muitos apoiaria.") que 
foi a vida, o braço e o cerebro, a c'.Jllectivi
dude ele todos os esforç0s, e sacri licios peLi 
Republica naquelle csL1clo. (Muitos apoiaclos, 
mi1ito bem.) 

O combatente qne nnnca c3morec911, quando 
outros vacJhwam e dam empilli.IGcer a es 
trel ln. de snns e3pera,nça'; que só se retiravti 
ôa luta depois do conqnistar!o o ponto a tacado, 
e isto, semj1l'e pira dar um lognr, nnu pos'
ç1o aos seL1s nmigo:::, co!loca.ndo os n~l evi~ 
d:<J ncia. e recol'neu•lo-se ú so111l1ra ele unn rno
cleõtia sem p :r, de uma lealdade e abnegações 
sem limit 'S, 11ivcndo de sacriflcios e espe1'i1n
ças pelo ad vc1ito ela Republica. (Apoiado', 
muito bem .)-

Pelos snc1'ificios e pujan tes esforços, elle 
não era tim chefq na que lle estnclo, era o 
chefe dos chef.1s, e só excepç·o reit 1. rte V. Ex., 
qne. sem:ire foi nma re::il influencLi no rlis
tricto de s11:1 ro3iilencia, to·los nós fim.vamos 
boa pnrta tl.1 no~sns fo :·çns e prestigio do 
.cidadão Francisco Gliccrio. (ilfoiios opoiados; 
,;1witó bem.) 

E si nes te 111 1mento eu snppuzesse que com 
mit1ha1 pala vrns n qui proforith s pnrles.>e o 
mai3 i•emnfamente oITdnrler no ~wnrado mi
nistro em sna honra. eu cles; stiri:i, <h pala
vra, e enve1'gonhado rlesceria d:}.>ta t 1' ibuna, 
µor 1ue se1fa rnai> tnrde ohrignclo, niio a 
11sr!ir-lhe rlem1lp ~ s. rnns a descer até tt po
sição humillmüte elo perclão. 

:Sllí, e totlos que o co:1lnce111, que · elle é 
incap1z de toc1r 1111 arc1. do Thesoul'o. 
(Apoiados 1•epetidos; m.iiito bem.) 

Entretanto, dada est::t explicaç'io inntil, si 
nlio Sf1 trotass J de nmi psssoa n, qn l me 
lig-am a.ffeição e gratidão, e p:1ra. qu ~ se nilo 
interprete e!'raclnmento meu procedimento, 
5ou força,rlo a dizer, violentando os m !llS mais 
c'.Lros sentimentog, qne a gestão dos nego :ios 
df\ agricnltur.i le1·a, [• convi<'ção prof11nd1, 
não ela rui na ele um. C)r,1 cte1', nns cio pt'e 
sente e foturo cb patna. ( ;lpai-tes; apoiwlos, 
?imito bem.) 

D SR . FRA:'.'!'CBC: :> GLTCI::õl!O (ministro da 
ogríc1..:.'11.11·a)- lsio é unn i11j 11r'a; ahi Pst:Io o; 
jornaeg, e perante o m<> u nobre :irni!.l'n, qn e 
EJStú, na h'lb11na, as~urno torla respo~Errbilidade 
dós meus netos. iJlpw·tes.) 

O Sa. MARTINHO PrtADO- Sr. prc3írle11te, 
entenclo que a dirccçiio íht rmsta, da agricul
tura vae e1·1·ac!a e r1ue um cl 0snstre in r,í llivol 
~erá íl CJnSPíf11Pl1CÍi1 (j l til.o ))Q'e\rn p o~\ '. j c 1, 

E ó p:w_l pôr cobro a <'sse clesasl1'0 qnil 
:1 nrp<; r.rn to n. Seguin te cmemh :i aprechuJ[o (lo 
Congre;so: 

« , "art. 2' elas rli3rosic,,õ2s tran s it ori n~; 
Ac,~ rcscentc-s'l ao pnr;1gl'.l p!io uni ~o : 
Excepto ::is cone ·~Eõ8S ele ten~1s o g 1 ran

tis de.inrns não anlor's ·das por cli.; p:1.;ii;ão 
legi.;htl.ivil, riue ilcam depcn:lentes d<1 apµro 
\'. <> Ç.\.o Llo Congre:-so onlimrio . (.4p9iaúo; miii -
to bem, muito bem.) -

DJz,jariaju:;t.i lka l-a 1letalh·1ch111enle, ma' 
v~ d·isvios cio men dis··~ur;;o lizeram-mc pe r l!:'l' 
o t empn o 0 Sr. pre,irlente nca!Ja ele com
munic 1r-me c:sbt' cllo exgotado ; por i;so 
S'lht'e este asrnmpto Yo:t.11•ei á tribuna no 
rnez de 1mio, o_cc .sião pt'O[!!Ü JXtl\t l :quiLlar- · 
mos est":s qnes!õJs . · 

Ho},, 1i111·tr1-me,a pt'JS n tn nLlo· esta emoncfa, 
lal'l'at' um protesto soleníoe pot' parte de 

um repabl icrno hi s1 odco, rl izendo : não, esta. 
uão é a repulJlica que sonhavamos e queria
mas. Nosso olijectivo , nosso fim foi . outro lu
r.IE,n lo p:i la, Republica ; reorganis:irmo.:; _, 
Brnzil moral e m~terialmcnte, iotroJ11zi :1do 
nrrl1-1 111 crn su::is ··fi!1ri nças e mol\\ liLlade 1111 
acl :nin '.stracçl'i.o . 

O SR. FRi~KÇA. CARVALHO- Apoiacli;simo; 
muito bem. 

O Sn. l\'IARTTNHO PnADO - As c:rncessões 
de juro~, as conces~ ões de terras_ clevolut,;s 
tornam prororçõ3s rissusfatlor;is ; e uãn sei o 
qne r o.;tnrá nos pob1·es e miseros est ·dos, qne 
não podem nccsi ta.r 1t f0 rl or;1ç[o , .p'.H'qu.3 fül
tnm-lhes rccnrsos -(r:ipoiaclos), quando nem 
SÍIJUGl' as 111ingnarfas o esca:;31s-ten:1.s clevolu
.lil3 lhos poclol'iio tocai·, pot' terem sido pl'(!S ·Jn
tea•las p310 gover:10. (.4poiaclos.) 

Niiil vejo u e Republic t 11111 governo co·'
rompido, nws vej') a Republica procnranclo 
estabelecer a cJrrupção ... 

O SR . FRANcrsco Gucrmro- Está cm des
accordo com o que di .; ;:) lrn pou~o. 

o SR, MARTINHO PnADO - ... procu1\1ndo 
ndho;; õ~.'l por to'.la, n. p1rte, procurando o favor 
dos ve1l10s mon:HchL;la3, 1le fó:·ma q 11e tocl;1s 
as e:;trn.v11gancias p0r el les t'J ·1uerid1s slío, 
imrneniata'lllente, desp1cha.rhts, ju lganrlo o 
governo as ;im h::tYJl' outHo uma adhesão 
sincera e le::tl. 

o SR . FRANCISC1 GLICMRIO - Não conheço 
ve ~1c3 rl ores e venci1.los depois ela Republica. ; 
8 a minha p31ilica.. 

o SR. MA RTIN HO PRAD'.l -PoliÜc:t perizosn. 
é cs;:i. que 11[0 con1iece vencedores nem ven
cidos ! 

Comprehendo e lonvo riue após as lnfos 
parfülnrias estr8rnada.s no seio de um t -n·1 cio
nali1Llde, em via ele constitnir-se', cle3aop'l
reç 1m os vencedores e venci do ;,. e f!Lle a 
ti1111leira rio enuecimento cios o lio.> · cnbrn, a 
to·los 03 comh1tc11tcs, e que S'°i nproveite o 
co:1curso ele torlm p:i.l'i1 a obra co:nmu:n d11 
reorganisílçffo de\ rntria. 

Esn politicn, 0:1 a comp:·ehendo pel'feit:i
mente. ma s es>a nlio é aquella, que vejo em 
exec·1ção. 

Desc1üJro por to b a pal'le,nã0· ven .;i,fos , in :1s 
inimigo~ ria Republi ,•a ac.1tovell nrem -se nas 
sr.cretaria.s elo goV3rno s·ilicitando conce3SÕ?.3 
de g;1ranti:1s cio juros e tb terras devolutns, e 
o govemo com r.sle principio-iião ln vene3-
dnres 113 111 ven i1los-:li 7.endo-!11es « To:nne ... 
tomne . .. , com t:i.nto que me ncompanheisi> 
E,llcs teem o sorri30 d<1 graLidão, e dGpoi3 . o 
esca!'neo, e rlepoi3 á. aere r.emut'.t ao g.we"no 
que acãb'l.de fazer-lhes tae3 concessões.(r1paia
dos e conte .. taçoes) 

E' em nome rla. reot'Jan.\s::iç'Lo rla morai·iLlade 
p·1blic:i. e da Repnblica riue desta tl'ibnnn, eu 
bwro este prot:-sto. Não ln nest_e p1iz go
verno cot'ro111p1do, eu o co ·~fe:>so e reco11lreç1, 
m:is h::i go·,erno que sGg·ue as tort ur1sns vJ.,. 
redas, !]11 0 VÜ.O dar a COl'l' ll p'ção, adqu iri lllln 
IHt' este m0r!o o npr1io rlnrinelles rine na. ves
p~l'a lh0s IHtYi 1 m urga lo o p:'ío. (lfuito bam .) 
E' contra isto q1ie r rc larno, e pat'.1 nfo di
zer-se qne nest 1 poiz domina, a pnlilicit de 
Robert Wc11lpolc , riuo proclam:iva-não haver 
hornoin sem preço. (Apo'ados, muito bem · 
muito bem . O 01·arlo1· d felicitado 7101· gl'ancl; 
mtmei·o d e Srs, roprasentantas). ' 

D1SCURSO PRQ:'WNCTADü NA SESSÃ-0 
- DE 24 DE JANEIRO .DE 1891 

ºSr. Lauro Soclré (:i1o~imenlo ele 
a!tençr7o) - Sr. pre::ideute !· St'-'· menibl'03 rb 
Congrc::so '. Rez11m urnas lenrL1s anfigas que 
llou rn u11;a p:·ovidencia criminosa, e parvers[\, 
<JUe en.k<tva dfl qu:rndo em vez a .ab.1ter e a 
aniquilar imperios; uma providencia bastan
tenrnute cruel, cuj 1. mão ele rerro peswa e1'rl 
a lg11mas occ::tsiõ::s so~J1'e unrn r.1ça inteira, 
uma provi lench, que se deleit:wa com o es· 
pe~taculo do ex termini•) ele cidades, de povos 
o de 11:1i;õ )S, com a.3 ma,guas e afüicçõss elo 
gon TJ hum 1110. 

Dir-se·hh qu'3 e3tamo3 em um'.1 dessas 
horas trerncn hs ele expiação e de luto. E 
I· enso q ne não lm u 111 só coração de brasileiro, 
qne s 1iba ·sei -o, uma só nlnu, que g·enero31 
e . grande sej 1, um só pe:to, no qual sobe
j d,m- a lgc1n1:1.s fibras de patriotismo par:i, 
p!1lsar, q 11e cleixe de scrn ti r-se a nurgurJclo e 
í'undame11tí-l golpeado p3lo pas'lamento pre~ 
maturo da·1u3lle qm já pasrnu :í.. posteridp.de · 
com u t tulo glor io3o de patriarcln ela Repn
blic11 Brazi lcil',i. 

Senho1'es! Assiste-me o dil'eito de humerle-" 
cet' com hi.grim is aquclle tumulo, ]))rque fui, 
dos qu3 mais poder::un ser, dbtirign'ido 
e honr,1.do com a amisade desse benemerito 
mJrto. 

Tambem di7--rne n. cou3cicncia qne llclei por 
corresponder á estima e a confiançn;- qne 
S3mpre mereci, consagrando os dias da minh:.t 
vi,Ja, nuxi lian•lo com sinceridade e c0m leal: 
dade o grande mestre, que sou\Je levantar.no 
coração de seus discípulos os sentimentos 
mais nobres, mais .e.)'.altildos, mais sublimes . 

N l hora em qne a nação brazileir_a com· 
movida. até as lngrimas, que pranteam t odo3 . 
o cidndilo il l 110 tre, que S3 finou, prpcura ren. 
der ao fil110 benemerito o preito de suas ho- . 
menagens, vejo apparec2r no seio deste .con
grosso varias prPposLts inspiradas todas pelo 
desejo de per petmn• a memoria do gra,nde 
patriota. · Não sei oi haverá aq11i nlgum espi
rita tlío ob3ec.\ clo, alguml. alllla tão criminosa, 
<JU::l recus'l ass3ntir á idé,i gr,rn1Jio3a de 
p1gar a patri L e ;s3 tributo de grati Ião, a 
q iem tanto e fanto a nobilitou e enaltecJu. 
(ApJia-los.) · . 

~ q1nndo o houvesse, en perguntaria aos 
me:n·.r os rlc ote Co:1gresso : Que valem os 
vos.>os m1numentos, que valem as voss::ts e3-
tatuas ele bronze ? Que _ si 4·nifi~am ns vossas 
moles de nurnrr.:is 0:1 g-r;1nito, quando B::m
j tmin Co113tnnt tem jt\ e ri gi1lo na hbtorL1, 
arcliilect ido chlq uelle material, que u tempo 
não pode nem ousa delir, um rnonumGnto 
mais pJyennal que o uronze, cue perennitts, 
p:irque elle p:1s3ou aureolar!O' com os esplen
do:~es eh\ g lor'ia, immort:i I isnclo pelas mais 
san tas tradicçõe3llesstn1çfo? ! 

H t q n ~m bem niio saiba me-.lir a> prop:il'
ç('í3S ext1·aorLlinal'i,1s, immensas, diria quasi 
incornmensurav.-is de3te persomg-.Jm, qn·3 
des,1pparcceu e sumiu-se sob o tumu'lo, porq:ie 
ln esp irito3 tãn alhchs a inodema concepção 
scientilica, dos f.1ctos soci \es, como a tem cleli
neaclo os philosophos ele nniol' vali:1, que hão 
atrnve:,sa !o o secu lo decorre:1te, _que elles 
nct'edibm e nssoallnm que fui urna s'rnp!es 
i11s·11'reiç~.o ele cisero1s toJa e3S't e:iorme re
volução nacional, que sncu 'liu o Brnzil inteko. 
E sei riueesta revolnçãovidl f1iapp ·1relhatb 

de epoca remot.1 pala prég"<1ção pertinaz cios 
propnganrlist:is incansn.ve:s cb republica. 

Essa revolução nã.o fo; um lev.inte á ºaven
tuu. Foi nma coojuraçio sabilmente tra:~e· 
jl.fa por ]33~1j :.l m;n Co'.lstn.ot. 

· E~se phenomeno SO(:ial qua sonhe prevel-o 
o espirito n'.rJmiravelmente luci.:lo de Benjamin 
Constani com a. pre;)isão e o vig0r com o que 
o ntronom:-i mai·c~ a p.1ssage:n de um nstrn 
nofnnclo e3curotlofiema.mento .Nc• horn, em que 
o de~alento ia ganhnndo to:lns as nlmas, e 
que lodo~ nôs, os m:Jis aucb.zes, os muis ener· 
·~·ico3, 03 mrtr> de31sso :nbra•los, como que en
tr;1vamo3 a clesceer ela etrectiviclade de nossos 
e, furçof para o peral' o mi !agre da reJu rreição 
da ]Yitria ab .llifo. e n.niriuilada, sob o reg imen 
criminoso <ln. corrupção monrtrchica, vimol-o 
app:tl'ece!' C<'m~ nm noYo Sa11lo, prés-ando n. 

'-



n com o ardor do apostolo, com '03 enthu
siüsmos de um illnminaclo, ele um vidente . 
D;; muito que elle ha.via trans,furma.do a su 1 
calleiril. d 'l profe3sor em unn tripode sagr ida. 
de onde f,i zia, a pràg 1çi'io do ev1rnge"lh1 de:no
crn tico,rlo11trinando a mocitbde. · 

E no ins1ante ·focisivo _elle soube transfor
m1:r-se em um ba.t+l11:1clo~, cu.ia cner.g'b , c:1jo 
valor· só tem p:ir oornpn.1·avei s n, a.u:faci[l, o o 
denodo cltLS gran les atillebs eh OLlarle rned iA
vn.1, elle, c11ja nJnm do2e' e sere:rn att!·ahia 
todos os cor.~ çõ3S. (flpoi(dos.) 

Sei que es tá na. con::;ciencht de to ~l os este 
pensam::mto, qne onço trarlnzido pelas p1 lii.
v1»1s de toe.lo o nrnndo: el le foi o primeiro en tre 
os heróes republicanos ele 15 de novembl'o. 
(.lpoivlos.) 

S8n ho1·cs- 1 S 'lll qtnsi saspeito fa llando deste 
homem , tamanha erJ. a veuernç.5.::i que elle 
ms inspirava, Uo grnnde a nmis'.lde que en 
lhe tri bnt:wa . Ne:n a. mim ca.bh a p1ln.vra. 
no:it;:i momento . Mas quiz dizer a e3te Con
gresso qne niio vejo c:insi<leraçõ3s c[9 ordem, 
tine não possam ser preteridas, que não vejo 
precedentes que nito devam set' es1uecidos , 
normas que ni1o l1a.}1m de ser violacL1s, para 
qu3 esta a3;emblé'.l, que é a. naçiio, cm 
nome d;t n1ção, decrete as honras m·1i;; a\t'ls 
e ns 1m.is subir_\as homenagem a Benj :< min 
Co11Stan t. 

Acredito, ao inver.:;o cb rj LJe ouvi dizer, 
qua no poJer e:nculivo n[') h w0rit q110 n1 
qncira 011 quenLonsc pô_e en1lJ 11·qço ao r1u:npl'i·· 
mento d<t vontade, lil'l'c o sobefün:ime11t·3 

-manifestacLt por e3te Conzresso, pOt'.1110 á 
t.esta elo po:let· executi1ro estit um homem qnc 
nfto ·púle deixar ele ter por Benjamin Cons· 
tant a ve:rnração q:rn a r:pnts tem por u:n 
gr~ndc e le:tl am·g0. (ilfoitos apDiaclJs .) 

VozEs-'\'Iuito bc11 ! l\foito bem! (O orador 
~ abr-vçado por muitos Srs . ?"e presentantes. ) 

DISCURSO PRO~ UNl~l.-\DO NA S8;:;;SÃO DE 
27 DE JANEIRO DE 1891 

O Sr. João· de Siqueir:l. - Sr . 
presidente, pedi a p11à.vra parJ. respondei• a 
1:111 aparte do nobre representante do Rio ele 
J.an eiro, o Sr. Aristirles Lobn, rlnrlo qnaudo 
01·ava o nobre r,~pl'eS3t1tante cLt B:1hin .. e api"O-

. posito rle apa1·te3 por mim rla'los . Dizem as 
ga~elas que S. ·Ex. perguntàra. onde ó qne 
eu e:;bva por occasil.o eh revoluçKo, ten rlo 
com isso o fim ele dizer qne eu n:ida podia 
nffirmn· so'rre o movimento r evolucionario, 
porquanto não o havia presencia'.lo. 

Arí te3 ele r estabelecer a v,wdar_le elos f .c tos, 
cumpre que clig·n. ao illnstre r e1we3 .. mbnte 
que lenhq p:i.rticular es1inn e veneração a 
toJos :iquelles quP., como S. Ex., o nobre ex
miuislro do ex terior, Sr. Quintino Bocnyuva, 

' Benjamin Constant, o honrado ex-ministro 
da guerra, g·eneral Floriano Peixoto, o il
luitre ex-ministro da nnrinln e to,ntos ou-

' 

t1·03 qn~ p'.lfrioticime1íte conc)t'rP.ram com a jovan· repulJlic1, m1scitla no mei? de tiio 
su'l. vidit para a. vito1 i:i cb ca.uS'.l Papublica1m. v ivas espera11ças. Tendo dea nte mim e3tes 

Disse-me S. E;c hojf:) , pela m'.lnhi'i, qlle, se- ftctos e o moJo de pr:iceder irreprehen3ivel 
gu nclo sues notas, acltwa- me dentro do rlo:; ministro3 qne deixam o pocler (apoir.dos), 
ri ;1:u·tel-general j Llll to do 7° bat::t l hão de in- j tmai3 concorr i pira Ltnçar 110 rlesprJsti:üo os 
ftnt:n·ü. Sr. p1·esiLle11t3, na'1uel le mo- 1nembr.1s do governo re volu~io:rnrio que tão 
meoto, vim de ·minlu cas;1, f;mlnclo, TJrompto r<i lev.111t•"s servi~o_; prest,train a esta pati·ia, 
p·wa. a. l1ic!a, do.,de pela nmnl!ã, mnito antes o Lão grandes for_a:n, q11 ::i entram pnm a 
eia;i fo:•ç ,1,; irem vira o c:m1po. . · histol'ia mai:> engrandeci rlos do riuo CJfüi.ndo 

O Sr;,. SER~EDl%U) - Si V. Ex. esti ve:::s'.l n;;s111nirn m o governo ·no morne!lt:> re1'0-
ao lado do 7°, estaria p3t"feit1mente collo- luciO!l<\rio, apezf\.l' Cl\l já l<tUl'eUUOS pela raVO· 
ctvlo . · , · luçJ:u . 

o Srt. Jo>l.o DE SrQUEiRA - Estaria p~r- cumpro, por ser. esfa a, oc;a.smo, o mett 
feit1rniente collocvlo ao lado cle,se b::it,1lhão, dovo1', ren·lemlo homen;igens a e3t03 _dis
cam o qua 1 con viYi nas mwgem rio !Uo tinctos cidadfüis. ( lpm·tes) 
Pa.ragu:J.y ' e em l\Iatto Gros,o, s niio co- Firine, portanto,be:n accentnach este fo :to: 
nheço ofü~Ltl i lade ma.is di;tin ~ tct e p1- nfí.o rui chriuelles que se es·~ond~rttm cle11tro 
tri0Vc1. (Apoiados .) do qn11rte l-ge nernl, ao laeb · ch1s fo1·ç1s do 

D.:uia. e:;la pcque1n explicaçiio, tenh o a g-»vot•no da monarchit1., p :ll'::t depoi:; de deci
dizer a V. Ex .• S1'. prnsi11Jn te,e ao Co:1gres;;o , (Hda a victorh ver a q:ie lado clevia.m pendet• 
q 110 jamais concorri, quer n<J3 cargo3 publicas no cle3en lace elos acontecimentos; e pJra c_o:n. 
que ten ho tido a. hnnrtt c\13 occup:u', qn ll' com o g-overno da rcvoluçü.o não fui um demoli-lar·. 
rninh:< pn.la.vm e voto, pa1'tl. at·rnsta1· o go- 'Fui ao Campo de Sant'Anna, estive ao lado 
veroo ela. i'cvoluç:to tw desp1·ostigio. elo S1·. gener.11 Almeida Barreto, que pófo 

g não o fiz, Se. presiclente, p:wque tinha rl.tr testemunho, muito antes de al1i compa
conlrncimento elo mo;io de pro2ecler . dos ho~ 1»:cer o f,rnclo, r_lor· ela Republica. o Sr. g3nernl 
mens que figuraro,m nos p:i.rtido::; do regimen Deodoro e ns suas forças. 
pa~sJclo , e p:>rque vi que o systema. elo bo!r.1 O SR. GAl31NO BESOURO- V. Ex. niio deve 
abaixo,t:wtas vezes empregado pelos p'.lrliJo:; fazer a.I lusão ; eleve ter coragem p'.lra dizer 
r_h monllt\;lii 1, tt·ouxe1·a co:no r esultado a qu ~m foi que ~e escowleu . 
qué la do t:11·ono, levando a J)l'atic1r-sc O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - Tenho ess::i. 
gr.:tmleingra\Uão, P' rque o patriotismo assim c:lra.gem e V. Ex. v11e ver. 
o exigia., ele e:qntria.r-sc nrpellc qne tanto Ne.,s:1 oc~a.si:'io o 7° e o 1° bat.1lhõ3S esta~ 
amava. su:t p,üritt, como o velho impc- vam clispo.;to3 a b •ter-se peh c:rnsn da 
m ·Lr. · - r ep ublica.; mas tambem jit n.lli estava um 

Tenho o lliPoito de cliz·3l-o, só:n r2ceio3 cli c.-i:1tlDgent9 de policia do lado e3q nerdo elo 
que se me acoime ele Sllipeito, p::mpe nin- quartel gener\ll, qL13 decidi11-se no tfltimo 
guem pó le dll vid tte elo3 mc ns s3ntime:lto.J momen to, porrJ'le viu-se tleante o argumento 
ropublicaí1os (?.partes). frresponilive\ dos ccrnhõ.~3. 

Disse q1rn o patriotismo nssim o exigia,. Ur1r SR. REPRES.ENrANTE-Os canhõ2s; não 
E sa me faltasse esse co11h ~cim311 t) cLt nos% ti oh •111 f.d Ir.do. 

pass,1ch politica, eu a.ppell •ria p:ira a hi stor io, OUT iW Sa. REPilESENTANTE-E o que im 
e via os oITeitns beneficos q11e prn:lu ziram n<"t V. Ex. fazer lá 1 
Franç:i. em 1815, damlo 03S3t1s rapeesentnntes O Sti. JoXo DE SIQUEIRA-Respondo: fui 
ao Govarno Provisorio, d a po~s da lnt'.l-Jh,t de cumprir o devei· do brnzileiro; e logo que 
\Vuterloo;todos os po .ler.;s, e este governo, princip:ou o movimento, de que tinha .. 
que teve t odo o ::tp "lio ele sua. pat ri a , 1·;;c n- sciencia, corri p:1ra o campo, porque j"ulguoli 
quistou-lhe o presti ~·io qne p )!'d ' I'.t. que era o momento lia lllcta, e chega.eh a. oc-

Vejamos agora o 1•evlrso rla rn e:Ll~l11. cJ ; ião ele offtJrecer a. mi11ha. vid:t em nome 
Em 1818, é ju>t:trnente este o exe:11p'o que th causa, republicana., pela qua.l tantus vezes 

:::e applicn. ao pre;en•e- acclanndo p3lo p'.lvo bater,1m-se os m:rns conterraoe1s per11ambu
o Governo Pcovi:;wio pn,rn, co1is1liLlitr a re· canos. (Troc(pn-se muitos apartes.) 
gencia da duqueza de Ol'leans, depois rli;i longo Mas venho sómente r<Jstabelecer a YOl\h rle, 
debate dct ermi noa proclamar a repnhlica. poque tenho cDrno uma g-pa n'!e gloria, como 

As r2f..>1'mo,s ,- exigi las pJln, opini:io e p9lo -um gTande thesouro,qu ·i desejo p:1ss1r a· meu.;; 
S3C:Ilo for 1.111 1wtlisada3 apezar cla3 agita1,:õG3 filho-;, o fücto de ter 133tndo na occasiilo em 
po.pnlare:; oriL111 ·fas eh rcvo lu ç<io . q1ie se prochtmou a repn!tlica, no c;1mpo de 

Convoc;:i·fa e n1rn.i l t a as;emblth consti- Saut' ,\.n :ia _ (apartes); direi mesmo, mllito un
tuinte, apGnr de t er baiI~ rl o um decreto que tos de ser procl:imada a republica., por a11101· 
rlizin. muito h;-iver met'Jci,lo ela pat t·ia o go - cht riu1l dav:i. a propria vida. 
verno da revoluçilo, nomeou no entre1anto E prazaaos céos, -Si'. \11'P-Sidente, riue a. in
unn commi~são composh de autigos membros g-rat iuii.o dos ho:ne!.is pJra com aque!Je.s que 
elo partir_\o ria m0narchia par,, analysar 03 f'o1·a11t os maiores factoros eb reali-sação ela. 
aci:os do governo patriolico. idéa r epublicana, não c.1ve o turnulo da 

O Sn.. QuINT!No BocAYUvA - E' verch<le gr(lncle o joven RopulJlica Brazileira. 
O SR . .To\o DE SIQUEIRA-Re;nltou dist :i ( A poiados.) 

ter a opiniã.o publica se afastado ele seus Era o quo linha a c'izer, (llfaito bem; muito 
represe11tantes o· tor.los s:1bsm qual a sorte da., bem.) 
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m11TGR";Cf;'líl ~B nl;O)JAL Lop)3 Chaves, DoJ1'ngJs tle l\Iot>aes, Adolpho Rivo aos empi·agalos civis dos outt'os miuis-
uuti 1 J!i00u JHÜ; ti~ Gordo, Cat>val lrn l, A112·13lo Piuheiro, Mursn,, tet"io3. 

RoJolpho Miranda, l:' .1u!iJo C trios, Costa C1iss:u·am , p1is, com emt cre~1ç\o, duas el;; s 
Junior, Rodri3·L1e3 Alv·es, Alfredo Ellis, pr:ucip i.e~ fontes do l'clceiltt do Moutepio Ge-

l
'ª - 30 Car los Garci'1' !\foreira da. Silva., AlmGiü·_,, l'>' l ele Eco:10·.ni,;• elo,' s~t'\'l° Clo1·es c!A TC,·t,odo 

- 'l S!::.3SAO Ell! DE JANEIRO DB 1891 ' "' • ·' - - "' " No3·eira, Ruuilo Ju11iol', Fleury Cura.rio, quae3 eram as joias e an nuiLlMles üe novo1 
Pi·esfrlencia do_ St. Priidente rle lilui·a~s ~e,opoHo ~e Bnlllõe3, Guinnrã~s N'.lfaJ, Aze- ~on t t•ib ui~te ; , porqu~tnto ninguom mais se 
, . . leJo, Caetano de Alb1111 uerq ue, l\fo1•c1ano de 111screvei''" co:no soflio d0 Montepio Geral de 

,,~o m·:.10 tk• füz -se a. clmmad:i. , á qtnl re· llfa~al_hiies, I•wro l\íül ler, Cal'los Campos, Economia dos Sorviclot'BS do Estado, PJ.º'[l.!11lo 
spo11d.em o3 :>sr:. P1'_Ltle:J.to, Lle Mor.~es , i\L_,tta Sc_lrnmdt, ~_,.ac31·Ja Continlio_: Victrri~à 1\101:-· elevada~ joias e an_nuicla:les, qua11Llo 

0 

póde 
_ l\1 acliacl o ,~ E ae, de Carv'.. ll to, Joao Ne.va , te1r.1 , Pt3reuach C.'ista, A:1ttw ele ~arm, Jul10 consegmr o mesmo fim, que é dGixat' amp1-
E·ln;H:lo Gonçalves, Fi\rnc:sco lVIa. ~ ll:ulo, Leo- Lle CJst1lhos, Alc:des L·ma, As>1s Brazil, racla a fam ili.t po1· suJ. morte concorcen do 
v,1 ~1 ~ 1.lo Coell10, }~lqn~1~1 Sarmento, Jofto ~ho;naz_ I~!ores_. _:1-brei, H?t?~ro BJpt ist'."• para, o mo.n~epio obri.~·atorio _'com.º p:ig·a-

.J l,e.;10 , Cunh.t Ju1,101-, Jo,,e Secundl!lo, l\fano2l I I"oc_. m 0~0110, C,is,,11110 do N;tsc;mento, Fer- men t.o Lle J Olll~ e a.nnuiclades 1.ns1g11111cant1is. 
~1rc1t1, ~nton:o B .ten~, Jo.:qmm Cruz, namlo Ab!Jott, OJ :11etr10 Rt!y311·0 e l\Ienn::t • . , , .. . , . 
1 !teodoro P.wlleco, Ely~3 u l\Iartins, Jo:HJi!Ím Barreto . . ~b<t ! ,\l:os !~~~ es,e n;;:iJo os '.Ltm~an~entos t!rt. 
Catnncla, 138zerra. de Albu; uer ue J tnior 1 ,, , _ ..... - no~,a, t0~t1tu1ç;i,o o qu,1~do acltl'O~LO!'lft cog1-
Thcodure to Souto, Jo3e Be;n6r3o, bli;·e il' é~ 1 Ab:v-se a. se.,::; ,w . . l ltvlt scr1amonte. nos 1:ic1es ele conJtt_rrw a cri::>e 
Galvio, Amaro Cavalcenti, Almeida. Ba rreto · Deu:1m de co:11pa1·ec~1', com c1 n s~1, os sr3. que se pr~parnvn, fot surrrehemltda com :t 
Firm'no da Silveira rosé I-I· ro·; 110 José S i~ Fred.er-ico Serrano, Raulin'.J Horn Genwoso npprovaç:io de uma ememb ultinnmente 

- ' " J "' , • 1 ' ~ 'ª"" t d c c t· t · · t t meão, Floriano P;,ixüto, Ta va ras B:tsto3, 1 l\far~u;is , Ro~ ~i gaG> F'ernandes, l\fartin ho "p1 :vn ª, ª· :10 .... ~ n g1·a~so ons 1 n~n ·e, eu-
Pecil•J P,rnl i no, Ro3-1, Junior, Coei lio 0 0,

1111 
) )S i l~o .lr1~ue\ Jo~o B<lrb::il !lo, . Le:i.ncl:·o Ma.ciel, ran te" a i -, .. :1.bcu~_,,vJ , eh ~ons t 1tmçao d<t H._:i 

Tl101pài Cruz, Vi_l'g·i!io D:tmnsio, Sarat v< 
1

1· 1·ai:c1scJ S~ ·l rcl, 1~m (>h1! o ph10, Barã? ele Villa. publlva"L~-,,~ em~ '.1 ~L1: .. br.i~~- ~' exprc:siau 
Dom1gos Vicente, · Gil .GoabrJ , Monteirn ue, \!ço,a, Conde '.~ e I1 1gue~r0do. Ferreira. Brna- (fic11:; ~o~ . ll~,t:,to.d,~,- .,~os lut 1n:s). ~ ~omt;1clt> 

_ Birro~, Quinlino Bo
0
ayuvi.L, L'.tpet', Brai 1 dao, L'3onel l<ill,10 , Joao de Avelar, _ Ce.nrio de eüet~os cle~_,1,,t1~,?s.- u at:1q1uladoies _Pat:t l~ 

CarnGJI'O, Cam1Jos Salks Ub·'l ·!· . 1 A , _, l\Iolla .lumor e 1'..l'!lesto eleül1ve1ra . l\Ion,tep.o Ge1,:tl d" Ecunomn ?os Scn!.lo,•e, • .cc ll1 0LO 111.t I' S · · doJ·~t0 cloe 1)"l'"OLl''l~ ,, .... ,,,. ... '1 · 
. r;i!, SaJJlos i\ud::-adG,. E:;tovos J unia;', Lui.; _ ;' sem caus~, os _:'.i . Ituy Bar'.JoS't, Raugdl 1 . 'V" . " " ,._ ct., . '.'"º"c1,1,ço3s l e ca.r1.~ 
. Do.lp1uno, l'i:.1 mii·o Bm·cellüs, 1-'inheieo I\ia- 1-:es1aua, JoS'.3 Bev1lat]tW~ A1irt1bal . Faldo, da:le o be.~1~fir.011~1_:1, que_ lll~lu:un _no .be11elw10 
el1aLlo, ,JLil 'o Frotci, Jo'.lquim Fci licio, Ceslr'o l B,3r11:w;lo cl ? l\Jendur,i ç1, ::;antos Vi ! 1~a., Ni lo 
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da~ lote~1as., clo E.,tado o seu p1 1 11i01p ~ll olo,-
Alrnn, Jimct•: co Lobo, füiLi<tl'Llo'N,1ndenkolk. i l e<;.• nlL1 1 lJrb:1110 i\W\'l;oncles, 1\fanhaes BJI'- rnenlo cL v1.l.1. . 
.João, So_verbnc, Sa.lda1Jha M•:r·inlto, J'oaquir~ ! r~to, _ r~ u1:. M~u·t1l'. A lb e:..t~ .sran :~~o, ~: !cindo ~'.lton~Gntlo ~\.s cli tliGuldaLl8s fütan ~B it•a s -lo 
'~ º ?ouza,- Silva C:rn2do, ~ilva P_;1rnnhos, \ ~·.u,n.:t·) ~1.t., ~ 1mra.1_0. F:,.1,tz , A.1 i,hdo~ ~o~o, 1 p.1 1z o t~ao t le~.eJan clo aggraval-ns .JlOL' meio da 
:1riu1l1110 do Amara l, Jo~ cpurn i\Iul'tinh:J Pi- JII,~JI!llk, Do,rn ngos Jesurno, J,1cob da. Paixao, cou0es3ao ele snbvenções p ~cun1a1 ·ias , o Poélel' 
nlieirn _ Gnecl_os, Belfort ViGira , Uchót 'n.o -1 L'u·z· ~anet~; Anlo:.i : ~. P~êtd?,_, Belu~;11ino Lle 1 Legislativo _a·Joptou, h :~ 1:rni tos anno3, ~pra
dng~te~\ lnd10 do Brazll, Lauro So1r6, lnno- l l\I;~1 . ! ?.1ç1 , EJu:i.rdo G?nç.111 e;:, e J<e r1rn,udo ·1 t1 _c~ ele_ appl1car o .bene!WiO elas loter:as as as• 
ccuc;o Sc!'Zecbllo, · Nina H.il;eir<>. -- c,1nt ifo • Su;a:s. . _ 1 soc1nçõJ.:; ele !Jenef1cencu e c1.riLhH!o, quo mai; 
Pedro Cbermont, Malta B,lcellar, 'cosLt Ro~ 1 b' l!J:\, p::isb cm -d1s9us3:w e sem Llebat.e prnc1savcim ele aüxi li o paea. pJ ·Jer·Bm cumpl'ir 
drigue3, CasiminJ Junior, Hem·if]ite Lle Car - i appr~v,:1Ü<t0 a.,ac,t~.c1."_ feJ~ao ~ute.i0edante. · a ~ua.~nis>iío ll_L1111111i tnria . !~_que melhor ap
valho, Anfr s10 Fialho, Noo-ne_im, P.n•,rnnn·uá ! O : ·l• . l S.3cr e.,u 10 p1ocet,e ct le1tu1\t do . ]J!tcnçr.w potler1a. ter o cl1nh 3H'O prnvcntente 
'NeLon,_ Pires Ferreit'<l, Ba~·lo;a Uma, Be~er~ ! se :;·uwte ' l lles:" !Jl'ig-cm? Assim tornaV<H ? re1:lilisan te 1) 

ril,_c Jo;10 Lopes, Jn ;tmwno Lle Ser[J'l , Fl'e - I FXPEDIFNT"' mora l1 sa~o r nm capital nclqLlln.lo a Ccts ta d<t 
cler;co l30rges, .Jo3é Avelino Gonç 110 elo 1 ,. " u explo1·nçao ele uso e cr>stume do povo. 

' Lngos, N<iscimento, Almino Àffouso Pcrlrn i · ~ . . . . . " l\L1s o Congresso NncionJl entJadeu que era 
Velho, Mi o·uel Castro Amorim G1ecia' Fpit'I - 1 qin lJ cio l\lintdor10 dos Negoc10s tlo In- materia, consti tucional a. ox lincçiio desie -co3-
uio, Pecl1'~ _ Americo: co·ito c'art ,1 ~ 0 ; s:, ! t~~" 1.º 1 " :~e ~9- d<;, co,1'1\~ nt e, ti·ansm! ttindo, pol' tume elo porn, e aboliu tod_,is as lotel'ias, S()m 
Aod!'~1,cle, H.etuml~a, To!c:üin'.l cle' Carvallw, 1 ~º1'''~' 0 ~og,m,1~~; ~:Il c 10 lle.26 hrr,1ho1i; do· cor· · tal vez _lemb1°a.r-se que .os costume~ ele ~1111 
l~OStt o S1,lVt)., . GOl1Çalve3 rrerrai1•.1, Jo~é 1 1,~,nte, qJ, mt~C'? 1 ~·\, ~º. l\fol~~ºP\º Gemi Lle povo 1rno S'3 trasfor_nnm ele l'?penre, e sim 
lV!al'iano, Alme1fa PernambucJ Ju vencio dtJ 1 E .. onom .a ~os Set v,dore:s cio E:st:u.o_ . . grntlua lmcnte, e que as loterws tio Esbdo 
J\B"uittl', A~1dré Cav.dcinti:, J{;{ymnndo Ban- l ~3creL;2'" cl~}stoio dos Negoc10s do In- r po~l em t al voz ser su!Jsl itu idns po1: Yicios 

de1ra,_ i\Ie1_1:a rio Va~conce!l0s, João ele Sirprni - j tci ior- ". s~c",'"'·). . ·., ., . . l pe10r.:s, taes como o abuso elas r ifas e das 
rn, Joao Y l fü'D, Luii c1

8 
.'\ndrncle, Espil'ito . Montep10 Gemi de.Lcononfüt el os Servido - poiiles na8 corridas Lle cavallos e o excesso 

Sa-nto, BclhU'rnino C:1rneii·o, Th ·ophi lo do3 l res. e!? Estc:lo, ~6.Lle J <toe;r~ J_e 1.81~ 1. . . 1 ctesorclcm:cdo e perigo3o dos jogos ele azar, dtt 
Santos, Ponte> de Miramh. Oitic'c:i, Gabino 

1

. E.::.n. S1. m1ms_tro ,do rnter1or -A d:re·- Bolsa., etc. 
Besouro, l vo do Prado, OlivEir•a Vll!ladcfo. ~to1't :t do M01:.tep10 Geral_ ele Econo:nü dos Bem ílicali;a·lüs as lotcl'i ,1s. C.)010 silo em 
Felisbello Fr i1·e, A1i.ç;usto (]e Fr8 ita3 Pnula S!rv;riore_s do ;,stado , reun:da ll~nt e rn, resol- Port.ugal, na Fr:lll('ª• ItallJ, 1:1.lsprnlrn e em 
Argollo, · Tostn, Se:1br.1 , Anton io Eu3ehio vcu dtr1g1r-vos o;ta, 1:ep1·es_en tar;aJ,_ no intaitri oulms n ~çõ s da Europa, s:ttisl'llzem a índole 
z,rnrn, Ar- thlll' R. io3,,Garci<• Pires , MG.l"O lin~ de clnma1: ::1- vos~a. niyJ:lÇ<tO e a cio govel'!1o cio pw10 e nií.0 olforocem p3t'igo algum á co:n
-Moura, Santos P-' reit'a, Custnclio de ilfollo j))l'J. a.cr1tiea s1tuaçl\o em .que os _ultimns 1 muuhifosoci«l . 
P11uln quim~rães, ~!i lton, Di<rnyslo cerqueir.1: ~cmit1cc1m~nsos coUocal'<1111 es ta a;:so:o1açiio de . Açlirnc~or~1, elo Moule Piü Gci rül dos Ser-

.Leov1glldo Filgue11';1s, I3<iriio ele s. i\forcos benel,cenci::i . v1do1·2s do !,:;ta.rio, no rles3mpe11 ho clo3 seus 
l\ledrn1.lo, Prisco Parni~o, Moniz Freiee, Atlrny: o Montepio fvi c1·e:vfo poP deJretJ do gn- 1 devero.,.s, li112ita-s3 a. di rigit•-vo.> esb rep l'e
d 1.l_urnor, Fons _·ca. e Silva, Fo:Heca Herrne;;, vomo 1le 10 ele janeiro elo 1835 pnr.t 0 fim de 
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sent~(mo , n_,tO como p1·ote3to, porque ell~ so 
Cyr1qo de Lemos, Oiiveir:t Pitito, Vil' ioto de « beneflcim', S'-l m gt'<w1me elo Tlrnsoueo cons1der:1,_ rn ~o np_:ite nte p11'<l1. foz el- o, visto 

· Meden·o_s , Jon.q-u1111 Dr_eve2, Vi1·g·i iio Pesso:1., Na·~ionnl, as f1milirt'l dos empragados pu- (que e_3ta 111sl1tu1ç<00 , ct·e::i.clit pelo g·o~·crno e 
Frn n\a Çaryalllo, 8·1pttst ·t Lh I\iotta, F't'Ó33 1Jlico3, que fo. l l ~ce3S3m se:n lhe; deixar 1 manti la sempre pJ[r,s porlc'.'e3 pub!Jco3 no 
ela. C1•uz, Er1co Coelho, Lope-; Troviin, Jacque.> meios de honesta subsistencia )); e no Jon"'o 1 dec:1rso clB ta nto ann o3, ]lJ '.I !l'J :t se1· t a.xa.d:l de 
Om·ique, ,Furquim \Verneck, Vinlttes, Tho- pcirio:lo Lle mai3 cl::i 50 annos mn1ca. el esmen- ! in gTn bt _si le1-·a 11t.tss1 p1'J te3tos c~ :Jtrn, o> 
m.az · ~3li ll1 ') , Antonio Olyntlw, B:vhró, .Tofi,') tiu a. sua in3Uni / i:o, e, p.Taçts ;10 pu:lé:"oco I' a~tos do governo Oíl elo Co:1gi'tJ3S) N,1cio ·1al, 
;"1n;:e1r~,, P<1~ifJ.1co M. ~1scnrenhns, Gabriel ele 1 auxilio que 1:1? ·hr:un _o.; a l~o s podei·es do Es - DM corno ]~Potcsto, nus_ ?)mo ~ hml r~t?.:;o 
,1Li~~ · ilh ,te:,, ~lrng»1s L'.lbato, AiexG.ndPe St-'.l - t:tdo, cons9g-nn1 pissu;r lt •Je um fllfülo Cl - .é_o d.t se.1.ll1~Lt .voz cJ. 3 rn1lh \Te~ Ll.1 P'•1:10-
cl.de.r, Frn1:c1 s,~,1 Veign, Cos!a. Sonnn, L::tmon-. p:tal tle 7.00'.l:OOJS, s'3 m onúwzo ele p:tº'i11' rnstas, CUJO ln sl rn~to os faz _p t·0vet' o t t'bte 
m.e'." /d~·n ro B~tclh.o , Gonçall:?s C_h aves, p:'- sempre i~:Jn'. u 1lr11211te :1 ª. vu l taclissi:11o ;rn m~ro 
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1 L~e~iec>o.rrae, em !, · tt~1.r~ . ..P.r0x_1mo'. e:ta, ~"'.~or
l! c1,1,110 f.ennn ,\1otll, Dntr1t. N1c\C'O, Cüi"l'e'.1 ele penswm;:;tas (act11 a lment J exc3tlcm Llc v:l~O p.u.t um:: lbSO Ll./t? ([te, tlOl 111 ,\J., _rle 
Rn~1e~ l o, l\Ian?el Fnigencio, Ast1J lpllo Pio, 6.00J em to·lo oJ E;tachs Unido.) n.rn10 scculn, na() _deu Stll<W prov,1s ·d l (l'.lt1·10 · 
Ar1st1rl es Mn1:1, Gonçnlvé'S ílamos, C<trlos Nest:1s circurnstanfr is !Gmhron-3e 0 minis- l13!110 e de lione3t!.lade . . 
·c1ing-11s, Fr.inctsco Amw.d, DominQ:OS l{.or·ha., tro rh faze11 1L1 Lle ex re .lit' o 118creto 11. OH A 1 S \lllle e fraLm'mdar\,J. - i\o E:-;:mo. Se· llll
Co~ta Machado, Domingos Porto, Pa.lle t>i, - rio 3l ele onlulJro elo 1890, creawlo 0 monte- ni -; t1·0 rh inter101· .- lJw·qu.g J ele Pw.,m·1gtti , 
F~rrci1'" !_lalJello, Bu.eDO de Paiva , Fel'l'<·in pio obrig·atorio p~ll\.t os S':l •B om•Ji.'o"ac\os c.orn l pre3i Llente.-.thitonio L iiiz For:nw:le:; cl,1 Cwt!w, 
P11'.J~ , .T oao Lu iz , Ba!'ão de S~nta Helena, o fim «de prover a sahsisten c:i.' cl t~s familias s ~ c1·ottu·w. . . , 
l\fartrnho P.rado Ju!1_!01:, B8marclmo di:. Cam-· elos mesmos emprega.dos quando estes falle- Confol'll19.-0 d1redor, P u,lra Criidcs . 
po~, F'l'anc1~ao Ghcer10, Mo1\\e.1 e Ba1·1·os, cessem l>, tomando-se pJste1'io1'llledc exten- Coufot'e. - C:o"ti '.ilfm e Soimi. 



O S1· . Tholll.az Delphino -
Sr. presiden te, si par acJS'.l vis3e facilidade 
ele fi1llar ln. segun::la discussão do projecto de 
Constituição, vir:a a e3ta tribun:1 fazer minha 
uma emc:1 la n.-prasentach pela qual 03 em
pregados publi'!os não [lJdem ser demitticlo3 
sir1 ~0 por 1mti vos c:msignados em lei ordi-
1rnr11i. 

Q·mndo se furmwem 03 gra 1des p1rtidos 
11 1 n(lç1o, com su:1s exi:;e:1ci tS , su \S il!lpo~i
~'Õ3S, não tlesejo qae aconteça o mes mo qnc se 
tom dtdo na Americ1 do Norte, em que S9 
vrodnzem demissões em massa dos servilor.:is 
publico3 pelo princ:pio muito pouco moral de 
que os de.;pojos p3rLencem ao3 vencedot•es . 

Quero no empregado publico illesn. e garan
titht toda a i11dep3ndencia do cidadão . 

Viiia tamte:n justificar ouh'<t emenda, que 
assignei, d1ndo am estudantes das faculdades 
e es~olas superiores o direito do voto. 

Que quer dizer votar? Significa intel'Yir na 
gestão dos negocios publicas. 

Para esta nohre funcção não vejo quem 
tenha, mais a,ptidão e ca,p 1cii.lmle, como classe, 
do que o3 es tuda,ntes da.s faculdades e escolas 
superiores . 

o SR. FRÓES DA. CRUZ - Já estão contem-
plados com e3te dii•ei to. · 

O SR. TFI0~111.z DEr,r rHNJ - Perdão, não 
~stão tal. Exige o projecto de Const ituição a 
1d..tele de 21 annos para o exet'cicio <,lest,i 
ruacção, e eu n:t minln emenda di ;penso a 
idade para to:los 03 estudante3, quer civ is, 
qner mil itares . 

Ao menos o dil'eito que qne1·0 dar à 1110 -
c'.dade dc1 s escolas, a ::i.lma sempre nova da 
p.ür ia, a clona, do fntnro, serA uma prova de 
reconhecimento pelo muito que fizeram pela 
causa, da. Repub 1 ic t. 

O SR . PEDRO A~rnruco-Muito bem. 
o SR. THO)fA.Z DELPHINO - Deixo es tas 

questões co 1gido pela hor.1., para trahr de 
uma outra rle grnpde magnitn·.le: a rlivL;ão 
territoria l. 

Já dessa tribuna S3 diss i, e á s~cieJade se 
repetiu, que não póde baver federação sem 
boa descr imin n.ção elas re:1das, sem re.'J'u lar 
organis 1çã0 d:i. justiça . 

Pergnn t<wia ;;i nf10 é para, t.\l fim lambem 
nec3ssario a a•1toaomia do mnnicipio. l\.fos, 
convictamente, ri ffirmo que nem de3criminação 
de rendas, nem j1Btii;a, nem au tonomia mn
nicipal po·lern ex istir sem bo:i. rep.ntição elo 
territorio na fed eraçfLo. 

So ffre.mos :i.inrla. :i.s consequencias da pri
mitiva divisiio da tet·ra hra7.ileira em quinze 
quinhõ3S JYJr chze do1rntarios. e de3equili
Lra.mos a Cedernção com est<tdos g'l'<H1de3 e 
peq uenos. 

Nesb eto1·na, r1uostiio de uol' te e sul, ua 
qual n.ã.o poiso dei:rnr ele reconhecei· que 
h:i, 1·en.l1 chrle e razão de set• p::;l;t intet·venção 
dJ s circnmsta.ncin.s meteot·olo!ricns, ha tambem 
muito de artificiid, e sobretudo de irritan te, 
porqua repre.;;euta o loque de rab·lte pua o 
prRrlominio, jn nt meloº' estados grandes ao 
redor de si, ora no nor·te or-a no sul, os ·es
ta•los peq nPnos. 

03 ~st;_tr~sta;; qne elaboraram o projecto de 
Con.>lllu1ç'l.o. com certeza cogitn.ram bem da 
divbão tonitori:tl. Do Sr. QuínLino !3oc;i,yuva, 
clltlfo supr0mo do p:11'li lo t•epulJ licaoo m mo
narchia, em con[tll'Cllcias ouYi, o no{escf' iptos 
de jornal li, que a divis'í.o teuitorhl exis
ten Le e1·a uma thLS causas que con tribuiam 
p:i,1•a a sua govamação elo paiz . 

O illnstre repre.>entante ·chegou mesmo ::i, 

apresentar um plano geral, ouvido com ap
pla.11sos em conforench de propaganda, de i·e-
morlelação Jas provincías. - ' 

Propriamente não disc~itirei materia nova.-' O SR . FRANÇA CARVALHO -- E a questão 
Na primeira cliscussão ·tive occasião de ad vo- financeira 1 
gar a mudaoç:i. da ca.pital da União para O 8R . THOMAZ DELPlllNO. - E éjue grande 
antro ponto e de acentuar, ainrh qna muito questão financaira é e3ta ~ Quanto pót.le 
rapitli.l.mente, o cLisejo ele dar ao Municip10 custar a mudança da capital 1 · 
Neutro a organisação de es tado autouo.no e o SR. FRANÇA CAÍWALHO - Centenas de 
fedaraclo. milb1res de con tos . (Ha outros muitos apar· 

A mudanç:i, da c:tpital é uma antiga asp:- tes .) 
raçã1. Tinha.m-n. 03 heroico3 i:1confi1lentes O SR. . TilO)lAZ DELPHlNO-Labor.d3 em um 
mineiros ;>.1111789, teve-:1 \ Vargilagan e a ju;- eng,ino, porque·fazei.5 da c·1vit1l unional um:t 
tilicou pela. impran~a em lSHl, tiveram -n. idea diverJa do que deveri :is fazer . 
outros. E' uma urgente mce~3idalle ... (Nao Slo b.1stantes as clespeza.s com edificações 
apoiacl9s.) par.i as secretarias elos ministerios e outras 

UMA voz - Naquclle tempo pJ.lia ser ne- poucas mais. 
cessaria, hoje nã.o . Querem mais rlespeza3 1 DJus m:l, tres mil contos 1 Não vale isto a 
~'KO SR. Tno~1Az Dmr,r;n NO - E' urgente parn inclependencia politica e admiaistra1.iv1t da 
a Unüi.o, porque o Congr.!sso fica sobre a infln- cidade? !3:m ultimo caso sabeis que somos 
encia dominadora ele uma ci !ade como a nossa, sutlfoientemente ricos p~tra pagar a mudança .. 
agitada, tumultuaria, como gr,t11de centro (iont imevn os apartes . ) 
que é... é urgente para a União, porque O SR. THOMAZ DELPHINo-Estou apertado 
sobee tudo, senhores, 03 grande3, os mais pelo ragimento e sinto não poder dar toda 
vitaes direitos e interesstJs clo3 cidadã.os que as explicações aos nobres representantes. 
residtJm nesta ciecumscripi{c'iO são s lcrificados (C.ontimiam os apartes.) 
peJ[I. lei 'fundamental, tic.tm m mã.o do go · Mts temos historia, temos tradições (in
verno uniona!, e os nossJs cl iraito3 e inter- terriipções) o YÓS não tendes tradições ou 
esses como ci ladãos são igu1.es ao3 de todos historia que não seja a nossa. Nó3 vos povoa
os cidndiios dos estados grandes e pequenos. mos e fomos civilis;tr, lutando com o índio. 
(Apoi '.vlos . ) (Oont inwim as internepções .) No principio do 
· Eis o qn1 dispõe o projecto de Constituição S'lculo XVII ereis p1quenas populaçõ:s espa.r-

quan to a nó3. S'.lS pelo valia do Rió e elo P<1rahyba. (Diver-
Legis la o Cou~ress'.l s'.lbre a orgM1isaçã.o s:is apartes . ) Onlle está a vossa historia 1 

municip::i.1 do Di>tricto Fd§!1\l.l, bem como Qu1es sã'.l as vossas tradições 1 Cita.i-me um 
sob:-e a policia, o ensino pl·imnrio e s2cun- só f,wto, um só desses gTancleê movimentos 
eh rio. que são o orgulho de um povo 1 (Apai·tes.) 
· Legi;; la. o Congrc3sa e todas as medidas Ntda tendes, rlepsndestes sempre de nós, e 
adop tadn.~ fic:i.rão, pelo menn, so~) a vigi- ainda vindes aqui para o Congresso com essa 
!ancia. ministerial... ' pretenção anti-democratica de abSO!'Yer a 

Já o ministro nomea os distribuidores da Capital Federal. (A.parte«.) Pareceis deseo-
justiç:i. ! nhec3r á hi storia . Póis um ele e1rtre vós,aliás 

Só o povo desta cidade nã.o intervém nos muito distincto, não affirmon desta tribuna. 
S3US ne!!ocio3 ! qu:i ao murlar-se a capital do Br;1zil Portu· 

S ~nllores, que situ1ção é esta e:n que fic:1111 "trnz ela Bqhia _para o H.- o de Janeiro, esta ci-
, 6'.JO . 000 cit.ladã.os, quando ha estados ~n.de cons titua mollAstamen te o Munici pio 
muito menos povo1dos e com to.la a auto- N ·utro 1 O munit?ipio foi creado pelo ai:to ad
nomi i 1 diccional, art. 1. 0 Nem glorhls, nem pas-_ 

o SR. OLIVEIRA PI:\'T0 - Já tem seiscentos S:1rlo • .. 
mil ?... UM SR. REPRESENTANTE- Como não temos 

UMA voz - Pela estatística a qne se pro - historia 1 
ceclen calcula-se i~so . O SR. THOhlAZ DELPHINO- Qual é a vossa 

O SR. Tao:ifA.z DELPHINO- Qninhen tos mil · gloria na viLltL nacional ~ Dizei a estn. assem-
qua t1·ocentos e cincoenlit mil 'que sej <tm . ' blé:i. si tende3 uma só . De todos os estaelo3 do 

O SR . PRE~IDENTr~ - Sou forq:1do a obser· · Brazil, do norte e do sul, grandes e pequenos, 
var ao no~ire repre.,en tante quq est«i discu- vós sois talvez o unico que não tem tt•aclic
tindo ma.teria que nilJ póJe set• t r,ifacla ness:i. çõss proprias, c1ue não podeis a,presentar um 
hot'.t. grande acto civ ico .. . (Contestações .) 
. 0 SR. Trro)I.A.Z DELPH!No- V. Ex:. permit- Vós rapre--entaes aqui o odio rum! contra a 
~u·a qne en !et:t um paragrapllo do regiment'.l cidade das marchas cívicas, das kermesses, 
rnterno. (Le .) · contrn a ci. lacle abolicionista: é isto que vós 

y. Ex. vé que emendas a'lsignadas pela r epresentaes impenitentemente . Si quereis 
nn101· p.iete r! ·i reprasentaçfo da c LDita.l, cJn- glorias, tonme-as de nós imprestadas, tomae 
t •ndl) m-tteria p.1ra nós muito importante e um pouco elo uosso 13 ele maio , qne cheg(t 
que precisamos cl<1. app1•ovaçi10 clellas p:l.l'a par.i o Beazil inteiro. · 
p0Llermo3 defen1.hl-as 11:1 terceira discussão U SR . ALMEIDA PERNAMBUCO - Mas isto é 
sinão as acompanhassemos ele alo-umas con: forte . 
sirlerJ.çõas rapitlas perderiamo3 pelo tle~co- O SR . FRA.tvÇA CARVALHO. - V. Ex. é in
nhe0imen to do asssumí,to pelo Cono-resso coherente,não é 1<1gico.(Apartes da cleputri.ção 
aquella occasião. 

0 
do Rio.) 

o SR. PLUBIDENl'E - Q iaudo se alJrit• a se- o SR. THOMAZ DELPHINO- Tenho orgulho 
gunda di;;cussã.o o n0bre representtnte poderá. des~a. ci~atle, tenho orgulho do Bra.zil , porque 
apre;;enbr as emendas, mas actualmen te a lustoria delle, que é a do pai ~ em gTancle 
ainda não está n.l>erta essa cliscussã') . p1rte, só póde despertar es te sentimento. 

O SR. Tao~uz DELPHlNo - Enffo V. Ex. Pel<t noss'.t histor-ia, pelas nossas traclic-
cousiuta que ~u cono l~;i, em pouc1s p1Javras, ~õe~, pela noss ·1 fir'me vontade, não po'.lemos 
de modo a de1:mr a lr1buna sem que contrarie fazer parte do es.tado do Rio que nos quei• 
mais V. Ex. e o regimento. absorver . 

.l\-feus senhores, trata-se para nós tio Dis-
tl'do Fecleral,de t ermos autonomia,,clo Lermos l b r Sr: .. REPRESEN'l'ANTF. - Pois não f<\Ca, 
03 mesmo3 direitos e regalias que qualquer pa rtc, mas nrto se mude a. capital. ., 
estado, de não continuarmos a ser sutfocaclo<· OurRo SR. REPRESE~T_.\.NTE- Reclamamos 
pela centralis'lçãa, como fümo3 na monar: o que é nosso. 
chia .. 'W"<wgnagen tftmbem teve ioual idea e con

C3b~u um divfaão de e:101'me p~i z, que S'1ppoz 
m11s r.icional do que a exi.stente. -

A revista. do Instituto Historico ainda pó1e 
f"r necer projectos de solução p::ifü o pro
blema. 

. l\Iudar o capital é para nos uma questi.i.o o Sei. THüoIAZ DI>LPHlNo-Não reclruuús 
vital, que pertence a todos quantos Yivem em com a histo1:ia na mão. Apontai fac tos, frazei 
e~ta~os .autonomo3 .. (Apoiaclos.) Esta questão pa1•a o:;ta tribuna datas, si sois capaze.;; . Eu 
uao e so noss1, e voss:t t'.lmbem. (Apo ia- vos <lesa.fio. Mostrne que não foi esta cidade 
dos.) . que vos fez nascer, e existit'. Nem 1fome ten· 

M tS sou obrigado a aba.ndonae este ter
l'Jno largo e gera!, de interesse d1t co:11mu
nhà.o, porrp1e sinto primeiramente a carencia 
de autorirlarlo e de rpnlitlarles necess1trias 
(n·fo apoiados), rlepoi3 pela ann-u;tia cio tqmpo 
L\mitar-m 3-l113i a considerat• º o assumpto n~ 
meu ponto de vista partbtb.r de rer l'e3ºn· 
tn111c ela Capital Federal. · · , 

UnrA voz - E' de todo 0 pa.iz. des · Como vos chamais '! Estado do Rio de 
O SR. . FRAKÇA CARVA.L!!O - E·n to:lo ·0 Janeiro. A cidade fundada por Estacio de Sit 

caso não ha uro-encia. em. l de lll ll'Ç'.l ~e 1865, e que desde o seu pri-
0 , . . me1ro rancho fü1 logo cidade, deu-vos tudo 

_Q SR. THOMAZ D8LPHrno - Ha. urgencrn; até o nome . (1lpartes) . l~s tacl1) l'tl!'tÜ em de~ 
n~o _pol~em fi~ar a1~ar1wlos .ªº p_o3te ela ceI?-- cadencia, cujo destino é pt'oblemritico .. • (P l'O 
trdal!saçotl,o mais ele yoq .~qOctdada0s , rkJ3 ll1'1.J S 1 tostas e av~rti:s du rep.-es.mlc•iJles do Rio d , 
a ea.nt'l. of, ou ma.13 C!í' tl 1sado3, ~ JaneírQf · · · , · · . ~ 



.· 

Não enganae-vos. Como Montaigne, que 
·ma va Paris at 3 nas suas verrugas, amo
- esta citlade até no canal do mangue; é h1sta
mente porque a amo que a quero vJr n<t posse 

-ap3 seus poderes, vivendo independente na 
vitla local e contribuindo para a vi1h de 

, todos, que a quero ver melhora· la materl,tl
nn nte, mais salubre do que é actua'lrnente, e 
ella é uma df1 s ma is salubres do mm1Llo . . • 

Senhores, si -éu fossê có estado do Rio ele l Ao art. 17, secção I 
.Ta~efro; si eu fo sse um ci~l),dão desse estado, ACCl'O conte-se : 
e s1_v1;_3e fazer~ª re~l~,m;cgao que ... vo_s faze1~os - §.3.º Só por deliberacão do Congresso _pp· 
aqui, cl se aprvse 11t ,1~~e. uma qu .,s_t w co~n J a dera ser acllacla a d 1ta ne;;.t a const1tuig:w 
que me tron~e a es t:i t: 1 bu ~ 1 r eu 11rnn3cl!:: ta- m::i.rc3cla para a abertura ele suas se6Sões 
mante cederw. un; rn ;;1gn1f1cante k1lorne,rus annuaes. 
qmulraclo3 ele terfü S9nl moradores e pan ta-' 

Ao c::i.p. I, secção I! 

o SR. !<' RANÇA CARVALHO - Apoiado. 
O 'SR. T!fl)1Az DELPHl_No -Ah! Confossfles 

bto? Ja. confessae3 algu:na cousa a nosso 
favor. · 

O SR. FRANÇA CA1WALH0 dá um aparte . 
O SR. TrrcnrAz DELPHlNv - V. Ex, tem 

-um pulmão de ferro, urna voz rn•1ito t'úrte; 
.abafa completamente a minha: a hora col're, 
l! ~rmitt(;l, que eu a apt'oveite. 

Quando a mort,llidade na infüncht na Eu
r0pa ( li nos trabalhos da secção de estatística 

· annexa á Secretaria do Imperio, em 1887) é 
_de '13 º/ o no Rio de .Taneiro é apenas de 25 '0/

0
• 

03. antigosescri ptores-considera vam 'rui idade 
como cl>1s inais saLKlaveis ;' era o bercu dos ve-

• l~10s.; _ clizia' o povo; os inglezes, ~ntes rio appa
c11nento ~a. fehre amn.rel)a., a Jul gavam u1::ia 

· boa estaçao. (Aparte<.) 
Si teinos uína ci !ade mal àrru;i.da, nrnl cal

çaJa, com tocl ta c«st.a d~ aleijõe.i architecto
nico3, sahidos da ima_zinr. ç'io rio me >.t re de 
obras boçal; si ternos uma cirl acle verdad eira~ 
mente fei a., como ~ firmou o il\ustra represen
tante e granrle pintor, meu amigo, que me 
ouve, o Sr. D: . Peclro Am ':lrico, no seu ro
manc3 O h~lfJ caustn , é porque não ln poder 
local que tenln importancia e forca pari dar-
lhe outra feição. · 

For"tm os nossos pJ1er.3s cJntlscJ,do.J n'l. 
·monfl,r01lia eseg.ue a R'3pub l-ic1 p3lo -·mesmo 
camioh0. · · º · 

UM SR. REPRESENTANT-E-No fim ele tutlo 
isto, si é tudo tão bom, não s_e dBYíl 11Wd.ar a 
capital. · - · ' ' 
. _ ~ $R. TH'.)MAZ DELPHINO -1\Ja,S l?@.de , ser 
mmto melhor. - - · ;· 
. ,E é por acaso bom ter tantos giit'habitantes 

·sujeitos a esse regimen que está- ri. a Coilsti
. tuição 1 · . 

Quereríamos ter a peior ele todas as_ cidades, 
ünn cidade arrúinada, e:n descalabro, em 

· d·ecadencia, sem ruas, sem tectos, morrendo 
quasi, nfo s querer;amos ser cidadãos indep3n
cl'3ntes nesta cidade, como são os ele todm os 
but~os estados. (Apo ia•los; muito bem . ) 

Senhores, legisl ilclores <JUe fozeis uma obra 
que deve perdurar, que eleve :vencer o tempo, 
notae qne, cedendo ús imperativas exig-encias 
·que vo.s aponto, a capital será mudacln, e 

.• ' e~ tão seremos um estado, e um estado pre
dml, ele co.mmei:'cio _e de industria . 

Desequilibraremos a federagã.ó e a UnHío 
com as nornts leis, com as nos:ns cleliberci.
ções dirigicbs todas em uma só cor.eente· e em 
um só sentido; os onlt'JS estados, entretanto, 

"' ~ compensarílo irns com os antros os seLn gl'<1ll · 
eles interesses comrnerciaes, inclustriites e agri~ 

· c0las . -. 
Notae ·que, sendo um estado autono:no e 

éontinuandà a ter, como· temos, · o nosso re
gimeÍl das aguas pees:i ao estado do Rio· rle 
Janeiro, e_ que, por mais que este estado cles
preze·o municip'o de Iguassú, ele on-cle essas 
aguas descem para, nós , não tratando de apl'o
y eital- o o de attenuar o seu paludismo, un1 

. 'O.ia vjrá em que o muuicipio set'i povoado, e 
natm.tlmente, surgil'ão ques tõe~ e g·r,wes, 

-entre os dous estaLlos. · 

no::s::i., e creio que clemonstrari<t assim pr1ttica
mente que fedet·,iciio quer di ler con'fraterni
saç í,o. (P rotestos; apartes .) 

o SR~ THOMAZ DELPfü NO -A citl,tde elo Rio 
de faneiro, so tl'eeudo toda it pre3S1o monal'
c!1ic,i., abrigando em seu seio gT::i.n de.nnssa de 
estrangait•9s, clesin te t'C3S:L· lo > della, e vo 1 tados 
com atfan par.i. o comme1·cio e pat'a todo3 os· 
caminhos que vã.o dar á ful'tnna e à r;quezJ,, 
pôde resistir a tudo isto e con :;3rvar-se liber::i. l 
e progre3siva, rnantendo fü·mss os setb cr0-
ditos de patl'iotismo. 

O estado do Rio ele .Ta'.leiro, sem hislol'\a, 
sêm tl'<l.'cliçõe3, 'sem nome, C0'.11 a lavoura p3r· 
elida, com a terra ci nsafa e e3gotada p13 lo 
café, vae agora tamh3m naturalmente; como 
muitos outros, receber grandes levas de -i m
migrantes. Cumpre que tome cautelas p::tra 
que, ao 1111mos, possa nl vat' a lingu'l. que (alia. 

O Sn.. PRE HD E:-.re:-Lembro ao nobra de
putftdo q11 e a hor,i e.'tá termina•la. 

O Srt . TI-DoIAZ DELPHrno- Dtl 'tS palavras
e termino . Peço aos Sn . repre >e ntantes do 
sul e do norte, em na:ne da fecle1' 1çiio, em 
nome dos clirAitos do3 .vo_.<sos esbtdos,que tão 
bem tendes defendi.lo aqui e que são os rl 'lsta 
clditcle, em nome, poi;;, desses noôS03 vitaes 
intere ~se s, que façam sua emenda apresen
tada psla represenhigão da capital consti
tuindo-nos, transfer_ida a capital pftra outro 
ponto-, em um estado com .os limites que a 
.emenda marca, e que vão busc::i.r pequena 
zona do .estado do Rio ele Janeiro. (Oh! Oh!. 
Protestos ) 

o SR. THOMAZ DELPHINO- Não queremos 
absorver n:rnhum est ido; nem se pócle cln
mar de divisão urna. diminutn cessão rle terra .. , 
(A partes.) Peça-vos que colloqueis entre i!S 

· estrellas que · formam a constellagão brasi
leira mais uma, de pequena grandeza, mas 

·do mais p11 l'O .brilho. Para; o futt.wo, quando 
· o est rn,ngeiro abordar a este formoso pedaço 
do .nosso territorio nacional, qns Le1'à a de
nominação sonóra e rimante ele-Estado ele 
Guanabara-dirá: esta foi uma das mn.is bem 
pensadas e gloriosas obras cl::i.quelle Con
gresso de patriotas intemeratos. 

(Muito bem, m uito bem. O oraclol' e feli
. citaclo e abraçado.) 

ORDE1I DO DIA 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO I'ROJECTO 
'l'UIÇÃ O 

IJB CO)<S'l'I-

Continua a 2ª rliscnssão elo proj ec to de Con-
stituição com as emencb s apresentadas. · 

Silo lidas, apoiadas ·e enfrmn 'conjuncta-
nB nte em discu:;são ás seguintes -

Emendas 

Ao aclditLvo sobre eleicces ofl'ereciclo pelo 
St'. representante Alexandre Stocker e outros -

No final do § 1° elo art : 
Acceescon te-se : sem prej ui zo do actual 

alistamento, que flervil'á p:i.ra to:.h s n,s elei
ções que Ei" houver de proceder, emqnan to 
outro não for feito , - Chagas Lo!:iat6, -
Al'isticles Maia . 

. Para co!loc1r ao lado ela cidade o campo, 
pn.ra . ter;no3 jul'is1icç\o, que desvie o con- Ao l1rt . i l 
flicto provavel sob1'e ás ·aguas, inclispensaveis Ao final do§ 13 accrescenté-se : ·nos casos 

__ para a nossa e:i:istencia, nas emeuclas apl'e- em que a lei o permi.ttir. . 
"sentadas pedimos cessão de uma pequena zona S·ü a das sessões, 30 ds janeirn de 1891 . .;.. 
do estado do Rio el e .Taneii'o. Clngas Lobato. 

Dos seus 69.000 kilometro5 quadratlns, pe- · 
dimos uma pequena f1·accão, dos seus 36 mu- Ao art. l º das dispo,,;Íções trarndo ~- i ;s 
nic_ipics, um inteiró, o de Iguassú, município i\.ccrescente-3e ao § ·50: · 
po'Jre, :nem assucareiro., nem cafeeiro, nnla-
rico; e- t' ' talhos de tres outros. Não podendo em hypothes3 alguma ser 

Não é cnmor11ivindicaçü.o que peclirilos, rnns cli;;solvido · 
_ co_rno a s;;i.tisfacão .a uma uecessiclade indecli- § 6. 0. Só por deli beraÇão tomada pela ma.ia
. na v'el. Faliam os em nome elos principias feclo~ · . l'ia de seus mornb1'os po.lel'i . o Congresso 
yativos, de uuiii.-0, de anxili0 e de cccpel'açffo adiar a iuauguraç,ã•) eh HU'IS ruucçees Ol'·ll~ 
mutua . narias. 

Accrescente-se: 
Art. Commette1'á um crime e incorrerá 

nas disposigõas elo art. 53,. § 3° o presidente 
ou vicé-presiclente em exerclcio r1ue .adiar ou 
di ssolver o Congresso. , 
. S ttl l~ chi.s sessõ3s, 3J de janeit'o de 1891. 
Barbos:t Lima . 

Ao nrt, 49 
Sabsti ti.ia-se pelo se«uinte: 
Os ministros de Estci.do não porlerão accu• 

mulat' outro emprego ou funcção publica, 
nem ser eleitos presidente ou vice-pre >iclen te, 
deputado ou senador da União. (E' repr0-
clucção do projecto primitivo.) . · 

Sala. elas sessões, 30 de janeiro ele 1891. 
Ao art. 17 

· .. D ~ pois das prtl ::i.vt'AS :-0 Congre3so reunir· 
se-h i., na. . C11pit::i.l Fe·leral,. a 3 de maio 'le 
cada · anno-accre ,cente-se : -salvo si uma 
lei ordinaria d ~s ig nar outro dia. 

Sala das sessões, ·30rlej <i.neirocle l89l.
C:1mpos- Salles . - Costa, J11[1io1·. - llforaes 
Baeros.-C:u•los G·1rJia.-Paulino Carlos.
A .. Gorclo.-Alfreio Ellis.-Rodri g· ues Silva. 
-Carvalhal. 

Ao titulo 3°-Do município . ' 

Art. Restab::ileça-se o proj ecto primi· 
ti vo que diz: 

Nas eleições municipnes serão eleitores e 
elegíveis os e.>trangeiros residentes, segundo 
as condições que a lei ele cada estado pt'e· 
screver. ' 

Sala das sessões, 30 de j:ineiro de 1891. 
- Gnrlo3 Ca.rchi.'.-Moraes Barros .- Astol pho 
Pio. - Serzedello Corr1h . ....: Al fredo Ellis . 
-Carvalhal. -Rodeigues Alvos . 

Adfüi vos ao art. 16 
§ O syatem'l. eleitor ,i.l terá p0r base are

presBntacão propor(!iotrnl ela> 1miorias e mi
norias. 

§ O exercício cio suffcag'io é um direito e 
t~m dever dos cid:ldl.os da R0pnblica e não 
soffl'em a int<wvenção ·cio poder executivo. 

Sala das sessões, . de dezembro de l 89J. -
.Marciano ele l\faga.lhãas . - Almino Al va1•es 
A:ffonso.-.Tuvencio ele Ag·uüw.-J. Sirr.eão. 
- iVI. Prado Junior.-Caetano ele Albuquer
que. - füwbosa Lima. -F. Schimi(lt .- fütptista 
el a l\Iot.ta. - Bezerril. - A . Azeredo. - Jos:i 
An.!; usto Vinhaes.-Pedro Americo, -Nelsou 
ele Vasconcellos Alrn "i:fa ,- Serzedello Corrêa. 
-Inclio elo Bra;dl.-A. l\Iilton. - Jesui no ele 
Allmqnernue.-l\I. Vallacliío .-C. J. de l\fo llo. 
-Carlos F. ele Ca.mpo3.-R. Hom.-Casimiro 
.Tu!lior.-.Tosé Bev il ar1ua.-Ni!o Peçu1lrn .. -
João de Siqlrnira . -Demetrio Ribe iro.-Al
meiela Pernambuco . -Belbrmino Carneii·o.
Jos 'i Mari'.rno: - P1'isco Pn,raiso. - Alcindo 
Guanabftra.-Garcia Pires. -L0pes Trovão -
Rosa foni01·.-M Ln'sa.-Cunlta Jun ior.-Matta 
B.tcellar.:--José : Aveliho.-.T. -J. S3abra.-J. 
0Lll'iques. -Anfriso Fhlho.-Raymunclo Ban
qeira.-:Pires Ferreira.-F. P. Mnyrink . -
Pinheiro Guecles:-Aquilino cio Amaral.-Es~ 
pirita SJ.nto.-J . Retrnnba.-:\th[tyde Junior. 
- Domingo3 Viceute.-Pec!t·o Paulino .-Be l- ~ 
fol't Vieira .-ll'o do P1•,i.clo. - FelisbeHo Freire . 
-Oliveira Galvão. - Francisco de Paula Am a 
vedo. - Garcia Pil'es. - Almeída Ifarreto'. -
Firmino ela Silveira.-Jóão Neirn.~Amorim · 
Garcia.-Eduardo '\Vanrlenkolk.-Stockler.
Be-zouro. - Rios. - Soclré. -Am.philophio.
Vfrgilio .. _- S[l.nlos Pereira . :-- Ama.ro Clt-
valcanti. · 

Para collocar onde convier: 
As garau tias ele juros concedidas pelo Go

verno Prov isorio, e não antorirndas por lei, · 
ficam dependentes de appt'ovação elo Con- -
gress) ordinar.io ,_ · 

Sala das seisõJs, 30 de jauoiro do 1301.= 
M artin7w Prndo JHaio;·, 



P<1ra ser collocado onde conv\or: , 1 ·reJulsa: como não pod.\a ' deixár· de soffer a 
· _ , 

0 0 
: · - , · , _ pllrase a que a.llm.le, atirada C?m .pouca refie-

. Os a1 ts. 7 , 9, 10, 11 e 12 poderao ser 18 xão aos seus dignos companheiros. · 
formado~ pe~o actual Coag,res~o em suas ses- _ A p, t•ovelta a occasião pi~ra repet ir um apar}'3 
sões orrl .inar·ia~, s9111 os. ti.<tmites d~ art . 88

1 que deu ao nobre representante por S. P a ulo 
vor dehberaçao d;:i, ma10rm dos seus mem- 0 Sr. Costa Junior quando susci tava a contro 
b!'o.~. , ,,-

0 
• • , íll _ versia do pa,pel que represeo taram o exercito 

Snl.a das ses"o"s, .30 de Janeuo de 18" - · e a arm \.da no dia, 15 de novembro. 
Jlrfortmho Prado Jumo1'. Quanto ao que disse o sr. Zama no seu. ul-

Para collocar onde convier : timo discurso, na parte referente a o Sr. ma-
Os cont rac tos ele coucessõ3s de teras elevo- r echal Deodoro, dirá que ~ um homem de 

lutas f Ji tas pelo Governo Provi ;ol'io podem bem, urn hrazilei1'0 pa.triota, um patriota 
. sel' re:;cindido3 pelos es tatlos onde estiveeem muito illustre. 

situ 1d,.s as mesm,1s, sem outra inclemnistição O or,tdorniio acompanhn. essa tufü0 de cliffa
:ios concession 1rios, que 0 preço de a~quisição, \naç.ões, es3a camp mlla ot'g<cnizacla ela ca lnm
juros ele 5 "/o ao anno sobre o capital empre- nia contra homens que tiveram a vbh inteira 
ga do e desµez .,8 c113 nwiiçã~. . . irnmacuhda e cheia de gloriai;; . Erros e des-

Snla das sessõos, 30 de JHDeiro de 1891-.- vios são ci icumstancias da humana n~tureza.; 
, M:wtinho Prado Junior . - c. Paletfa.- F. qnem terit, pois, a congem pwa atirar a pe
Amaral.~Barão rle santa Helen >t .-Aquilino dn na a ·lul ter,1, dizia a velila Jen:la: Erros e 

- do Annrnl.-Pinheit•o Guedes .- Caet;wo de clesvio3 não dão direito pnra que se procL1rema
Alb'l'fllerque. - l\fonoel Ba!'<lta. - Antonio real' tão depressa, o hrill10 dos immorrerlouro,;; 
13aenii . ...,,..Pedro Clvirmont.- Ni_na Ribeiro. - _ serviços que em 15 de novembro prestou a pa
As olpbo Pio. -Datra Nicacio.- Al v~ro Be- tria brazileira q inclyto nurecbal Manos! D~o-
t ellío.-Chagas Lobato.-Antonio Olyntho.- cloro da Fonseca. · · 

· Joaquim Braves.- Ferreira Pire3.- Costa 0 S~· ALlVIElDA BARRETO (pela· 01"Clem.) -Si'. 
Macnado.- F. B·1d,1rô. - e. zqma.- Serze- presidente, havendo eu hontem apresentii.rlo 
dello Corrêa .- Bueno de Paiva.- Almeida um reriuerimento p[! ra encerramento d[I, dis
Pernambuco.-França Carva l110.-Polycarpo cussão, que não pôcle ser vot·.iclo, por não 

· Viotti. __.:. Aristides Maia.- Americo Luz.- haver numero, faço-o de novo, hoj.J. 
.João Luiz·.-Pacifico Mascarenhas.-Ferreira O SR. RETl)MBA (p ela ordem) - Sr. pre
Rabello.-J . L. ele Souza Coelho.- Joaquim sidente, segundo li no Diario Official, existem 

· Sarmento. - Matta Bacellar.- Uchôa Ro·iri- amontoadns sobre a mestt tresentas e tantas 
gmis .- Almino Affonso.- Mrtn()el !?ra.ncisco emendas ... 
iVIachado.-'fü1lfort Vieira. - Indi.o do Brazil. O Sa. PRE3JDENTE - Cerca.da 700. 

Ao art. 2º O SR. RE'l'UMBA ·- . . . razão p3la qual sou 
levado a pedir a V. ·Ex. infor·mação sobre si 
a mesi. està lrn.bililada a proêeder hoj e ó11 
aimrnhã á v.otacão dessas emenchs .. Sei a clif
fictildade com que se lqta, apes<tr do espirito 
systhematico e orJeiro, que caracterisa a 
mesa, pira votar convenientemente as emen
das apresentadas; ·e ·o SBi de éxperiencia pro
pri~, porque tenho estado na mes_a, oncle CT;S
sisti a essas iunumeras discussões pela ordem, 
afim d~ pedir preferencil.ts . p:ira esta ou 
aquella emenda. Tal é a raZão, pela qual 
apresento o meu requerimento, porque no 

Snbstitua-se : 
Cacht uma das antigà~ provinciJs formará 

nm estadd e o antig.) municipio neutro con
stituirá o Districto Federal e continuara a 
tie l' a ca,pi~al ela U_nião durante dous annos. 

Ao art . 3° 
Substitua-se : . 

·E' designada para. capital da União a cidade 
ele Petropolis . 

Ao tit. 1° 
Accrescente-se mais este ai·tigo immediata- caso de. não estai~ a mes'L habilitada a fa,zer 

mente depois do precedente : a votação hoje 011 amanhã, eu apresent,tria 

Mucl:n.da a capital, o antigo município neu
tro, medeante cessão de pequena zona do 
estado elo Rio tle Janeiro, passará a consli

. t uir um estado, que t ei:á por limites uma 
, l inha que, partindo do porto de Mangara

tiba, da foz elo rio Sacco, seguindo por elle 
até ao alto das serras ele Itangussú e Ca

.. tumby, e ela extremidade desta no núno ele 
nórfl.este até o encontro do rio Guandú, por 
esse rio até á foz do r io Sant' Anna e por esse 

. tteima até ás cabeceiras e dahi pela linha dlls 

. a1<uas até il, cabeceira mais proxima do rio 

. Pilai', descerá com este rio até á bahia do Rio 
de Janeiro . 

Paragrapho unico. Ficam pert@ucenclo ao 
novo estado, que tomará a denominação de 
estado de Guanabara, todas as ilhas compre
hendidas entre os meridianos da foz do rio 
Sacco e o que divide ao meio v, barra ela 
bahüt, 

Snlll. elas sessões, 29 ele j a,nP.iro de 1891.
E. Wandeukolk.- Salcl::mha Marinho. 

O S r.Thou1az Flores, tendo p3-
dirlo a p ·lavra plt r<1 uma e.!Cpl1cação . pes1oal, 

· declara que, embora, obscuro solclarlo e sem 
-pre tençõe3 ora.torias, tem necessidade de su

.' bir· á trihuna, para, que . não ,b ixe de figurar 
_neste debate o pro testo que em tempo levan
, tou quando orava o Sr . Demetl'io Ribeiro em 
. uma das pns >adas ses-;ões, e que não fo i pu-

blicru1o ern seu discurso, e é o seg uinte: 
. qu ,inclo o mAsrno seoho1• lançavo um r8'pto á 

repre3entaçfío rio-~Tandense, o orador lhe 
dis3e ~ue, si era um rlireito lanoa.i• e>se repto 
no srrntido rle ficar cle fi rnda a confianç1. do R.io 
Gr· 1nde do S11l, era 11 111 d•we1· por prtr t ·:i ele 
todos os representa,ntes da1uelle eshrlo ac
ceital-o em qn:tlquer terreno e qu 1lquer que 
fosse o proce.'so . 

Ontro-sim,. declara, em relação ao t ermo 
· -gauchada- empregado em aparte por dous 
Srs. representantes; que suscitou energica 

um requerimento pira q.LlB esse tr<tbalho 
fosse arliado para. domingo ou segunda-
feira. · 

o. Sa. PRE3IDEN1'G - Como o Congres.,o é 
testemunha, na za discus,ão do proj ec to de 
Coustituição, o numero de emendas enviadas 
á mesa e apoiadas, é ex:traordina,rio, excede 
a 600, sendo algL1mas deltas q111si substitu
ti1ros, pelo seu tamai1ho, ao projecto qu3 se 
dis'}ute. · 

Essas emendas foram impressas e distri
buídas, mas na oi'dem de su::t apresentação, 
não gnardanclo a ordem dos artigos, elo ·pro
jecto que se discute ; de modo que será 
muitissimo difficil dirigir a votn,ção, mesmo 
colleccionar ele momento todas as emendas re
ferentes a cada um dos artigos. (lifoitos apoi
ados.) 

Me 'parece, conseguintemente, que o Con
gresso utili3ará nBlhor o S3U tempo, si c1n
sentir que a votação dess01s emendas fique 
adiada p<1ra o tetripo snfficiente de que u. S9-
cretaria precisa para cornpletar o trabalho, 
que já iniciou e redigir o projecto, tendo ao 
ln.do ele cacla um artigo as emendas r espe-
ctivas. · 

Este tralnlho p1Clera ser · impresso, tlistri
bnido ao3 membres do Congresso . que terão 
um. roteiro para .guiarem-se 1lª ·votação de 
cada umà das emendas . (Apo iados.) 

Entretanto esta é a occasião· de ·submette1' 
á de!il1eráç'í.0· do Congresso a indipação que o 
Sr. representnnte F'raociseo Veiga offereceu 
na sessiio de hon tem. 

S. Ex . apresenton a seguinte inrlicação. 
« lnri' co qne dn, commissão especia l elos 21 

~ej a tirad 1. uma ont l'n,, composta, cio presi
cl ~ n te ria mesma e ele m:lis dous momhros de 
~u 't escolh'l, p·u·a encwP:Jg-n r-se ela r e"larç'io 
final d11 p1·9ject0 tle Constitniç'Ío, devendo a 
me~mfl corílrnissão, antes de votarem-se as 
emendas offorecidas em segunda discussão, 
dar r>en parecer r>ob1•e quaes elas emendas 

qne, ' em seu conceito, devam ou não ser 
approva,rlas. )) · . _ 

E,m relação á nome:.tção ela . co1n :TIJ:?sao.es.- ~ 
pecial, me p1rece que e~b rn;Itç1ç:w e3ta · 
previnirla pelo regimento. (A11oi··dos .) 

O reo·imento dbpõe no artigo 63 que te1·
m'nada0a discus3ão do proj_ecto -c~nstitucional 
seja envhdo a commi'Ssão espemal p:i,rJ, rc-
di 0·il-o de accordo co:n o vencido . ' . 

0Mas, o St•. representante Fr.rncisco Veiga 
propõJ que :i com missão seja, t.u'.llrnn en
carregc1füt de examinar e dar parecer sobr9 as 
emend:1s. (:Vão apoiado s. ) · 

Submette á delil)eração do Congresso e.>tt 
inrlicaçã') ·: - si julg ·1, conv.,niente qife ~s 
emencl n,s vão á comrnb~ão dos 2l para re lt
gil -as ou si satisfü z- se éom .o trab:ot lho que .. a 
secret:tria pôrle , prep,rar e co:irdena-r e dll-
tri buil-o com as enn nclas. . 

O SR. Ro3A ·Ju NroR - E-ite alvitre . é. o 
mclhol'. " . 

0 SR. FRÔES DA CmmA (pela ordem) Sr. 
prasidente, pan qu3 V. B;x. possn, 1lc:.1r it:- '
t eirairtente senhor do plano que todo_s nog 
de;;eja,mos S?j ct adaptado para, êt votaçao das 
emendas, serh coú venienté que V. Ex. man
dasse fa,zer isso po1• àma cornmissão da qual 
V. Ex . füe~se. p:i,rte . Creio qu~ as~im conse:
g 1üremos o noss0 .fim. Assim V. Ex-.. podera 
escolhBl' dous mem';ro3 do Congresso. pn.r,1, 
füzer parte da comm:sslo . Assim poupat'J· 
mos t empo e o trabalho será cornpl eto. 

Vem á mesa, á Ilda, apJ ia1fa e po5ti), elll 
discussão a seguinte 

l 1i:lioaç,10 

_"_·. « o·.1ir esidente ltO Congt'e3so e dous 1119'111- ' 
·br?~ , d~' Congresso por elle designados,, cla$· 
·S_iíl.q ü1ao as emendas apre3eot'.tdas ·em 2" dis· 
·cu'ssã'o,: -..: Fl'óes da Crus >) . 
',. -
.p ·sl.}- : Fit_ANcrsco VEIGA..-.. Peço permissão 

uara .- aépfé'~c.eota1· alguma cousa ás ob3erva
çõ~s qtie.~g~qi:i,: defozer o men l10~1w~o collega. 
O }llf~U)ntwt,o apreseotando l:I 1mhcação foi 
puect_ . e :':si1itples~1ante facilita a a votação do 
Cong1·es3o .- Ninguem mais do que eu. reco-

-uhepe a _capacid;1de e illustraçãode. V. Ex. 
para dirigie os nossos trabalhos. Assim não . 
.seréi guem impeça, qne V. Ex. preste o s"éll -
concµrso no S3io çlesta commissiio. Nestas 
Circi.u~1sfoncias não tenho a menrir duvida em 
acéei~àr a mo:lifica.ção proposta pelo meu 11011-
raclo c:;llega f!Orgue acredito que a mesa pra· 
enchera perfotamente o .fim qne o Cono-ressó 
tem em vis.ta . Trata-s~ tle um1 votaç[o que 
eleve ser feita com a ma10r calma e reflexií.o. 

O SR. JosÉ .MARIANO (p ela onlem) peÍ_\e 
permissão para discordar cios hom'itdos col- .. 
legas que o precedet'dJJJ 1n tribuna . · 

E' este o motivo pelo qual tinha pedido a 
palavra. · 

.AssiGJ lhe parece que a mesa é a m:tis co:n
petente p~u·a, fazer este trabalho sem de
pendenciií de reuniões da commissãb, podendo ..... 
convoc~r o Congresso para o dia em qli.e 
ell e esh.vee prompto, para o dcimin o·o ate\ si 
isto fosse possi vel (muitos não apvi&-ios); de 
modo que po3samos apressar a solução do pro
jecto de Cons tituição . 

O SR. PRESIDENTE'- Peço liceoç_1, ao Con
gresso para expor o segi nte : 

O tl'abalho d21, classificação rias emendas 
como in formei ha pouc0, está apenn,s iniciado'. 
O s0u numero é mnito superior a 600 . . 

Esse trabal.bo e~tá. s.e faze11do agora como 
se fez . na · ! ª cfücussão peló cli·rec tor da se- , 
cretaria do Congresso · sob a miriha flscn. lisa-
ção. (l1füito bem) · 

Achnlmente est.á assim iniciadó n'ia'l se
g unrlo me infor1in o diractor da sec~·etaria só 
P?rler;i, estar concl uid0 a manha , e a hora tar· 
dn. · . -

~sse ü·,~b~ Iho deve ser impresso: e dis ti',i
lrn1 lo ( zpoiarlo s) , e pJl'tanto prtra qu'l t r nlut 

· i.o~ar a classitic<1çiio , a imprn3são, a, di strihui
çii0, rLl mwlo q1rn os Srs. membros do Con
gres·:;o pb ;s::i rn receber um exAnJ·1 •lar, · oxa111i
nn l~o \l e.stu•fal-o, embora Ji g •ir.nmenté, .não 
se1'it poss1vel . proc~der:.::e á votação com .. co
nhecimentd de Cd.-USn, siu&o 11;1. seo-uncló.-'fei·ra, 
(Muitos apoiadas.) 

0 
··· 



Co::iseg-uintema1lte si ·ni'io lrn opposiç[o çla 
p~rte -do Congresso mapearei o dia de seg·untla-

"' fdr-a. pJ.ra este teab:.tlho. (Apoiados, mui~o 
bem, muito bem.) · . -

Fi,1J, portanto, pfoj t1d!cada a inllicaç1o do 
Sr. J.?róes ela Cruz.. . 

o SR. MARCIANO MA.GALHÃE3 (pela onlem) 
- Sr. presidente e Srs. membros do Congres
so, venho em ríome da viuva, do~ filhos e dos 
parente3 .do genern l Benjamim Constant 
agradecer do fundo cl'<Llma as próvas de apre
ço e de· gramle acatumen to á smi. rnemort'.I.. . 
. fl-Jmenag·ens dignas elo re3peito do · paiz, 

porque sendo um tributo tbjustiç:i, ao verda
deira rnel'ito- ele um Cidadão que em toda a 
su t viJa soube devobr-se á cansa pub!ic::1., é 

· ao m' srno te:-npo tambem um_ g·r;:rnde exe:n~ 
p·lo p11·a apuelles qne proéuram dai· bóas 

. contas de si na socied;tde. (Apoiados, 11wito 
b~m; niiiito bem.) 

Si o talento de B:3njamin Constant, si o 
seu cal'acter, si as suas grandes vir tudes 
ci"vic:ts e privadas, si os seus ·grandes serviços 
a9 p .• iz, quer na guerra, quer na p::1z, impu
ze1·am a confiança e a estinn dos seus concida·· 
d"ãos, pela mesma forma o illustre Congi·esso 
soube corresponderá espectativa ele todos os 
hrazileiros, fazendo-lhe ,justiça. 
' U_M SrL· REPRESENTANTE - Compriu o seu 

·dever. ' 
O SR. MAREANO DE MÀGÀLHÃES...,.. PeÇo a 

V. Ex. pwa con~ig11ar na act't este reco
nhecinrento em nome da. fümilia do finado, 
rrcon.hecimento que rlirijo ao Con<:;"resso e 
dir'ifo t·•mb 1m ao. Governo eh Republba. 
(Muito bem.; m>tito bem) . · 
· 0 SR. PRESIDE '<TE - O nobra repre3en-
tan te S3rá atteudido. · 

Vem á mes'.I. a seguinte . 

Declaraç11o 

Declaro que votei a füvor do requerimento 
hoje_ feitn, pa.ra encerramento d;t segunda dis· 
cnssão rio p1·ojecto constitucional, por jn!gttl7o 
debatido devida.mente, proficientemente, no 
C.ong1·rsso Constituintsi. 
. Achava-me inscripto para toma.r pnrfe no 
debate, nãp porr11.ie tivesse a velleidade rle il
lustr,1.l-0, rn •S, no intuito exclmivo de j11.sti
ficar, qnanto em mim couhesse, - emendas, 
que tive a honra de apresentar, no tocante a 
an tonomin. '103 estados. 

Sobreleva qu >, ante a preciosjciade do tem
po, st1bindo ella ele ponto e elevarlo alcance 

- no grande nrovimento deste s,3culo, para. a 
Republir.a Brazileil'a,115:0 me era. licito adiptar 
.outro ai vitee. 

Na impmibiliL!ade da alluclida justificação, 
limito-me a presente declaraç[o motivada de 
voto - füculta:la pelo regimento. · 

Sala dt\S sessões do Congresso Nacionn!, 30 
de j'll!eiro de 1891 .-A. de .1morim Gcwcia . 

O 8R. P RE310ENTE dá para 2 de fever "iro 
- p:·oximo, a seguinte ordem do dia : 

Votação cio project J de Constitui ·[o e das 
emendas respectivas. · ' 

Levanta-se a se3s5:0 á 1 l /2 horn da. tarde. 

Dl$CURSO PRONUNCIADO NA SESSAO DE 
l6 DE JANELRO DE 189 1 

. Q ~r. Barbosa Li:nna - Mai3 
como uma pr.ora de subordinação ás disposi
ções.re-gimentaes, e ' por um desejo natural 
cl 3. complet1 r observações capitaes a respeito 
de disposiçõ'lS da Constituição e emend~s cor
r~latas, vcn ho à tri buna quando tão · aclean
tada vae a hora e tão c~.nsaclos estão os meus 
CDlleg\:~. . 

Por mais que nos fos5e permittido dis~utir 
dias e. dias~ as- ma terias. contidas neste ca.pi-

, ttrl0,)'1111!\IS ,as ·_i:;xgota_riamos; tão importan
t~s sao el\as, tao serias as suas conseqnen
cias, porqae dahi resulbrá a orientação que 
ter~ a n~ssa l~gislação no tocante ás relaçõss 
c1v13 e ·a ·nrn10r ou menor interferencia elo 
r oller· secular em assumptos meramente mo
ra'Js. 
· Tive -a · honra de assignar, com illustras 

compánheiros,. algumas emendas sobre a ma
teria, ás quaes me vo~ referir com a rapidez 

que permitte a exigencia · do tempo, · damlo - O SR. BA.RBOZA LIMA,;... Esfa oplníão poderá. 
preferenci::t á emenda suppressi..va do§ 8º. derivar de um partipris que o meu collega 
. Diz o .§ 8º do projecto (lê) : . tenha a respeito de -minhas idéas, mas não 

«Continua eX:cluida do paiz a companhia dos dados -que e.>tou offerecendo . des~:;i, tri
dos j esuítas e prohibida a fundação de novos huna. 
conventos ou ordens monasticas. » · O SR. SAMPAIO FERRAZ -,Os jesu.itas teem. 

Semelhante ·disposição é a prova mais sido expulsos de todos os paizes do mundo, os · 
ca~al de qlle ou aquelles· que pro1nulgaram a mais catholicos, como a Fmnça. · 
g'loriosis3ima lei de separação da igreja do O SR. BARBOSA LrnA - Aque.lles que acre
Esti:vlo não são os mesmos que trabalharam ditam no poder ela sciencia, que acreditam 
no pt·ojecto ele Constituição, ou si são os mes- que a sciencia dia a dia impõe-se cada vez 
mos foram absolutD.mente inconsequentes, não mais, sabem que esta, como qua'lquer out.ra 
tir.rndo dessa lei todos. o·; seus corollario3 a ordem religiosa, al~m de não en')ontrar o . 
i:gie não ha fugit'. · traço forte de uma realeza retragada, já ni'io 

.Ness;t lei ~leclarou-se que no exercício de tem mais nos adeptos populares o apoio e a 
suas fuucções· o p:idei· publico uada tem que força quti que teve outr'ora. 
ver com as associ.:ções que forem baseadas em Si poi·ventura ella é capaz ele -revolucionar,. 
motivos religiosos . OrJ, oi convento3, a or- si é capaz de atacar as nossas instituições, si 
denação elos jesui tas· são incontestavalmente é capaz ele insurgir-se contra a Republica, 
reu_niões de cidadãos celebradas por motivos. então direi que, a.pezar desta disposiçi;i,o;·a· · 
esptrttu1es, para o fim de melhor· exercerem ordem dos jesuítas se multiplicará, com a 
os deveres religiosos do credo a que se filiam. fecundidade ele roedores. · · -
O EsLado não te!'n que ir de encontro à liber-" A presentar-se-ha sob todas PS fórmas: sob . 
dade cb conscienda de que usam esses cida- a fórma religiosa como sob a fórma profana. 
dãos na Constituição d3 taes agglomerações M~ s não é assim, senhores : o meio de im- · 
sob_ pretexto de 5111~ silo psri,1<osas à hygien~ p3clit' que as instituições republicanas sejam 
social, de que sao rnfe113as a manutenç:to dit atacad<tS pela com1mnhia dos jesuítas ou por 
ordem publica. outra ordem religiosa qualqu3r, não é, ele . 

O Est,,,do só poderá tomar medidas coerci- certo, decretar tal ou qual rlisposição repres- . 
tivas quando os factos se tiverem manifo~hdo siva nem tão pouco é dizer que é crime digno 
palpavelmente, attentatorios da. ordem e d[l. de severa punição qual"q.uer tentativa nesse 
segúranç:i, publicas. sentido. . 

O SR. SAMPAIO FERRAZ - Então devemos Ta.mbem era um crime atacar-se a mçnfür-

d 
chia e todavia ella ruiu poi' terra. 

eixar tranquillo3 os conspiradores da Re- O meio certo e inf.dlivel é ir de encontro da 
publica. . . - . ·ond;t 1•eaccionari 1. com uma prop ig:rnd<t séria 

O SR. fü,RB03A Li111A-Prove-s13 que o facto e indefessa., e mostrar as vu,ntug-ens de;;s8s 
de úm quatro cidadi'ius se associarllm par<t as mesmas instituições, u11icas que µorlem ass :
praücas tio culto catl101ico co nstitue · ataque gurar pnz dura toura e prog-res,;os rs;1rs. 
a Republica. Eis o nnico meio. No dia em qne elle não 

O meu digno collega que honrou-me com puder produzir offeito_, nã:o s, rão disposições 
um ap~rte refor!u-ss as medidas que a Con- desta naturez •,não será a arlopção .de taes 
foderaçl\O Helvel1ca tomou com · relação aos medidas que impedi rá a rear•çiio. 
jewitas no tocinfe á segurança publica e á, O SR. SAMPAIO FER~Az - Is to é impos-
gurautia das instituições republicarn.:s. sirnl, porque os jesuítas trabalham sei11pre 

O SR. SAMPAro ·FE-mAz - Sustentam a ln- nas trevas. " 
quis ção com o.:; seus horrores. J ·~suita, em todas :is linguas, quer dizer 

traidor e hypo·crita. , 
- O SR. BARBOSA LmA - No dia em que O SR. BARB 1sA LIMA- Mas por acaso a 
~ual~uer C?rPº!ªc;J<'ío, em q·ue qualquer ron- ordem dos jesuit as teria monopolbado a hypo· 
JUnrto de cidadaos, sect·eLtmente reunidos ou crisia e a traição 'I Pnis que assim não é, os 
não, por n~otivos reli g ioso3 ou qu1esquer mibres reprasentrtntes deviam ter e>tabele
outro conspirasse realmente contra as insti- cido uma disposição concebida nos seguintes 
tuições repu\J!icanas, ahi e só ahi o E::>tado termos: _Ficam desde já expulsos do paiz,. não 
poderia intervir; mas sómente porque unn só a Companhia de Jesus, como torlas as 
instituição denominada de jesuitas, em tal ou ordens religiosas e todos os individuas que 
tal época., constituiu obstaculo à felicidade e manifestarem opiniões contrarias à insti· 
prosperidade deste ou daq uelle estado á so- tuiçã.o republicana. . 
liclez das institu.ições repnblicrnas ue'5ta oJ · o SR. SAMl'AIO FERRAZ - Si os jesuitas se 
na~uel la. 1\igião elo planeta, i1 3m por isto batessem face a- face e de pei-to descoberto; , 
p::idemos concluir que ella-·,yae constituir o ni'io haveria perigo p;i,ra a Republica. Desde, 
mesmo perigo l}0je na Repub!ic:t Brazileira. po_ré1_n, que assim não acont2ce, é um grande 

O SR. SAMPAIO FERRAZ - Para nó.s seria rn1m1go. 
uma excepç:ão . O SR. BARBOSA LBiA- Tenho muito maior 

o SR. BARBJSA Lli\iA _ Nti.o siwei tn a ex- confiançtt do que o meu collega; tenho mais 
cepção. E' preciso provDr qu3 os jesu'ta s fé no vigor das instituições republicanas. Que 
tee111 em todos os estados e em todos os tempos imJ~ortam os artificias ela gtierm a mais tr<1i 
manife1ü1rlo como qualidade ciracteristica o çoe1ra ? o que é preciso não é decretar me
odio Ú8 instituições republicanas e que tra dillas como esta; o que é preciso é oppór aos 
balha.m para a demolição destas instimições . argumentos espirituaes, outros argumentes 

da mes_ma nature~a,. que esclare_çam o povo. 
O SR. SAMPAIO FERRAZ - Só vivem para Contmuando, d1rer que o proJecto de Con-

i:;to. O proprio par a já dissolveu a companhia stituiçfo é, além de tyrannico, incoherente 
dos jesuib1. ne3te p_onto. Diz o pro,jecto no art. 10 n. 2 

.O SR. BARBOSA LmA-Sabemos que houve que f01 tt•anspor tado para o art. 72, o se-
u ma época em que a preoccupnção de me- g·uinte (lê): · 
elidas restrictivas apoderou-se até de um pon- «E' vedrido aos estados como á União·: Es
tilice, Clemente X IV , que na celebre bulia. t~~s!ece1'; snbven~iona1• ou embaraÇçú· º ' e·xer.· 
-clominiis acl reclempto-extiIJO'uiu a ordem c1cro de cultos reltgiosos. » -... _.,. 
de jesuitas e prohibiu a fund~ção de novas. Ora, é ou não embaraçar o exercici'Õ de .cul· · 
ordens pela multiplicidnde das já existentes. tos religiosos, o armar-se o EEtado 'da fücúl
S:1bemos mais que o marquez ele Pombal dacle de privar tal ou tal familia. de con
Ie1plisou immedi.ttamente e deu execução em sentir que seus filhos professem neste ou na
to~to o reino ele Portugal a essa bulli ; mas quel\e convento~ Prohibir a entrada á Com
sabemos tambOm que neFse tempo nefasto os panhia de Jesus '? Incontestavelmente o é· 
jesuitas estavam ao lado de um poder 're- ' e si o füfaclo dei xa de parte completament~ 
trogrnclo, que então cre[l.va obstaculos ao todas as relaçõ3s religiosas para sómente 
progresso da humanidade. . 1rata_r elas relações civis, nacl<t tem que vel' 

Mas, hoje, pe~·milt\rá _que me pronuncie com isso . 
francamente: 110Je os Jesmtas nã.o teem esie O SR. SAMPAIO FERRAZ dá um aparte •. · 
apoio. o SR. BARBOSA LIMA- Já hontem disse 

O 
que, exactamente porque o nosso paiz é 

SR.. SAMPAIO. FERRAZ - V. Ex. tem esta e atholico, é que se davia cle,:;ejar 0 separa-
i lé<t pelo seu exagero doutrinurio. me~lto da igreja do fütado. . ' 
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_ U~IA v0z- E os arr.;p)ndido;? (Chi;;am-se · 
outros apartes.) · 

O SR. SA;11PAIO FERRAZ dá um aparte. (-Ha ceras disposições, que ex istem na DJssa le-
outros apartes.) gblaçã'J se in q_ue isto importe dizer qu3 taes 

O SR. BARBOSA LIMA- Si o meu co llega disposições não devam ser mo~ldl.cacln.s nos 
me ti vesse dado a houra de ouvir o que eu seus detalhes. 
l.10ute1n · di~s e , verh que sustentei n. septt- Oatras no sentido do projecto d:i Consti- . 
ra '10 da Íªfüj<L do Estado em uome cios tuiçfo, porám ma.is larg,:men te _a):Jolimlo a 
iut~ress ;s cr~tho licos , a c1ue aliás não me filio. pena ele morte, não_ uos cmnes poht1cos, mas 

A que5tão é muito ·simples; os c.ttholicos abolindo-a completamente, e igualmente a 

o E-'R . BARBOSA LDIA - Devo c,Jnfes:;ar 
q ue nesta ln l burcli.1 não posso a:pan lrn,r ne
nhum ap:trte . 
· UilI · Sn .. . REPRESEN'l'ANTS - Pergunto si_ 
v_. Ex . não admiHe os arrepe ndidos que com· 
metteram o crime em um momento de colera, devem ser os primeiros a clesBjar que. u_o pen[), ele galé3 (§ 21, art. 72). -

grem:o dos fieis não possam entrar mcl1v1- Houve verda:leifü inco\rn1·encia ela parte da 
dUOJ hypocritas e só levados por interesse commissff.o clo

3 21 , em queree que a clis·posição 
pe:i-oa l. ·-- cou;iguasse a ab?lição ela J.le·ua de morte, 

Agor,t, quanto á questão - ele pofor~m os meuos nos caso3 m11ittH'e3. 
,jPS'tiJ;a:; perverter a eçlucaç~ao da moc1clacl:, 
Ptltto não teremos conlfüuça nos nossos conc1- Or,t, nós sabemos que uma tal penalidade 
da(l t .s, nem lhe permittimos a liberctule na nos codig0s militares tem por objecto 1m_nt~r 
esco lia de mestres. a disciplina, maxime ~os ca~os em que? rn_ch-

p rventura poderemos impedir qne um · vicluo solicitado pe.lo 1111perio dqs seus rnstrn
ciclad 'º br<1zil.eiroc entregue a educação de. to3 egoisticos, solicitado prinr;ip'almente pelo 
seus filhos a quem elle quizer ~ (Aparleg) instincto da conservação propria, pó le ser 

A1 relles qt1e acreditam qne a educação levado a faltar o juramento que o. liga á 
dad l'elos jesuítas ~ a me-ll~or , não os ha- bandeira e. a desertar ou a não cumprir o seu 
vendo, lançarão mao dos ltHos, transnnt- clever,acolmrdando-S3 e fugindo ao .comb.ite. 
tirão a seus filhos aquellas doutrinas, e, si. Quer dizer que ii. commissão reéonhec~ q_uo.h;i 
Jlodemos ac\'eclit ir que_ o mal vem de taes uma ·necessidade par'" mau ter a c\1sctplrna 
doutrina:;, elle ah1.estaria. nesta pequt:nm parte da sociedade- exercito 

o ::>R. ::lAMPAIO FERRAZ-V. Ex. acreditti e marinlm-ua ·conservaçfo desta pena. 
. que si o paiz ~'oss~ cousultado a re;peito ~a UM SR: REPRESENTANTE-Não vejo razão. 

SJparação ela 1greJa do E,tado, ,a separaç~o f 
adquiria maior numero a seL1 favod ·Nao O SR-. BARBOSA LIMA - Ora, ei ta esta 
ar.redito, porque a educação publica é muito confissão por parte d<L commissão, ella rJoo-

nhece ipso facto á sociedHtle1 representada n:1 
pouca. herarchia militar, o direito de fuzilar, isto é, 

O S:t. BARBOS.<\ LIMA,- Si a educação pu- 0 direito de eliminar um cidadão ; e si ella 
blica é muito pouc:i, a culp·1 é do Estado. reconhece e3te direito de app licar n. um ci- · 

Tenho pena de não poder c\ec\icar os 25 mi· dadãó uma pena irrepara·i,et, elle ~'e ~onhece a 
nutos de que .dis;io11 l! J exclusivamente a eslit legitimidade c1 13sta applicaç1o quaudo S3 trat[), 
qúestão, sacrificando outras de que tenho. de da _ clisci-plioa in ter~a de . L~IU'.1 . cor1nraçã;o, 
tr..itar. como não reconhecera n, Je ~·1 turndade dn.nppl1-

Sen-hores, não sou :dos que pensam que ao caçff.o de umlt penaliclac\e severa, corife;;so, 
jesuitismo .c1tbe a supe1·ioricbde sci.eutitic1. :nils fahümente nece.ssaria para os inclivi.duos 

Nilo sou dos que se . entrngam a divagações qne prej11dicam de modo gravíssimo, nã_o ja a 
menos pensadas, acreditando que de facto os disciplina ele nmtt certa parte rht sociedade, 
jesui t ~s são o.s que dão a melhor educação; mas a s?gufünça ela sociedade em geral? 
ubsólutumente não; rrtas tambem não sou elos 
que se deixam levar. pelos resffltado3 ela criti- UR SR.. •REPRESENTANTE- .\: discipliua da 
ca maledicente e exagerach\ i.lurui:Ite muito sociedade inteira. (Ha out1'os apartes .) 
tempo exeecitacla - para vêr em todo o jesuita O SR. BARBOS1\ LIMA - N'ío. o compre
um individuo refülsado e incapaz de penetrar Ilendo, clig.:>-vos com totlt a ingenuidade. Si os 
no lar domestico. inativos ela disciplina, si os motivos ela ordem, 

Eutendo, porém, que o uosso dever é formar cht estabilidacle dos laços qu '.3 ligam uma. insti
ao lado da escola jesuitica a vercladeira escola tniç;."Lo ele tju~ a p~trv1clep ::mde nos momentos 
baseada nos principias scienti!l.co.> e mostrar mnis perigoso3, legit i1TI<i111 a p3J:1 ele nnrte , 
a no~sa superiorichcle, IDf.lS não proliibir bru- e.>ta 1lc1 tamI:ie:n ·1egitimai:la por moti
tal e toblmente a fundação de esco las je;;ui- vos rainda 1111.i3 po :1·lero30;, pJ:' mJtivos 
ta:; dizet!Llo - vocêmecê não pó:le esta0elecer ajmht nnis sérios, porqne em vez de referi-.. 
a SU<t ernola; ell<1 é inconreniente.- Não sei rcm-se a ordem ele um ceeto grup.1, raferem
o que seria .ela lil~e~dac~e Cle con~ci~n.cht e ela se ao ccmjuncço elos cidadãos. · 
liln r.l:1cle ele ex.pos1ç:ao Sl taes prrnc1p10s pre- u~r SR. RÉPRElENTANTE - E' u:na ex-
valecessem. cepção para uni caso unico. Sr. presidente, eu disse que tinha neces-
si\fade de completar alguns pontos relati vos O S:t. BARB:lS.\ LDH - E' uma excepção 
a emeudas hontem por mim apreseutadas . que, em todo o.c:iso, me dá o direito de ]B n-

Apesar de, de3ta t!'ibuua a.que subo apenas s11., qu3 a co:nmiss'io enteude qne e:n tll c~S) 
no curnpeimento de um dever, correr o risco uão existe ó risco d3 S3r e.oademna1o um in
de ser ta.xado ele ignorante por uma vereia.- nocen te .. (lia iini aparte.) 
cleir.i excepção na im peJns:1 t!cstti C'.1pital, - Mas, em tolo o caso, a comrnissão· r ;co
excepção que tomo a l iberdade ele qu J.li!l.car nhece que a consid'.l raç\o tb po:ler ser m~rto 
corno constituirht pelo ai uguel o mais irn.ligno um innocente não é bastant3 forte par.t affas
cle u ;1rn~ riuantas consciencias, n. tanto por tar os motivos capitaes que levam á applica
cabeç 1, correudo mesmo este risco, conti- çio dest t psnalidacle; reconhece tarnbem que 
nuarei mstiL apreciação. a consideração vulgarmente .apresentada de 

Disrn ao co r11eç:t1· o meu cli3curso que os que a sociedade que não póclc dar \\,v ida, 11ão 
poutos ele que cogita este capi tulo teem tttl tem o direito ele tirsl-a, deve ser a1l'astafa. 
Lnportaucia que dias e dias seriam poL1cos 0 Su.. SSRZEDELLo da um n.parte . 
p :u·a se discutirem n.mplamente os prós e os 
contras ele citda uma dessas theses . · O Su.. BARBOSA Lm..\ - Nã.b colhe este 

Entre estes pont03 distinguirei a questão arpello para o nu! que causam os tistcos e 
da· abolição cl<t pe1m ele morte e n. que3Uio da morpheticos . Em primeiro log,tr ap[Bllo·par.t 
modiílcação profunda da instiLuição · ela fa,:. os proprios medicos. A qaestão cio .; contagi6 
milia, ·como dar-:se por Um lacto o exercício· não está- tão liquida, maxime uo pl'Ímeiro 
do voto ás mulhere3, e por outro lado L1sti- ciso'(apartes); em segundo logar não v0jo 
tuimlo-se o divorcio . onde está a consequenci:i que se pretende 

de ira. · · 
O SR." BARB'.lSA DE LIMA - Acceito e agra

deço a observ<1Ç:'i.o do nobre colJega, mas pe2,) 
que, ao rectigir a respo:lta que v9u dar, nao 
seja io ter rompido por . outros . apartes . · Os . 
apat'fe:; q1ie teern por ~bJecto escbi~ecer '.1- dts
cu:;são teem tocla a razao ele ser ; nao assun os 
que anarc'hisotm-n'a. 

Em primeiro togar, é precisa 'distinguir, _ 
uma cousa é a necessidade ela pa na de IJiorte . · 
e outr.:t cous:t é a enumer:ição dos casns re · 
str ictos eril que ella.!Jó.ie ser appliç:tcla, o que 
tera cahimento·em um cod1go penal e não na 
Co:istituição. . . 

Deixo eh larlõ a cli3tincção qne hoje não . 
CDr('(;J3\loOcle seriamente (1, mot.i VO Capitál.,' a 
distiucçã9 de ter ou nã) hairi:J.o premecli-
tuÇ'in. . . 

Sei que o indivir!uo ·fnnda.inente ultrajado 
em sutL honra, atroz meu te injuriado, póde 
premeditar urna yingc1nçu, póde premeditar 
um homit!idio . 

Um tal cid1ldlo póde ter ant9cedente3 que · 
mostrem· que aLsolutameute não é um caso :. 
anomalo, e sim um individuo 'cuja capacidade " 
cerebral nDstra: que elle está no casó cte con~· 
tribuir pál'<L a paz, pn.ra a _orrlein, para o be:rt 
estar geral; um · tal indivUuo em um mo- . 
mento de arrehttbme11to e ainda mais,. c,)m · 
alguma premeditação rriotivicla, por exemplo, 
pelo.acicate pungente elo adulterio, é !evado 
ao ponto de commetter um l1omicidio. 

Eu .não estou daqui a prrg 1r que a tie3 
cicLtdãos S3 applique a psna t.le mor-t3, un"ia 
vez que os seus .Preceden tes provam que 
el les não constituem um perig'o real sinão · 
naquelles casos. Q:iero a peu 1 ele morte uni • . 
camente em casos excepcionaes em que o 
indivicl90 iJ.CCumula, em sua vida p_rivada e 
ein sua vida publica., dia a dia, todas as. pro- . 
vas de . que constitue um verrladeiro mons.
tro. E' preciso portanto di;tin·gui", neni »: 
to tfos os homicidas s1lo moustros. I-h c1sns ele 
loucufü . que -póclem sut'gir por des3quilibrjo 
no fuuccionamento d0 cerebro, mas h t tam-· . 
!Jem casos qlie não $ão' ele lOUCUl\t e q U.() COUS"'. . 
1 i tue ü fünccionamen to normal, unico possi• 
vel, dada a contextura, cerebeal elo indi-
viduo. , 

Disse o illu>tre collega: 
«Mas serh preciso que espamss&mo.s a.s 

provas de 1:163 imperfeições peht reiteração 
de ceimes. » . 

D'rei a meu collega que todos aq_ualles que 
teem tido o desgosto de le1» os annaes dos 
crimes s1bem o que é o criminoso latepte. 

Um dia es3e individuo . pelo motivo mais 
futi\ por um resultado de funécionamento de 
uma constituição monstPuo>a torna-sc3 elo de
sejo de po.·;suir umn. qua,ntia diminuta, com
mette um parriciclio, trilcifa uma familia in
teira e depois ele cevar-se nas victimas, crb 
vm1do-os de golpes, clesnecessarios para ma.
tal-as, mas necessarios para saciar os seus 
instit1cto.>, vae r.ynicamente, sem a menor 
sombra de remoso, bauq uete 1.r-se ! 

O SR .. ·EsPmrro -SANTo-lsto é moles lia ce
rebral! (Apoiados.) 

o SR. BARB03A LrnA-:-Nã.o ; e33e é o unico 
fnnccionamento .ce.1•ebr.al compltivel cJm Jt . 
sua organis~çfi.o; não tem um ponto ele apoio 
em qut> estribar-s-i para uão pl'<lticar aqtiillo 
a que é levado fatalmente. . 

Diz-se: é .um il'respons:1vel. Sim, a h~1eoa 
lambem é irrespo11savel ninguern se lembra
ria d~ enca.rcer<1 l .a. 

O simples enunciado destns questões faz tirar. J•:m nm caso o incli viclno atacado de 
v13r que me é rnatel'ialmente impossivel uma molestin. contagios '.t póde subordinar-se 
cle1itro ele um pras() tão limitado tmtae com e:; suhorrl1na -se sempre ao re.Qimeu da e'x
vaÍltflgem ele qLiestões tão c:ontrrivertid is; cepção, ao re•.timen da exclusão que o lnm 
entretanto ap1·es311taf<ei alglllnas ohs~r 1-açõe3. est>ir lhe impõe: mas no outro caso o sell-

Dizia o projecLo de Con;;ti tui çã•i ( ê): . tencia:lo não aceita a p81r1, leva a pensar 
§ U !<;' abo lida <t pena de !IlO!'te nos ,cri:- QUOticlin.uamente na Satisfação de S3US in s tin~ 

mes politicos. , i:to:; snnguineos e evt\cle-se logo qne o póde 

A figura é humana,, a a1wwencia é ele 
homem, e nós, pelos -sentimentos de gefiero
sidacb que essa n.ppaPencia de;pert•' Vtimos 
ter cornpaixii.o delles e nos opporilo3 a que 
seja elimina:lo. 

Erneuuas foram apresentadns a esses dous fazer. · . . _ _ . 
artigos; umas supprimioclo e~sas cLsposições, Os amues .elas pr1soB e3lao all1 parn mo:s-
e portanto entendendo que de,1e111 ·permane· ! h'ar. · 

Mas não 1103 illudamos apesar des;a phy
sionomia e cle3sa exterioridade hu:nana, que 
move a nossa bondade, não pas~a ele uma ; 
féra. 
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Neste ca.so, diz muito bem Gurof01o, pre
"' fere -se ao h·J1mn1 embru tecido um cão fie l ou 

um nobre cor3el, porque suas nulires qu1li
cbdes os elevam até nó3. 

lJ~I SR. REPRESENTA"1T"1- Um de3gra
ç1do. 

O SR. BARB .1sA LmA-r<; 1mis desgraçados 
ain lct são aquelles que a ferocida1le cle:>s':l 
monstro vic'imou; o c trinhos:i c! tefe de fa
milia. be~tialmen t':l rtmlndo aos seu 3 pelo pu'-

. nh 1.I tr.\iç:JP.if' ,J 1!0 miscmwel 'bandlclo. 
U~i SR. REPRElE'.'ITA:-<T8-Mas V. EY. não 

nos dira quctl é a v .. tnt11g<Jm d1 di ·ninar-se o 
cri_minoso, embora es:;e monstro Qlll1i:ii in'vero
simil que apresentou '? 

O SR. B.\RDJSA. LBIA-P.tr«i. o assassino 
vantagem nenhama; p:ira a S:Jciedacle defqsa 
e a seguran91 do~ bons . . _ 

O SR.- Esrmuo SANTO-PóJe a s:i ~iedade 
tirar a vida. a um ele sens me:nbros 1 Quem 
lhe conferiu esse po ier ~ 

OurRO SR. REPRE;ENTANfü-H-t meios de 
eviLtr e35e :i,borto mo:1struoso, que. aliús niío 
é respons8vel, sem nntal-o. · 

o SR. BARB1.3A LBI\-Vl1s o indivi1luo um 
dia c:ins)gue ev_tdir-s>, e não é·gr<.ttuita est<.t 
hypothese. 

Pergunto : ha 1'8morso3 q•ie pagL1e;n e al!i:. 
viem o sehtim:mto que c1ustu•it semellrn.nte 
facto, q1rnndo virmos, nó3 que pel1 piedade 

· não eliminamos es;e crimin'o,o, río.vamente a 
féra, a entregar-se a seur instiuctos-, e CeVat'
Se no sangue elos inn·ocen tes ~ 

O SR. E:sPIRITó SANTJ-Ent'í.o por.:pie os 
llom ms são clesleix~.dos e n To tiscalisam de
viJ.,1 m"11te as prisõe-> , é 1'.1zã J para m•ttar 
um hó,nem, qu'iILln é certo que a sociedade 
não tsm o direito de tit'M a viil .. t a ning11em ~ 

O $R. B.\RBJSA LmA-E por crnsa dess·3 
desleixo e pela faj,t.;,-.: tlas3a fiserrlis1ção, re
srond ;rei, campo larg i ao3 :is3assi nos? 

o S3.. FREDERICO Boe<G8S - Nem fechar a 
p::>rta ao arl'epemlimento da consciencia rpie 
se illumi1u. 

O SR. B,\trnJ3A LrnA - O meu co1leg-:i. o 
Sr. Espírito S.rnto deve desejar que eu re

. spontla ao S3u aparte. 
A fo1;mula que a sociecl<t1Je nio .tem di

·reito de · tirar a yida ao inJividuo, é meta
physicn. 

O· SR. E:>rmuo S.\:-<rJ ....,.... lvfetaphys!c1 ! 1 
·O SR. BARBOSA LIMA - Digo que é meta

p\ysica e vou entr<tr em uma exp licação que 
ó elementar. 
. A fürmula é methapysica por:1ne pre

tendo levnr-1103 pela. illu~ão que nos caus1 á 
primeir.t vistt um certo uumel'o ele pa1<1vril~, 
qu.e exa:n'1u1dns 1rn. stn signitlc(lção renl, 
d'ío resultado clifferente d;J (]nelle qne o sim
ples enunciado c~wsou ao nosso espil'i to. 

o SR . . ESPIRITJ SANTJ - Agora não co:n
prah m.!1 mda . (Riso.) _ 

O SR. PR'ESID~NT8- Previno ao nohre re- · 
pre3entante qne a hora -está finda. 

O Srt. EsrnuTo SANTJ - Poço a pa.lnvr_1 . 
. o SR . i3A.RU03A LULA - o meu co!le·~a ne 
ter o pes:t l' de · vor flesenvol ver e.:; Lt "ques
tão - a sociedade não tem direito de tirar a 
vida ao individuo. 

A soc:ecln.de nifo tem o dieeito ele tirar a 
vida, qu 31'0 dizer, não é justo, não é equitfl.
tivo que a rnciedade tiee a vida a um 
homem. · 

01·a, não sendo equitativo tirar a viela, a 
primeira· conseqnencia. é 'sta: soldado ou 
não, é pr.:iciso tirJ.r PM:t à. emen hi. da corn
missão to(Lts as con;;equencüi.;, e, porb1nto, 
não ha m:1is fnsil, não lia mai; peaa de morte 
na mi li lança e fóra llella. 

_o SR. F'srmrro SA "TO - Este argumento 
nao serve. A gue:r•a é um. fa:::t or exce
pcional. 

O SR . BA.RT03A LrnA - O p-irricida tam
bem é exc;pL-. oli Ll. l\las, L u p31·gunto :. entiln 
não é eq it1tt'.vo, nã ' é .111 st 1 qne a sociaclnde 
proce.la de~te modo 1;m ~na dr,fosa, desde que 
fd ella. 111em de 1 ai i:J.ct:v:du0 todos os ele
mento3 d J vi c' a 1 

O SR. EsPmno SANro - M~s que sociedade 
é esta, 

O S::t . B.HW0.3A LrnA. - A sociedade qne 
p3lo agrjcu ltor Lavro•1 o s1lo pwa. susteatar 
a digna fümilil a rii1e pertence o meu col-
le;s· 1. · 

A soch dade r1ue 11 .Ju o H·aho pa1'.t ve:; tir 
ao meu illustre co \lega. A soJietlaiti qne 
systematisou a orclem p::tra. que a. viela fos~e 
possível ao meu e:illega,. Si S. E~. é capaz ele 
f'.Lzer a. ab.3tracção desta so:)ieclacle, cla.1·-me
hei pot' convencido. 

O Sa. E ~rrnrr.J SA:-<To - Mas ist:i não é a 
s0cieücle, é. a hum,1n ·ela .le. 

O SR. BA.RB:JSA LmA - Questão de no:ne. 
S~ohores, e>t:i. questão da pena de morte, 

como da. p:maliclade em geral, te:n sido 
encarada sob diverso3 aspectos. Vó3 cooh':l
ceis a doutrina que baseava a penalidade nfl. 
nece.,sid,tde q 1rn tio lla a humanidacle de 
exe rcet' a. Vf'lLiicta elos bons contra o per
ver.>o. 

E,;te é um do3 asp3ctos por que a penali-
dade tem SiLlo e:1carnda.. . 

Todo3 os nobres represen taates app31letm 
par,t o fac to cl<J; generosidade . l\hs é precbo 
que SS. E8x. comprehen•lam que esta grnncle 
parte da popnlação qua as'li:ste á execução 
de um i11divicl110, que commetteu porventura 
nm desse3 crim3s horri veis e extraordinarios 
nos a111iaes eh criminalidadê, sente-se de 
algum mo lo vinJada e satisfeita. 

O SR. Esrmno SANTO - Mas a morte ptt'ne 
alguom ~ 

O SR. BARil03A LHL\. - Si pune ! ... GarJ 
falo, esta autoridade inconte5tavel en il'B os 
juristas, profüs:;or da. eseoh1 de Na.potes, 
em um de seus traball1os, teve occasião tle 
dizer o S()guinte .: 

« Em uma sessão ela cam ll'J. dos tlepu tados 
n:i, ltfllia, u'.n ora•lor narrou a his tori cL de 
um t combirrnção de rvubo co:11 assassínio a 
q1rnl cleixo::i ele re ::i. liza. t·-se paio terror ele 
du~-s eL)Cuções c1.pitae:;; que ti vel'am togar 
no di-1 m1re~vlo pa1\1 o crime.» 

O; nobres r lprJs 1ntan te3 nifo pode:n negar 
a in füienci t do merJo. 

O Sa.,. EsPIRITO SANTJ - Isto é cousa já 
muito velha. que hoj e ja u"i.o produz etrr.ito. 

o SR . BARB03A. LIMA - Qu3 o meclo influe 
directamente sobre o imllviduo, não ha tlu
vila. · 

Na ed1)cação da creança, depois de esgo
tados to1.lo3 03 r.:ienr.;03 per.:>uusivos, sabemos 
riue o castigo produz o e ffeito desejado, por
que o c:istigo cletermiiia o medo. 

o SR. EsPILUTo SANTO - V. Ex. não vá 
por nhi que vae mal . 

o SR. BAR DOSA LIMA - Peç1no .111 )ll col
lega que tanto me interrompe licenÇ:i. para. 
i 1· mal. 

o SR. EBPIRIW SAXTJ - . E'
0 

o que acon
tece. 

o SR . BARB)SA LIMA - PemlL>t::i.s !ta qne 
rejeitando a ündicta >ocia l como~ base, 
querem a JBna pwa que o terror produzido 
pela smt applic tç[o impeça novo.:; c1·im es, isto 
é, porque, como clirnm os criminn.ti stas ne 
pi·ec cetur, não continueis a peccar, ua phr;t:>e 
iloJ ,jurisconsultos, entre os qnaesé um orna 
mento o nobre collega qneta:ltos defaito~ 
vai fl pon tando no meu discurso. 

Finalmente, o fundamento de toda a p311a
lidade, o q1rn não compOl'ta sopllis1üns é que 
é preciso instituii· por meio elos poderes pu
blicas recursos para salunguarclnr a sociedade 
das nggres,ões do ; !1lales pro1luzidos pelos 
in·livicluos que s:ihem do estado no1°m 1.[ qne 
ca.ractedsa a gmncle maioria. elos indi Yicluos 
sãos. 

Pat•a este fim a sociecl::irle insti tue ui:-ia pe- · 
nalogi 1, c las~cifica os crimes, cr imes mais ou 
menos graves, crimes mais ou menos serios e 
institne nae11 lellamente uma p3nalid1cle cm·
responde-1te a es ;es c!iYerso3 cri:nes desde " 
multa, desde a detenção por pou •o tempo ltté 
a detenção ao maximo, at~ a elirninaçiio de 
toda a vi.la. 

Note-se quo a illiminação niio é sómente o 
transporte elo indi vid uo pa!',t sete palmo~ 
aba.ixo rb crosta: t erra1uea, mas é ta1111J9111 
morte c'vil. · • 
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O individuo f!c::i. pi ivaclo elos gozos que a 
sociedarle tem c1•eado ; a socierhtde nega.-Jlte 
os prazeres da fan1i li<t e manda-o para nm::i. 
prisiio cellular onde o deixa eut:·e ~· ue não aos 
remors'.)s, porque o -in li viduo fosse susce
pti vel de remorsns l eri < ~ urna ce:-t11 generJ::;i
clade lembrando-se das atrocidades riue tinha 
cornrnettido e dellas se a1•1·ep.mLleudo, mas 
deixa:.o At1treguc a·J tlese.>pt! t'O do s:tber que 
está. banido rfa coparticipa~ão nos prazeres 
que a vi .la social p1·opoi·ci·rna. 

Assim a socL3dade que se cliz que niio t em o 
direito elo mattl-o tem o dire;to de ma.r
tyrisal-o por esta fórma ... 

o SR. E::PIR11'0 SANTO - o que quero que 
V. Ex. me explique ó o seguinte: 

Si tt sociedacle q 1te pÓLle clar todo3 o3 g·ozos 
como acabou de diwt', póde privai;_ destes 
o·ozos, a sociedade q ne não pôde dar a viela. 
~ão póde tambom privar eh vida. 

O Sn.. BARB:JSA LnÚ - .. . llB modo qu3 
acon;ider1lção capital é si a sociedade póJe ou 
não póde dar a morte, llc«nLlo de lado a dis
tincção entre a morte lenta e a cl iminaç\o 
subita 1 

Para mim, p:tra o nrnu espiri!o peco, (mui
tos mio apoiacl:is) que ab3olutamer)te não se 
pód_e elevar as alturas (:)ITI que pairam 03 l'.1-
cioeinios do meu nobre collega, não compl'e-. 
herdo como é que do simples facto da socie- · 
ela.de poder distribuir a mãos lar.~as todos os , 
confortos da vida, r:eoulte a forciori o dirci~o 
ptlJ' (t ella de Dgarrar um indivitl110 e nr• tal-e. 
leu tamente, ao passo que se ll1e 11eg t ·o dil'eito 
de elirninw sem sevicias nMs rapHamente o 
criminoso. 

Si ella ele fücto não tem o direito de e1imi
nal-o ,. tamhem não comµre hernlo que só pelo 
f . .teto ele podei' reslituir-llrn em nm momento 
qualque1• todos os gozos, elln. flque ipso facto 
com o direito de matai-o civilmente. 

Eu pergunto, qual <t repara.\{ào que a socie
dnde podera in v~ntar para. o imli viduo que 
fall ecer nas g<t lés,nrns cujas inno~ench só de
poi:> de sua morte venhtt a se descobrir 'i 

E Lu1to é assim que ariuelle3 que querem a 
abolição da pena de morte vão m.iis longe, e 
ja o C)nseguiram com a ab1liç[o d<L peni1 d.:i 
galés. 

De modo que aqu "llles que batem-se pela 
e!ini inaç"Lo O.a p3u:t cb morte sii.o mais con
sequenle3· do que o meu colleg,1, CJLlJrem a 
:i.IJolição ela pena tle g,llás, e querem-o cJm 
tan ta for.;a, é urna. que3tão tilo vencida ua 
opinião publka , é uma questlo qn l tem ttll 
maioria que ella já esti.J. cons1ge.tcla neste cn
pit:Ulõ pelo Congresso; o que não me impe-le 
de ter não uma esp3r·nn9n. agraclavel, porque 
t'elizmente não me cévo no prazer sangui
nario de ver clecepacl:i. a cJ.beÇ1 de quem quer 
r1ue seja, nDs o 1·eceio ele Yer repro hizirlo na 
nossa hi stol' ia o facto ela eon fecle1',1 Ç:·io Suiss,1, 
que tendo ai.Jblilo a pen 1. cld morb em !874, 
f'oi pouco tempo 1lepois pela. multi pfo:1çiío de 
c1•i111 e3 hedion.Ios obrigada p_o1· plebi:dto a 
rnstab .>lecel-a. 

Lembro-me d') uma. consicbr:19ão adclll
zilL1 pot' toei tS as c1·imiualistas, e é qtw 
as e3t" tisticas rog11l l\1"1110n te orgao isLtd as em 
todos os pttize:; civilbado.:> provam qU') to:las 
a3 vezes qne rr pemdidade ::;e miliga1·a,o.; c1·i
me3 mui ti plkavam-se. 

A cou :~lusão a q:1e chegnm os pa1·tidario 'J 
senlimenta.lista3 cht tlteoria ela ab:-,J ição con
siste a meu ver· na consa,graçiio feita no codigo 
penal do rirazo mu:imo de cletençfo cellul<ll' 
em 30 anno3, e deixam entretanto cl i:J Lido a 
i !éa da detenção sem ivas > fixo , moderna
mente lel'nbr"ch por Garofolo. 

O legislador- obedecend0 ao impul5o gene-
1·0_0 ele estendei· a c0usiiler,1<:ãn sem 11i;; t inr.
ções ·a t odos os individ11os, perfeitos ou não, 
lixou nrbitrariamente em 30 anuos o pr11zo 
maximo da detenção. 

Pergunto: qnal é.n. Yanb1g·em riue o legi5-
lMlor en·ontra. em 1n11r unm semdhante pe-
11a.li rlade 'I ~, de um lado suppr•r qu j assim 
·liminnem os crimes os m·\is hediondo.>, aquel
l1 ~ ., que convulsionam ns popula~õ : s, em cujo 
.;eio se dão e impellem-os pam ver,laLleiras 
explosões inconscientes, t 1es como a conhe
c:da lei de Lynch, em que a. vindita popular 
~e exercita muit1s vezes; e por outro lttdo 



acreil:tam que semolhante p3nalida~e é e i paz 
de app licadrt mesmo a estes c[],sos extremos, no 
fim elos 30 a o1103, p::ir o iodi vi lua, que [> lSsou 
pelo sJ lfrimento d:l. pr;s10 cellnlar, cuucer 
tü,do H1 s Lia co1B li tuição care!mil, correcto . 

Engano.Nfo pode is negar mells col! Ggas que 
entre esses casos monstruosos existe o qne todos 
vó.; sabe i ~ , o cri111i11Jso late11te,ar1uelle que ti
nh a n1 sua constituiçtlo todos os motivos, to
dos 03 motores para taes crimes. Du rante muito 
tempo e::;teve latente esrn clis·posiçi'b, nem por 
isso el h dcsappareceu e um bcllo diz elle a 
exerci ta . Assim tam bem o facto do ter pas
sado trinta annos, não g-;u\tnto a socieJac[e : 
no dia em que for sol to aque lle individuo, 
que levou bdo esse tempo a pens:ir na sul 
\'ing:rn ça , a t el-a no seu carelJi'J co113tante
men te como oa tros Lln tos moti 11!8 de goso, 
a que vê chegar em rim o dia cm qne pócle 
praticar os actos que tanto tempo tinha pre
libado porque o LgL;lador exige que 11fLo Ee 
elimine o réo e nfio pode im pe'.lir que ell e 
virn o bastante para completar os 30 annos 
ela sua pena. . 

Pol' outro lad o não posso crer qne o legis
lador li ve.:;se abandonado a conclemnação ca
pital de que a penalit.l8.ele sej ci capaz de ev i
t ar, pelo exemplo, novos crimes. E' tifo evi 
dente, eslú,_tão no_ bom senso popular, todos 
nó.:; sn.bemo3 por t :i.l fó~ma que de facto taes 
disposições exerci t:i.m-se com poderosos incen 
iiros como e:,emplo p:H\t evitar novas
i11C!'acções1 qus nilü posso cret' que o legisla-· 
dor tive.,se posto de lado esta.:; clispos'ições . 

Poi > bem ; a vista. ela consignação unicv. 
deste maximo, fica claro que o legislador 
acra:Uta que com 30 an nos ele priiâo cellnlar 
os assnsinos os mai3 llediooelos, os crimes os 
mais horrorosos tlc:.wão af~stados, isto é, n· 
ten tação dimin uiri . Ni'lo pl'ecisa ::t pena de 
morte, não preci3a a.cceoar com o· patíbulo, 
nii.0 preci>a accenar com esse t error que o 
desconhecido post mortein determinei no inili 
viüuo, para cumprie-lbs as clispo lições, p:u' .1 
o crime, não precis:i. accenar com isto;· n, lrn. 
manidade já tem a.lti ngiclo a um tal g-ráo ·ele 
aperfeiçoannu to, a um tnJ g-riw el e civi lis1-
çii.o, que Insta, accennl'-lln co:n ::t horl'ivel cle
tençiio ele 30 ::nrnos de pdstio cell ular , p 1ri 
que o.> casoJ hedionclos,as peioees manchas cb 
historia mora 1 cb lrnmaníclade , ílquem co:n
plctamen te :i.rast:i.dos. E quando ::tssim 11 5.0 
seja melhot' sera que se multipliquem as vi
ctimas cios assassi nos elo que sejam e3tes vi
ctimas da eliminação que a sociecbde lhes 
Ílll[JÕe. 

O SR. PRESlDENrn-Declaro ao St'. · repre
sen lante que está íl ilela a sua hora e que o 
tempo de fsessfo jit está exced'.do em 3/4 de 
hora. 
. O Su. BA RriosA LrnA- Taes foram as con
siderações que me fÔi possi rnl D prasental' . 
No cu111prim2nto elo regimento e elo enuociaclo 
r1ne ingenuamente apresentei .• 
' o StL ESPIRITO SANTO - Nii'J srnhür; muito 

bem . 
O SR . BARn'.lsA LmA . .. clJ que examina

r ia as quo3tõ3s do di vo~cio e do voto da- mu
lher, não Sll[l[)1111lm que ptic.l es3e ter tacs in 
ter rurc,:oes, a ponto do mi ngnH'-me por Ltl 
forma a, hor,1; e como fo.~·o timbro cm subor
dioar-me as di sposições regimentaes, concluo 
agr::t :Ie5endo aos meus col leg.1s a benevol a 
attençao qne di spensaram-mo. (Muito bem; 
m iiito bem . o orador e {<!licitado .) 
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O S r. Car1o3 Ga.re ia (atten,~iio) 
- Sr . pre3iclonte, compeehendo, ao subir 
n. estD. tl'ib trnn., fJ ual a ancio:lade qno tem 
este Congre3so de var concluiclo o seu trn
balho, q u:1l a anciedacle qno tem o paiz cm 
que no mai :; breve tempo po<s ivB! !! te entre
gue11103 o p'.1cto funcl:i.men tal da Republic.1 
do3 E;tarlos Unidos do Jk1zil; oomprohourlo, 
períeitamente , qu 3 é preci3o s11Jfr c\este mo
mento politi00. E pot'qn3 tenho nmn. pn.rcolla 
de respoirnibi litla-le 110 movim':lnto rovoln
cion:i.rio, porquCJ sri lnsteei um i ban leira, a 
baoüeira eh Republica., é que vejo a n ece~si
cht:le urgente, é qn o vejo a uece~iidat!e cmi-

ne11t(l de que s1iamo3 dJste 02 t trlo de CJUS),.,,' da Co113lituiçiio, nus que. de .1i1aneiraalguma, 
para que não sa füc;a uma 0:1lr.t revoluÇR.o , podem tmr\:u, ir-s.c cm di1re rgencLi · de albs .,;; 
para. qao ma31no nãu S3 repro Juz t o facto q LHS tõ .-JS poUic 1S. 
de 2 l ele janeiro de 1><4 1, em ~ : re ·aqnpJlc3 Divirj0 ela banc . .1da pauli::.ta .e venho sns
nosso3 companhoit'03 ele ln ta, viram~s J ro r - tentar des ta tri bu1n a omcnJa clbs Srs. re · 
çàdos a clei xn r as c:.il111i11anci "L$ lo poder pn'<o presentantes rio-grJ.nrlenses na -questão ele 
de novo juntarem-s3 comnoscn neste Con~ -imposto3, nó que estou nrni::; com a cloutd:m e=.. 
gresso e t rabalharem em bcne: icio da p_:.üria, fe~lemt i va: do q1n meus i ll as tres c]1efe3 o 
dando-lhe uma Consti tuiçií.o. (.lpóiados.) ami go.>. (N ao o.poirúlos.) Tenho o dever ele _ 

Sr.>. ,elo Congre:;so, tenilo 113csssiJacle de dizer is to, po rq ue nos momentos extrnmJS da 
dizer po t',JUB ance:o e ance!o desJe mui to lucta,, não .deixarei ele reconhecer ' nos meus 
tempo p:im que ac;'.abemos com lsto. cheres mu ita cléélicação, porque l'ot'<tm propa-

0 governo i'evolncio1rnrio de 15 do-novem - 1pnclistus republica,nos . . 
bro, · qrnsi LJll J está do3:1p[nrecçmJo da opi - Sr . Jll'esidepl?,- cls e!ltre aquelle3 qne COl)l:: 
nii'.l publica, , o go vemo revolucionaria de bateram a e meada rio-.::!'randens9 salion tou ·S3. 
15 'ele 11ovem!Jro estit desmembrnelo, e n1o o ex-minist ro da fazenda., e·S. Ex. 0 fez com 
sei si antes de nós· co:11'pletarnns a. obn um brí l !Janti s~no extraorclinai'io ; mns a . ar- -
g1'ancliosa 1ht Consli tnição da 1103; 1. patri;t não gum e o taç.lo ela S. E.1:. necJn. peb orir;rc;n, e .,__ 
tenha.mos de ver ttqnbom , como o -governo rtqni é pe.:ciso (j <\e a hi stor ia, an tiga ntlo sej • 
t'evoluciom,rio, nauft'.1garen'l as 110.>s .1s idéis e;;iuecidc1 , po:'que vem doter111i1Ln [\, ]Dsiçã.o 
em algum porto fatill.ico ! · claquell0s que q:.1el'em Q R.opul.ilic<:t_ Federativa, 

YozEs - Deus nos line ! co m tochts as Sc11s consoqnencins o a daqno1le3 
O SP .. EsPI!UTu SANTO - I ~ to é muita eles- que julga mm ser lDSs~ve l no B1:.1zil a m'.ln::tr-

crença. chia federatirn. 
O SR. CARLOS GARCIA - Tenl10 descrença, Disse .S. Ex. o Sr. eonselheiro R.n y Bw-

diz o meu illustre collega ; 11ns para que basa, que antes ele ser repnblicano uru, fü 
vem com isto? cloralista, porque 8. Ex . sustentou no:; 

O SR. G. LrnA - Vae di zen lo muito bem n!Umos di:1s do imporia, a monarchía fefora
e com muito p:itrioti3mo. . tiva, D.1!Ji·, pois , parte no.;sn, clivcrgenci:t; 
- O Sn. . CAll.LO.s GARCIA - Si tenho e.o- par(), elle é po;sivol a mo narchia r.,.de1\t
r ,1gem pam enfrnnt.ar todas as dilflculdade3; tin, e para nós a mon:trchb fe 1orativ::i era 
si represento um estado como S. P,iulo, ondG u'nm ill usãô. 
a luta não o amed ronta, pelo contrario o Si pa1'ii. elle er.i: pos~ivel a monnrcllin. fo
revi fica sempre, porque vem dizer qne é derati va, comprehendo que viesse e.-tabe!ecer 
clescre~çi, qu rndo o que cl 'Sej1 ·sirnple;J - no projrcto ilc Constituição um J'egin1 e:1 de 
mente é press1, rnUito tr<ibalh ci , pira evitar impostos que se poiia coadunar com aqnc llrt 
-catastt'opl18S maiores 1 ( Apoil1dos.) Nüo é rles- · fórnm rle governo ; irn1s parn nó3, que suslen- ,.. 
crença, é a neces,;i:hde; eu por descr <'•nça rnio tamos a Republica Federativa., niio. -~ 
subida a ostu, tribuna, por nccessidacle ó que · ll ~r Srr. REPilESENTANTE - V. Ex. laborn, 
aqui estou . em unl ' équivo-·o, o Sr . Ruy Barbo~a nunca 

Senhores, lanço um voto dJ pezu' pela sustentou n, i11onarchia federntilra . 
quêJa do3 ministros de 15 de novembro, cios O ~R . CARL03 GARCIA- Di sse elle: « Eu er(l, 
ministros doe revolução . ftl1lera.list:i n1)tes ele ser re1:lublica110, não m~ 

o SR. EsPIRlTO 8Axro _ s3 fez fantàs ac- 117: republic.:tno sinã0 q1ul1'lo ::t evidencia ir·re
cmações a elles, nfo sei co:in isso pesa· tanto fraga vel dos l1conte0i111entos me convenceu 
:i, v. Ex:. - - ele que a 111ona1'chi<L se encrustara frro :luc

tivelmeut 1 l1'.t resi,t.31wi<L á federnçi.lo. » · 
O SR . CARL03 GARCIA - V. Ex. - jú, nB o Sn. . Ssn.zi;:n;;;LLO - A fed3r,tçiio denteo 

ouviu aqui n3st:i. t ribun'.L ? da, monarchirr, 
O Sn.. EsPmuo SANTO - O Coilgre ~so i11- O Sn .. CA RUJi3 GARCIA - Justamente. 

tsiro tem S3mpre lanç,1clo as maio1'es incri- O Sn.. SEll.ZIWBLL') - O Sr. A>s'is Brazil 
minar;õ33. (!Veio apoia:los.)_ · era. el a mesma opinifio. (A.parln) 

o SR. c.utLQ'S GARCIA _ Se:i lnre3, . é l1l'J- UMA voz - Não, si tem até um livro im-
ciso qne se 111te, o Co:Jgres;o pede r eprovar pressa «A Repubka Federal. » (Outrns ap r
os netos elo minist er-io, como faço, m is tem te8 .) - . . 
obriga ção tlíl respeitar o3 mi ni;; lt'o J ela re,;o. Ou1 RA voz - t\ão fozia questão-de fó rma 
lução de 15 ele nov 0 mb:'o (apoia'.Í~s); é pt'eci so ·da g-o 1

' 81'no. 
dbtinguir a arlministl'ação da politica; é pre- O SR. CARLOS GAP.c:.~ - Ssm duvida, por" , v" 
ciso que digamos bem al to qna 0 governo que desde que susten ta ::t fe cleraç1o, enten-
1·evo lucionn.rio rlevia perm:1necei• atê que 0 de-se que é com a ause11ci1. darprn lla centra
Congresso en tregasse _ n, Consti tn içiio ao paiz , 1 isnção que havia no reg- imen clecahido. (Jipoia-
( ,1poiallog . ) llos · ) 

li: lles reti ~'at>.:i.m-so , e n''í.o vou por is30 di- Mas, Sr. presidente, tenho nota'.lo qne 
zer- lhe5 qu ':l fizorDm m:ll, ln duas CO!Teotes de opin iõ:is : a dnquelles 

T::tmbein nlo quero aecTi11', nem def8 nJet' quJ sustent:i.vn.m n. monMclJh fode~·ativQ, e, 
o marechal DeJcloro , .fJq 18 el! o com n, respon- asi im, a possibili1lade de um syst3ma c1c im
sabili.Iacle do seu proceder ; q:mmlo vim p:mt po3to3, c9mo o da Constitnição, e '' dos ver-
0 CongPesso, não vim reso lvi•lo a tratnr do dacleil'os federali;;bn republicanos que q1wrnm 
s2us actos e sim a. tt'atar da di sc nssão el a Oon- [\, compl0h dcscr·iminução clns re1_1 lns. 
slitui çfio. Eis porqne prest11,.3i meu apoio ::tc;>· Ui\L~ voz - i\'ão apoütdo, os federa.l i:;Lls 
mare~!Jal Deodoro, muito emhol'a se live3sem sustentam o projecto elo gov.(l rno. 
ret irado os membrns elo minbterio, porque O SR . CAnws GARCIA - Ei:; porriuc vim á 

_antes ele tudo está a patria. trilmna; pretendo mostrai' q1te é o contrario 
Não vejo o m:i:rc~lt a, l Dcotloro, nem nenh n:n do qne V· Ex· amrma. 

dos min is tros de 15 ele novembro, vejo sim- S. Ex·. o Sr . conselhei·rn Rlly Barbos\ clisse· 
pleJmente a patria e a noJes.'licla 'le urgente nest.t trilmn1, bGm como o illuslre I' .! pl'asii n
f]Ue tem 0 Co ngrnsso de deixar 0 mai\:~chal tante _do Piuuná, qné acrecl itarJm na im
Deocl oro e 03 minist:'os, p::tra tratar da. Coo- possibi lichclo dn ex i ~te ne:ia da Uniüo sem a 
stituição . . rl.esct'tminaçifo de rendas pór ell3s e.it:lbeb-

F,iço essas l'efsl'enciQs, pol'q ue 0 3t; ve arre- c1clu., e pal'<L fnndarnentarem o asse:'to npre
da.clo el a. trihuna, e si subo :i, ella é pwa de- s~n ta ram o orç:i,mcnto ela mooarcllici, que ni'ío 
render unn iüéa que jul go c: pital, uma pnclc 11l'evalccer, poi3 que foi ·feito em con
que3tão nwg-nn. - 'cl'Çues outras, em um regímen div8rso . Niio 

Sl'. pres.ident 1, em nome ela bancncl<•· pn.n- é passive! n.moldar a Co:1stituição pelas cil'
li6ta teem fal tado di versos oradoras e de curnsta ncins que rndeiam os fctcbs; é prc
Qntre elles cles taeou-s8 0 Sl' Berturdino de c·sJ amoldal-1 aos principias que susten
Campos, o qnal cli ise qae fitll é\Vc1 em UO:'lle Lia tamo3, e ús necessiclatles fotaes do novo re-
maior ia ela bane .d11. g imJn. 

E' vorch\e, sen hot'es, qtn sobt'e 0 assum- O SR . B1mNARDINO DE CAMPOS - Por i;;<:o 
pto a que ello se I'llferi11, eu 0 alguns c'.lmpa- p.ropuz qne se .con!hsse a discriminação ao 
panheiros eramas mio o~ia. Nilo vao nisso legislativo onlinario. _ 
diverg·eociac:i.pital, são 1mdos ele entender O SR . CARWS GARCIA - T\fas , 115.0 posso 
questõe3, que, t tlvez, n.ifoctem .o org:i.nismo aceeitar es.;;a doutrina . No tempo eh monar-
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chia · s·1s ten ta.vamos q-ue mesmo om tal -re
gimon, era necesin.rio f'uzo rr comphh rli.;cl'i
mina<;fío, cow.o é q'ue ll <~je, ljll(J -sou1os Re[rn 
];licJ, vi\mo3 deixar p.11'<1 mais · t arde, e não 
cuidamos dis30 logo no3 primeiro 1ns:;o3 ? 

O-Sa. SERZlrn ~~f.Ul - 0 J3.3jO qu )· V. Ex. 
t)cmonstro . .p se3·1.iioto : c1m o sy3temi rio
g ra ndense _po:lBmos t )r foder.:çlo e -com_ o elo 
prnjecto não poclemos . .. 

o SR. CARLOS GAll.OÍÁ- v. [~\'.. di~Sil hon
tem quo nem o prnjecto d.o governo, nem a 
c·11euda rio-grn.ntleuse resolvem a questão. 
Di.gJ que oit:.1 ultiun emenda resolve e 
provarei, qu:1nto ao sy.:;tenu do govemo, já 
V. E:c confessou que· não. 
. Mas, scg1.111do ci orçamento, bnse do Sr. 
conselheiro -n.uy B.1·r l:ios1, a despeza monta a 
200.000:000$, e a receita a 170.000:000$000. 
D;i,rini, tirando aquillo que pass:i. aos estados, 
e outras Nndas qu e clc~apparecem , com a or
ga11isaçã.o . nova, fica a · União l'e l11zi1fa a 
89.000:000$ cio importação, e mdis alg-un3 
imposto3, sommu.nelo tudo 101.200:000.,j;, se

. gun_cfo .S. Ex. 
l\fas o ' ai'gn:nento d -3 S. Ex., si p:'OV1).,· 

prova ele m'.l.is. Si a despeza ela, Unifio . é , ele 
·2JJ.OOQ:OJO'.S, JDrg1rnto _ón :lé s. Ex-., pro'
curando todo.3 03 sy;tenrns 13 r ag-ras-, pó.le 
encontrar um qu e satisfaça o caso '1-
VozEs~o d;i, Co:1stitniçrb, n,r( lZ. 
o SR. CARLOS GARCJA-E:>te .Congresso tem 

o obrigação ele sabor qu ;tes a3 foJtes do 
art. 12. ; · · 

Quero ver, além dLs remla.s do 3 arts . 6° e 
8° da Uniã.o e do3 eshiclo>, que outras fontes 
de receita existem ~ 

VozEs-Muitasoutras. 
Ull): Sa. REPRESE~TANTE-E' por isso qne 

03 rio-grandenses fazem quectão-cle seu sys
tern;i,. 

o SR. CAUL(lS GARCIA - FJ zem0s questão 
por outros mo ti vos. · 

Não queremos a,. eng-renagam ela monar0hia., 
a confusão das attribuiçõ3s da. União e dos 
estados.. ~ 

Não · prevale2e o argumento do Sr. Ruy 
Barbos'.l., porque todas a9 rendas do art. 12 
são imagina'rias, porque 'o norte não tem m1~ 
te.r·b 1ributavel e o sul tambem ain:la não 
tem. 

8. Ex. citou o alcool, o fumo e ontro.:; pro
ducto3 que são de iu lustrili.3 nascentes no p:1iz 
e que não podem ser já ·sobrecarregado3 ele 
impostos. Ainda que o fossem perg-•into a 
quant0 montam e1t1s ren<la~'I A 200 .000 :000$? 
Não. As rendas do3 arts. 6° e 8° do projecto 
rno·1tn.111 a 160.000:000:5 e tudo isto n'ío basta. 
só -para a União. · ' 

Neste caso,attendendo-se a sero 01'ç'.unento 
de C:tractet' transitorio, l?Ol'q:ianto a revolnç'io 
obrigou o governo a g'l':\llde1 tlespe31s, co•110 
vem se dizer que não b'.l.stam pam a União os 
im p::ntos que e3tão consigmclos na ernend~ ~ 
· Né; qu1ndo fJ.llavam:l3 ao povo, quando 

suggerirnos a. nece3>idatle da feder.1ção, esta
ba le~hmo3 no3 pro~·1';unm1s pJlilico3 o se
gninte:-que _admiltiamos uma reslt'icç\o aos 
e~t tdos cm relnção à rnnteria de imp:istos. 
ncreriamos-nos á irnportaçã.o. . 

Si preg:avamos esta clontrina,oomo su.>tentar 
neste Congres>o donti·ina dive1~s1? (Program-
ma dos candiclatn.) . 

Pela mi11ha parte continúo a rnstentae
a·lém elos impostos do art. 6°, nenhum m 1 is 
podemos concGclet' á União; e nifo polemos 
porqn l tinh ::unos e.J tlbe!ejclo no no ·;so pro
gramma politico que era. preci.)o a feclAração 
co;n a di;ct'iminacão elas l'cndas .( ;l poiados .) 

O Sr. conselheiro Ruy B.!rbo3n. disse qneo 3 
Es tatlo'J Unidos teem imp:YJtos de exportaçlío 
e imp0rfação. 

Sr. prnsidente, julgo -clti3necesrn'i'.l. · ::;Li, 
q'lcs t.:'í.o Lle nrç'.1 nento qn .: n·lo ·O di3 '.'lll ) a 
Go1 i:; litui ç~w \los l~~ t 11 los U nid n,,; do lk 1zil > 
po r-qllanto ning uam qu1nclo trata. do organi
sar uma. lei, urna. lei g·eral, de prin :i pio.;, vae 
rest1'i ng-i l--a j ustn.rhen te qtmndo este ponto é 
que affecb a . organirnçilo do proprio sys-

· tenn. 
Eu clescj1i.ria porguntar ao Sr. éx-mini.sl1'0 

lllt f.Lzench si pó .le continuar do pé o seu nr
gumento, depoi3 cio ultimo aclo do chcf.3 elo 
esl':ido , quauclo suggeriu-a ül<ia d·; revogaçilo 
ele toJas as concessõeJ, ele todas as garau li <l.> 
de juros. 

E11 desPjaria perg-unt:11' si peide c.Jn tinu ::t1' a 
servir de argumento ~t seu fovor esse 01\:a
mento problema~ico i:iue pócle o. Congrcss::i 
appro·•n.l-o on nao. . 

A·1üi cahe u:n pareutlnsis . Di;s'J o Sr. nu
rech l D :0:!01·0 <JUe poLle m ser rJvog<1uos 
c3tPS acto.3, com:i que ccnslll\:t.ndo o:; ex -mi.:. 
n 's ti'os. ~bs S. Ex. é tã0 r.B[l1n 3:lVel como 
03 Srs. ministros. l~u não o is:3nto Lln, re
s1nnsnbi liclade, é tão responsi;,·el CJmo o ex 
ministro cl:ijust iça, como o Sr. Olicerio pehts 
conce::;;ões qu J f,~z ... (Apoiados) 

u~r SR. llEPRESE:-ITANTE - ,\ r2s;1onsú lJi· 
li Jade do marechal Deodoro e mnior. 

O SR. CÁRLQ5 GARCIA.- Acceito; é maior 
a re3pJnsabili L~ ltde clelle, princip <lnvmte ago
m que a3sumrn ·o governo a,bsoluto, porqtn 
tórnou-se dictador e escolheu 03 seus rni11is
trJS. (.-!poiaclos e apai·tes .) 

Assim, poi 1, como repnblicano que susteu -
teia. 11oce.ssiLhLcle da Rqpubiic'1 Pe lera ti 1·a, nãJ 
pos.<o deixar de acomp:rnlwr às meus co ll eg-as 
<h1 bancad:t rio-grandense n:i. · e~neuda que 
apresentaram. 

Nüo temo, co :no o ex-ministro ela füzench , 
o des·memb1'ameu to ela p, tria (apart.e s) ; não 
compi'elwnclo 9 clesmemhri.meoto da patri:l, 
quando ri: emenda clo3 ill11stres re pr.~sentau
te3 do Rio Grande, é a coase']nen ~i 't elo pri
n11iiro .rkcreto do governo pPovisorio; qnn,nclo 
ella é n. cons~gra\ão do pl'incipio ela federn
ç:io. (Apaia élo s .) 

ilias, se cliss3 uesta tribuna que o qug h 1 a 
temer é a rccun elo pagamento elas quotas, 
nns, como se póde te ;ner ess'.l. recusa se a 
União somo3 nó~ 'I Si o Congress0 é qnc tem 

· ele determinal-:.a? (Troc?.m-se miiitos aprirtes .) 
A Uuiii0 ni'ío póde subsi;li1• clesc[e qu3 se 

queir.i rednzir 03 estados a viverem sem re-
eurs-s. -

UMA voz -Isso não se pMe fazsr. (Ha ou
tros ap:irtes.) 

o SR. CARLOS GARCIA - Por Í330 é qn,e 
qtnro dar força aos estados, é que qnCJro que 
os estados prosperem ParJ. que a Uniilo tenha 
prosperiLlade. (Apoiados.) 

(Trncam-se muitos apartes . ) 
Tem-.3e visto claramente q11e nenhum estudo 

tem fugido n te agora ao cumprim~nto elos s;us 
d JVeres. (Apoiados e apartes.) Mas o que é 
a soberania íln União, sinãn a somnn rfa so'J3-
rania elos est ido::; aq11i reuni los, repre33nlJtn 
do todo1 os interesses nacionaes 'I (Apartes.) 

A União precisll. do3 estados como os e.;tados 
tia Un.iiio. Nii.o S3 póde, pois, dizer qn~ se qner 
col.locw a União no caso de pe<linte.(Apr1rtes.) 

Para. imped ir a confusão ele at tribuições 
onça dizer, mas a, c0nfosão é o que está 
dispmto no art. 12, que roll oca a Uni:'io füca
li zn,nclo os estJclos e os c3taclos fisJaliznndo (t, 
União para verem quem póde cobrar mais. 

Diss::i o nobre ex-ministro ela. füzencla que os 
credores vct'iam b:i.ter-nos :1 porta quan rlo 
p1snsse a emenrla elos represeotante3 do, Rio 
Gr.tnde do Su l; mas não se! q11e h::t.j >t um cre
dor imbBcil, e as n1cio:iali rla los estrangeiras 
que reconhe3erani a, R•3publica Federn.tirn cer
tamente s:i.bem quae~ as consequencias cl ·sse 
principio. (Apoiados e apartes.) . 
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Lle e,;;-peculaçio qua i r~o Ja su i, rn:1 gJst.lo pócle 
p· o l!IZ :r fun ~st« ~ e ' 11 ,e:1uenci.1s no E,t,ulo, 
q -; e te <n. inle!'O ;~e3 liga ,Ju~ uo3 dos \J.Lll~J3. 

D-SR. e IT!CI ~A- Com o sytte.r.a Gdtnl j {t 
o credito está abala.lo. · · 

o SR. CARL')S GARCIA.- Sr. prtisid8nte, 
tenho ju;;tificn,Llo o meu voto e ten!u cl;vlo a 
ra.;;ilo .pJt' quJ <livi1'jo ela ban0<ccl:t p:i.ulist:1, 
sem q11e nis>o aíl\.J ~ te n, unii1o que rJove sem_, 
[ll'd reinar entro 03 di ver.>os r apt'JSen tante1 
que. tem assen~o 1~esta ca_s:i., união que julgo 

_ nec2rnlma .p1'met palnrnute qu rndo uó3 esta
mo;u!ea:1te de uma. crbe proxima e p:lra ter
minar o3 nossos trahalil'.ls 

D2vo, portanto, ·cl izPr aos l11 3US collegas 
qne emborn te11\H1 muita t!oscrenç.1, teulia 
me3mo muitos escrupulos p )lo qnG se c5tá 1ns
sando nas alt ;1 s rogiõJs polilíc,1s do püiz, to
da.via. air.cht não descri da. naciona!i1la fo br;i 
zil t!i ra e do p:1 triolis~10 do nosrn povo. 

Temos visto que este Congt'css0 tem sabi [o 
fir ;nnr-se no conceito pu!J!ico, tem-se mant '
cl<J' i nLle penclent3 (ozniallos) e niio 11n, facto rio 
onlem politic~1, moml e social q 113 o venha 
ame lontr<tr. Inspirado no bem r.la JU tri<1, sc
nhorc~, muito espero elo p1 imeiro Con!ires :o 
Co 1stitninte tb Rupi.:hlic t, e r.reio me :;n11 qne 
as ques tõe3 qu tJ se agitam nos e;tados não 
por! Jll1 vit' pertul'b <1' a 01'd m1 que coo vém 
seja perfeitamente nnntitht. Tenho con ; ic
ç'i.o cfo qu3 todos nós saberemos cumprir com 
ó nosso Jevel' e começo por mim, ui1o abn
sa,. irlode V<>ss:i. attençio, cli:r.enrlo qne sóa1ente 
:;,ubi a est:i. trib1un pn,ra rlar nnn explio:1ção e 
ao doscer de;te lagar. que occupo por benevo
lencia vossa, peço pe1·mi3siío para diz~r qu e 
si o Sr. mioist1'0 eh~ f'azench terminou o sa11 
discurso recordando a memoria de vV!l.shiug
ton, o pai ria União Americll. tll e o g1\rnJe pa
trioh, e1.1 , sem precisai' ir tão ,longe, me S'1-
tisraço em ir bem pJrto e e:n p3q11cmt, rom:t
ria visitw o tumnlo ainda. quente rle Ren i:t
min Con3t <llt e a clle peJil' i115pit'<lÇÕ '~.3 .(Jl1.uito 
bem; muito b~m . O orador d abl"'ça<lo por 
_q1 ·ande nw11e1·0 de Srs. representantes.), 

DISCURSO r;l0>l' U ~r:IA.'l0 N :\. c;r.:::is:1.0 DE 
27 DE HNE!RO D~ 1801 

O Sr. §erzer1e1lo (m?vimentg ele 
g_~wirlc nltenç:í n) - Sr, presidente, 115.0 pret '11-
•JJ'\, absolutamente com~çnr ns lig-eir1s obser
vnções que vou f.1~Pr ao p1'0.i ~cto tle Consti
tuição do modo porque sou obrigadJ a fazer;' 
mas ao rl iscnPso elo nobPe rep.resnt1111t:) pslit, 
Bahia, o Sr. G~rc i a Pires, a re;;peito cln inci· 
dente entfü o chefe do Governo e o3 minii!I'03 
ciernissiomrios, julgo n2cGssario oppôr -al
gumas considel'nções. Agrad 'ÇO, senhores, a 
S. Ex . . ser-me propcrcionado occilsi:Io d o p1·11-
ticw como homem publico e comn ropublic mo 
um dos melhore1 actos ele minha vida, um 
acto 1le j 113tiça, para cJm o p ' triofüo gornroo 
ele 15 ele novembro. ( Apr,iilClos .) 

Nm fütado 0; Unidos rJ1be-s9 que o irnpos to 
de exportação é mui lo p 'queno e o:: america
nos procuram ver si o fazem de3'1pparecer. 
Re3ta o impo3to Lle importação. Mas p1ra qne 
p1'ocurar analogia aonde ni'ío ln '! 

O.> E:staclo3 Uniclo3 Be form m1.m de c3t1do:; 
podero:;os para União.~ qói part.imo3 ela, União 
ceqt.ra.li.31dort para, o:i estados empohrecido3. 

Nio lia., portanto, ne.;essiclaile de procurar-
11103 em paiz · estra11g~iro aqnillo que stnten. 
ta.mo.> qnandó eramo3 oppo1ição, e:hrto cb1na 
11eces'la ria., 

Qual é o creclo1' que póde duvicbr ele no-;so 
credito? O credito cio nosso p1iz depende 
muit' e priucinalment'l rlo morl0 por <]ll'l se 
administrn. (Muitos npoir:ulo.<.) DRpenrle prin
cip1l111ente ria mor.1Ji,lacle çh admiui,traç[i,o 
(muitos apoiada s); deiiende prinçipalmente em 
~B col locar o Estado em posição litl q11e ni1o 
sej ·1, esp~culador na. prnçi. (muitos opoiridos); 
que não conced,1- emissões e favores c'xaggr' t'.t
d?s a bancos que em parte algrnmt são bcu1co3 

Esta, sOJohores, no dominio p:ib!ico, pw 
motivos qne não in1lag·o, que nilo prelúndo
in .1nerit', si tb cJract,9 l' politi co ou adminis
trativo, se li ga-se a que.,tõis ele a!t:i. i:11por
ti.nch on ele mi nuci ~ts . a cli 1,ergGncia entl'0 o 
benemerito marechal D ·orloro e os seus C.1lll

p.1nhciros <lo governo . Nilo sarei eu quc;n 
venh:i. aqui intenogar a quem quer riue S3j L 
sobro os motivo3 qu3 levaram 03 mini5Íl'03 
revol11ciornn'ios a claix1r o pJiet' e o C hef~ rio 
Go\·erno a quem neste regimfü c;i,berí1 tocl .ts 
as respons'1biliclades (apniaclos; mutto vem) n, 

cons ' I1tir nisso; nns a verdade. Sr . p»asi
uente, é que o governo que c1hiu não é se
melh:inb ao gnverno que subiu ( 1;witn 
avoiados e ap'!i·tes) ; a ver<fade é que o g-.; 
VOl'llü que cahiu r~ pt'esontava em Ltrg.t parte 
a r evolução de 15 de novembro (rip .?ia los) ; 
a ver,ln,cle é qtn o govel'llo qn ; c::t.hiu ti nln 
nm p1s3:i.do na prop 1gauda, tinha se i<.lenti 
fic:vlo com n, r evo lnçilo, exprimi .1 i~1eg;wel
menb o sen l imento l'Jpubic ,no . ( i\fiiilH 
apo iados e ap:11'tes . ) 

Os nomes rl·~ste .> mini;;t1'03 s'lo perfeit:1-
111_8nto conh~ci · l os na opini<fo p11hlici; po-lerh 
rlisp (lns·ir-me d"' fazer raf<lrencias p .~;so::t.es ; 
mas todo o mundo sabe que o ex-miui.>tro elo 
interior represent'J,va o e:; pi rito nlli vo do 

. 



e3L1do de Minas (apo iados) ; o espi rito de rc
sistencia a prerotenci :t e que muit,:s vezes 
seu nome fó ca sufT1\1gMlo .com honrn para o 
povo rnlll e1 ro ape7. •r <L1 oppos ição elos po le
rosos . (Apoidclos.) S. Ex . e11trou no parti·Jo 
repu!Jlicano como uma forç,1, s. Ex. en trou 
para a Republica, j ;\, republ ic;ino ( lpo.iados e 
a2iartes .) 

O Sr. ex-mi nistro claj11stiça.C11111po3 Sallesera 
um prnpag:1.111lista tR11a ~, demolido1• audacioso 
qu3 clestróe mas incl ,ca logo como co11st r1.ii '" 
(Bravos, apoiados.) · Nome celebre que niio 
repr~ ss11ta .Llll!a furç:i mas unm lr<gião - esStL 
h.ero1ca 1m~J?_flit pa11l1sta. (r1poiaclos.) 

9 ~x-mrn1stro ela agricultura [?l';\nci.;co 
G hceno til vez o chefe mais operoso e mn is 
hatiil do partido rc11ublica-w pnulista, gloria 
de seu estado, de quem se pó:le di zer qu e se 
teve a fraqueza de deixar qne outros se enri
quecessem, S. Ex. saliiu julgado lm di as peh 
r~vnluçiio sang~i1;aria, pel11 hocc11 do Sr. Mar
tinho Prado, illu .;tre paulista , como · um 
homêm cuja probid1lde mio se rliscnte (apoia
dos, mw'.o bem), como um homem c11}1 po
br.'lza u111 gue:n põJ em duvida. (Apoiallog, 
aparte.< ) 
. Eu não e~ t.ou trahtnrlo do nncl0 porq·ie s~. 

lmam os m1rn ;tros l'dvolucionat'ios. Estou mos
trnndo que e3ses homens teem um pJssado qu s 
encnrna as. tr-aclições e a glo ria ela Reruhlica 
e que por isso o g-.1verno que cah'u nã.o é 
i_:;tml ao governo q11e sobe . ' 
. O Sr. ex-ministro 110 exterior, o St'. Q11in

tmo Bocayuva,_ o chere do pnrlirlo repub li
cano, remiu :1onar1n com A ri ;ti le3 Lo'10. 
(apoiados) é nm dos homens mai.; a tt :ca cl os. 
sereno de111te eia injul'i't como c:tlmo cloanl ~ 
d~ i:i.eri go ! Para nós mili t1re.>, S. Ex. o ex
rn ·m, tro de e itrnng-eiros encarnou s·em11re a 
chefia d? parti•lo repnbl ican: •, S. Ex . agitOll 
a bü ntlet!·n: ,re\rolucionarh e 11 torno eh f]U ::tl 
nos ngrem1,in10s (apoiados). O Sr. ex-minist ro 
'.le e.trnngeiros tem pua o exercito apenas 
isto : 

S. Ex. foi um amigo d~clicadoq ue ti vemos, 
um defensor das cl •SSes militares m im
prens:1, S . Ex" sustentou sempre o' principio 
ele qu i o exercito era e havia uo Set' a nlma 
da p:itria(bravo:•• q, '•oiados) de que ello nãn 
represent:tv~i o .ian1saro 'J Ue o~)eclece e n1ir1 re
flete, mas o c!dadii.o arm:ido 'J lle defend'l e 
gnrn.nte as ltberclacles public.is !rrpoimlo:, 
muito bem. ) ' 

O ex-ministro da m::iri:1lm, Eduardo \Vcin 
denkolk, o rep1·esentante da es.1uadra no 
governo, e no3 .dL1s el a revolução, o represen 
tante rla GS'Jlla'll'a l'Cvolncionarin !apoiados) ; 
o brnço fm•te que, a poia,Jo em seus cama1'>1du. >, 
nos g .1ardou do homb mleio, f]Ue nos li vrou 
do mnr revoliado e cl tis coleras elo oceano 
( ~pnii;do.s e bravos) e que nos fez ver o m :l.
r ; n heJl'O s.empre m2igo, generoso e c.tri11hoso 
concl1Jz1r rnil1fT'eren te a u111 ye lho rei e aJo·u 
mos loura3 cl'ia:icinl11:; pira fórn ua pa'.~in .. 
( App(~usos e opofodos.) l ~ n ti ve a ltoJJt\J. de 
co1.1ncu1 r a V. Ex. p:11'il a rev0l11çií,o e rendP 
lt oJ ~ ~sse cu lto n. su t cli1sse, ilgr,1:leconclo · llie 
dit t.1·1 liu11 ,t os seus sa1·v iç'J3. (.-lpoiados e muito 
bem.) 

_O ~x-mi n btro dn guerra , Floriano·Paixoto, 
q ios1 que me po•lel'la co ns1tleril.r smpeito. 
S. Ex . s1be '.'- ad:11iraç:'io p:·ofunr! .t que s3m
pre co ns·1gf'e1 a ~eu nollle . S. E\'.. não é só 
. um .genern.l, é tam hem 11111 heroJ. (Apoi'ldos ll 
~m1. 11 0 bem ;) S. Ex. fui o anjo d.e pruden :ia 
. 1unto do Visco nde de Ou:·o Pmt.o. S. Ex . ev i
t m que se cl err<1 rn :'\S~3 o sanO'ue l•1·azilciro. 
(Apoindos.) S. Ex. cah iu, mas ~!entro rle cada 
c?r:ição t~m ergui1lu nm monllmento de 1rr.i
t1dao e pode mes1110 morrer, porque sobre se u 
tnmnlo S3 lia cl~ .escr·e»e r: Nos cnm pos clC1 
Pnrngu1y er:un rn1111 ·go;-alli vamos com
bate1· com brazileirns-são nossos il'mão3. 
( Apoi-:idos e applai~sos.) 

N,1da posso dizer solire o ex-min !s tro da 
in strnr-çilo q1rn cxp1:inm [l, rener;1ção que con
s·igl'O a sun memoria -morreu- ma; s. L~x . 

füi o edueador 1fa. moei.Jade, o santo 1Lt nos;-1 
f ! ; o 1m~gador, o s-1nlo, o vRr1fadeirn s;into 
q11e ><g-i ton todo.> 03 · ~ spirito3, que move 1 
todns tis co uscien:ii-1s (npoiaclos gerae8) quCJ 
pelo seu trabalho pe!'severaute de todos os 
aias e de totlns as l.Joras conseguiu p!autar a 

.fe republicana no. c:iração d-e "todos 03 seus 
discipu lo.; , de toclJ3 que o ouvirnm e já co
meçam a rever.rncial' a su1 m ' lll1!'ia (apoià
clos qenws, mu ito bem) que f'oi o · organisarlor 
cht 1'evo l uçilo . · 

U111 SR . REPIWS:<:NTANTE - E o fu!Ídaclor 
da !{epublicft. 

O SR . ZA}lA - Niío tem !Ltd.i. pira o Sr. 
min bt ro e! is linanç.ns '? 

O S:t. SEttzED ELLo - re~o rl escul p·\S ao 
nohre rep1·3sen ta ote da B.tltia por já não t er 
l'all 1do no nome elo meu i l lu~ tse amigo o Dr. 
l\L1 y fütr:.10-;1. 

Eu não podia esquecei-o porque S. Ex. foi 
a alma matei· deste governo (apoiados) po1• 
q :w S. Ex. 6 o c ;1·ebro mais poderoso da nossa 
gamção ; S. ~x. foi o org;i.n 'S'.1dor de refor
mas importantes cio Governo Provisorio, final
mente com s.ua palavra de figo era nm demo
li1for, com suct pena ar.lamantina no Dim·io de 
Nr.t;'.c ias S. Ex: . escrevia t0Jo3 03 di as n evu.n
ge lho 1Ja::; escJbs e llo3 quarteis. (Nllmernsos 
opoiados.) 

O Sn. . ll.ETUllll3A - O es1uccim :nto veiu a 
lll\1jJ 1Sito. 

O Sit . .SERZD:DELLo - Ja vê o Con()'1·esso 
que 1:ão é tii.o fücil fize r aprecii1ções de~í'avo
r'.i.ve1s. ao gnve rno de 15 d 1 nov1"m:1ro domi ,_ 
s:o:rn rtn,p..,rque esbarra-se Jorro com·a ima()'em 
tia Republicct e é por ' isso q~e eu revolu~io-

• l 1 • • • • ' narto , e 10vo . u ~10n 1r1~ rpe to1 ao c3 mpo da 
lncl:L nnt_es de\ fede1•açao e da n.ntonomLt rios 
:s ta•los, .nnf?s 11103mo da Repnblira -cJm o 
1d~ 1 a 1 u ' J ust:ça e eht mora 1 idnde,- não posso 
det>.::11' de ng-r,td~CEH' a ess·e.:; homens qu6 ao 
hido do benemer1to marechn l vi assobe1·bauos 
pelos n~s:110syerigos,, uuidos p3l 1s nnstúas 
asp1r;1çoa ;, l.1g.1dos com a arg-amass·1 <las 
mesmas dores e dos mes:1ws infortunios. 
( rlpoiados nm'to bim) 

_E p~11· iss'1 repi to, os minis t1·os que sobem 
nno sao .semel11aute.> nos ministros quec..i.hem. 
( Apnia(los .) 

gstou me3mo plenamente certo do que o 
benemeri to e immortal Sr. marechal Deodoro 
c!1e.fe .rlo Governo Provisorio, lnvi 1, de ter 
;1ss1sttdo com pnn.r a retir;c•.LLde seus arni o·os 
ele sens co!Ltl:oradores de toda~ as horas~ ri~ 
todG;; os morn ·"n to3 e que com elle c0nso
! irla ra 1~1 n. R"puhl ic;t mantendo a orde:n 'e a 
rn te7r1r!a.rl e eb no:;,n, p~llri:l.. 

O SR. ZA~n _- N.1.o e iJto o qu3 se chpre-
h·3nlle da carta elo m::1 rechal. . · 

o SR. SERZIWELLO-Peço lice11ç'.t ao illas tre 
representn.nte pela Rthia pmi. nito responder 
ao sen ap ute ; ma.:; S. Ex . po le estar certo 
que faz uma inju.stiça nos sentimentos g·ene
ro '?' do m~u:eclrn l Deodoro (muitos apni,lllM, 
mwio bem) s1 a:aso pensa que ell e esq ueceu 
esses compa:1he1ros rpie sabem bem quanto 
ltpre:;:o e e~t1rn a oi le lhes con~ag-ra. 

Niio e:;per,tvn ,S r. présiden te, te r de começw 
peL:~ pnlavras quo acabo ele proferir. Pi·s
tewlta antes- a exemplo d1J muitos coll ,gas, 
pArzunta1· si era 11 ece;sario jnstiftcar a minha 
posi ~:ii.o neit<t t. ribun rr - si er1t necr-·sgario cfoe r 
qne e'i tou aqui em nome d,a Repulilic'l pel:1 R; 
puli l :ca,em nome da feclern.ção e da a n tonomh 
dos estados; q:.ie es tou aqui para consa.oTa r a 
p ~ena li.lleruade o~pirltl11!; lin rdmente c~ie es
tou nq~11 p1ra cons1guar em noss:1 Constituição 
os m ·"1os que po3s tm cren;r urna ante-mural 
aJ3 abusos, cb n11do que se firrne en1 no 1sa 
p-itri a o regi m!ln eh j ust iç'l. e da momlfrlarle . 

Pt?r outl'o lado eu preciso correspo nder à 
confiança do eshclo cio Pará fJUe deu-me n . 
honra ele eleg-er-m~ , dizendo_ com rranq;rnza o 
11ue p~n30 a respeit? .ela let. qne vae presidir 
o~ cle,, t>nos ela h.epL1 "ltc:1, l·n que ape7.ar d.i s 
rl1 verfl'encias esp~ro s thirà cle.>te Gn11gre:<so
pe1·fe1 t;i., harmo'.11ca- capar, de resb;ti r· lts re
vnlll':ões e ao tempo como esses m·rn olitho;; 
sempre 03 mesmos,sem pre ai mi rado3 ! (Apo ia-
dos ; muito bem ) . 

UMA voz- Não com a rolln . (Ri'.~o.) 
O .SR. S0Rz1mmLLO - Si'. pres idente, come- · 

ç.<re1 ns miil hn, obs ~rv<Jçõ3s pe lo art.lº onde 
pn"_sou º. sub,tituti vo ela cornrnissão. 'Nelle 
es t <~ co ns1g11·1rlo_ o regirnen represnnt;1 ti vo--e · 
• form<• repuhl 1cana federatilra · nel le se diz 
que a uniii.o dos estn dus ser:i, in 'lissolnvel e 
perpetua,, exprimindo assim as aspir. ções 
e o deS9JO artleute ele nossa geração de 

que se cous3rv.e a nossa patria una no terri
tor io, unà como nacionalidacle, aspiração que 
receb3mos dos no3sos maioras e que transmit
t iremos com o mesmo amoe e- o mesmo zelo 
aos nos303 -vindouros. 

Sã.o estas palavras um prJtes to a ·esses 
exa6eros ele separaç'i.o qne de tempos a tem
pos surgem como bandeira de exp1o·l'nçã0. 
( Mii ito bem, apoi'l.dos) . 

i\hs, Sr. presidente, fic Ju esrJ11eciclo 11e3te 
artigo o facto grandioso d:t IJl'Oclu.maç"í.o · d·1 
Repu blica. 

Vozu:s-Foi mm. injL1stiça. 
o SR. SERZEDELLD-S3nhores, a _C'.1 :1~ign 1• 

çfo de3s1 data g lorios1 em nosso C)'~igo orga
nico é n 'C.'lSSaria: o seLl e3quecinnnto é um _t· 
inj u ;tiça e um erro. 

Antes de qu ilq uBr considern,çiio, é u:m, 
prov,1 de gratidão aos brazileirvs que tiveram 
a coragem civic:i, ele ro mper com o despo
ti smo, que quebl'dram a> cadeias d:1 corru
pçfio, que leVítntar1t111 um punhado de- sold11-
dos e marinheiros o vieram eAangelis1dos. 
p:i la propag-andD, sacrificando o lar e·ri. úrni
lin, proclamftr a Republica corno urna reivin
dicação dos brios do p'.lvo braz ileiro· (Apoia · 
dos.) . 

M :1s d iixemos de larlo a garti ·lii.1, quE) nad 1 
vaJe p:11'<1 os que sabem cumprir o setfd0ver: · 
é nece3S'\l'ÍO dar a ·ess:t revolução origem e. 
ponto de p;1rtid>t do novo regi mea, esst 
auto<i lade na historia e esse valor moral 
que ningtiem possa acre,lital-a um inotim de 
fJWtr tel, mas sirn a co1nequen :ia · fatal da 
marcha .evolutiva dJ nos'ª sociedade, eorol-· 
lario de 110.:;sos aatec3den tes.historicos. (Apo'a-
dos .) · 

H i. dia> tratou-se ele uma mooí o de agt'J.
rl ecirnento ao ex1weito e it arm.vla por esse . 
glorios'.l acontecimento e não co:11preàenclo 
meio mais digno de honrar essas·l'.!asses, cor
pnriflcação ela cligni rla le nacional, cuj a gloria· 
e3 ta em não ser o esct'<WO qrre obedece, mas it, 
força que garante :i lilBrdade, do que consa
grar· essa dn ta em nossa carta. cons titnciona l, 
mostr,rndo que n3sse dia o povo brazileiro,em 
alm'\. e c 1ração, em corpo e em e3p:rito esteve . 
~omnosco, mo3tranr!o as;im que o exercito-e a 
àrma·h1 só for.un granrle3 porque souberam 
S'r o iristrnmento da alm'.t e rb vontade nà
cional ! (Apoiarlos geraes; nwito bem.) _ . 

Por ou tro lado. eJsa data de 89 t em coilrci
dench tal q11e só por si explic11 'o f,tcto; ella . 
nos lig<t à revoboi'ío franceza, nos mostra 
como as grat1'les l içõ3il e 03 grand3s ex em- · 
pl0s uo3 -vee n dos m'.lrtos qul:l govern<tm os 
viv.o3, -!103 liga ao occii!Rnte d .i. Euro~1, de 
onde nos veio a civilis:1çfo, ms liga ao povo 
francez a qnem devemos, em gr:u1cl·3 parte, 
os beneficios da nos'a prop1'ia civilisaçfí,o. · 

Eis porque pro ;)O Jho qtu ao a rt. 1° MCl'.3S
cente-se - pl'oclam.tda a 15 Je novembro d!.l 
188') . 

E a proposito dà revolução, p1·e~iso referil'
mJ ao vener indo Sr. senndor Sa1»1iva. 

S. Ex. não to:n:irá as minha palavra3 c::>m'.l 
ú l l.a 1le consit.lernção e d e respeito. 

S. F}x. é nm desses homens'que teve a r-1ra 
f.Jlici·la.de de occupar todas as altas posições 
rlo irnp3rio , de ser at ·~ uma especie de oraculo. 
a que s;i consultava; e rle ])Jder vir at ':i 03 ar
raiaes repúblicanos,onde foi rece bido sem StE~ 
p3içfo, porqne S. Ex:. antes c!e tu::lo é um 
caracter, s. Ex. antes de tiido é uma honos
tiila1 le ! 

Mas S. Ex:. disse que a momrchia nos po-
dia dar totlas as refol'lrns, nos pridia dar a 
fe Jeração e que depois podia vir a R ' Jrnblic11, 
pod rolar a perlra dd. montanhít, porque en
contr,tva. o leito preparado de n1 f?do a evitar- ~ 
mos os iileonvenie nte~ da dictad ura. · · 

Discol'rio completamente de S. Ex:., porque 
a monarchia foi sempre h'l.bi! em sophismar 
.todas as grandes r eformas . (.4.poiados, -muito 
bem .) 

E si isso é verdade, ninguem é ma.is cul
pfl.do que o proprio senedor Sara\va ; a esse · 
rPSp';ito preciso fazer um pouco d.3 hi3torh· 
ve lha; 

Q11anrlo cahiu o partido conservarior, quando 
rni11 por terra o rnini sterio João A 1 f1·edo, cha
mndo par.a cons 1grat' a revõlüção abalocio
úista feita pelos abolicionistas e pelo exercito,' ' 
foi logo cl.Jamaclo o Sr. senador' Saraiva. 



S. Ex'. nos contbu rio Sen::ulo brazileiro que ques lõ ~3 , ::tl tcn-leodo apena3 ao nossJ mei·J, 
.havia descripto M vell~o imper ::tdor a situac:io com1 si em 11111 facto de3 ta or·dern , to.lo de po-· 
do ' paiz, que nada havia occultfulo, q ne lhe li ti e e e:q ierim3:1t ti, fó H'..l po3sivel abftn do1nr 
·havia feito sentir a n~cessidade de amplas e as li çõ ~s fecun cla3 do> grandes exemplo3 e 
larga3 reformas e accrescentou: « sua nrng-33- dei:Gu· de rdco1·c0r ú e xp ;ri enci a como m0io de 
tade tudo acceitou. >> · ev itw os g r.tl1'1 e-::; esc0'll103 01Hl3 outros 1nnf1·a-

-:;; No eu tanto, S. Ex. não nos expli'.!ou ii r azi'io g-.wa m 8 pJ .le t'i.1 rn te r d:~ . .;appareci io. S. Ex. 
por que não foi encal'regado Lio poJer e porque me:Hco, m 3-.li co dbti11 cto, hü 1itlrn.tlo e:n sua 
foi chamado o Sl'. Vi~co :1de Lie Ouro Preto, scienci<L a ex põt'i1 nen t :.1 çõ3s in anima vit i, e a 
ingnG:;tiona,velmente, pelo seu tern p31•a,rncnto obtet' bons rem lt ·1d1,; , po-.leria. nos al'rastll r 
e ener·gi_a, o homem mais propl'io p:tr.L lt ao3 mesmos pro~.3.;so; pel'i ;j'03G.s p LI\t as socie
roarçi'io. . . cl adB l e som p;·e i 11 emc 1.1,es . Ta l ve z pa i' ti llrn.nr.lo 

E a verdarJe e 11ue S. Ex. trJn xe en rol •rla. ª" mesm L5 icleiils o ill us tro Ot'. As>'s B i' ..t.~il, 
a bandeTra da fel leracão, e m'.l ll1o r q:ierenio nmis elorp cnt'l do q1to l o~· i co, nos cam pos 
servir 11s i1utituiÇci e3, S. Ex:. tMuxe cles f1· ,t1- e1r11ngc lis Lclos p::>t' sn'.l. p::i.lavn , enco ntroa alé , 
darias a,s b11ndeims .do anniquilameüt J do ptr- S3nhti res, n:n g«ud10 que cornp re llcnd;u essri. 
ti lo republicano e d:1 di,solnção elo exercito. disct·imi1mção qn e é par .i-SS . El~x. a fe ::eraciio 
(Apniados yeraes . m u ito bem . ) · e que é p~r . L mim 11reti na p11',t o uosm credito, 

·- 03 acontecimentos pr·eaepitamm-3r., e ess'.1 o aniq uil:unento ·dn. g mnde patrht . (r1poiados 
descü"riflança que (IS home·ns politi.cos.J.wrnites~ e n 7. o ap ·irulos . ) 
tavam co'ntm· o exercito e as escolas. que pe7 Sr. presi lente, a c:i meça t' elo discur3 LJ pro
diam juslica e mr .ralidade, foz ruir por terra nunciado pelo . illus+.ra,Jo e e1'- 1dito ex;-111 i
e3se· velho throno · quasi secular clieio do ni 11i.-; t1'0 chi f1 i e:11ln, ter n-se tr .1 zi lo aqui f'r 13- · 
maior resp·füo e ve11eração p::i r ess ·s que o qn 3ntemen t0 a C<>l11[Hr;1çio eh Uniã.o n t SJ' 
derrn1 'úa.m do que de derlicaçãó e riG a mor vH t de. re luçiio c0rn o; es ta los n, tl'n o r~<.t 
por essi>s que á sornl.:ra cl: lle tinham vivido. nis:n o vi vo, a •1 •11 org. tni ~mo S<l[Drior e as · 
(Apo'iadoo; muito be;1í.) p1rte3 11ue o corn p.oem. 

_Di:-;se S. Ex ·qne a mo1iarchia 1101 nodh chr Nãn s•ii, se 11!10r.JJ, si 03 'l ue pro ;uram es-;-1 
to'las ns r,.formas e eu di •cordo de S. Ex : , já a,pp .. oxi mição n o .domínio d:L biologia nc
por'q\1e isso se oppõe a inrlole do sy~ tAma, já ceihm e:n todas a> co:1S3 Jll >ncias a ·loutrins 
porque, ~i homens bem i itencionaclos como !Jio-soci d . R ' 1.lrncir1b g r11n-l•13 .dop3·11leneLla,s 
S: F,x. cooperavãm para isso, o .. tros ou t1u 1si exi3te111 entre 03 f<tctos ela vi rLt social e o rLt 
todos pelo instincto c.le cons3rvaç:lo luct:wn,m vicl 1. inrllvidnal; grandes p:rnto3 rle conL1cto 

· e illufonri. entre o·orga,oismo socin.l e o crg.rni ,:;:110 in-
Em 11ue pese ·no illustre representinlti ele dh;idual. 

S. Paulo, o Sr. l\fartinho Pra·io, a Rep11blic.1 N'esse gi>.i.nrle ag.rregulo qt.D 53 clnnn a 
dfvh vir como veiu, e o m0ii'Ol' serviç1 rio ex- soei idade, 11 '0.>se o;· ~·:1n ism 1 vivo, o in li vi•luo 
ercito foi contribuir para füzPl-a sem de rr 1- é uma mol ecul a operos;t, agin:io e act11 tn lo e 
ninmrmt.o el e s:ingu \ SP- m pertnrba<;·ã'l d1 Ol'- rec •b3udo sob1·e s i pela co 1p irnçi o e p ih . so
rlrnn, sem violaQii.O de direitos, Sr>m san gne li l:irie·LLde todo3 03 b3neílcio; r11.1 G lhe V·"e:n 
b azileiro çlermma.do. ( M~iito bem; muito do trab111l10 de tnd is ;1s 01.it1·11s; Lt co:no aq 1.1 i 
bem.) tudo se agita. tud o coll verge. 

· A_monarchi t ruiu pol' terra., rn iu, si le1íciosa. A natureza mor.li e in ~e llectinl como n. 
e po:lre, e si os homens politicos fo r.t ú1 os 1mtnl'eza p!1ysi ;a, do homem est ão sub1nl t i

:· .: r~sporisavei s pelos seus erro3, 1~ão SJi o das a leis fit t1 e3 ela cb n nvolvi1113 n to_ rJ .s nl . 
1:,\ ntJ e . m;iis admirar si a p tciGne' a do v.i llio e t't) rlo se111 pi'e 0 ])t' 1 o· r ~sso ci 1 " " t't · -

\ 

'l ; , . '" V i S'.l<IS ! Ll !Çll.O 
.. ven~ranclo !'ei, cuj-1s provas de honesticLvle e s riccGs5iv t Clas vo nt::\'le' atti:ui-;t'.1.3 ás ego!t is, + pqbreza respeito, deix:amlo-se sempre illu- da li1Jer.L1de ·i:1di vid1rnl á autori<.Lllh. A so-

1b 01dir, Si a covirC!ia des se:; que o cerc:w ,tm e ciecl;d e lrn11un1 é s·3m'dnvi clit um org.:i.11 i3mo; 
.3/que o ab:tnelonar,im na ho~a d;t e:tpiaçi1o de ella é· 11111 conju:1ct '.) cl.J Fot'ç ts e f .rn \:õJs e, 

,_ seus ,proprios erros . (Bravos; a1niai?S . ) _ co:110 03 or,;.1ni >m J.3 a3 socieLtde3 nas.:0 111. 
· Não! A Republict de via vit• .co:no V3iu decl in :t:n e nnrre:n . . 

calma., sile:1cios1, da mJio qu3 as t ro;:ns !J )l'- · E', poi;, na, tunl a com;nmç'io eh Uni fo e 
córraram as r1.us em trinmpho e a:; ct·e1 t ~ i- elo> 03ta,·fo3 a u:n Ol' Q\t :1i; :n') e snts p'.lr te3; 
nhas continuavam a b1•in c.u· nos collo3 de ~ 
suàs mãis. (Apoia '1. os,· muito bem. ) apfü:l.S nã·J tem havido i· e t'.J ~da n1s illaç5.:s 

qu$ se teern tir'ado cl'e.sn approxirnaçi'ío. 
.O Sti. . )oÃo. DE S1ou n:1 R.A - Apoia(lissimo . _ N .:·s or,:;"tni.; :110 3 s · i :) e:-io ~e3 co m 1 n'ai ueJie3 

ab:indon-aran °0.· · · .1nais simples em rehçi'í.:) a esteuct 1.ir.i e iL 
'-'' . O -~ R. Sl):RZICDELLO o.... 81'. presiJrnte, o 2° f - ~ l 1 t l. -

t l i é 
nn cg::t.J , na1 n, seJ u rds, e :n t'<L 1s:tça ); o 

po:.i o co1n-o q.ua pret13nr o occupar-m3 o que que se obseev.1. é que á pro poq 'ío q.ue 0 orga-
. - diz respeito á discrimim.çiio de rend 1s. Co:ne- ni s:110 se co:nplica,, e.uh um L LlG sua,s p.1 rtes 

çarei pedindo 1.lesculp1 á íllu.>tl'acb ln nClda arl'l uil'e p:q) }i . m1is e.; p3 .3ial, m.t is tle t eri~li
rio-grarnlense por t r de referir- me espe:!ial- narJõ em r ela,ç-ã1 á~ outr:\s; 0 que s-3 not:i. n·'ío 
mente a S. Exs., queteem com cll lor, com rüra é u:n ·1 con ~e itt'<l. ~i '.l , é a,nte~ u1ni intim t sol i
energia, e grande h::i.b' lirhtd ;, é preci3o confe.>- rhwied.vle e u:1n ver ladeira a,a tonDnia, 11 111 ~ 
sal-o,defendid D as e-n ;n .Hl.s que a p1'es3:itnr .1m. verd tdeir.:i. divi; fiJ tio tr.tb t lln to1•Ja·l 1. ])rO · 
~,])esde o Sr. D,' . . lulio ri() Cas tilho, S3 . EEx. veitosa p3la coo p3r::tçi\:J - T n pwa toiJs 
todos 'nstent1ram e afl'irnn1·am que a fd cls- to.los p:i.ra ca·i.t. u 11. 
r 1ção era a discriminação de rand 1s, quG 11. · 1 , Par;l. r1ue, 110 1 ~ , ll ' te QTctn · 1l or.z:rn i ;m,) 'l :n Iedéi'ilÇii.o era a dil':rim 'm çfo de impos tos ! ~ · -
S ct · i S .,., 1. · . chamamo > fe .ler.tç[o - Un\1Io Fti .lBrntivn. -

31TI nv'1ta, r. preSf·.,ente . qu 3 a l tScrimina, - se mw t.o, nha, b.tSLL qne os e3 ta,· lo3 t 9nha:n 
çlo de _rencla3 tem g rand ) im /ort.ancüt p1rct a autonorni:t e que e3 t,t S'.l exerç t den tro eh 
conser-vação d1 viü ::i.ut onc>rna d03 estados, . gr;tncb lei eh CJtlY'ergeaci.t, d L solidarie-
1wi.s jàmais.se enr.o ntrarit. em publicista:tlg11111 clade . . 
tal 'a,ffirmw<to e o proprio Si'. Dr. Assis Brazil, Nã. '.l h a. SllJDri iri ech\JJ} dos esta los sobre a, 
em $.u.a ·qbrv: a Republica F<Jderativa, nfo nos União,cJmo d'e3 t:t sobi'e·a1ue!le.;;: o L harmo
ensiilou semelhnnte cous'l.. 

Acho amesnuinhado 0 P"ÍnCi[)io fe lera,tivo, ni.t, ela soli.ln.ri erlade entrn os in tens;e:; rl o3 
ci est idos e a Ullião result;irit. a, eobbili.J:t·le . ncho que se o torna, ·mchitico , faz-en;lo-o de- " 1 -re.nder de uma questii.o d i m:ds dinlrniro on ls3o ·nã.-J qu er ct1 zer q ·~e tD. o.:: os e> t11 IM 

. de vam ter recurso3 ignaeJ, ,e .o nosso m,1l 
•MI .ia me1103 dinheiro. (Apoiaclos, mullo bem.) estil. aqni em querer es 'abelecor unifimnH ·de 

o SR. CAMPOS ·SALLES - Apoi ido. em tnfo,riuando a m'3 ll VBl' n'est n. desig-1nlehle 
O SR. SERZEDJCLLo-A meu ver, o prinr.ipio está jnstamente a harmonia . ( Apl'ia,los .) 

federativn é m11ib m ois amplo; ell e Q"irrt es- A qnes tão pr;ü ic ~t 03t:i. poi ; em srther conn 
pecialmente em torno rln, in Iep(rn lencia,, ria se p:1cliwà rnn.ntet' o e·1 11ilib1·io de m'l ln n-1 A, 

autonomia cio:; porlC:J res ·hc·1e> ;· elle rl epen ·le poclenrln n, união ter largo>" rn ~ i os rl e n.tti'l ndee 
i mais tk;<a. qn est:l·i r!e 1mgi ;; tP:1t11ra oo q·ie as multipl :i.s e ;·entnnlichrles eh virln. d0 rnn a 

dess'l. qn"stãn d· rendas (a,ini•ul.o.• e nr1o apn- nn çã'l , p1ss·1m os Có bVln:: exerc 1r ns s•1·1s 
indos) JJll" nfio atfar:n " su • es.;;ancia . O. meu fr1n ,~çõe3 co m o"·rl e·n e 111or.1.!i•h .. le n niio vi v.~r 
illustre ami ~o sen:trfor Ramiro B 1rcellns 110 P<Jgrm : n rlo defic it n elo c tlote. ( -l p0 iad n.•, 
cheg-011. a a.ffirma,r :i.q11i, ne:)se :is;;um pto, qu e m uitn bem. ) fh Px:igero nos l]Ue t >l'io q11 erem 
não rlevinmos olh;i.r p~.l'a a Suiss:i. e par:l. os pa N a uniã.o como no3 qn~, pnrtirhrios rio 

. Est!;ldos Uni elos, mas rJsol vermos nós as UO$SJ.s . J effer,:;on, tudo q nere:n par,t os eota,dos. Os 
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pri m •ieJ3 nps co udnziriam ao regimen pas 
sa.ri o: O c~ : 1 t eo. O g·rn.ncle p1l'10, tu:lo au·lOl'
VG ndcJ. O,:; seguwlo.l e31UJce·n-s "J l]Ue o·; 
ext remo.i elo ftl cle;·a!is:no toca,m o sepa,ra ti smo ; · 
não veem qne viemos de um n. con cen traçío 
abso luta e que é precbo sci t1'lit' tofa uma 
se1·ie de li gn çõss , é preci;;õ destrnit' qun.si t11do, 
e si a des truiç:'ío é f:tc il a sub.iU u!ç1o con
strui'ndo é dilficil pwq r.w é pt·eci" ' coJt'tleoar 
e uma cool'denaç1o d::Js tas não se fo z de um 
jacto. 

F\ l ra os r .:i.rli :alistas eú lem'.wo q113 s 1mos 
um p:i.i ;r, LJ uihl'io em muit·.Js p >a too , eo tá. ahi 
Lt n:1i cb.Lde clB l\tça, a, uni ri;11lfl ele cnst1rnes, a, 
uui la,cie elo Ol'ig •m, a nniclcvlc de lfo ~·u tge m 
co mo nen lnm. ~ ntra nó.> o q1.n 'j qs ti th1 lt 
f'J .le r,icfo é a ex te;B:i.o elo te e ri tor io, e mais do 
que i;sJ é '1!13 pt' 1j 9~ ta lo·;· wi'we o meri lhno a 
geogP.qlhia 11 >3 deu cl inns diíl\J l'antes: aqui a, __ 
m'.l11tct1.1h .1 a li a pln.nicie; i1'1 1.Ü o rio c:i.u lalo >o 
lá a im:n 1n; icl irle d J3 c:i.mpns. 11.qni a ptlm9il'J. . 
lú. '' íl .>1'e3ta, do~ pinlrn it' J3. (.lfttito bem..) 

Vejann <i [) H\ 3 n Sl' prJ;iJ,nt 3 o q 11 h :i. 
sob:·a cl iscrirni 11:.içi.1 1lc re:rl is . H:t 2 syste 1111s ; 
o do lfroj icto CO!i>tit u3h mi '1 n rl.i. a wiiib 
exc lnscva:n ·n te os i:11;iJs tos dei <Lr t. 61, ao 3 e.;
b lus :J3 ·lo ;u·t. V1 11 c:1m:1l:div.t:n 1:1tJ o~ nii.'.l 
a 1n i;l o e a i ; e3~ :tilo; oi 1l .i ar t. 1 ·~. -

O _sy -;te.11 1. r [o- q- :·a:1l 1n n ti\ · ;1 uni:i:'J o> elo 
a1·t. 6° e to lo1 01 ·nli> :.L'.J l rHtdos e pw.L 
pn v.i r 03 r JC lf'SB •11 n Ji,i ) wn e 1 n ·le e Ll r:t. 
mi t trle publi ca o i d i ln m·n ; ie .1 ·~LL d i.i i:n
po; to> do art. 0° o dl!·eito a,1 g 1ve rnJ rh 
n:1i ã.·i ele t LX'\.t' pJr m L 1eJt3 1n:1t0 a r Jn La dn 
est1dos . 

8 1'. pr.;si le nt·i, q-ie o sn t·rnn ri1-~r 111 .. 
dons:J o mais sim pie ; 11ue o do nrojeclo do go 
vcr;10 ni11 ponho duvich e 11 atl1r nnr: qu 1 S3 
approxim'l. rn ii; do irle-il f2 ler.1.li st t ou <1nta·s 
qr1e é f!Ut.:;i ri.dic.Ll t :unbcm o a rH1•mo . S3.F.: i ~ x . 
p:t.r:i oernm lo3·icos rl ive l'i:un pro var: l º· l]t\'3 
o syst •mit el o pl'oj ict'l nio pe ·mi Ufl a fGdern
ç.lo; 2°, q1u a, ffl .ler 1çti:o sr'J é pos-i v·e1 com o· 
sy$tem;i, rin e SS í<:Exs . apres '11t im; 1°.r1ue o 
sy>te! n 1. eh SS . EEB . t'.Bo lve a q·1estito rio 
prr:is nte e rle fLtturo. Ot.hi >l. nre fer.rnci ·t . M1R . 

-nfo . s :;. EExs a pe1111s nprns1mbtram rlo11; ar
g umentos : 1°, o nos.>o sy ;tGm>\ é nn ;s f.3• lu1'.l
li sLt, ó nnis sirnple;,esh nHi s de 1LP.JQ 1'1lo cJm 
oi !e.ti fide ra li vo , l o .~·o r\1 ive so r pret':J1·i lo. 

S·311hores,e -te n.rg 11111 e1lto n'i.o pro~e lG: m:i.is · 
fe ·lera lb ta é m IÍ3 simples do qn e o sy~te :n:t 
l' i0-gra n•lens3 ri o l]l1' dá nm e:; t:i•los o llireito 
rl e tn.x 1r e n.r1·eca, lar t111lo chrn lo U'.111. q:1a,r ta, 
p.ll't ::i a, Uni io, de nc~odJ co:11 :is su1.s cl93 pe
Z'1.8 , e :)S . E -~xs. n,p1\3 ·:n'.1l1[1, 11- )Q e n ci J~lar. J..Ll 
q'1::i este syste:1n, pr.rnlu rle inJ1:1 Vdni n te3 , é 
·Lnpr.1 ti cavel, o rpu pr .iva rp.tc nJm s13 :11 :)i'J a, 
sn l11 oi\,o ·m'tÍ.l d .> ac~o rJo co:11 o idul f.3J3m
li st11, é ;L qne con vérn. 

A s:3·1.1u cLt l'<l7, 'i.O 'lp!'e;ent:v:la, ]l'.l'.' S3. EExs. 
é q-n o ; im ~n ; to ·; cn:1rnhüi1ro3 :l o ar t. 12 133.11 
gm1Yle i11 co·1ve J ie11tJ . 

;\ p ;nt'.JC) nnn iTLl; tfrt 11'VL, C)11) (1 ' [1, 
des ·.in vo\ver-3() , o E;td0 p!í3 1n ll:t :is sn :ts 
e ;per 1.n )'lS, l./ t. ve .n êl. Uni,í :1, b x t-11, m it~- .t 
e nni ·111 ila. a iurl11 st ria. . 

S·rnho:.·es, ni n lt Dit l pro·JeJa G'Üe ar :.!Jl
ll1 8tlto, PD<'-]11 3 03 i npJ .; l'l3 ser•;\,) esLtb ·~ l ·cj.lo; 
p3lo Cong1:as;o, e ahi 03 r .:i pre33 itvllé;· rl3 
ca•b co ta.do rariío 0:1vir ;t. su 1. pih vr.1, 0 dirii:i , 
qua, nrlo S'J t r;i tw do qualqn Jr i:1.d a>trit, a té 
q11 r, po:1to olln. 1n clerá sn pport :tr 1mp:>str1s, e 
si a 3. l':tzõ3-; fc11' ,J :n poJ l:H'.),,;as, o· gover no th , 
un ·ão, IJU } vive Ll.t vitLi rJo3 e3ta.do3, ln de 
ter o b'.>m S903 'l Lle attenrlo t'. 

l\ l<ts, r1cc resc3 ri ue, dev'do nos es"orç 13 1lo 
illu .tr.11! 0 o·,· . L'1u1'.) S)dt·c, re prGs~ 1it :rnte 
tl ·1 P.1rii , pert'l nce:n jà no> est:ulos os i:np 13-
tos ele inJ ns tria s '~ p1·011ssões. e cc1he, . dos
app1rec3 o a:'g ;1:11 }:1[0. ( A;Joia ·l9;; muito 
bem ! ) 

Po r ontro l:t1b , contn o sys lenrn. de S. Ex. 
h L unu s~r·i e Lle i1. I',(iu:11 011 tos con tr.u·io3 : 

1. 0 E;s.i sy.; te rn ri. c3rceitt 03 re.:nrsos ria 
Uni ;\ o, qnél L; n. p:1 trLt r.omnm m ; q·1fl tem 
to lns 1sg i'1 11 .J os ro;por,snhilida los c.1ll e ·:ti vas, 
rlesd l a dof,Jr. L n 1clo;u l até a nn:1u tenç5.o 
do no;30 .credito ; 

2:0 H. ~r ln z a União qn1si qne excl us 'va
nn ntB n.os i111p ~1 > to3 de inp::>r t11çtt 1, em uma · 
époJfL e;n que os CO!l1)H'omis30,; cresceram; 
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3.° Colloca o cl'edi to eh U11i:10. na dnpe:1- e nos dizia q~rn viví.lm os outro8 [íGl:i. co · pa
clecr;i;\ elos Pst11 (\11s, o qne rl ifficnltar:l tocL:s as 1',1ç:i.o. (ripoiarlos,_ aparte.< e n ·io apJiados.) 
nossas ope r:: çõ~s extern 1~; Pc11nambuco 1.bvct em 83 :1 8-1 um gPande 

.4. 0 Em c•:so de recus:1 por parte rlos ~~ta- salclü, e si c!a,h i parn. c:1 decrc:scou n. po:ito tle 
tlos on 1.lo alguns, 1ere!nos o conili~ to , o e;,se em 80 ::qwesent 1r um deficit, C,•i i'"º tlevido 
conflícto pó:!e ü.1 r=sr, porrp.1e, em muitos cs .. ao ~ovcrno 1?eral, "Jue tn <Jo llic ti rava sem 
lados é incdmis:;ivcl a taxn rnbl\J a Strn renda cui :fár dos meios· de desenvolver novas ill 
jit mesr1uin ha e i11snmcicnlissima pc11''1 os S8U3 _clu3t ri as . (Apoia'los .) Com estast.!n8S !11 )di tLts, 
r cc ;J rsos ; se;nrndo um calcnlo que vi nas 111'i.a3 de ms 11 

5. 0 Não resol ve n ques tão de prc3e1Jt':>, nntes col le.2a o ill;_1stre representante> pelo P<tra., 
a complic:t, porq ue diante do d eficit que temos tmjor B lOtm, os o.stado:; terão co:1cli:õa:; .de 
n. União c0mcçn rú taxando a ren:h do> cs- vida. Fóm dahi t eremos :t anar.::ltia, to1'emo3 
tados . ;1,. cl esorrlem , toremos a Constituiç.'i.o violada, 

Prefiro, pois, o s;ii;: tema do pr0jecto ela p:.i rquc Pernambuco, onde a enel'gÚ. do sens 
fm>s! itnir;ilo nj:l'c3entaclo pelo Gnverno Pro- filhos só é comparavei à re3bten ch desse 
visaria, mns nfio mG i 11 udo,el lo não ·r2sol ve H bello arrcclfci lul:itu :do n ve11c31' a3 colSt'as 
qn rstii.o pwa a Yi Lla drs esiado:; n r. ~t e-3 pri- elo ocen.110, Pcrnrunbuco lla de ter o p:ltt' io· 
rnciros annos - os impo~tos concediclr.s nos ti snn. ele arrornb;1r cs;a Constit11iç1fo, qu.i 
e~ t ct· !os rpusi narl>t Ll .:o,. o cio trnnsll) issão de t. ucl o lhe tira e n:1·Ja llrn dit. O m'Jsnn r:rá a. 
prnpr:erlar:lc é insign ifrcJ 11tc porqne ha, meio B1.hia, rpe nffo dc3menlit'à s:i::ts tr.1dicçõ3s 
de· illn lil--o, ar~·znr das verific,1ções qu e re glot•iosas. AI 1go1s, C<?a rit, e 1163 tct'.l tn13 to:Jo 
poderão eslabclecei' nas pal'tillta,; nos nlu- o norte vioLrndo º'º t Co113tituiç01.o. (rtpJicdos , 
Q·ucis etc. e apartes.) 
' O irnp ~sto territ orial niio noileriL mo ce lo Reílicttun, pni ·:, 03 dignos reprosmt•11ites 
s ~r ostnb,,lecido no norte e terá por h:tse o d0 S. P,rn]o, Miaas e Rio Grancle d,) Sul e 
cnpilnl isto e o vnlorvennl d;\S tenns e lia rlr não es111eç:im-s'l de qn0 o s·1crificio 1pe 
dar, po1' conseguinte, muito menos do qn 'l fa u• m é um acto ele justiço par;i, com os scu3 
suppõe-se . irmãos elo norte e por i_;so n11pello par;• o 

Ficn nprnas o·ile industr.ins e profissões que patriotismo de Ss . Exs . 
dará alguml1. CDUS1. Séi, Sr. ]JrPSirlente, que este irnp:is lo de 

Fór11 fl'; ,lJi não yejo riue noYos impo~to;; se impor·tr:çiío, como to:·lo o i111posto ó ~r.111pre 
pnçlerão estabel ecer cm Pern~irnbnco, B·1hin, ve:rntoi·h; mns a vrrf\a11G é qu e de todos os 
Pnrnná i>1c, porq ue ilov8·s industrias nií.o S" impn$tns, ci:i,no he:11 diz o Dnr111e .ele B1'og-li 1~. 
criam rln, nonte pnm o diu .. _ é o rna's crp1ita.l.iv9; e si ca.lw dir'Pctamenti:i 

E no 0·1tnnt0 Pe1'1inrnb11co conror1'.1 11nr,1 n snln·A 'O pc;ivo - é e~~e notavr.l pu'"licista r1 11 r-; m 
l 'n'''ic' f' Olll ma is de 12 mil contos e íit!nrá sem nos rliz :'inda, :- não hn, nn.rb m>i.i . .:: -viio <.lo rprn 
rnrio:; rl e vi.la, e o me<1110 a ' onte ·erà ao es ln- inrlag-nr snh1•e 11118 cln;:se ele cirfndfios cn.hll ta l 
do cio Pnrnná c11jo solo uherrimo, e c11jo Oll q11 nl imposto. porqtn, em ullirrin. n.1rn lys>, 
clima acl Qi'n.vo l, cliio·lhe proporção p3ra ser ellc Cil·ll G sempre sobre o povo que é o consu-
um do~ princirae;; estail ·S do snl, e q:113 mi rlor . (Apoiados a apirte.i) · . · 
npaznr disso terá du~entos conto.:: rlc ree2it.n íle pass·1gem, Sr. p;'03 ide11to, preci>o rP fe
p:i ra uma despeza rle mnis d ! 900 e is.;o qu: n- ri1·-m e a dons ponto.1 qne re pnto rle nlb im 
ôo o mat ' e niio snporta nrni3 irnpo~tos, ct in- portnnr,ia e qne nn, minha. opinião for~m rom 
c~ns'rin, do pinho fl\)311'.l.S começa e a pa.~tol'il gr;rnd8 sar1edorin, rern!vi·los por este Con 
precisa de protocção. gr.:sso. nefirn-me no voto, no direito rio vr•to 

O Sn. Z,ur.-1.-Si V. Ex. qnor snber o. eslarlo ás mulhe:'e3 e á aholiç?í.o da pen 1 rle morto. 
dn. Dn!tio, y:e rgunle no Sr. Ruü0 ele Villa V!- Não nego , Sr presidén te, o lireito rle voto, 
Ç03:l.. ás-mulheres, ]101_' ll 'H'\ q1rn.'tiin rle f ]ta rle 

O Sr. SBR7.EfJELL~-o rin e o lJ om senso no3 cnpacirl(l(le intel lectn ,l ou porqno ~nnponh 1 

aconwl11a é -procnrilr nnu sol1:çilo qne sem 1 que nfo po;snm ler ell;ts n n.pli.-J iio pn.ra ex i>r
clesfalcne n> rPnclas <L'L J;nifí.o p0rma 11 entP- ci· l--o . Não m; p1'r>occnr.1 ossi ri.u ·~s'ão rh di. 

- mente sem mni lo princ•pnlmcnlo cer.0 e·ir-1he . rei lo, come es;1. ontrn de e.:-tnrPm.ell :•ss1íjoi t:1s 
o campn do sirns nttri lin ir,õrs , possamo.; '1 ;11 · ~s mr.sma' \,,L crim\naes 1111e nó.:; . _p !l'it mim 
os meios rlc rnnntorr>m o.> e;; tnrl os eqn ilih!'ados :i. qn 's!ão ó rlll co1Eervnção da f·millri,, e p ~ r 
os sens orçn.me11los rle mo:lo rine rlPsnssoml.rn- cnnsegnintn tla. so::h lnd::i ; para mim a qu93tão 
d?!< rossnm entr,1r na. 111c tn. pela. vi1 ln e c.orri - é de est:thilidti.c]e social. .Ja S3 disse nrp1i q11e 
g11'em-s8. dos err_os,e al1n sos que ltet'chnnm ela r, soci:daclo é nm . organ ismo, 0 u:n organismo 
nwnarclua. ( .tpo.cVi o.>.) sn p .~ r1or ca.ractBr1s vlo pol' füte fa«to ·que t :i nto 

Pnr;i an:xilin.r a _orgnni:;a.ç:io finnncein do::; mRis perfei to é elle quanto ma is espec;al:sa.-
estndos re;olv1 pois rnst~ be lc r.e l' a emenrl a do cfos são as funcçõ:i3 . , 
Sr. ~·1rni1·[t '?br~ a divi_dil dos es tarJ.os e como Nos orgnnismo3 supsriores, quer dt\ vida 
merl1ch trans1tor·1;1 o imposto ncld 1c1o:rnl de aniq11 l, quer dii. Yi la veo-etal os ilº' º'l'O".irlo3 
15 °/, snbrc a importa~ão. de cellulas~ constitnind3 or~ão3 ~"i~ desti-

. ~ll S8i rnn l1ores que algnn.s es tndr•S não tem r.!:ldos_ a c~rtns f1rnc~ões especi tica3 e sem 
cI1:JLJa mas ó este um dos 11101os ele e·;tabelece1' de2organisar tu.lo, sem p:'oduzit' graves lllsões 
ct igualdade . ~ profnndns pertul'ktções não poélem ser rles
~ ~ ~R . LA URO l\ll'LT.ER-Prnlicnrnlo u111a vhülos ele sua miss:\o. Orn, no ol'ganismo so
lll ,Jmt12a. cictl , ao passo que o homem con.;agl'a-se e ele 

O SR. S1o:nrn0Er.Lo - En'li';rndo todos os dia pi1ra dia pelo exerciciJ e hcritnp apal'fei
cstados no novo re~·imen desembaraçados e ç:in.-so, a activi chde ex ter na; ao pas30 qn e el le 
sem compromissos ~·ulqniriil os 110 ro"'imen pelo trabalho ó o';rígrúio ~t prover a familia 
rassadu rela incnr!a cfo3 governos - g.ernes de todos OS meio.; matei i 1es p:i.ra qua lll 1.ran
e locaes . (Apor'adús.) ~ quilli<lade el lci. possa cumprir a sua missfo, a 

_senhores, é preciso que. eu repita nqui qne mull:er pela delic°:dezn. dos atrectos, pe lp. su
nuo estou advogando 03 111tere3!"cs elo estw!o l·l rrn1clarJ e dos senttmento3, wla super1or1dado 
do Pnrá. niio EITo con s '. cl ernçfü~ de intererno ilo amor é .destimtda a ser o anjo tutelar tla 
loeal que me levam [t ncceit.11· estas .emendas. f11rnili:i.., a ecluca:lcm do cor,1çiio, a insp;n-

0 e6tatlo do Parit on ílque com:i"'1rndo 0 dom do aperfeiçoamento humano e o apoio 
sys tf' ma cio projecto, 011 fique o ri~-ºT::tn - morn.l mais sofülo elo proprio homem. (Apoia
deuse, ou passem medidas rio caracter trau- dos; nrnito bem.) Jogal -a no meio das paixões 
sit0rio 011 não; o e3tado do Pn.rá tem ampl:1s p:'l lit icns , nt iral-a :Is !netas da industria, é 
colllPções ele virla e de ln1·gos annos q:1e clit ti!'~r-lh e essa srrntidade que é a sua força, essa 
sempre mu: to mnis clc. qne recebo. cleltrncleza que é a sua grr çn., es:>e r eca to qu-:i 

E' exncto ~ue tem unu divido., mns já cm é o ~~u segre~ o ; é destruir, é de:rnrganisar u 
1883 -a 1884 dava um sn lclo quepot' si bastava fannlrn. (Apoiarias; m 11:10 bem .)' 
rm'a, pagar cs cl1 ficit.< de Sergipe, rlo l' iau h:v , O scgnndo pon.to ó relativo a p311a de morte 
da Parahyl10, do Milranhfío, do l\io G1·ande sustce tada, fü)Ut co:n gr.1nde tn len to, di2-
1lo Norte, do Paron:i e . de J\fatto Grcsso. cu!id;i c0:11 rctra e snperior- proílciencia j)elo 
( Avoiados calorosos dos rtJJl'esenlanles na- meu qmigo Dr . D:11·bcs'1. Limo.. l\Ias, per
roenses; apm·les.) ' mil ta S. Ex. cine eu faça ligei ro3 re -

D» mo>lo que S. E.\ . , o ex -ministro da fa - paros. 
zrnd 1, tinlrn. rn.úio quondn ern.89 nos -apre- S. EL qua é positivista srccorreu-se nesta. 
senbra com rnhlos npenas o Pttm o S. Paulo,. que, tfo d i doutrina evo~uci 0-nista - do trnn-

sformis1no ·-mas - precisamente do Darwi
-nismo. 

·o St-t. BARBOSA. Lnu ...:... Perdoe-mé, nã'J 
mé apoiei nessas l.Jases . '. 

o SR. SBRZEDELLO :- Sl' . presidente, p~
receu-me qne S. Ex. ln via sustentado a pena 
de morto como uma cqnscqLiencia cl::i-s dou- ' 
trinas de Lornbroso, Ga1·ofalo e outrys qne 
Í: !zem a sua exposição como uma conseqoon
c'a ou unu appJic,1çilo tles3as do.utrill'l.S. -

Senhores, dive rsos philo3ophos e homens 
de scisncias se teem occupado da anthropblogia · 
criminal nf'ío só na !tal ia como ua Allemanha " 
o na Fcanç:i . Diversas escolas se tem craado, 
allirm111do umas a existencia cio typo cri
minoso, ontl'as negando-o. 

!h um gru129 num8roso a que perten Jem 
Lombro30, Garofalo, Marro, de Corre, Le B:m 
e otl'.ros riue expl'icam à typo criminoso 
pel-0 atavismo oxclusivamento , ou polo ata 
vismo e p3la mólesfo1, pela co2xistencia desses 
dous factorns . - -
· Toclo3 este3 autores veem no typo cri
minoso u:n a.l11ixamento cio typo humano 
ao best'.al . G:1rof ilo difi1rn:o depois de es
tmlar os caracteres morphioo3. o pllysiolog-ic ~s 
L1m mon~trn na ' Ol"lem psych:c;i. com ca.ra
cte,i'3S da animalid:1cle inrerior. 

Sergi p.cl't id:trio desta d'.lutrio'\ · diz que 
el!i:t assoo t L so!Jra a c::inc3pção Darwinista 
que ó hoje ViJt'dade q111 não se discute. 
~st a me ~arecet1 lt esco la de meu illustr~ 
amigo. . · . 

· O SR. B.1.1 B)SA LIMA - Não me apo'ei 
n3sta s bas.;s. -

O SR. ·:SERZEDELLo- Si nilo se apoiou 
nestas lnses terit. de. ncceitar n. e3êol.1. p:itho
l"gica - a escoLL de More i que npr-escnta o 
typo cl'iminoso como um degenerado qu -:i de.
g1·nd >L a •'Sp eci·; - 111 .1s S. Ex. nfio pó"le 
ar'.ce ita l-a porqne M ,re[ admitte o dege·1eraclo 
como u·n cles ,·io ele um typo prirniti-vo -d·J 
·por[AiÇÜ. ) o rp1a é 11ma. co11'cepçã:o . theolàn-ica 
e h»je orn rles t"c ir.lo c,1rn a sciench ! n 

Os SRs. BAítBOsA LrnA E ZuiA ·dáo n1)1rtes. 
o SR. SERZGDRLLO -~1as V. Ex. nrn per

donrá tr ·Z·'r as cli[erentes escolas fI.ue tratam 
do as .umpto, p:irqne V. EL o fez t·1rnb:;m, 
consirl~raudo a c~col;i, scientiílrn e a AS"ola 
tll8ologicét, nm:1 q'Je affi.rm:wa. a existencia do 
typo criminoso, nutm qn J negava.. e ne3sa 
occ:;.i,siffv o llO.>SO colle'5'a D1'. vL•> m'o Mu ller 
deú nm.ap:trte, dizeurlo que com\Ja.tia a pe1m 
rle morte fooJa'.lo em e3cola que não era theo 
logic:i. . 

l:fa fina.lniente umn tercei "aescola que nea-a 
a e:dstencia do t.1;po criminoso. E' assim q~l.3 
L1cassagne nos diz que a~ sociedades toem cs 
criminosos quo merecem, que Tarcle nega 
todo3 esses caracteres morphicos e physiolo- "' 
gi2os ~ acc3itli. o ct'iminoso como um prod ncto ., 
i1o meio. - . 

o SR. ZAM.1. -Es~a é a V81'1.L1de:m . 
O. Sr" . SBRZlWELLo- j\Jas a verdale é que 

este3 est111lo.s ·de cra.neol'ogia e cra11~ometriJ, 
sã.o aindtt cJmplelrtmente ruJimentares 
(Apoiados)_; O meu il lust re amigo sabe que 
esta. qne3tao de capa()1dauo cranea-ua como do 
volnm e e peso do Cllrebt'o dependem da r.:iça, 
do sexo, da. id:J,de, da estatura, elo pese> do -
corpo, da educação, finalmente de mni
to3 factore5 de difficil apreciação, porque as 
proprias mc:!i las do volume elo cril.neo di
.rectas e i11c\irJctas , são preliminare~, de 
m?do que ~stas e3t~tisticlls. são i:incla imper
feitas e nao uutonfüm a rnclucçao positiva. 
(cipo iaclos ; muito bem) . Nesfas condições a 
qu~ fic,1, r ed uziJ? o apoio claqtnlles que sns
teutam a necr:s '>lllade ela pa1m de morte como 
rn ~io justamente . ele eliminar da sociedade 
e~se3 degenerctdos ? . _w 

O SR. ZAMA- O maior defeito . da ,p211'.1 é-
ser inutil. . · 

O SR . BARBOSA LmA-0 facto é este : fv. 
tnlmente existem assassinos, portanto,convém 
que estes degenerados da raça humana, da 
Sôcieda.cle sejam suppl'imidos. (Apoiados) . 

O Sa .. SERZEDELLo - Fatalmente existem 
hoje morphelicos thysicos qu9 são degeJe
!'ctélos da r ,1ça ltunmna, logo elevem ser t.im-
be:n supprimidos ! -

UMA voz- Mrts estes nua fazem mal .a so
chda-cle, á egpecie . 

VOZES -Oh! oh ! 
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tucm unn utopm sctentitlc:i,; n .o C_<1mp1 eh dacle foi semprn 11 m h porque 1mo se faz_ cio e~-:i.1 i.1: 0 1, , :nr-> estou co ·w
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nci .ÍO que :qLrillo 
. pcilitica cxperi1mnto.l, th pr.i.ti_ca~ esLw lon_ge bill1~t·~ uni-t ita_lo de Ct'e:litJ 1.k_sL qrn ah1" o j ct: . t 1 ?~1 r~-: 1l~lo,ó 'um eLTJ~ :Ji\o ó a rni:i 1, rn 1.s 
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. fomm cons1.gnaclos no Coag-resso ~le\V:l~lllg- das emis >õ3S. Nn. E-l ·Jos''ª a r e lJ esLllld8-,o 01 '11.º.·1 ~~ 3 .<",L'~ 
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·ipi;, ( liJJi•.dJs 1; no 
· ~116a, tiveran1 o protesl.o d.o Clule..: O q:1e o por to.lo te:Tit•lt'io e ~pe,5'.tl' ele pcirto d·; 70~ !1 :'.'.~;, .. 1 ·~ 1 '.' r1e 0 J::; J~ ., · · · · · 
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-fó~!ri~ ·em 9ne está redigi.la. a emenda, ~~.r- · pwa omissão f!\13 era f'eit:Ls,~.':-J LlcpJsitos om .cst\ c'.J m a 110 1· 0. j á co!d ut.' ' ª· . . 
·ci\1e. isso _pode lova.r alg:nn:, 8'overn~ [lt~,~11- co~1~::1 cJrre:ite, base foq·rlh~ll~1 .i e q_ue P.\º: 0 Srt. Si!L'tZED',LLO - Amda ha p;J tWJol cltas 
lm;:irne e c.ovarJ·3 a sug0,tac-nos a lu 1111lh.c- dus1nsempre 011trm1s l'G >cllta too pe~o, Jr,i lJ :;o; 0 nobvcl reiJce3cn tante de _l.hy,i.;;
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ções;_ de lrnnstnla. !e- d%s~ p_0vo. OJ l8b pwa Cll e lltõ o3, dizi.i rp l s. l~x. dev1i1 tel' tc1to a con
. ,íS~o é ttma qne-stão p1roa teata'.los. Qurnfo q1u se limit•rn 'l o:rns3:1.o a u:n:t so:n:na 111v,t· voi·~ão Llo no:Go meio circulaa te, e ah?.tva t~s 
umn. das p:trtes viola - to.fasas outl'as fk1111 rilvGl. . .. . . _ 8 :niss::> 2s do ultimo clecl'eto, cJmo a ruuu, ~1: 
dêsol!r.igadas. E' p:)l' 1',s'.l :rr.ue. ai)l'J~e'.1~0 a .. i'i_os P-:sbLlü3 ~;~1)0-; 03 lnncis e~~ ~mtS-lD:1, zeJdo_ que~· Ex. cleviii. tor csta'J81 3ctdo a Cll'-
SJD'Ulnte em':lnfa . que concilrn as o.prn103s: e,tao arn•lt .cJ\lO,J. los e.n u .n tlL .. ttJ 11n1" cul<tçao mern\lti.; i . _ 
Aü'torisar · o governo a de clame a [\tPrrn si vasto. . . . . , l\Lt> 3, .. lH'esil::i1lto, cl3p)'S 1.ltl rovol uçao, 

· nã.o tiv8r Jogci.r ou .bão puder p1·odnz;r sGus Ao> prhnit'D'l ~1llCJ3 pr_:v1leg1 li~; s::cJJ- quB:.l~ a. IÜpahlic"' t<ive dG e11!'1•.i11l;ti' os c,t, 
:etreilos o recur30 elo arbitrn:nento, e a. fazel' deu o 8n.:1co N1c1o:ial c~s 119), toa J? llq 11 '- pi ta 'ls e il. fm· tn 11a p·1b lic r_, co :ic0;1 tr .Jclos _em 
a pa~. dado o ultimo rnnco iHCt0a31l e:n l 'l'3D , .1faml) m:í.os TÜ nii.o tin lm·n co:1'hni;1111 Republica, 

!og,Lr ,t u11 t r,ig.1bme:Jt .tç_t0 r.t.'l J cbpBn :kt elo n o't1.1r. vam cy11 dcs ·,Jt'J :~o pat'.t e lia ptw ter o Sa. ZAMA - Está bo:n, isto concilia; .. 1 "I t- • . 
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· go3to deste esp'.l'ito conci..ia Ol'. Na carolina elo Sul b:tn003 1.lG _esta:.!?. E:11 elo :inti;;o re ,. imBn ap w lo3 Lle su:cs [JJ3i ÇO.!S 

·o Sa. SERZEDELW - PeÇo ainda, Sl'. pro- outl'o3 e ;tHhs <lo sul bJ OC?3 pr1vtle;s·1ados. po!it ;i:.1~, o ;J~ ~ nlf':wam os ln:1cJs r1bel'lo3 e o 
siden te,. que sej 1 snpprin:í:lo o artigo qne O$.. NôS est.1dos de lo s te Nova· 'l Ot'k e Pon~y 1 va- q 113 n'í.o er.1. pt»'lô i: teu te er .. t 1.li t'EdO l' ; qualll\o 

· iabeleceL1 a incompa.tib.il.idade pai:a os ft\ttles, nifl. bancos .enJ nu :11.:wo Ill11:1:tado . . ., llavü a con spir'.tçlo su1·.Lt Llo3 e-:iy1t<ce3 rnter
para _os · religiosos que teem voto cl9 ob~- · como conc;oquenc:a 11 crise Lb.1 8o3 e_ I8J9, nos eo:itr·a 0 mini ; ti·o Lh tiepublt•:a; '1Ll >.wdo o· 
lliencia .. ,(Apoiados; nwito bem.) E peç1 por- onle o cl'eJito. eetn\ib-se, a c11\~t1Ltç;a '1 dos no·; D Ct'a..l\to e.'d·;t'llO o;hv;-J, :ib lla d .J ; 11 ·1:-wdG, 

· que·eHe é inutiLna nossa. Con~tit~iição (azn_ia- bilhete3 Lles :eu clü 150 mtlhõe3 ~le clolLu'? a ,, In0'[tterl'.L iül nos 1· ~ co;1he c i : 1 ; <Ja u i.!o os 
tíos), revela apenas' uma restr1cç::io ao pnn- 60 milhõ3s, :13.0)J r;;ille:i ciJs, o; ,:1~3~Jncos lniYÍ~J nlb [i'.l liam co1itl:1u . 1~· n, 8:nilti\, '[!Bl:et: 

· cipio da liberdatle e3pirit~<tl sem vanbge:n desceram dd 492 a 28:i 8. perJer'.un -~ 0 ,)J) nn- ,
1 

c::mv,;rsií'l elo no;s) nn10 c11'n1l :10te, ·3 qae1 et 
a! 1~um'1 p01•qu9 pelo propl'10 voto que fazem, I hõec; ele clollaes. . . _ CD n s:.i •J 3 t'i ie no e3 l'•l!»{) h 1 n vw, e <pe' 
p;ilo .car,1cter dess1s instituiçõ'.is, _ell2s re?rnu., Ju lgou-se, e :1tão, qu'i a C)astrtu·ç '? dos ou tr»s 11 ~0 e 1:13cgui1-;1m em ópo~J. 1101'.1nl ! 
ciam 'O direito ele votar e ele sei' votn.rlol. b~iucos t'.~ emissão fo3~ 3 e'1t\1. ri~ l og1>!~?:-to f~-_- . Q !J _3,.6,. ;i, ci,',;alay_'.í.o nnbilic :1 '.~ 'Fl Ji' ,; r , . o q11e 
(A.poiados, 1iwito bem.) · . deril.l.: v1~r·am as l e 1_3;l~ 186 J '.C~"'., l~_:i.J, '.8'3 só [lJ ~! >J di:' a l'lf! ll3Z'1. e, o ~lt;;_o 1~~o l11111 :rnto 

S.enhore3, não co,mprehendo nach m,tis ele- e 187;:i. Na.o fkoa . ê\-boltmi. ,t c.J11?,H• 01'.u1<1, .n:1s d:is iu lnstrnv; e :h;; g1•:rn '.lflS l011 te:; ,lc pro :.l~1c-
, vado elo que a cons1g-raçilo da liberdade ele as restricçõ33 fornm_rlfj'Orosas, e mmto3 bct!l- çã.'1, 8 niio a vo:it:i.·le ele um ho:1n:n ! (r1poict-

consciencin,, tb libsrdarle espiri!frn!, do que a cos cleix,wa.m ele e1mtt1r. ·1 ;1
0

, . nwit, IH ni.) 
liberdade no seio ela noss'1 püria ele poder ter· r~' assim, que an ~es ele emHtir, º .. b~ nc'.) c~~vB A' lt l l ia., só de p~i3 r\it tr·ip li.;ll ai\ i•tnça , pó !e 
o cilailã.o sem on113 ·pwa, si, sem prejf1izo obter f;Jnrlos publ1coi elo,; E,t.icloo Um1l b ,_- cu ichr n!l. ccnv.1rs'w ·lo ptpel-:n_imli; a 101 do 
para os sens direito\ e sem e_x:c3pç?í.o P_'l'it os bon1l;- corr.isponfantes ao toeç.) Llo Q.lpical crms irt.iwn <'nn !87;), foi o pri:nGli'O p'.lsso,_ nns 
sens deveres, a -cren('.l. que qll!zer. (.4.paicdos.) re :lindo. só 

0
-
11 

1881 Ma '.t li :cni p) le peop1r, _lbpm eh 
Consirlero esss principio sup1lriiw ó. propt'ia J<>;s•.'S bo:ds são dep '.ls itadns 110 th esouro eo lar~· 0s n.n :103 ri 8oSo r.:igimrn, it b1 s:npen-

fórm;i, republicl).n>t, pnrqne. si nfí.o fo.sse essa. flsc:1! •h circulaçfo ·e:itr·eg'i.t bill13te3 ii, vista lle nrlJ o cu1'S'J for,, ,\cb. . . . -. , 
conrliçãn s11bsbncial cL1 democracia, eu repel- pu' i. 90 ºI° cio valor correu te cla.s oll!'igações 1 S6 c1nh·;Ç1e o c:om;i'o d_o-; EsL:dJ3 Um .t0 ~; , 
!iria a Republb-1, ·- pret'1ire;'ia ~. fórm<i tymn- deiJositatl :s. 1 rlep·1;s th «·u ;:T .1. d:t .'s:.ce;n.n, mais e .; p.)c1 1_1-
nic:t onde me fos.,e ~·.irnntid~i. ess·t lihet'darle, - E' comó diz nm economista, not:.wel 0 am03. m>nle ~1 rl t i<'i'.1 nç. i e·n 187J, d.1 CJ:lVJi'.i .ll 
que é a gwAdora de to1'las M outt'J.S e CJfle é d"i-lºllt 1 ri.1 clivi•h irnblic'l e C/il'' teve a v;tn- r .. 1p1 la uo p1p:l-:1Ln J;t. ~ . . 

1 d . l,.] 1 N- 1 l u.1 v l. 1(.. ' ( ' ' V • • i\'f . s ~ )nu '"11 T.\1 r•t11r .... 1 s'\1111)''.t''l,3 e a base (e to a a soc1eo1"e » lW. Que c.v a tagem,sem. a unid•J.de bn.ncarin.,de umfoem i,;.cr . l ·ll, o q,n , L" " ' ' .. ·" , .,.. ..., 
um ali.ore seu Dons, qne cada u :n ac~aite a a ~ir :uhwiio elo; bil riet 3s. Além clis.sn, devem :11mpl<1 . .; :, 

1 reli.,.iã'.o que entend0r divin&, em sui. ·orig-em, ter 5 o/ l1J thesourn em nne::ht le :_r;il , 110 me- 0 3 181-,. em di in:e o cunbi.)_ cJm2rv.J;J ·S~ 
m~is mornlis:vloi'a·em seus principios, nnis no:; do'ºimporte d:ts emis~êi?S 0 15 º/o e:1l e3 - t\v,Ji'.Wel ; e :·.1 1n:ii c ·,pwt:q'.t1 d3 m:,:i:J, 
augusta e vBneranch em seus sacl'ificio.3, [)OºiG'< elos cle[}OSito3 quo re~e !:ls :n : pl')CL'.l3Y;. _ri:r; ln\TJ:1, cl.l •Jo .loc; a: no p1pJ\-
c1rno 0ntr>nrler, S'lm nrejnizn de clir,,itos. sem · ' - . . . . . (])'1'lJ 1 frii 11 :11 mov t•11e11t 1 1~1v e r·,o 1pe Ltci-
isonçfo de deveres! ( Apoiados · mt1ito bem.) '\. tonrlencia , P<Jis,_ d:i-ss is lm.;; rew:·icuv;:s li

0

to :1; ,, 110\i <;t 1 <i <l r. ;1t'.;'1 t'i :'ça !o. . 
• . -' . _ p1reee sei· pt1':t rlum:rnn· cl. co:1~L1l'i'e:1cu i B~ - 1-t.1 0 •'fi :• r. ,[.111llvi J;i, so nho : ·,~s : s1 o cn r~) 
Eis-n;o, Sr . pl'A~l ~ent: , r,h!'lQ':Jrin ª ífllB'ího t:ibel ec31' a uniu!ld3 . d;J ~-tni'.Jio é [',i voriv il, ·o :lff\ <12 do om•o lt'.;z í(i'J· 

bap ~ani. Am rnhiyno, ª ~u:(~. tBn ;
10 e~ ·n.ni;·~ 1 0 systenn do moa·1p:ilio est:í. eJbheleciclo pelas r .o h ·;.:J J :1 in t..x:1:tcl:Y1 ·1,es , rc0un ,!ilu !3 , 

m1~so so,temne c~ ,11 e~te ~~·ir:r[s .o, Suill;o {~ em F1>c111ça, oncle dasda 1860 cles'1pr::weceram ponco a po nco, o ~ tJ ~k mot:ül1c'.l,_ e p~rmtt~-~ ª. 
que ~ ~en11.1'? ~ctO me lU m~t l\ gçcup::n e os "'tl"ü' rlepn."Lê\l11eutae3 e <'[l3Zl'l.t' dos 1iro- substituiç:fo elo [lap;l-nFr3lla; st o camU;o ó questci.o JUl iciaria, . . u .. u ~ · , • , , _ . . • 



sas 

desfavoravel, o curso forçado é irnprescindivel 
porque rl it-se a emigração do ou~·o. ( ;lp iiados ; 
nwit!J bem. Apw·tes . ) 

Para S . Ex. o r.egimen elo ultimo Ll ecrelo é 
o elo papel-moeda. é o regímen do cnrrn for
ça1lo, é o regimen tio papel absolnta1111;ints 
incon ver livel; mas S. Ex. esquece que o 
papel-moeda do E8taclo é uma moocl11 ra·s·,, 
n ão tem vnlor algum, denota apeuas uma di
victl do Estado, nunca é c.onve rsivr l; n,o pass 

' que o pn pél-moefa tio , banco é conversi vel 
em certas e determinadas conrliçõe3, uão é 
uma eli vida pam o estado, tem o terço ele seu 
valot' em 01iro e fundo.:; publico3, e o resto 
garan lirlõ pelos titul os, pelas acçõeJ que 
constituem a carteira do b;i nco. 

S. Ex. não vê nesse papel ~inilo a ruitn, e 
esquece -se que elle sal vou a Inglate1·ra na 
gnerrn ela coalisão; a Russia na guerra da 
Crime~; a Austria em 1859 e 1866 t a Fl'ança 
em 1870, e que L'lrC'y Beaulieu tem razão 
quando diz, q.ue sempre que um povo tiver 
em perigo os seus destinos, ve!'-se-lht obri
gado a proclamar o cur:>o forç .do. (,1poiados 
e ô.partes.) 

E' ve1·dade qne o nobre representn,nte do 
Rio Grande do Sul , o Dr . Ramiro B1.rcellM, 
nos clisse que preferia a e ;se pn pel ncirna rle
scl'ipto o papel-moeda do governo, porque 
tem atraz de si a. honra nacional e n fol'tuua 
publica, esqnecido que s. Ex . r tacava n 
emissfüi sobre npnlicef? riue e um titulo offlcia.l, 
que tem por traz de 'i a honra do g·overno e 
a for tuna publica. ( A)?oicidos.) 

Os nobres representltntrs que se t<'lem oc
cup;ido de.;;te assumpto , tem se ,,pre affirrnado; 
- esse papel é a rui na, porque nlo é conver
sivel. ' 

o SR. OLIVEIRA PINTO - Est1mos conrle
rnnados a nãn tei' a conversão, porque é ne
cessario ca!nhio ao par por um anno. 

O Sn.. SERZEDELLo-B:n sei, senhores, que o 
caracte1· essencial do bilhete é fl converti bili
darle, isto e,o reemi •nlso immedinto em rnoerti 
meta.11-ir;n, e qne Molio. n tom r;1.zão qnn.nrlo 

-diz que um l·anco eleve estnr sempre prornpto 
a liq11idar. Sei 1wsrno qne ha certo pel'igo em 
acreditar que o bi lhete do banco possa 'fnz,3r 
funcção ele moeda si tiver como gurantia cnnsa 
cliver.,a de metal; sr•i que o erro maior clfl 
constituinte frnnceza fof a. garantin territo
rial dos bilhetes ; mas em um paiz como o 
nosso onde. não lm ci1·cu lnção metnl!icf1. , onde 
.não hnvin, Jfütis quem quizesse cm it,til' so hre 

· apo!Les, corno fazer e1nis3õos com a, metade 
ou o terço em ouro e a converlibiliclade alJS0-
1-uta. dft nota com o cmnl •io abaixo rio p.tr ? 
Qnal o banco c:q)nz de -füze l-n '? Qual o qne 
tentasse esse alisuwlo que nf.ío fose logo ani
nni laclo peln. tror<t cbs notas ? Seria. prnl'erivel 
dizer ao b<1nqne'ro que fa11ricasse onro.(A11ait1-
clas, muito bem.) 

Si não é nssim eu desafio ::t S. Ex., en de
safio o genio mais poderoso em fin nnç1.s, e11 
d'0 saflo o act1rnl ministro da fazenda. a vir 
estnhelecer um banco com a con vertibilidacle 

assegurar-nos a importação do euro , fato · é, a 
circnlnção met:tllic;J. Fóm dahi são situDções 
t1 r·tidas qne valorisam o pJpel uns mezrs 
pwa depo is a emigr :ção elo º'11'0 nos reduzir 
uovamCl1te ao curso forçado. 

O qnc se utbtc i pois~ E.' a erniss1io teri rlo 
c0mo rr~erva o terço em ouro e cm fundos 

· publ icos '/ 
Mas e o qne se dá 11a lngla.terra. , na Aus

tria, na ltal in , m Allem·rnlrn onde a lei -do 
terço como uaLlo de oxperi.encü1 está consa
grtula ! 

Na Belgica vae -se mesmo abaixo e acceita
se ate o·qnnrto. E' facto sabido 5enhores, qnr, 
no .pns>O que o cv.rrency principlt! accei to na 
Ing·l<ltel'!'a , na 1\llernauhlt, etc, limita no 
triplo a emissão, limite acceito depois qne se 
veritlcou que a lei de 18,14 ele que o bill rle 
Rober-t Peel era a 1mli3 completa, c0ns:1gração, 
não tinlta a elasticidade prec.is::t; em França 
o principio acceito é o do úanhing principle que 
deixa. ao banco o privilegio ele regnlar ellc l\ 

emiss'io segundo a situação do me1·cltdo f\
nanceÜYJ. 

S. Ex. não fez pois nada mais elo que 
n.cceitnr o:s 'dncl'os que a expe!'iencia em tocllt 
p:irte t em s1nccio!lado. (.kpoiaclo .~ . ) 

Mas não é só isto: S. Ex . esta heleceu o 
dep,,sito em fundos pn bl icos e ern ouro e com 
tal h;ibilid tde que J 'iO .noo:O:lO$ ficaram sobre 
base ele i.q'J lice3, 450. 000: 00 :$ em ouro, e co111 
o resgüe elo pnpel-moeclfl tic ir.á a emi:;são 
reduzida a pouco mais de 451J.000:000$ muit" 
n.haixo cJe.ô00.000:000$ fl que o LleP-r ,tn de 24 
de novembro rle 1888 p<'>rmittiu emissã.o con 
servanrlo os 190.00"0:000$ rle papd·moada . 

Tem-se aqui procurado att l'ibuir c,sse ,iogo 
desfmfreaclo da· bolsa, ao phrno finn.nceiro. 
Quizera que aquellcs que assim pr;nsam me 
rliosessem até onde vã.'1 .as ligc•Çõ1JS entre o 
phrno financeiro e ess.e jogo. 

UM SR. REPRE3ENTANTE - E' a emissfío. 
O SR. SERZEDELLO - Sobce a polices 1 São 

inconsequentes os que is ;o am1·mam porqne 
qnn.ndo o Visconde de Onro P1·eto esbbeleceu 
a emissão sobre hnse met rt llicot e prod11ziu a 
valo ri~açã.o !1cticiêt r.lo pap31 ess1 jogat ina 
ascendeu a grandes proporçõas, jogali tJa que 
reputo immoral, Sr. presiden te, porque com
prnhendo qne um titulo ele 200.$ que hoje dá 
G 0 / 0 amanhã si rnelhol'anrlo a empreza, der 
12 ° /0 qne uche quem o compre por· 400;1=, mas 
o qne não compre ilendo é qnn se jogue contra 
o qLte não se sabe, que - se s.1que contrtt o 
futuro, porque amanhã quando esses títulos 
se loca.li:;are111 e derem por exemplo juros 
conespondente§ . a 50$, ao passo que foram 
comprJclos por conto de réis, vei'ão então os 
seus . 1Jossnido1•es que em vez de 1.000:000$ 
tem cinco ou tlez. (Apoiados, muito bem.) 

o· qnc lrn ahi pois, senhore3, é n. esperteza 
ele meilt duzia. e a ignornncht de muitos. 
(Apoiados, mtiito bem .) " 

UMA vo~ - O qne faz e alimenta o jogo é a 
emissão em exc 'sso. 

imrnedin.tn.. O SR. SERZEDELr,o-Senhores , nfo é exacto 
Nn s contlicões em qne nos achamos pois fl isto. Dcsrle a orig-ern da econoniia ·politicn. que 

convertibi lirlaele so pól'le see es taiJelecicht Quesnay on-trnvin, Arbm Smitl1 snstenton e 
qllamlo o cambio ltO pat' durante algum tempo J tlay closenYoll' en a seguinte yei•,lade: os lnbi-
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tos de . um mercàdo não.·empregam sinito urh 
certá somm>i.de moerla, ainda. que se 11113. forne~ 
ça m·;lis.· Basta ver qne cn.duindividuo guarda 
apei.ns o rlinheiro que precisa para suas per""· 
inutas ; si'tem ele nrnis aliena-o dando em
prestãdo e etrectUando compras; si tem de 
menos procura-o por meio de _ven.da~. ou to
mando ern 1Jrestado. E a razao e simples : 
a moeda nito dá por si · goso algum. Ora, a 
sociedaue q11e 11:10 tem outra rnoed~ sinão' a 
somma das.que possuem os particuhwes, e8tá, 
pois, reduzi Lla a uma somma limitttda .. E' 
exacto que quando um b:wco co~11!3Q'.llo. . ~ em1~
tir, angmenta a somma cto1. eapitaes d1sp?111-
veis, dnhi a b.1ixa tempg.rarm na. taxa do Juro 
e estabelecerem-se novns operações inJus
triéteS qu0 poilem ser ·m .i_l , succedidr~s e. con~ 
c\nzie a perdas ; mas isso é denlio a ma; 
collocação, ao niáo emprego do3 capitaes e 
nilo á, existencüt da emissão. Si, p.ois, a lguem 
póde s·w responsabilisatlo é o ex-ministre da 
a!!ricul tura, que fornece as concessõ::is e o 
einprego para es3es .capitaes . ( Ap_oiados, apar- · 
tes ; não apoiarlos .) 

o Sn. . P1rnsrnENTE - V .. Ex. já excedeu 
de .muito a s11>1 hnr,t . 

o SR. SERZEDELLO-V0trtermin1r, Sr. pre
sirhntA, fü.z e. ndo u1U" rippe llo ao Con·a-resso 
aAm ele não srtcrificar por exngero de federa
lism'o ns alt'ls interes1es d>t p:i.tria. E' neces
sarin que . comtituamos a grande_patria forte 
e diQ'nn .. (Apoiados) 

Senhores, sabe perfeitamente o Cong.resso o 
nue se pas5on com os estados lb Arnericn. do 

·Norte. 
A principio constituíram umfl confwleraçfí.0, 

em 1877, e delegaram os estarlos em 20 n»ti .. 
g-os, alg-um::is nttribuições a um _Congr·P~so. 
Cana estAdo conservon a sua sobernniA. "eram 
taAS os $Xilgeros de soberanb qnA r·nda es
taria pagava o seu deleg;ido ao Congresso. 
Crida estarlo tinhfl um voto em tod~s as deli
berncõe$. Mas em breve recon he<'er am que '''ª 
fr ,1g-il es1a U1Jião, e que se não fortiftcaSSJm 
os l:i.cos 81' 1. impossi vel a vida da grande pa
trif\,-cahiriam na anarchia, . na ruina e na 
miaeria. 

Foi enfüo cleante do grande perigo quando 
niío hn.via pofor executivo 1 es peitado. sem 
poder j utliciario, quando o exercito amea.çava 
revoltarcse porqu'l não recebia rn 'clo, foi então 
de,1.nte da bancarota que · re-Jniu-s':l essa 
grrnde assembléa em 1887 e architectou a 
obra. colossal da qual tantas vezes desesperou · 
vVn,hsington, 

A pczar elos grandes erros, apezar elos abu
sos na arlministraçi'í.o, confio nos principios, 
mantenho viva a creuça de qu::i a revolução 
foi a aurora de uos.'-;a liberdade, o inicio da 
no~sa regeneração. (1lpoíarlos; muiéo bem.) 

F'aç•i.mos a fed.ernção e deixemos tr<.Lnqnil los 
que a ordem permittirá o rieseovolvimento de 
todas nnssas grandes forças. 

Acredib que grande como esse rio que no 
meu estarlo sabe avas>ala.r o or,eallo, sereno e 
cfllrno como o Dosso c<\o estrellado, sera o pro· 
gresso da Republica Federativa - eter1i'.t em 
snri existenciii, fecnnda em seus benefi ios . 
(Nwn el'osos cqioiados; muito bem, muito bem.) 
O o·raclo·t é felicitado e abraçado 1Jo1· todo s o~ 
seus collegas prnsentes. -



REPUBLICA -DOS ESTADOS 'UNIDOS DO · BRAZIL 
I 

A:NNO II 

~HfllQ1HL ldU.J - iJll 

DISCURSO PRO:WNJ!ADJ N \. SESS/\.O 
DL<: '27 DE JANElRO DE 1891 

DOMINGO 1 DE FEVEREIRO DE 1891 N. 28 

Neste 'intuito é que et1 e diversos colleg,\S Poderia Sr. prJsiclente convida,r o Con-
apeesentamo3 du:ls eme :i da~, elas quJ.es em gresso pwa, Lrn:;a.r um olln,r sobre os paizes 
bt\we me o~caparai. civilisaclos, o a, lli notar o seguinte fact o : a 

Ess:is e.nenclas C)!13ageam cert )3 dfr ~itos m11lller se apresenta C.} tnO emul11 , como r i·v11 l 
paL1 a mul110r. . elos -homens em todos os misteres clu. vida. 

Senhôres; a !listada cfa mulh3t; é immens~, Si tiram os hom r;ns fortes para o exsrcito ,-
cbs·le os tempos primiti voJ até hoje, desde os claros s'ío preenchitlos pelas mulheres ; nos 

O §r. Costa ~:rachado (mo- e3s::t época em q1rn ella er'" consicle1\tchl uma tmbalbos pesados cb vida, ellas se ostentam 
vi manto da attenção)-Sr. presiJente, subindo besb ct9 cJrg.t até ·o m,omrnto actu:il em que por toda a parts 1rcltando couveniebteme 1~te 
ª· e~~<t tl' ibm1a, acl:o-m3 contente o muito.s1- 83 oolloca sobre um throno pwa governar como ss fossem ho:nens, ele todos os offic.103 
t1sfe!lo, por,1ns srnto qne é-me chegcld<t a um sem nun18'ro de tmbitantes. sociaes. · 
horlL de f,~Jlar ~o meu p:dz i~nLt li~1gLugem r<;u po.leria tirar da sua imm::msa jorna,da, A mulher ss revella g-rm1cle nns scioncias, 

'cl·3Sp~8lenc~o3n, simples e .quas1 lrnrnlide, mas aiL'<wéi uós seculos, cheb ele clôres, !agl'imas nas artes, n:is bellas-artes, nas indLbtri s, no 
co:rnJtu., s11ir.0rct. e 0n~rg11;.1, ]l t)gn:rndo per- e cle3alentos, só arrim1cb in espera.n_ça, gran- commercio, ILt impren<a, e a.lé nci, polemica.. 
ante este CongTesso .a Lwoe eh cau] '.1 nobl'e, cks aeo·umentôs pu.ra toJal' vossos coraçõ3s; Poforã.o me dizee: nns a, mu l'ln r lÜnda,nfo 
ju;ta. e santa do3 dirJit03 cb rnulhet\ clirc'ltos 1 mas 0 ~llélu teneno e clivÚYJ: ve cillo discutir se exhibiu, nlío mostrou o que ó na tr· , bnna , 
?.3qu~~idos é ?oncul?aclos em~,~o~os 03 t~rn~?;s, 1 pwa c~onven.cer-vos, e n~') entorne~er--vo3 , nem na is·aerrn. 
,)IH!][\,lt; co111p~ elw,'.cllllos, ::\CCv, w~ : C.)!1:;'1,? [ ,:- pwa cl1ssua.d1r. Meus sen llores, c,imo olla pó~le-se l'evellar 
d93 em ,um so 00J1g~, e .. 1;1 uma _so. C~nstitL;:-1 . E!:ltreLmto b'.lla sobre? acc1'.mulo ele t~ ,J<1s na tribmn qunnclo esta S3 aclrn foclrn.cht -par'"· 
çao, ,cto~ povos culto~, n1,,1da .cl1q .. 1e1l:.ti que s,w a.s sun,s dosgr.iç'.1s e intortumos a segurnte fl rnulher? (1lpoiaclos.) • 
º. 0:1s1le_r::d;:,s os ma1s .1I_vres., o:i m::us ade ~rn-1".v.erdaclo: no siou caminhar vagaras.o, e_a.sc211- o SR. LoPgs Tn.ovXo- Peço um11 excepçfo 
i;1(]os • . · . - _ c1oml para a, sua completa ennnc1paçao, ella para a Sr,t. Luiza Micltel. 

. Tal e a fatalrhrle ou a claigt'aç:i, qu3 pes:t nã.o te'ín ratogeada.do, não tGm perdido 0 ter- ·o Sn. COSTA M ACHA DO l- L9mbro-me cbs 
sobrn os .110mens que, pua. Lhro:n um pts~o rena conquisLdo, e púr qu.3 ~ Porque m. lLüa p1lav1\1S cels'Jns c1 c;i.~u nn mullrnr-.O ly-mpia. de 
l"'.'Jfl'l'élS3tVél e fazerem l'.m .avan,~o no3 no:m- do homem, coni, suas paixõ3:J, c1prichos, pre- Gurges- que cm . 93 foi levada, ao cacl .t fal so; 
rnos d ei i;:ioral e _do. d1t'01to, gJst:l.m l ' 1'g?s potencia, egoísmo, co:ltra a naturez1, esta . em poucas palavras ella co ncretiso ~1 e com 
ann03 e as vozes mmtos soculo.i, ao contl'dr!O lrn de sem pra vencei\ porque é mais foet 3. mui Li razão est9 brarlo cl 1 conscrnncia contr:t 
Lla-1uillo que se dá nas sci e n~Ll.s po 3i,tiv<cS o 1 E,1 1,ofleria, _1113us senhorss, conviclar-vo3 o cl.asp:itis!nº. elos horn~ns , di7,enc!:r « Si 1163 , 
n::iturac~; ando os progeossó3 silo r.1pido.3 e p:.1,_1 ment::ilmente Íi'mos a essa gr:mde pa- te~.1os o cl1eoito ele s c1 bll'. n.o cad,\f'.1lsp, eleve · 
suc~~ssivo3. tria, os r<:st.:vl:is-Uni·Ios d[l, Americ::i, onde mos ter b'Iibem o d1rc1to ele SU J)l r a tr1lm-

Qa:1l a razão disto? oxi1te um::i Co:istituiç·ã.o decantacl,i o bntas bana, >) • • • 

' vezes invocada. neste recinto, m:is ~ue não é Na guerra, m3uS sen!Joí'eS, ::i.111 esb a h1 s-. ParecJ que o homem, levado pelo sen_ li los, · " t li t !TI uma. Constituiçlo verdaclsir::uilente rtlpu- . torh para protestar con m g ,3111~ 1'1ll e n, · 1 r-
absorvido .pot' toJ01 os c:ic111to:i, dele:tes e blkana. , . _. . . . _ . . . 1 mativa,_ desde ess;'.s,· t~mpos. 1mmemora_o.s , 
prazehs quo , encontr,, no mundo externo, Ess.t Const1tu1ção d1v1de a someclado em cles.le o;; tempos do l~~par·ta. e de Ronu, cl csds 
como q iie esqu ·ce elo s m cu, e p.rocum ter duas· p.ll'tes: ele um la,Jo lm lnsbn te luz, ele essa g-uerra de 2,09 annos qu e ensang uentou 
i.1:na vidci complet::i.mente objectiva.. outrtl lrn bastante trérns. a Rm'opa 0 estertlisou 0 solo, o t~cl <\ cnlt_ut''.t 
. ~fEsL11 duas l!l'llens do factos são ele todo3 os do espit'ilo. Senhores, 0 que seri 1 0 ch í'tSlt-
tém:~os, o digno > ele t•icla tt attJnção ~exame; O SL'. FERREIRA PHJ,gs - Apoia.do. anismo no rirnndo, sl não fo sso a p1lctvra de 
ente,; t:into, reconheço CJ LD estou cltgrnss:o- o SR. Cos·rA MACHADJ-..,.- E si e8SJ.S som- s. p,wlo, cha,nnnch p:tt'<t sou la'.lo toclos o<J 
nando om rumo diverso cl·J que m3 traz it tri- tiras immens::is nã.3 produzem um eclipss com- fracos e todn.s os mulheres? teril'. por ven tur:.t 
bn\rn, oston me nfüstando para potito cliffo- ploto clcl liberdJ.cl3, pelo meno3 cmp:rnam triump!J;,do ? Nifo. 
rente elo meu objectivo s por isso Volto ao muito o seu bl'il110. , l\Ias, si is to ni o é basta. nte, m Bus seuh:11'es, 
po:1to do CJllal deiviei-me pai'a pt·oseg-uir · Alli eLl pocliorü clemomtrar-vos que ha um 811 vos co;iviclo 1rnste !11J!mnto a ac nnp :nlrnr~ 
; Senhores, ainerci:1 é a n191' te, o movimento é grnnde partido íJUS ele dia. a dia cl'esce, que me e irmos a, e3so gt'<>ndo paiz, á l\,ll3SL'l.con
a vi la de to.los os se1·es (-ap.ci.ado.s); e1. ~m to:la a. ha de as ,oberbar e riscir dessa grande carta temporanea. 
irnivorsalidnde de. rebçõ3s isto se rn, porqne essas sombr.1s, tis qµe vos füllo; alli eu pode- o que vemo:; alli '! Nó3 vemos lá e~t3. g·~'J.ncl e 
\io eriuilibrio ün :1 resült:t a lmi•monh que ria chamar a vossa attm1çfio p1ra o facto que espectaculo : uma. luctu, de oxt0r1111n10 rnca3-
(fimla é a. vida. (r1poiacfos.) . so dá e:ri certos est,1clos, onde ja se tsm santo e cl'Uel, um duslo ele morte, qu e nã.o se 
A~ 0:1tl3s choc1m··SB", lnte:n-se, no sea fluxo reconlrncir.lo o clirnito ela mulher, o clireito do acaba entre o espi:ito a.ntigo, qu 3 não quel' 

e reflilxo, pt'CYiném a putr::ifacção dJ,s aguas. vdo e ele elegibilidad~ pu.ea 03 conselhos mu- cahir, s o espirita mo'.lerno, que quer dormir 
_A soJiechtcle se move, agiL:i. -se; no flnxo e nicipaes. . para. construir. 

refluxo ele suas idéa.s no ·combate constante , Eu . po:lefr.1, Sr. pre:siclente, conviclat' o Con- UMÀ. voz-E que ha ele vencer. 
pala viela, ha o choque d1s snas paixões e o g-ress,) pa.r::i ir' comigo á Inglaterra, es1e pa.iz 0 Stt. COSTA MACHADo-1-fa ele vencer, po r-

, embate cio> seus intor3SSeS contra O dever. QUS els di<'I em dia conquista tollas as liberda- C[UB a, Sllll tsmfoncia é humana, e tudo que é 
I l · t 1 t l de·s, os S3US adas s1o s0lhv:los ])Or bom s0nso d , 1 l\ as pa_ra. que 1<1J<1 nes t'I uc a um resn - humano é qus ha e triurnp ,)tll' no mune o. 

taclo feliz '? salutar, o <Jll-3 é prsciso mais, aclmira.vel, um povo _que I'espsita, oomo uma O que obssrvan:ios, s31Ji101'e3, ness.t t1·,un::i 
so'nhores? F,"- pesciso que tenhamos um p:into religião, a,s trMlicçõns elo pa.ssado, mas que, urclicla nas tl'eV::tS, ne:;s1s conspieai;03S snbter · 
de attracção moral para 0 qinl convirjam ealretanto, teve bastante viriliLla'1e, força e raneas ? 
torLis ,as nossas iclea.s, t9dos os no3sos ::inhelos, coragem para levantar um cli~ o caclal'nlso e Quu.l é alli o p.lp:il cl.t mulher 'I 
toclos Os Jlosco·· 1'nt11ito' to·l·1s as IJO<S1S cleC8[J <11' a cabs:ia ele· um re!, {ll'OV,rndo ao "'' 1. t ·- d ·, ] S , " ~ ""' ~, ' ' " - , .e, sem pra sa 1en e, e o mm:s a m11,i l' e , c-
aspirnções. mundo que o povo tem o direito de rovolu- nhores. é que a moç~• clonr,ella, clas '.e :11 bt·ach1 

ção. (Jfoito be;n .) 'd l 1· rcsse {JOtlto o qus si 0o·ni!h1? E' o qtrn cha- All' ., , 1 t C elo seu futuro e esqueci <te e stn füqnez:,t tU'·· "' . t, po';er1tt e emons r.1r ao ongTe3so que · 1 1 l s·1 · p t nnmos um ide.ü. · · - d · 1 ro3t'1 1111pavic a os ge os e '1 . i ieria e en 1rc n a 
existB um:i. optr:mo g-ra.n e, pujante e poc 3 - o car!afalso com uma coragem t fo cl8..; ti-s1cl;1, 

Nós elabora.mos urna constituição qual de-rn ro3'.1 a f.lvor dos , Ll ireito3 d . .t mulher, e tão co fn ·um heroísmo tão descommun:tl e eles-
ser 0 nosso ideal ? Dsve se1' tã.o sómente a grnnde que já ri.presentou [1,0 parlamento por interessado, que se im]Jõe ao res rJeito s nd-
1._le' 0 cle1nocr'~t1·c, · e111 qt1s f011s1'<te el la ~ c11· ver"ºS v ,ze~ t1m bill conceilenclo a' 11111 ',ll·ªl' 1 1 . '" " '' ' J V • • V • ' , V V miraçã.o do mundo, füzen1lo gotej ar lo O cora-En1 d0 r111os 0 todos os 1nes1nos cl1're1'to~ qt1s o ·d,Lr'eito politico, e NUB, si não tem lX,ssaclo, d · - · 

1 1 ' " ' '" J ., ç1o lrnmano 1.1 gl'im[ls ·e com pa1xtto e pi e. ac e; qll ª"1e1110' l)UI'a 110', e•n qu 0 1•e 1'rr1os ·paPº os tm11 sido r101' n:irn mi110ria relaíivamcnte insi- 1 1 
. . . 

1 ·J ~ ' ' ' ' ' V · · '" - e mais provocu.nco ca consc1eucm uo1versa 
out,·os o que cada, um q1rnr para si; é a, gnificante. um lm:i.clo do· m::ilclição contra a manopla do . 
trc<ducçã.o.rlo gr11nc1e pl'incipio mor;il- am;lr Poderia., Sr. president~, convicln.l' o Con- ferro do despotismo, que uão poi_ip:-i a inno-
ao proximo como nó3 mesm'.ls. g1•esso papa. irm)S a Vie1ma d' Austl'ia., que concia, cs clicto. mes ela conscienci a s seas cl i-

Senclo assim, o_ que eleve significar a nossa nã.o é um governo nem ao m;no 3 contitu- reitos e que em seu phrenosi tlit1bolico ra
Carta. Constitu;;ional? QtB elevemos fazer cional repl'esenbtivo, mm republicano. récé laoçae nm cart3l de - üe3afto co nü\t [t 

sobre olla? Desenvolver alti os gmncles prin- Em cert[l,S províncias hu. curias e nessa.s propria Providencia que ct'eou 03 homens pa;% 
c·ipios da. escola repuolicana, de modo que ap- curhs já a mulhet' tem o direito politico elo amarem-se o não p~rn devoraee;n-sc . (Mu it J 
parsça na socieclade como u1úa synthe~e ele voto, com esta differ::inç 1, Sr. presidente-é bem.) 
todo3 os -direitos; ao contrario, falseando os que li.l. o clire.ito não é fun :Ltdo sobre a perso- Passo ú out1'a ordem ele consiclct\1.ções ele 
nossos principias, faltando aos nossos.compro- nalidads humana, mas tão sóm3Dte fundado subida importanci::i, e, chamando voss::i a tten· 
misso3, teremos trahiclo a nossa. missão. nas rendas que e;;sas mulheres pagam. ção para. ellas, in-voc,irei depois um juiz cujas 
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decisõ2s são iniludivais; invocarei p1ra o 
, trium pilo ou derrota de minhas emeuclas a 

decisão de um tribunal, pera.nte o quaJ todos 
vós haveis de curvar-vos, é o tribunal de 
vossa consciencia .. 

UM SR. REPRESENTANTE- s:i vae para ahi, 
csti ma l ; ha muita cousciencia estra.gacla. 

o Sn.. CosTA l\'IAcHADo-Meus senhores, não 
ha discurso nenhum que disperte a attenção 
dos ouvintes descle que não se baseie em 
pri nci pios inconcussos, dos quaes conse
qu encias ri gorosas sejam timdas. 

Vou estabelecer os principias de minha es
cola r Jpublican1 , porque !la Llifferentes ma
ti le.>, differentes escolns republicanas. 

I-Ia., por exemplo, a escola que, na sua con
s trucção scientiJka, corô'.1 seu monumento 
com a dictu.dura republicana. 

· Es ta escola cbam'.tt'ei escola republicano 
p'lilo3ophica. 

o SR. LOPES TROVÃO-Positivis ta. 
o Sn. COSTA MACHADo-Ha uma outra es

coln , a daquelles que fomm adeptos ela re
publica e que, empregando~ gramle palavra 
magic1 - liberdade, adquiriram proselytos, 
mas que, no di.a ·do triumpllo procuraram 
moldar os grandes principios, vencedores ás 
con veniencias particulares de seus amigos e 
de seus adeptos, e que, assediando o poder, no 
qual teem co-religionarios que quasi symbo
lisam uma bandeira, empregam consciente ou 
inconscientemente todos os meio.;; de compro-
1mttel-os e11~ su1s pos'çõe~, compromet tendo, 
ao mesmo t empo, a grande causa.. . 

Estes republicanos pertencem á e3cola que 
c11n.m;i,rei ut i 1 i taria. 

UM SR. REPRESENTANTE - São os mais 
numerosos. 

\) ::l n,. COSTA MACHADO - Ha outros mais 
11 rn: e ~osos, ha os republicanos que querem 
que o pas~mdo continue com outro nome, re
]JUblicanos que querem cretw um monstro, 
uma instituiç1io hybrida, combinar a liberdade 
com o privilegio; elles fingem que caminham 
mas olham para traz com saudades do pas
saélo. Estes são similhaiates it es ~ola do paga
ni smo que absorveu outr'ora a r eli gião chri s
tfí,; a e3tes chamarei republ.icmos ~a es~ola 
das transacções . A escola phtlosoplnca nao é 
h11 rn. ,. n ~ .• i)ouco viverá; a. utilitwi't se desacre
ditará facilmente; a das transacções é a peor. 
Mas qual é a minha escola ~ 

Vozi;;s - E' o que desejamos saber. 
o SR. COSTA MACHADO-Tenham paciencia, 

nilo posso emi t tir todos os meus pensamentos 
em um momento. Pertenço i1 escola elo direito, 
dos r epublicanos que querem o direito com 
t odas as sua.s consequencias; pertenço á es
cola claquell es que nã.o trepidam deanle dos 
projuizos, cleant i elo pas~ado, para tirar todas 
as co nsequencias. Meus senhores, ainda não 
c]H\~· nei ao ponto a que desejo chegar. 

UMA voz - E31á bordejando. 
U~I SR. REPRESENTAN TE - Isto é proprio 

ele quein é habil. 
o SR . COSTA MACHADO - Não fallo bem, 

n fo tenho verbosi1la.cle. (Mu itos nc"to apoiaclos.) 
Vozi;:s - Falia perfeitamente. 
Uu Sn. REPilÉSENTANTE - Tem até r epu

fo çi o rle ser grande orador. 
O Sr. . Cor;1'A MACHADO - Meus collegas, n, 

idade ele 61 anoos não dá nuis nada. (Neto 
apoiéiclos .) 

o SR. COSTA MACHADJ - Ha certas pro
posições que, repetidas de bocca em bocca, de
pois de muitos :11111os apresentam-se na . so
ciedade com os fóros el e axioma, mas que 
es tuda.dos de perto envolvem absurdo. Assim 
diz-se , e da qui da tribuna foi nffirmaclo, que 
todas as fo rmas de governo são boas. 

O .S1' . L OPES TR_ovÃo- Bella theoria para 
foc. l1tar as apostasias. 

o SR . COSTA MACHADO - Que então signi
ficarimn essas lutas tremeuclas d;1, historin, 
para mudar em os governos 1 Que quer dizer 
essa gloriosa revolução de 15 ele novem
bro '! 

Muda-se a fórma ele governo só pelo pra.zer 
tlo ver a soeieclacle inverter-se e operar a 
t rans formaçã o social 1 A historia seria a 
grande comedia, elos loucos. 

As instilu'ções são fe ita8 para o homem 
e não o homem para as instituições ; as con-

stituições são para as naçõe3 e não .as na:ções 
para as constituições ! Logo carecemos pro
curar a base fundamental elo systema. 

.Conhecemos por intuição e clbtinguimos um 
objecto de outro. Será pela ana lyse ele sua 
natureza 1 Nfi,o; E' pela sua fü c'ma. Fprm:is 
diversas indicam entidades diversas. E nin
guem pàde dizer que a fó:•ma ele governo 
pela qm1l o poder está nas ll ãos de uma 

, familia, é a m es1na qne para, aq uella em r1uu 
o povo é o g·overnador ele si mesmo. 
. Mas, si assim é, qual n; fórma melhor~ E' 

a que está de harmonia com a naturez't hu
mana, que respeita as sua.s faculdades, au
xilia seu desenvolvimento. A natureza hu
mana não se muda, é a mesma em todos os 
tempos, e está apenas sujeit't á evolução do 
progresso. 

O homem ignorante tem a, mesma natu
reza do Sltbio ; apenas este tem saus fa.cul
dacles cultivadas. 

Mas dizem: não , a fórma de governo é boa. 
relativamente ao estado de moralidade, pro
gresso, civilisação e co3tumes· d~ um povo. 

Não ha tal: a verdarle é absoluta, não lm 
verdade· relativa. 

-Nul\fEROSISSIMAS VOZES-Oh ! oh! 
. O SR EsPmrro SANTO-V. Er. estit atrazaclo 

dez seculos ! · 

O SR. CosrA MACHAD:>-Vou mostrar, e 
servir-me-hei de uma comparaçfo para eluci
dar o debate e aclarar o meu pem:ameu to. S up
poncle, senhores, a humanidade dividiila como 
se acln em nações e apparecesse a idéa, em 
cada uma, de formar-se um gTande instituto 
de educação para a moci,lade, em cujos esta
tutos estabelecessem algups povos o seguinte: 
para que o menino se deseu volva, seus sapatos 
elevem s3r pequeninos, apertados, o corpo 
expremiclo em acanhadas roup1s e a cabeça 
comprimida pelo chapéo. Como a natureza 
não póde ser s1criftcada, clesenvolver-se-ha, 
apesar disso, mas o homem nunca Sllhirá ro
busto, são, bello, quando se fui ele encontro 
á masma. 

Supponham outra nação, outro povo que 
tenha instituição contraria auxiliando o des
envolvimento ele todas as faculdades. 

Teremo.s o homem forte, robusto, cheio de 
vida e talento, porque o cerebt'O desenvol
veu~se. 

O que hacle verdade r elativa e absoluta nas 
dtms hypotlleses 1 Na primeim a · natureza 
não foI completamente suífüeacla., deu ·alguma 
cousa, é o governo elo pl'ivilegio; confundem 
os em pi ricos o desenvolvimento ela natureza · 
com a fàrma de governo; na.. segunda a n11.tu
reza não foi comprimida absolutamente, e alti 
esti o governo da liberdade . 

Enganam-se aquelles que ligam ás _fórmas 
de governo um tal ou qual progresso. 

O caminho pelo qual eleve seguir uma socie· 
dacle lhe é indicado pela natureza, e não por 
systemas artificiosos . 

O inclio e . o chim não podem deixar ele pro
gTedir com o systema de livre expansão; por
que são auxiliados no S3U desenvolvimento 
pela natureza. · 

Sob a fórma de um governo cl13 privilegio, 
a sociedade não póde caminhar como eleve. 
Eis explicada a razão do equirnco, attribuin
clo-se á fórma de governo o que é da natu
reza. 

_No systema republicano o desanvol vimento 
é completo. 

Tenho ouvido dizer que os povos t eem sem
pr.i o governo que merecem. 

Isto é uma inexacticlão: os iiovos nunca, 
conseguii'ão o g·overno que merecem, por,1ue 
elles merecem uma fórma ele govemo ada
ptada i digniclacle humana e esta nun ~a obti-
veram. · 

Senhores, a observação é a base ela sciencia. 
A natureza h;imana é similhante e igual, 
não fallarnos ele uma igmi.lclade absoluta,dessa 
que se pode medir e pesar; a experiencia,auxi
liada pelo raciocínio, e fundada no principio 
de causa e effeito ; no principio de cuas1li
d:ide, conclue si süo similhantes e iguaes os 
homen~,segue-s~ que devem ter o m )Smo pae, 
ou a mesma nme . 

Eis º· principio cln, fraternidacl 3, 

Todos os homens teem a consciencia que 
podem fazer ou deixar· ele fazer uma cousa ; que 
pocbm optar, escolher, deliberar ela um ou · 
outro modo na pratica de · suas acções ; esta 
faculdade 'é tjtie chamamos liberdade. 

As tres vercla:des-liberdade, igualdade e 
fraternidade ate aqui, como que'-Se conservãm 
em um estado crepL1scular. 

Apparece, não sabemos como, no mundo 
su.bjecti vo da consciencia, uma luz., um novo 
sol, para vivificai-o com seus luminosós raios; 
esse astro é o q·ue cl1amamos a razão. 

Immediatamente, por um processo desco
nhecido, ella concebe o bem, o justo, e então 
traça regras e preceitos á liberthcle, o3 quaes 
chnmos direitos e obJ'igaçõ3S. ' 

Como os homens .são iguaes, segue-se que 
todo3 os seus direitos e obrigações são iguaes. 

Dolimbo-a·igualdade,- a liberdade e a fra
ternidade, pass.am para a moral, e co:no a · 
mor11.l é a base Je -toda a boa politica, ahi S3 
implai;itam os tre3 principias circunclltllos ele 
toda a luz da r..i,zão. 

Vê.le bem ; ostras grandes princípios com
pencliaclos na moral, são transplantados para 
a politica e então dahi começa a grancle jor
nada do homem, e todas as suas grandez:i.s, 
porque apparece a sua responsabilidade, e 
por conseguinte,_ o merito e demerito ele surrs 
acçõ:s. 

Mas si pela natureza somos irmãos, temos. 
as mesmas obrigações e direitos, segue-se 
que nas relações so~iaes elevem ter todos ás 
mesmas obrigaçõ.is e direitos. . . 

Em politica hoje é um Jogma -a_ liberJatle, 
a igualdade e a fraternidade, e digo dogma 
porque tem alguma S3melllança com o dogma 
religioso; no dogma religioso são tres pessoas 
eli:stinctas e um só Deus verdadei:'o, aqui é a 
liberdade, a igualdade e a fraterniclacle, tras 
rnvelaçõcs clistinctas, e uma sé · vet'fade-a li· 
berdade. 

O dogma religios'.l não se cliscnte; ·é imposto 
pela implacabiliilade da fé ; o dogma politico . 
tambem não se dis~ute ; lá não concebemos; 
e muito menos comprehendemos a verJacle, e 
por isto é in'.iiscuti vel ; aqui não não se · dis
cute, porque não se questiona o que se sente, 
nem se contesta a evidencia com seus resplen
dores. Nesta. phase ·psychologica a liberdade 
torna-se o ptloto, e passa a dirigir a per sona
lidade humana, como se fosse uma nito, no 
oceano tempestuoso ela v iria,' tão cheio ele ca~ 
chop11s, arrecife3 e baixios ! 

Estabelecidos estes principios, passaremos 
a parte mais intel·essante da discus5ão. 

Um homem é um ser complexo, tem clua> 
naturezas, a natureza phisica, e a mor ,<!. O 
homem tem as mesmas aptidões, as mesmas 
faculdades. O homem tem em sua natureza 
dous princípios ou dous instinctos salientes :· 
o de sociabilidade, e o religioso ; por isso 
alguem já definiu o homem-o animal reli
gioso. Contemplando a nature za, e todos os 
phenomenos que se desdobram ante os S3US 
olhos, elle procura assignar-lhes uma causa 
e por um meio incomprehensivel conceb~ 
Deus, põe-se de joelhos, na conscien1:ia., e 
adora o _seu ceeadoi', origem de todas· as 
cousas; eis o culto interno formado. 

Como é de S3u instincto dar múa fórma 
externa a seus sentimentos e idéas, lqgo que os 
homens, levados pelo principio ele sociabilidade · 
se reunem, reciprocamente communicam seus 
aft'ectos, iiléas. e sentimentos, convencionam 
~ohr? os meios de objec tivamente adorarem. 
o ser supremo; cl',1,,qui, provém, a diversidade 
de cultos e religiões . Si os direitos são 
ig ua es-s3gue-so que, em todas as consti
tL1içõas . JiVrJS, a liberclac\e de CUitos e O di_:, 
r eilo ele reuniã.o devem ser consagrados . 

A palav~a .foi cl~cla ao h?mem parn qµe 
estes dous cl1re1to3 seJam effecttvos : logo tam
bem a palavra eleve ser garantida e sao-racla. 

E como esta não póde ser ou vida ao 
0

Jon o·e 
e rapidamente, a intelligencia humana cre8u 
a imprensa e o telegrapho; estes verd.acleiros 
conductores do pensamento, devem ser pro
clamados, como um cl1ro1to em tocln, a consti
tuição republicana. 

Temos, pois, a liberdade ele raunfüo, ela pa
lavra., ela impronsa. e tlos cultos como di
r eitos basicos elas socieclacl()s, e ign~es , 



Bein anelou o Governo Provi;oriÓ tlecre
tando a separação da igreja do Estado, logo 
apó3 a revoluç[o ele 15 Je novembro ; porque 
na Republica não se pro tege prajllClicanclo 
aquelles que teem igual direito. 

Vêile bem, senhores, como tudo isto é de
duzido dos princi pio3 por mim esttibeleciclos, 
ou pela mfoha e3cola. 

Continuemos nas cleducções. 
Os homens sentem necessidade ele se con

gregar para que o fraco não seja esnmgado, 
o direito seja unu realidade ; então combi
nam, harmonisam-se sobre 03 meios de levar 
avante o seu intento ; e, portanto, um con
tracto tacito ou reciprocamente consentido a 
origem elas sociedades ; do que conclue-se que 
uma constituição p1ra ser legitima e verda
deirn eleve exprimir a vontade ela maioria 
.dos associados, e por isso as constituiçõs°3 QU 
torgadas ou ele direito dioino são verdadeiras 
pulhas . ( Risadas .) • 

·Nas sociedades assim constituidas sobres1l!e 
logo a necessidade de um poder que conc3ba e 
rense e de outro que execute, e por isso for
mam-se o po.ler legislativo e o poder ex-
ecutivo. . 

Mas, para,.serem legítimos estes poderes é 
preciso que exprimam a vontade de todos os 
associados, sem o que uma nação constituída 
não poderá merecer os applausos de ninguem. 
A co11sequencia exacta que se tira deste prin
cipio é esta: que em nma sociedade todos 
devem concorrer para a sua manutenção. En
tretanto, nieus senhores, não é possivel que 
o suffl'agio univet'iml seja uma realiclacle. H'1 · 
ele ser para o futuro, mas ntío pôde ser no 
estado actnal. Todos teem o mesmo direito, 
mas nem todos teem a capacidade para exer 
cal-o. O direi to é uma arma, e nem todos 
pó:lem manej .tl-a. 

O gvvern1 republicano, eoherent!l com estes 
principios, tem appliéado á Constituição do 
noss 'J paiz tola~ as consequencias deste3 
pl'incipios demccraticos . · 

Se :1 ho~es, hlt outra consequcucia forçada : 
si o homem é o mesmo em ·toda a parte, pouco 
importa que elle tenlu nascido na Turquia, 
na China, no Brazil. Em qua lquer p;i.rte do 
mundo elles são irmã.os ; logo , devem ter 
tofos os direitos politicos e exerGel-os em 
toda a parte. 

SenhDres, o gõverno an lou bem a visado 
quando cle:::retou a grande naturalisação, 
porque clest 3 modo approximou-se trnto 
quanto possível elo verdacleico icle1l republi
cano-uma só familia hum1na, uma só patria. 

UM Srt. REPRESENTANTE-E a grande na
tura lisação ·foi contestada pelo Sr. Silveira 
Martins . . 

o 'SR. Cosl'A MACHADO - Preciso agora., 
senhores, f.1zer uma -pequena referenci'.1 a um 
dos artigos da Constituição. Antes de tudo, 
quero sar coherente, manifestando-me contra 
a pena de morte. 

O SR. SERZEDELLo - E:;tou ele ac~ordo com 
V. E:c em tudo, exespto no que diz r aspeito 
ao direito de voto concedido is mulheres . 

O SR. Co31'A l\fACHADO - Sou daquell es 
c1ue, quando chegam a uma conclusão, não 
voltam, ainda que lhes pareç1 um abysmo . 

Si a vida é a. primordial base do direito, e 
direitos ntío se cream, eatenclo que a socie-
dade não pó:le dispor clella. . 

Este ponto prestar-se--hia a grnncle desen
volvimento. M1s occupo-111e delle de pas3a
gem, porque o tempo é. pouco para mim. 

UM SR. REPRESENTANTE - V. Ex. tem se 
occupaclo de dive :s.1s materias, mas ainda 
ntío se occupou do ponto principal do pro
jecto. 

o SR. CoJTA MACHAD J - Chegarei la. 
Sr. presidente, e3tabelaciclos os princípios 
precedente8, dos quaes até qui tenhodeeluzi
do, como conseqnencias todas as idéas capitaes , 
exaradas no projecto de Constituição que 
cli3cutimos, e que são accei.tas sem contesta
ção dos illustres representantes, · que me 
honram com seus apartes , a logica no3 . diz o 
seguinte : em qualquer Jogar que appareça 
um ente que tenha a mesma natureza do 
homem, naturez.a pliysi9logica e psychologica, 
tenha, emfim, as mesmas faculclp.cles, os 
mesmos instioctos, as mesmas aptidões, deve 
ter. direi tos iguaes Q,OS cio homem. 

A questão e>tá coTlocacla no terreno do 
direito, ou estes principios são hlsos e então 
desmoro1n-s~ to:J;:i, a ci vilisação elo mundo, 
ou são verdaclo; ro;; , e a consequencia. é que as 
mulheres, tendo a mesma nattireza., devem 
ter os mesmos direitos . (Apartes.) 

Em primeieo lagar elevo not[\,r aos meus 
illustres collegas o ·seguinte, e é que se tem 
fallado muito ne3ta tribuna a respe ito elo 
voto como uma fun cção social. 

Mas lH\. u!n equivoco verdadeiro. Não clis
ting uem que !ta voto e eli1•eito ele voto. O 
direito do voto não é funcção, o voto sim é 
uma funcç[o . (Ti·ocam -se diversos apartes .) 

Ali!. Sr. preüdente, como lamento que o 
Congresso me ntío preste attenção ! Pois, lm 
pouco não vos di s3e que o direito do voto 
sotrre a restricção ela i11c1paciclade? 

o SR. LOPES TROVÃO (pa?'a alguns Srs. ·re
presentantes) - Os senhores n[o ouvem o 
orador! ... 

UMA .voz - Vapor i;thi, vae muito bem . . 
o SR. COSTA MACHADO - Meus senhore3, 

tenho deduzido esta consequericia rigorosa 
cios direitos naturaes, e ninguem póde con
testar que as mulheres te em estes dire! tos. 
Ne3ü1 tribuna tem se fallado de interesses 
e conveniencias em relação a actual consti
tuiçã') ela familia, e só; mas hei de mostrar 
como o direito 6 g rande e conciliador. 

UMA voz - Ninguem nega a questão de 
direito. 

O SR . Co3TA 1\-fA.cHADo.- Mas que aparte 
é este ele V. Ex. ele que ninguem nega o di-
reito ? · 

A MESMA vóz.- Os que tem tratado d'este 
assumpt9 não o negam; a questão é ela fnnção 
social qne V. Ex. não quer encarar. V. Ex. 
ê que está ladeando o argumento ela escoh 
positivista . 

o SR. COSl'A MACHADO.- Eu não tenho o 
fiat lw» nos nieos labios (riso); hei de fazer 

, como 03 nobras r epresentantes, e quando 
chegar ao fim se os não tiver satisfeito então 
me objecte:n . 

Vencedora .a c1usa elas mulheres perante 
seos antag·onistas, porque elles já crmfessam 
que ella tem o direito, mas ntío convem ... 

QMA Vóz.-0 que elles afirmam é que el
la não tem capacid1cle. Qumto ao direito tem 
tanto como o homem. 

OUTRA Vóz.- Ntío tem c:ipacidade nem. 
direi to. . 

OUTRA Vóz. - O que ha ahi é r0ceio ele con
currencin. 

o SR. COSTA MACHADO.- A questão é ele 
justiça e ele direito. · 

Meos Senhores, eu vo3 digo uma cousa e 
desculpai-me esn franqueza da tribuna. 

Vi tocar nesta questão de relance o nobre 
representante do Espirito Saoto. que . muito 
pre3o. O que diz S. Ex. ? «Esta tendencia para 
dar direito a mulheres é desmora!is'.l.dora, e 
conuptora ». 

O Congresso · lia de permit tir que diga .o S8-
g·uin te-que eu e meLtS compai;i.lieiros devol
vemos o presente n.o illustre representante elo 
Espirita Santo. (Riso.) S .- Ex. que conserve 
nos seus thesouros essas perolas que são di
gnas de todo o cabedal ele sua benemcrencia. 

·(Ha um aparie.) 
Podia responder a S. Ex:. com as palavras 

ele l\1irabeau, ao Conde ele Portallis, na sua 
celebre causa elo divorcio; mas não o füço, 
porque costum0 ' êr a offensa na intenção e 
não nas palavras .. ,. 

Os outros que apresentaram-se na tribuna, 
o que fiz eram ? O Sr . Lauro Sodré füllon bo
nito, não ha a menor ·duvida; mas sobre esta 
questão o qn8 oll e elis~e ? Afinal ele contas 
que a mulher, por outras palavras er:i, um 
traste de casa (r iso e contestações), quB era, 
uma especie de machina de chocar o.vos (hila
?"idade), e que a sociedade o que clevh faze r · 
era levant<tr o seu nível moral. Para. que ? 
Pois se a sua mis$ão é restr-icta ?· 

o SR. LOPES TROVÃO- Elles fallam assim 
porque a raça das am_azonas clesappJreceu. 
(Riso .) 

O Sa .CosTA MACHADO-O illusLee represen
tante de Santa Catlrnrina, meus senhores, 
füllou de relance e entendeu que tinh<t esma-
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gado a causá. Elle tfüse o seguinte:< O clil'eito 
cio voto é uma funcç1o e a mulher não a 
tem». 

UMA voz- Elia tem outms fun cções . 
O SR. CosTA MACHA.Do -Percloe- rre, que; o 

dar a resposta . 
Mas, elo que tratamos nós ? Si ell as t:ves;

sern essa fun cção, nó3 não tel'iamo~ apre sen· 
\Q,do a emenda . Qu9 grande argumrnto ! 
(Riso ) 

Ante o segundo arq-urnento, meu3 senhc
res, eu quasi que s1l11 cl'aqui a correr pela 
cidade inteira gritanilo: Eureka, Eure lG1 ! 
(Riso.) QuQ,l foi el le? DiSS3 o il lustr e r eprn
sentante: «Como é que isto póde ser admis
sivel, quando nação nenhuma ainda o foz ! » 
Nesse momento eu fiquei ele bocca abel'ta e 
di sse comigo que seria uma fdiciclacle p~wa a 
humanidade si a esse illnstre representante 
fosse dado governar o mundo, e . eu até 
votavi1 para isso, porque não precisavamos 
traballmr mais, era só esperarmos pelo qua 
os outaos fizessem para pormos em pm
tica; a consequenda seria a humanidade 
parar, e a consciencia pl'ilificar.se . . _ 

Senhores, o que é o progres3o Stni.to i1 no· 
vida.cfo? 

Pois então antes da clecan tafa Republica 
dos Estados Unidos proclamar a Republica 
Federal, já existia e;>sa forma ele goveeno ? 
Pois só este facto não immorblizou a União 
Americana? 

Pois h<1vemos nóJ ele ter a infelicidade el e 
passará posteridade como · mt'.l ros e ruins co
pist>lS ? 

Pois não teremos c1bedal b11st1nte p1ra, 
acleantar um passo na civilis,lçiío 'I 

O SR. GoNçALVE3 CirAVEs- 1\fas é um a. 
innov[tção, que nio fo i acceita em ne nhum 
paiz. 

o SR. COSTA MACHAD:i-Logo, nfio fj() eleve 
admittir por todo o mundo um p!'ogres3o, 
porque é uma novidade . 

(Cruzam-se apartes qite inten·ompem o ora
do1·.) 

Sr. presülen te, V. Ex. por equidade ha dJ 
tomar notinlestes n.partes que me interrom
pem pari1 descontai-os da minha hom: .. 
(Riso.) 

Ha um quar to ele hora que estão fü. llanJo 
e eu quieto. (Riso.) 

o SR. PRESJDENTO: - V. Ex. tem mnil 
um quarto de hora para te!'minar o seu dis-
curso. · 

Peço-lhe, porta.nto, qus ntío preste attenção 
aos aparte3. 

UMA voz - V. Ex. eleve notar que é o 
orador quem os vrovoca . 

o SR . COSTA MACHADO - Subam a tribun [l, 
e faÇam a rep 1 ica. . 

.Eu apresentei a minha emenda, VV . E8x. 
combateram e _eu os ouvi S3ll1 dar apar tes. 

Mas, Sr . presidente, a generosidade elo 
Congresso é tão gTande que ha ele permittir 
que eu acabe o meu diS{)urso . . 

Uu A Voz - Apoiado. Estamos ou viudo com 
muilo gosto . 

O SR. GoNçALVES CHAVES - A ques tão é. 
muito importante . 

O SR . CosTA l\1 ACHAD:J - Ah! Agora é 
que o ·estão reconhecendo ? 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Não, senhor; 
sempre a considerei a3sim. 
. o SR. COSTA MACHADO - A principio pro

curaram tratai-a. com vercbdeiro despreso. 
Sr. pre:;iclen te, vw satisfazer aos nobres 

representantes . El!E.s collocam a questão no 
terreno elos interesses, das convenieuci[tS so
ciaes, quando nós tratamos elo di reito, noss1 
emenda foi a presentadil ao art. 71-clec la.ra
ção ele direitos. Mas vejamos si a razão está 
do meu lado ou cio lrrdo cios meus nobres col
legas . 

A primeira objecç1o (com toda a lealdade 
vou collocal-as em ordem ele batalha) é que a 
mulll er tem unm fuocção especial, elevada, 
nobree augusta,u. cla maternidr.tdeja da, creaçtio 
ela fa milia . · 

U;\1 . SR. REPRESENTANTE - Por ahi v,ló\ 
bem. 

0 SR. COSTA MACHADO - Mas aqui V,\e a 
resposta : si a missão da mulher é proc1·ear; º' 
animaes irmcionaes tfünbem procream . 
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VOZES- Não ! Não. ! 
UM SR. REPRESENrANTE-0 argumento é 

irraspondivel. 
O SR. LoPE.1 TRovÃo- Eu o applaudo com 

tofas as mãos de Briareu . 
0 SR . CoSTA MACHA.DO - Logo nã.o é a 

func~ão especial que engraodece a mulher, si 
isto não é logico, nfio sei o que é logica; então 
para VÓ3 as tt'ovas são luzes . (Cruzam-se 
muitos apartes.) 

Estou e:i tabelecendo principio3 para. delles 
serem deduzidas as consequencias; entendo 
que o Congt;esso sabe mais logica do que eu. 

UM SR. REPRESENTANTE-A consequencia 
que V. Ex:. deduziu ní):o foi logica. 

OUTRO REPRESENTANTE - o racional tam
bem 1em amor materno. 

o SR. COSTA MACHADO - Mas dizem: Não 
é só o parto que ern1obrece ; a mulher fica 
ennobrecida pela educação dos filhos . Dis
tingo, vejam corno sou rigoroso na clivJectica; 
a educação não consiste em Llar ao3 fi ll103, 
simplesmente leite, mingáu, !aval-os e ves
til-o3. (Cntzam-se muitos ápartes .) 

Tenham paciencia, voa por parte3. 
o Sr:. . PRESIDENTE - Peço ao nobre de

putado que n1Lo responda ao3 ap::trtes, n!io 
posso permi ttir que exceda a hora. 

U~-r SR. REPRE.3EN'l'AN'rE-Peç1 prorogação 
da hom. 

o SR. COSTA lvIACHADo-::1/ão C3tou respon
dendo, interromp3ram-me. 

o SR . GONÇALVES CHAVE> - Cerlo a minha 
vez ele üillar . . 

u S tt. COSTA MACHADO - Meus senhores, a 
principa l par te dessa educação qu:1J é i E' 
n.quella em que uma boa mãe de fa.mifü, 
trata ele iojecütr no cerebro de S9U -filho prin-
cipias bons e sociues . . 

UM SR . REPRESENTANTE - Veja lt ditfe
rença elo arnim::tl. (Criiz-am-se outros apartes) . 

VozEs-Assim é impossivel que o orador 
cont inue. 

UM SR. RE PRESENTANrE-0 orJ.dor não se 
lJerturba. 

o SR. COSTA MACHADO-Não mJ perturbo, 
nms n:to po;,sp fallar no meio dest-.t confus1Lo, . 
po ' (j 1.ie q nero ser ouvido. 

S·3nhores, essa circum3tancia vem a favor 
de no ;rn emonLla, porque, si quereis que a 
nrnllie r em ccrLt época ela viela, dé ao fllho 
eS3f1 ellncação que n~o morre, que nos acom
pn.nha cm touas as peripecias, cntã1 deveis 
querJr que unm mulliee entl'e ]X\l\\ a socie
thdo afim de conhecei -a e amal-a. 
- UM SR. REPRE3ENrANT•~ -As verdades não 
se apre Jdem com theorias, a prendem-se na 
1watica. 

o Sr:.. 0031'A MACHADO-li<\ outra objecção: 
o qLrn se ria desta sociedade, si na familit a 
mulher tivesse direitos iguaes ao3 do hom em 'I 

E' a anarcllia, a confusão; a mullwr s~hit'ia 
a cabalar . . 

l'M S1< . RErRmENTANTE-Ellas já calnl
lam. 

o Sit . COSTA MACHADJ -Meu : S3ilhorc3, Lle
chro qu3 hei de fallar nes!a tribuna, ainda, 
q 18 nin g tem me ouça, lUr<i. mostrar !t evi
tt~n c i1 que pct'tenço á verJacleim escola repu
.blicana. 

Pois, senhores, ó esse o grantle argumento? 
A 111ull1e1' tem tempo para ir !t missa , ao 

the11tro, ao baile, 11os p1sseio3, p11ra cuidar 
dos filllos, e nã1 terá um momento para ir 
d:w o seu voto urna vez no armo?( Apartes.) 

E' da couvenieucia da propria mullur a 
acquisição elos direitos politicos, porque deiu
rá essas futilidaLle3 ele que se vé cercada nas 
quaes vive engolfüd,t, sem encarar a vida 
1Jelo lado sério, e, sempre, em condição su
balterna.(Riso .) 
· A humanidade vindoura pó1e rir-se de nossa 

inepcic1 e dizer:-como é que os homens des
prezaram essn. grnncle força, que é a metade 
do genero humano, a mulher ? Elia, tão cheia 
üe vigor, ent1rnsilsmo e devotamentos? 

E? elo interes>e da familia., porque craa o 
priocipio da igualdade entl'e o pae e a mãe, 
fazendo com que o3 filhos respei tem igual
mente a ambos, e não mais ao pae que á mãe. 
(Apartes.) 

E11tão elevemos 13er consequ~ntes, 

Si se faz argumento com a inz domeslica, 
claveis negar o direito de v,; t· i tambem_ aos 
filhos, porque sobr-e estc3 se e:rn;· :e a sugges
tão paterna. 

Em segundo Jogar, si e3sa p :~ ., e concopdL;t é 
pertorbada c·om o ex:ercicio do 1ii1·eito .politico 
do voto, o qual produz,entre os ~-iomens, lutas 
inimizades, oclios, rancores, vin .~·ançJs e o der
rannnl':lnto de sangu.e,enUi.o é o govemo abso
luto o melhor, porque füz emm:Llecer a todos. 

E' o combate entre o horn3m e a mulher•, 
dizem, (grande hilarid1icle.) O.:; nobres repre
se11tantes,meus contendores, qtrnrem a hat'mc
nia ela familia fondacla nas rdaçõe.3 que ln 
entre o amo e a creadu, entre n. escrava e o 
senltor, en tre a victima e sem a!g·oz (muito 
bem) c0mo querei.:;, sênhores,Jazer um monu
mento bello, soli<lo, dnr ,douro, si fallia é a 
base'? Vosso eclilkio perdera o [H'UI11') e ro
lará por terra! (iliuito bem.) 

A mulher vae anarcbisn· a .soei ~J ,_ule,cliz-oe. 
A experiencia protesta contra isso. No logai' 
em que encontmmos a nrnlher som.os mais 
commediclos nas palavras e actos; lia ·como 
que um respeito instinctivo ela nossa pJrte 
para com ella: é uni elemento t~e orclem 1103 
b1iles, nos theatros e em toJas a.s reuniões 
publicas a que comparecem.A sua. emancipa
ção é de grande alcance parJ. os chefes da 
familia, porque lhes poup:iró. muitas des
pezas com a s:itisfação ele neces3idades, e. ex
igencias, creaclas por sna imaginação distra
lücb dos assumptos mais importan tes na so
ciedade. Ella pór si terá recuesos que fücili
tem o casrtmeu to, evitauclo quedas e cleliquios 
p.ll'a a immoralidacle. E a sociedade ,~ Oh ! 
estn. é que mais lucra, porque receberá em 
seu seio forças até aqui esterilisaclas . . 

A mulher não anarchisa. 
UM SR. REPRESENTANTE- A mulher vo

tan te não desperta estes sentimento3. 
O SR. Cos-rA MACaADO- A minha emenila & 

um protesto a favor ela victima. Deseng\<tnem
S3, meus senhore8, porque as excap~õe:s ou 
privilegias hã.o ele durar pou~o. ' 

O SR. LoPEs TROVÃO - A mulher câb::tla e 
é pt'eciso clar-lhe responsabihhcle. 

o SR. COSTA lvIACHAD'.l- Sr . presidente, 
quan,Jo levantou-se a i<.léa cl.L emancipação 
tLos escravos, o que se dizi'a? Esta meclkh é 
um cataclysma para tofa a socieel<lde brazi
leira; o seu credito per<)cerá, e teremos a 
bancarota. 

o SR. LOPE3 TROVÃO- Entretanto temos 
passft'lo por tudo isto sob o governo do3 ho
mens. 

O· SR. Co3TA MACHADO- A idea cl<t em.rn
cipação foi vencedora no paiz: e aquelle.:; que 
impugnavam a em'.lncipação dos escravos 
diziam afinal-isto jil. ele via ter-se acabado a 
mais tempo (riso) , porque _confesso que ou era 
mai3 captivo elo que os meus escl'ilvos e a mi
nha lavoura agorJ. vae prosperando bem. 

E.is o triumpho da verdade. 
A Republic1 ... oh! aqui eslá uma vbtima 

(ri;o), quantas vezes eu, discutindo co:n e:>ses 
que nã.o acreditavam na Repllblica, olhavam 
p1ra mim co:n uma certa comp:i.ixão ! A Re
publica, diziam os rnonarcl1!st 1s, não appwe
cerá, é uma utopia. Entrettcnto, meus senho
res, a idét foi·c.tml11lunJo, c1rninhl\,ndo_tanto 
que transformou-SJ em uma for~a e esoa força 
conquistou a sociedade, conquistou o exercito 
e a armacla, e, no momento·claclo, o exercito 
e a armada, que sab:rn1 pet' lencar a uma socie
dade li vre, prezftndo os seu;;; deveres, não 
e:squeceram-se ele que acima clelles havia a 
p1tria. (1liiiito bem.) E>tou .certo que h[\, no 
exercito grandes Cttbe;;:is e dJno:tidos patrio
t[l,S, e que clopois ele terem levantado tão alto 
esta mçfo, nã.o deixarão ele co:ipe1'ar pau 
que a Republic1 se mantenha ; nisto está a 
sua honra, a sua gloria. (Apoiados.) Eu jil.mais 
regatearei para o exercito e cormath admiea
ção, honras e prqventos: esta nlçã.o tinln 
descido tanto que sem a fJrç1, aux:iliando o 
direito, teria. apo lreciclo. · 

Entratanto, s:rnhores, aquelles . que nã') 
acreditavam na Republica, hoje e3tão Peuni
dos aos republic1Ilos, e no dia seguinte ao ela 
proclamação cl .t Repoblica apparecernm tan
tos rapublicanos, que p:i.reciam gottas de agu1 
cahindo do céo em dia chuvo;so (risJ) . : eu 

olhava para elles, ria-me contente, porque 
nã.o füemos a Republica p~w.1 um grup:i, mas 
p ~irii toúos 01- nossos concidadãos. ( 1111.tito 
bem.) · 

A propria natureza era republicana para 
mim, o3tentava-se füo bella ! 

Parecia que tioln existido uma moaarcl1ia 
mm nnnarciüstas. 

O SR. FRA.Ncrsco VEIGA - Nã.:i apohdo. 
Houve muitos e ainda os ha. O Sr. Cttrlo3 ele 
Laet e outros não S[) republicanQs: 

O SR. CosTA :MACHADO- Estou convencido 
que esses que contestam o direito das ma
lllere3 u:.1 vida publica qúando vencidos farão 
nwlifluos discursos e tLrão- sernprn fui p~rti
dario dJ, mulher; sempre combrlti para que 
elb tivesõe na clirecyão elo p1iz o me>mo 
direito que 0.3 homens (riso), corno poderia 
consentit' que verdadei ro;;; anjos tivessem 
uma p63iç.ão .suba! terna ! 

o SR. PRESIDEN_TE - Peço ]ice .iça p:ira 
advertir a V. Ex. qLte a hOl'l\, está esgobcla. 

O SR. C'os1'A MACHADO- Peço a V. Ex. que 
não seja ti.i,o rigoroso, que mostre que é filho 
ele Minas. 

o SR. PRESIDENTE - Nã:i füço ma's cio que 
observar o regimento. 

o SR. COSTA MACHADO - 1hs um filho ele 
.Minas · nesta . terra livre não corta-o pensrt
mento ele outrem e eu só peço a sua genero~i
dacle. ( ri partes .) 

Posso requerer a prorogação de hora '? 
. o SR. PRESIDENTE - o regimento não 
cogita do caso. 

O SR. CosTA MACHA-DO - Oh! que fobl
iclade ! Oh ! que regimento fota! ! Deixe-me 
ao meoos V. Ex. acabar o meu pensamenfo. 

VozE.s-Contintw, continlie. 
OUTRAS VOZEl- E .depois o omdor tem sidJ 

muito interrompido. . 
o SR. COSTA MACHADO-Ma'!, meus senhores, 

como a conscieúci~t deste Crmgresso pôde ad
mittlr o seguinte ... 
. UMA voz -Não passe para outro assnmpto 

o SR. COSTA MACHADO-A mullrnr é dotttda 
ele in telligencin, ella ama este 1niz, el la é 
instmicla; ella. pog·a ·irnposto, e entretanto não 
póde votar, não póde exercGr o cliroito do 
voto , que é tão pequ!)nino e mes:1ninho, ao 
passo que um hom<:Jm qne só tem a caxa·la, 
que apenas sabe ler e escrever -um boc,i.di
nho, p6Lle votar e ser votado? ( Apai·tes.) 

Eu não quero que toda a mulher vote. 
(A pari es.) 

Q:.iero fazer uma transacção : füça-se a 
experieucia e,si ella mostrar que as mulheres 
nã.o s'.ío dignas ele ex:ercer o direito do voto; 
então seja elle cassado. ( Apai·tes.) 

Si dependesse ele mim, a mull1er teria todos 
os direito3. (Apartes.) 

M \S qual a rctzão, nrnas senhor-e:;, p:>r que os 
ho:mns não se importam com as nnlhere3 ~ 

u~-rA voz - Importam-:3e dem::iis. 
O SR . Co~TA l\.lAcHADO - Senhoras, eu es

tou failaw!o elo diceito ; estou foliando em 
umft assembléa composta de homens illustra
clo3, não trato dos custnmes humanos, cio ro
speito, das delicadezas, attençõ3S e carinhos, 
que pro·Iigalisamos ás muUi,) res; eu fallo fb 
lei que á colloca em plano subservien te. Como 
podeis cJrisentir que ellas tenh;1111 obrigaçõas, 
c:ir~'eg·ne11:1 ?ºm o pez? de tolas as pen:i.s do 
cocl1go cr1m1oal, e n:.i,o tenham os direitos 
relativos~ T11clo provém elos preconcGitos; 
a cleclucção é clarl\,: é porque nã,o ha aqni um 
bomem por mais illu>traLlo que seja, qLu 
tenha uma grande capaciçlade-que tambem 
não seja victima cios prej uisos elo . passado . 

Quereis saber qual a origem dess) precJn
ceito i E' que aindl\, esLtmo3 sob o domínio da 
logislaç1o. romana . 

03 padres, fundados no peccado or.igi111J, 
coniemnaram a mulher a não pü'.lor dar um 
só pas~o na estrada ela civilisação. (Apartes.) 

Enchgo tu.lo. O que éochristianismo1 Não 
é mais do que unn mi3tum ele tr<1cliçõJs se
miiicr,s, e iclé1s platonicas. 

UM SR. REPRESENTANTE - Isto é com o 
Sr. Baclaró. 
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O-SR. COSTA. MACHA.Do--Não é _çom o Sr . rum ·eleitora<Jo li111ita,do, oligarch'cJ, aristo
R\daró, é com a hisforia. F<tllo com os pa~ Cl'atico, é urn:t ;ne.n tira convencional; uó.i 
dres ela igrej :i , qorn Santo (gnacio, o mat·tyr, rstnn10.; no.3 ill u li !dou ill udi11clo :\ socüi:hde. 
S. JAronymo, S. Jo:l.o Cllt'jsos to:rn, Tertu- O governo republ icano ni'ío comi3te em unm 
li ano e outros. classe de ele: to i'es, consbte no su ffrngi o. ele 

O SR. SER.Z!lDELLO-Scwto Ago.3tiuho tam- todos 01 seus llaLitante.:;, mm. vez que ie-
llem é competente na materi[L. nlrnm oapa,ciclade . 

O SR . CosTA MACHA.DJ-Hoje, porám, Sl', Agora. lá vai a prova ue que a rnhlm 
p1'e3iclente, que a sociedade vae se fol'manclo escola chega. a, este l'esu 1 [[Ldo. T1•0.tem de 
sob outros moldes ; qu~inclo tanto se falla, em ecl11c:1r as mulheres de sor te que quatro mia 
Jib 3rclade, não vejo motivo pa;ra abundo- ll1õe3 d0 mull1eres com quatro milhões tio 
llarmos inteiramente a mullier,/ clespre3ando homens façam oito milhões do 11aLitilnte3 
a srra emancipação . com direi to ao voto; eu formulo uma hypo-

Davemos ver si a r2forma é boi1 ou não, si tl1es0; que talvoz, -po:;s'.L ser applic.tcla 
npt·oveita ou n[o· [t, sociodctcl ci . pwa mais; teremos realizado o systema, ·c10 

A respeito da emancipação ela mulhe1' e do governo do pJvo pelo povo. (;l lgims ~iJw·tes .) 
seu direito de voto, Jis30-se aqui que is30 vil'ia O qne digo é que o meu systema póde tri1 -
anarchisar a famil ia, . i\1',is isso sem um só zer a vel'clatle ele democracia reprasenta tiva, 
argumen to que juJtificasse um systema . Se i e petovossoé imp0s3ivel absolutamente coLJse
que a miulrn cloutrin 1, vJe mmlificar a fürni lLi. guil-a. Vejo que V. Ex: ., St'. presidente, 
i\fas est[\, tende a sBr modificada, principal- esá nngo1do commigo . 
m~n~e qtun·::lo esta,mos sob o regimen repu~ Ul\IA vol- Não é 0 sr . pre3i ~lcnte , é 0 
bl!Acan~. 

1 1 
... . . 

1 1
. deputa,do que tem do suc~eJer a V. Ex:. 

_ mm 1a ES~o a "' a umc<t que pol e re:i tzar . 
o ideal da, verdadeira r.;pulllioa, o ideal cio . O ~R. Co~TA MACHADO (par,i o Sr .

1 
Pedro 

governo do póvo pe~o povo e p11'.t o povo. r1menco)-V. Ex ., meu amigo, von,rn em 
O SR. Pm: IDifüTE-Observo a v. Ex:. que meu soccorro. 

jit são p::tssac\0s c\e1, minutos depois ele p1snctn. O SR. LOPES TROvÃo-Elle é ai tistJ, e na
a sua. hora. . tur,tlmento eleve estar apreci.mcb as suus 

O S::i.. COSTA MACHADO - V. Ex:. sabe que bellezas de fürm:i.. . 
tenho sido mnito interrompido. Não posso ser . 
re:.pomavel por essa iq.terrupção. Entretanto, 
r,rocura,rili resumir tanto quanto me fo1· po:f'i 
sível. · 

O SR. CosrA MACil.TIADo-0 Sr. presidente 
me cluma tL ordem, porque V. · Ex:. tem de 
fallar . 

o Sa. PRESIDENTE-NÓte V.Ex:. que tenho o SR . PRESIDE NTi< - E depois clel!e ha uma 
de dar ainda a p:ilavra a outro orador serie. 

O SR. Co3n iVIAoHADO - Sr . presideute, O SR . CosTA :rvIACHADo- Sr. presidente, 
estou .cortaudo o fio elas minhas idéas , pam qmnclo as convi :ções são sinceras e leae3, 
ob ,~ clecer a V. Ex. como [\, minhJ, commettemos um erro em 

Corrio podeis, senhores, conceber que 0 ex:- acreditar que 03 outi•os nos acompanham. 
escravo, que ilão se eduçou, vote, e a su:i. E' o quo me . acontece neste momento. 
ex-senhora que paga impostos, tem interesse Acradito que o Congresso mo ha de acornpa
pelos negocios publicas, não vote ~ nha1• parn dar tr iumpho ti, minlrn emenda 

Como justiftc~remos a, negação cio voto po- relativn. ao art. 91. 
l itieo ás doutoras em direito. em medicioa, [t,s 
professoras 1molicas, e aquellas que vivem 
elo seu emprego, elo commeTcio, e dos r81Jdi
men tos dos seus bens, elos quaes pagam pe
s:iclos impostos ~ 

Pretenrl ereis, por ventura, justificar os di
reitos politicos elas rninhn.s e pt'incezas, pelo 
ao .1so do seu nascimento 1 (Apartes. ) 

o SR. PRESIDENTE - Reitero ao nobre Ol'J.
clol' que o S3U tempo ha muito expirou. 

· ·o SR. CosTA MACHADO ~ V. Ex. me inter
roi11peu, os meus contendores tambem me in
terrompem. 

Meus senhores, eu vou só apresenbr um 
argumento para os senhores aprecia1·em, ar
g'lllnento tão grande que me acho muito pe 
quenino cleante clelle; mas, em fim, ellc app::t
receu na minha, oomciencia, e é tão formi 
da,vel que é·irrespondivel. 

Quero demonstrar que o systenn .republi
cano por nqs iclealisado, e qu e foz o\.Jjocto tios 
nos3os sonhos e . amor, é o governe do povo 
pelo povo. 

E qual ó o systema, cio governo do povo 
pelo povo ? 

E' o governo eh m1ioria. 
Mas quando e .po3sivel queº' nobres re

presen tante3 cheguem á realisação de3te 
ideal? Nunca. 

Porque supponde a mção brazileira que 
tem 12 milhõ ?S de lmbitantes, dividida em 
seis milhõ3s dê homens e seis milhões de mu
lheres. 

UMA voz- O numero de mulheres é maior. 
o SR. COSTA MACHADO - Mas que sejam 

seis milhões . O systema republicano, que 
deve fazer a felicidade publici1, eleve tl'atar 
ele educa,r o homem, eleve chegar a um ponto 
que até os mendigos possam votar : e3tamos 
de accorclo. · 

Mas a natureza é con tra a voss::t dou trina, 
porque os menores cio sex:o m~sculino nunca 
poderão 1'.0tar; portanto nós teremos estes 
seis milhões, ele lmlii ta.ntes . reduzidos a qtrn
tro milhões, mais ou menos, o que vem a ser 
a terça parte de 12; quando, pois se realisara 
a vossa. aspil•ação elo governo elo povo pelo 

. povo'? A vossa Republica,, delineada, se
s-undo os móldes do absurdo, é o e·overno ele 

IMe artigo diz-a brazileiros e e1tran Q'ei
ro:; resi.dente3 no pi1ii, a Constituição asse
gul'i1 i1 invioJabiliJade dos direitas conc3r
nenfos à liberJmle, 6, seguri1nça individual, e 
6, propriedaue, etc. a nóssJ, emeucla substituo 
as p :tlavras-brcc.~ite iros e estrangeil"Os, po1· __:. 
habitante3 no paiz , como Caz a Constituição 
Suissa no referido estado . E3tn. primcim 
parte ela nossa emenda, não tleix:arú o Con
gTesso de approvar, salvo si nilo q uizer que 
táo fortes e naturaes cliraitos pertenç:tm a 
todos os seres raciooaes. 

UM SR. REPRE3E:-iTANTE-)fo33'.tS palavras 
estão camprehencli·fas as mulh8l·es. 

O SR. Co3TA MACHDo - As p:tlavr <ts teem 
significações proprias e ioclependen te3 tl'.1 
·noss:t vontada ; braziteiros e es:rangeiros r.3-
ferem ·se ao sexo. nuscnlioo e não ao fe ;ne
nino. 

Ha .p:iuco te:npo algu:nss SEi nho1\\S raqu ;
reram, entre nós a inclusão do3 sens nomes no 
numero dos elcitofüs, e nKo sendJ prnltibiclo 
p ll' lei ellas cle1'.i~m "._Otar; mas por excl uslío, 
como a Const itu1çao nao fa!lav;i, em mulheres 
o clit;eito l!JG.s foi negado. ' 

E o que é mlmir.i'vel, Sr. presidente, é o 
seguinte: qmu1clo se Llav,i, esse Cacto em men 
paiz, em Vienna cl'Austria, suscitavi1-se umci, 
grande questã.o, as mulh~res que votavam 
por procm·a,ção , apresentaram-se na eleiçilo 
votanrlo pessoa lmen te; os chicanistas, esses 
triqueiras de eleições (r iso), recorreram p.1ra 
o im psraclor, e sn bem q Ui1l foi a clecisKo cio 
g·overno absoluto? Foi e~ta: que nenhuma 
lei naquelle paiz fazia de pender o voto cio 
sexo. · 

Entretanto , o Sr. Cesario Alvin1, meu ill us
tre amigo, representau te de Min[ts, ao mesmo 
tempe nKo· aclmittia que [\, mulher vofasse 
neste pri.iz ! 1\1'\s, ~i não havia unu lei qu i 
o 11rohibisse; si o direito publico nosso esta
be ecia o seguinte: que tnclo aquillo que a, lei 
não pl'Ohibs o cillacl[o pótle f,lzer ; e se o ?O
verno, uma, enlichüe po litka, só pó.le faz'er 
senão o que a lei manda., S . Ex. seria um 
vorcladoiro liberRl si por venlut\t i1clmittisse 
o voto da mtdí1er. 
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Isto füi apenas para rnspomler ao aparte 
do me u col l e~a. E' preciso le;i·is la r cem toda 
a clat'OZíl. : está SC tratütld ) elo direito pu
biico . 

Quanto :1 segnnda parte, eu re3tringi qnati'.o 
possivel. 

I-fa unn ontl'.:t emeu:b ainda mais res
triçta., ::issignada por 32 representantes ao 
Congl'esso e ,cl:u1clo 6, mulher esse clifüito re
lati vamento Ms negocios rnunicipae3. Nã:l 
preciso discutir ·mais esta questão,' a mesm'.1 
discussão g·ern l n utoriza a tir;i,r-se unm con
clu3ão a pplicarnl ao facto . 

Eu c\i.zia que estou convenciLlo ele que o 
ConQTe3so V«i votar commigo; e si por ven
tura~ nm viJenle me viesse segrecla.r ao.> ou
viclos que a minha emench n:'io passa,, clirin, 
a ess:i propheta : - não [\,credito . 

Onde estlfo os represonbnte3 elo P<Lril e 
do Ami1zo1rns, dessas terras gig::tn tes, <lo na
turesa immensa 1 Qnerem elle.i por ventura 
roi1lisar o aphorismo que 03 extremo3 S'l t oc.1111 
ac lia tamlo-se ? 

Owle e;tão os ropressntants' descendentes 
dos heroe:; cl'1 Confederação do Equatlo1' em 
18241 

Oue é cios fllhos des3:i t erra abençoad::i. 't 
qu~ r egou co:11 sangue o solo ela pJtria em 
favor ela \iber,lade 1 Onde estão o3 fllho3 desse 
h ~roico Pemambuco, desse esLtdo que tem 
nas pagitms da sm historia fu~clamental nm 
facto imnortantissimo? F01 allt qne apparr
ceu <1 g'.rande 1'0volta do Senado da Carnara 
contra i1 imposição ele Pedro I, quando el ~e 
nmndou vo:ar urna Constituição, e esse Se
nado, cu pitaneauo pe!o p:tci'.'º Cane~a e antros 
pJt\iot;1s,por unanumdade a repelllrmn. Onde 
estiio os filhos dessa terra, os coevos ele Nunes 
i\facliado e ele Pecl t'O Ivo? 

Onde estão os filho3 eh heroica B 1hia, -onc~e 
parece qu3 de momcn to sahem d,, ~eer a in 
exaul'ivel os g·randes ho111w.> do p)lZ? De3sa 
tena que a ]) -< teia, agradeci.la deve ter em 
toei:\ a con3ideraçio, porque n'.1 guarra do 
Pari:ql;Lmy fvi a que semprJ esteve na c1ià'1-
teiea ? 

Onde e3tão qne nã.o apparec,im nesta ca,ra 
pal'a füze1;cm tl'iumplrn.r 03 bons principies 
cl11, sociedade brazilei1•;, 1 

Oaclo 03t1io os pm1listas, os fillnscla te_r! a 
de -Amacl:)r B:ieno, elos Andrndas , dos F-" l .JO~, 
elos Tobi .\S, elos Ho.lrigue3 dos Sn.nto,? 
Onde e;füo esses meus companheil'os ele lucta 1 
Elles nLl.o esfüo aqui, mas não podem abm:
donar a caus::t elo direito. 

Onde e3tão, senhores, os ftl li os da grande 
tel'ra tio Rio Grnncle, solo ab :nçoaclo, ela cc" 
i·agem inex: ce~li vel ; desses ca,valloiro3· va
lente3, intrnpiclos, e sempre heroicos, nas 
bitalhas e nas pugnas da liberdüde ? Desstls 
1;eróes ele Pil'atenim, ele Bento Gouça,lves e 
de Fel ix da Cuulm ~ Que é clessa mocidade 
tilo corrocti, que tanto no3 :>judoÍ.t a levantar 
a bandeira t\[1, Republica 'i Por venlnra quc
rer[o rasg:ir as pa,gina,s cio SJ ll pas3:i.do e 
calcar a, s'ua baucleifü ? Não. -

Estou respondendo ao propheb sinistro, 
que me dissesse isso. 
· Ah! Scnllol'83, onde estão os fi lhos elo Rio 

de Janeil'o, os filhos desta capital, que teem 
si1lo como que a cabeça pensanta cl0ste paiz? 

Que é feito dos mineiros, elos filhos ela, 
minha te1•ea '! Cujas t raclioções honro3as 
devem servir da orgu lho, de enthusiasmo ~ 
coragem 1nra os grandes commettu1rn:itos ? 
Filhos ele Minas ! Serei3 suedos ao direito dos 
fracos que rns pedetn prote:ção 1 Olv.iclJc~, 
por ventm'i1, o cleama chi, inconfldencm m~
nefra, o mais glorio3o facto ela nossa, historia 
patein, 1 Inconfülencia, ..... confesso que nesta 
momen to assi11 tam o meu espit'ito tl'i stes re 
cord;1çõJs; est;1 p ~1lavra disperta em i:neu 
coençi'\o estranho3 sentimentos! Perm1tt1, 
senhores, que eltes rolem do3 meus hibioJ, 
Ih 100 a.nnos, existiu em Minas um homem, 
que chamal'ei providenohl, e ot1ll'o3 d11mar·ão 
louco . Sim/seu llores, lm reléas que eol~
quecern , ha paixões que matam! Elle S.3l'la 
um c\ouclo, mas um dou do cheio de lm;es •. 
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Esse homem rodeado de outros citlaLlãoJ 
clistinctos, viu no horizonte ele sua cou
sciencia a estrella cli1 esperança p'.lra a 
p:i.tria ; elle quii tornal-a it.clepemlen te e 
livre; e caminhando, altrahido pelos seus 
raios, não viu que no mundo ha atiysmos, 
precipito Li-se e desa ppareceu ! . . . clesappare
ceu ~ Não. Elle foi preso, levantou-se o p1-
tibulo. o seu corpo oscillou na corda, e cailiu 
no chão' ! O nome, porém, ele Ti radentes 
cahiu nos braços ela gloria para resurgir 100 
annos depois resplendente uas culminantes 
alturas da. historia! (Apoiados; miiito bem.) 

· O seu corpo foi completamente esquart!)jado, 
sua familia infarnmada, seus bens confiscados, 
smt casa foi demolida, e o solo salgJ.rlo ! . .. 
Sabeis dizer-me o que significa o solo s-tl
go.do? Que irrisão bravia ! O solo salgado! ! 

Pois ben1 , senhores, o destino crea muitas 
vezes uma entidade noviJ. para mostrar á 
posterid1d0 quanto ella. d~ve am1r á liber
dade; essa entidade foi o polvo do rediculo 
abraç:ido co_m àquillo que houve de nnis te
tl'ico, de mais sorYJbrio e cruel na fereza clrr 
clynastia portugueza : Pedro 1 cornrnetleu o 
mesmo crime p:i,ra c::im sua. patl' i<i., para com 

, seu proprio pao; entre tlwto o primeiro teve o 
cadafalrn pelo crime ele ter amado a patria e 
tudo quanto acabo dG enumerar; o segundo 
teve um throno, g:osou todas .as vantagens 
dessa po3içfo, e finalmente lev11.ntaram-ll1e 
urna estatua a perpetLmr a sua memori ei. no 
mesmo Jogar onde o primeiro foi enforc:ido ! 
que triste contradicç'io ela sorte, que plln
gente ironia do destino! Muitos comrnettem os 
mesmos crimes; a,. uns o c:idafülso, á ou t1·0s 
uma c0rô:t de louros . 

Mas, senhores, nã.o lrn n ida p::mt vingar a 
verdade corno o tempo; cem anuas depois tri
urnpl!ou a republicu; e lia é o governo cl:i 
.i ustiça, das reparações, os brazi lefros saberã.o 
honrar a memoria do gPanrb homem, e cios 
seus illustrns comp:rnheil'.Js, victirnas, tam
hem, elo de>potismo; o que revelará ao mun
do que esta patrht tem filhos dignos clelln. 
(Apoiados.) 

Senhores, _aproveitemos o momento que 
passa, elle nao volta . Para immortalis!1r-se 
esta constituinte basta o Congresso acc3itar 
uma só das nossas emendas. ó proo-resso ca
minh:t e as sociedades moclerm1s ºprocuram 
assentar em bases cert8s, em ·sol idos funda 
me~ltos , suas 1nstitL1ições ; a equidade não é 
mais um problema: a resolvet'-S'.J . Mostl'emos 
que passamos por sob1•e os prej uizos em be-
neficio ela p~tria . . 

Sr. presidente, estou fatigadissimo. IMou 
fazendo um vel'da'.leiro s11crificio para ti rar 
,de meu cerebro, que fraqueia com o peso de 
61 anuos (iuio apoiados), de minh1 organisação 
nervosa qL1e follece (ncio apoiados) recm·oo3 
para. auxiliar a minh:i, intolligancia posta ao 
~erv1ço do verdadeiro, do lrn11, elo bello e do 
Justo. (Llfitito bem.) 

Vou terminar. Ifa um mom')nto na suc
cessão dos dias e das noites que ni1o é luz e 
nem é trevas ; c1u,ma-se lusco-fosco : é o mo
mento em que os christli:os, ao ouvir as bada-
1:.d.as elo sino, que chamam os fieis à oeaçã.o, 
dirigem sua samlílçã,o á M1ía ele DJus, rezando 
ª. Ave Marta, Vem logo a noite, e depois o 
clta. 

Estamo3 neste momento meus senhores. 
Esta Constitaição nem é ! ~1z nem é trevas 
nem deixa U.e sei-o: é o lusco-fusco da sm{ . 
elaboração. 

pa vo3s:i, decisão .cl~pe nele a continuaç1ío ela 
1101te em qne tem v1v1do a nrnlher', ou o raiar 
de lil11 novo _d i ~ . Sou profano, mas rendo 
brnbem culto a llbe!'dacle, e cohel'ente com 03 
principias da escola republicana, a que per
tenço, foço votos para qu a o Con º'l'esso bem 
inspiratlo, dê uma patria a rnfssa n11te à 
bossa espo3a, á nossa filha e á nossa irn;ã; 
os escravos, DS manadas de il'racionaes, nã.o 
tem patl'ia: não ha patrh sem liberdade não 
ha liberdade sem direitos. ' 

Tdrmino saudando a libel'Clacle - Ave -li
bertas .. (M itito bem, muito bem. O orador e 
citmprimentado e abraçado vor imiitos repre
se111ariles ,) 

DISCURSÓ PRONUNCIADO NA SESSAO D'.': 
29 DE JANEHW DE 1891 

O Se. Epita.cio Pessoa (movi
mento ele atte11Çiio) - Sr. presiclen te, Sra . do 
Congresso, eleveis comprehender certamente a 
má posição Gm fJUe me acho collocado nesta 
tribuna depois -da votação a, que acabamos ele 
assistir, quando p1rte do Congresso se suppõe 
b.istantemente esclarecido so'Jre os assumptos 
e:n debate, 

,E' uma dupla ousadia, da minha parte p;la 
incom petencia para proporcionnr novos e3-
clarecimen tos e pala difficnlclade de despertar 
o interesie dos ill nstres representantes já tão 
fatigados, o vir occup:ir a vossa attenção (níio 
apoiados); entretanto julgo-me no cumpri
mento de um dever e isto me anima a expen
del', algum:ts considerações. 

SenhoreJ, por occasião ela primeira discus
são do projecto submettido ab nosso estudo, 
tive a honra de npresenhr a vossa conside
rnção algumas emendas que deixei ele justifi
C<ll' já por superveniente encerramento d:ts 
cliscnssões, ,iá por não querer a ca.Lla passo 
e~tm· clistrahindo a vossa attenção ele orado
re3 mais competen~es sobre os assumptos em 
cleb1te . (N üo apoiados .) 
· . Agora, pore!11, que nos aclrnmo3 na szgunda 
?1scussão e é dado a. cada orador a precür 
111cl1:ITerentemente qualquer ponto do projecto, 
per1mtti-m,e que venha expór ligeirns consi
derações sobre algumas emendas que enviei à 
rnes'.t e manifesbr o meu modo tle pens11r 
sobre outras que teem sido apresentadas por 
clistinctos membros deste Congresso. 

Tenho abusado tão pouco da.vossa'attenção; 
teu ho sido tão parcimonioso :is vezes que vos 
hei dirigido a palavra., que eSp9ro, isto me 
fari crecbt' elo vossa benevolencia na breve 
justific:ição qLie tenho, a füze1· . _ 

A pdmeira tless'.ts ememlas refere-se á na
tu1·alis1ção. 

Q Governo Provirnrio,em novembro tle i889 
naturalmente - impulsionado por um pensa-. 
moo to lle confrateruisaçlío e tocado pela in
d1fferenç1 com que a p:ipulação estrano-eira do 
paiz assistiu ao esboroamento do sy;;te';ua mo
rnu·chico, b:.i,ixou um decreto concedendo a 
nacionalidade brazi leira a to.elos os estran
geiros aqui 1'0sidentes por. occasião ela ravolu
çã.o, impondo a to .lo aquelle q Ll<l quizesse 
consei·var a sua nacionltlidade ele origem, a 
obrigaçi:io ele fazer uma declaração pablic:t 
neste sentido . 

Eslii mesma disposição acha- S'.l consig·nada 
no projecto de Constituiç!io, art. 68, § 4° Me 
parece que os autores d·J projecto foram be
bei-a na antiga constituição mouarchica-, que 
considerou brazileiros acloptivos todos os por- · 
tuguezes residentes no Brazil no momento · 
em que se proclamou a inclependMcia; ha, 
porém; uma cli ITe1·enç:i, e ê que a constituição 
monarchica não impoz condiçfo de especie al
g uma a íJ.uemquizesso conservar a sua pah•ia. 

Essa disposiçã.o do projecto me parece que 
eleve ser substituida. 

Que se·imponha uma condição, uma obrto·a
ção, nm incomi:noclo àquelle que tenha 

0 
de 

adquirir um direito, de perceber uma vanta
gem, cornprehende-s9 bem; mas que se sujeite 
a um onus, a um encargo a conservaç:ão ele 
um direito e de um direito como o de nacio
naliclado que nos liga a terra em que nasce
mos por todas estGs idéias, j)or todos _ estes 
aITectos, por todos estes sentimentos que a 
a•1sencia r?bº'.'ª e fortalece ; que si su:ffoque 
assun quas1 v10lenti1mente o p8triotismo in
dividual, este sentime1?to elevado, prot'Llndo, 
capaz de to:los os hero1smo3, ele todas as ah
~13gaçõos e sacrificios, é o que não se póde 
Justificar nem manter (muito bem.) 

Que si obrigasse o estrano-eiro a fazer 
a.cpielhi. dec.lai:ação para adqui~·ir a naciona
ltlll1.rle braz1le1ra com todas as vantao·ens que 
elltt oITerece e proporcioua, seria mâito irn
tural ; mas que si.º ob~'igue a faze i-a para 
conse!'var a sua nacwnaltdade de origem, eis 
o que se me affigura um arbitrio uma vio
lencia qL1e 115.0 compo1;ta defesa. ' 

Nem se objecte que tornar a nattir.\lisaçãó 
dependente desta condição ci as mais das vezes 
impossibilital-a, pelo escrupulo que tem o 

estrangeiro de repudiàr publicamente a .SLU 
patr.ia. Que si ·a impossibilite embom nós 
não devemo·3 animar tt hypocrisia nem galar
doar a covarclia moral (apoiado3.': si o éstran 
geiro não tem bastante sinceridade em suas 
convicções para proclamal-as publica e des
assombradamen te, si o estungeiro não tem 
coragem ci vica bastante pal'a assumir perante 
todos a responsabilidade de seus acto:', e si a 
nacionali::lade brazileira é cousa ele tão some- . 
nos importancia que, no seu entender, não 
supporta confronto com a SU'.1 incionalidade 
de origem, de maneira que é preciso dissimu
lar a sua acquisição como um acto ve~go
nhoso; entiio fechemos a port'.1 ele nossa com
munhão politica a, este estrangeiro, porque 
elle . não é digno de ser nosso concidadão. 
(Apoiados) 

Por outro lado, si a nacionalidade brazilei
ra já se acha tiio depreciada que a su1 acqui 
siçã.o nem merece o sacriticio de uma simples 
declaração perante um:i, autoridade qualquer, . 
ontã.o burateemol-a ainda mais e conceda
mol-a a todo ci mundo sem condição de 
especie alguma. , . 

Mas qual a I'.azão de ser deste artigo do 
prnjecto constitucional? O que autorisa a con
·cessão destes pavores aos estrangeiros resi
dentes no Brazil no momento ein ·que se 
proclamou a Republica? Unicamente o facto 
de terem-se quedado impassíveis ante os acon-

"tecirnentos de 15 de novembro, ele não terem 
creado einbaraços á mudança da fórma de 
governo e1n uma patria que não ei·a sua. 
Mas semelb.ante facto, ele si tão insigniücante, 
não consti tue mesmo um indicio para a fe
rir-se o amor e a dedicação ao paiz, senti
nrn11to3 que, entretanto, são as bases da 
naluralisaçã.o . . (Apartes.) · 

Assim , o preceito constitucional importa, · 
um lado a ·concessão immerecicla de favores 
excesstvos áquelles estrangeiros que de facto 
tiverem acceitado a nacionalidade brazileir.l; 
por outro importa uma vexação·, uma vio
lencia á liberdade individua l para, áquelles 
que nã.o tiverem acceitado esta nacionalidade, 
mas que por uma circumstancia qu11!quer 
tenham deixado de fazer a dcclamção exi
gida. 

Supponha-se que 'um estrang~iro p.or igno
r,i.ncia, por não se querer sujeitar a uma con
dição odiosa, ou por· outr;i, qualquer. circums
tancia cleix11 de fazer a declaração no prazo 
legu!. 

Este estrangeil'o adquire por força da lei a 
nacionalidride brazileirn e .por consequencia 
todtlS as vantagens e todos os onus que esta 
acquisiçã.o acarréta; fica elle portanto sujeito 
ao serviço do jury, do exercito e da armada. 

Em um momento dado o governo procura 
tornar effectivo um destes deveres, procura 
por exemplo, sujeitai-o ao serviço do Gxer
cito: eis o individuo sujeito a uma violencia 
para a qual nã'.i concorreu com manifestação 
algmna de sua vontade, eil-o sujei to a talvez 
empenh::ir-se em um'.t guerm contra a sua 
proprin, patria sem ter de rnoclo algum pres
tado a isto o seu assentimento. 

Supponha-se ag·ora que este estrangeiro 
recus'l-Se a p:-estar o serviço do exercito, que 
recorre para a sua patria, e e3ta apoia a 
recusa; qual será a posição elo governo~ Ou 
acceita a reclamação, e nesEe caso terá sof
friclo uma offensa em SLU soberania, terâ se 
sujeitado a lllll:l. imposição estranha, que tira 
todo o valor elo decreto que elle baixou, ou 
não acceita a reclamação feita -pela nação 
estrangeira, e neste caso teremos o governo 
empenhado em um conflicto internacional, 
talvez em uma guern. 

Eis a que consequ::mcias desastrosas nos 
póde conclnzir o clispositi vo elo projecto. · 

E note-se que estes passiveis conftictos in
ternacionaes já tiveram seu inicio em recla
mações apresentadas contra o decreto ele na
turalisação por alguns pl izes _ ela Europ::i 
entre os quaes Portugal, ltalia e Hespanha,. 

Alegaram . estes paizes que a clispo~ição elo 
decreto, que e a mesmci do projecto ele Consti
tuição, restringia a liberdade incliviclual, que 
rião estava ele accorclo com os princi1)ios ge 
ralmente acloptaclo> no direito elas gentes, 
que, finalmente, fültaYa-lhe lnse juridica, 



.porfJue .fazia deduzir. do sÜencio do individuo 
a presumpção infundada de qua elle queria 
adaptar a nacionalidade ·brazileira. 

A isto re>ponden o nobre ex:-miai~tro das 
relaçõe3 ex teriore3, que o silencio lambem 
Jem sido a•.lmittido como -prova pa.ra a con
cessão da naturalisação. 
· E' assim que, segundo o cocligo civil ele Por

tugal, o individuo uascido alli ele pae estra~
,geiro, que ni1o . decl.ara. ~m tempo, que na.o 
quer adoptar a nac1onal!clacle purtugueza, é 
considerado como portuguoz; e i1lenti ~n, clis
po3içi10 se encontra no cocligo civil ita
liano. 

E' assim que a lei ingleza determina que o 
cicln.dão inglez nn.tul'alisn.do em pa.iz estr11:n
géiro, que não reclama.r em tempo. a na._c10-
nalidade ingleza, p_erclel-a-ha, e sera cons1cle
rado como estrangeiro. 

E' assim, finalmente, que ·a legblação ela Hes
pa'.nha, preceiti.m que o filllo ele p:ws estr,fn
gei!'OS, n~scido no territorio d~ Hespanlrn,, 
sera cons1der<ldo estrangeiro, s1 em tempo, 
nlo rechmar a nacio!llüidade lrnsp:rnhola. 

l\·fos, s3melhantes razões, são de to:lo o 
ponto improcedentes. 

o silencio, é de facto, um elemento apre
ciavel para a concessã? da nacionalidade 
mas para isto é necess:u10 que se funde em; 
um facto, que tenlla por base um indicio, do 
qual resulte a pr~s~mpção · ~la V?ntade do 
individuo, ele aiqumr a nac10naltdade que 
se lhe procura conceder: . . . 
· A argumentação do nobre ex-m1111stro das 

relações exteriores, vem confirmar o que aca
bo de enuncirtr. 

De fücto, o individuo nascirlo em Portugal, 
de pae estran(\eiro, que não f~z a declara-

!~
' ção exi o· ida pelo codigo, é cons1deraclo por

tu O'uez 
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porque o seu silencio vem coroborar 
a presdmpção ja existente e muit~ natura.!, 
de que· elle quer adoptar como p~tna, o pa1z 
em que nasceu ; é a mesma razao pela qual 
estabelecemos na Constituição, como·t1nllamos 

11 e3tabelecdo n:i. antiga, que 03 filhos ele es
ll.;' trangeiros nascidos no Bl'<lzil, são considera-

do3 cidadãos bru zilei!'03. r 

Do mesmo modo o inglez naturalisado em 
:j paiz estrarJO"eiro que ni1o reclamn. em tempo a 1'~1,'. nacionalidade ino·leza, é considerado estran ... 

' gei t'O, pol'que O seu Silencio vem corroborar 
a presumpção já existente de _que elle reou:
cia á ·nacionalidade britanmmi, presumpçao 
consistfmte no facto de já se ter elle müL1ra-

. füado em uni paiz estrangeiro. 
E note-se que aqui o silencio faz perder e 

não adquirir a nacionalidade. 
Finalmente, o individuo nascido em Hespa

nh t paes estrangeil'Os é co~sidCJ:aclo estran
- O'eiro si não reclama a nac10nahdacle hespa-
- ~hota'., porque o seu silencio vem reí?rçar a 

pre3umpçi1ojá existente e tambem mmto na
tu!'al elo que elle prefere a p:ttr1a ele seus 
paes . Tambem aqui o silencio ~utor!za não a 
concessão, mas a recusa da nac1onahdade. 

Mas no c1so que nos occup:i, qual é o facto 
em que se possa. fanclar o silencio, que se!'viu 
ele elemento para ç0ncsssão da naturalisação, 
110 entemler do Sr. ministro das relaçõos ex-

·' teriores ~ Sómente o facto do estrangeiro 
ter-se achado aqui acciden:aimente, casu::ü
mente, por occasiilo dos acontecime~tos. de ~5 
ele novembro; mas este facto, por s1 so, nn.o 
constitue _por certo indicio alg1'.m ~e que .º 
e3tran()'eiro queira se tornar c1dadao bra-z1-
leiro. ( 1lpo"ictdos.) 

Assim, pois, penso que o projecto· d1we ser 
reformado nesta parte, exigindo-se a decla

l ração para que o individuo adquira a nos3a 
;1r·-,,,,nacionalidade, mas não para conservar.ª sua, 
1. j~aquel!a que já partence ao seu p;itr1rnomo 

. jul'idico e. que não deve e3tar 3: mercê ~3 
r illações rnfnndadas e mal .cabidas . (1liuito 

bem.) 
Um:t outra emernht por mim apressntacb 

é a que se refere ás leis de mã~ m?r.ta. O 
projecto reconh~c~u a to~los. os rncliv1dnos 
e confissões religiosas o d1re1to de profes_sa
rem livremente o seu culto, podendo nsscc1ar
se p:wa este fim e rossuie bens, mas. snjeit~u 
estes a limitações 1mpo3tas pelas le!S de1mw 
morta.. 

de interesses entre elles, baveri encarniçada 
lucta pelo p9de~ pu b l~ c~, e ist9 entorpecera ·O 
progrJsso elo paiz e d1füculbra a march::i. dos 

E' esta limitação que ·não me p1re~e razoa
vel, é esta limitação que importa uma con
trndição com a liberdade, que se quiz e S3 
deve conceder. (Apoiados muito l!em.) 

Si hoje· o culto ja não recebe do governo 
subvenção alguma, si o projecto me3mo esta- . 
tue que nenhum goveeno, nem o dos estados 
nem o da União, poderá embaraçar o exer:.. 
cicio dos cultos religiosos si ni1o existe ma!s 
relaçfo nenhuma de dependenc1a 011 de allt
ança entre a igeeja e o estado, não ha razEí.o 
algu·na para que a acquisição poss::i e dominio 
do3 bens dJS confissões religiosas fiquem 
sujeitas ás leis restrictivas e excepcionae3 ele 
mão morta e não ao regímen commum. 

negocios sooiaes. . . 
Pois bem, no Braz1l e o que se vae dar; 

os estados grandes disputari1o entre si a 
o·estão elos negocios publi'Cos, e os estados pe
quenos, armstando uma ;i·~a, i'.1gloria e o~-
scurc1, nfio hão de ter a mrn111m 111terferenc1a 
nos neo·ocios ele nossa · pateia, hão de ser 
sempre 

0

esmao·aclos pela enorme superioriclacle 
com que aof outros dotou a constituiçi1o do 
tniz. (rlJJoiados.J 

Sirrnm as minhas palavras ao menos de 
um protesto contra esta injustiça. 

Parece, pois, que tambem deve S31' alterado 
o pl'ojecto nessa pnte para o fim ele sujei
tarem-se áquel!es actos ,Juridicos its lei3, aos 
principios, ás regras que r ego3m a po3se , a. 
acquisiçi1o e o dominio elos bens ele qu'1lq11er 
propriet:i,rio. · 

0 SR. ZAMA E OUrR0.3-Apoütdo. 
o SR. EPITACIO PESSOA- Senl101·c·s, na 11ri

meir::t discussão tive a honra ele apresent tr
vos ejusHôcar uma e:nencl.1 referente á igual
d·.tde clfts rep!'2sentações elos estados, pela qll11 
chegava até a unidade do corpo legislativo. 

Ni1o venho rsstabelecer a e1113nda e, sem 
querer fazei-o, pe~o, entretanto, licenç:i, p1ra 
chamar ainda uma vez a vossa attençlo so'.Jre 
essa parte elo projecto. 

O projecto constitucional, a meu ver, la
bor<t em completa confusão e incohero3ncia . 
Si elle se funda. na theoria de que a Camwa 
representa o povo e, por consequencia,o n11-
mero ele seus membros deve ser proporcional 
ao numero da população, e, que o Se~1aclo re

. presenb os est•1 dos e por consequene-1a o nu
mero dos senadores eleve ser igual ]Dfü todos 
os estados, pol'que este3 teem igL~aes direitos, 
perànte a União, nesta caso, s1 se pód3 es
tabelecer esb distincçi1o tão clara e tão pre
Cisg, entre iuteressss cio povo e in!ere3ses elos 
estados, é c0nsequencia logica que os repre
S3ntantes desiguaes elo povo não possam ele
cidir ele assumptos relativos ex:clusivamente 
aos estados, cujos interesses &'ío iguae3, e 
vice-ver.:;a, os representantes iguaes àos es
tados não possam decidir de assumpto3 ex:
clusivamente referentes its populações, cujo3 
interesses silo desigua~s . 

Si assim não se füz,_ temos por terra t?da a 
fictícia theoria em que se funda o pro.1ecto, 
temos o direito 1fas populaçõe3 que é de.>igual 
depenclente do. voto. ig,u~l do senado, e o di
reito dos estados que e igual dependente do 
voto desigun.l da Camara .dos Daputados. 

Ora,supponlrn-se que se trata de uma ques
füo de limites entre dous estados, por exem
plo Minas Geraes e Goyaz; é uma questão que 
diz respeito exclusivamente aos interesses 
desse dous estados e portanto devem elle3 ser 
ouvidos igualment~ l?Blo P?der comp~tente, 
e ter em sua soluçao igual rnterfürencrn; -en
tretanto, como o projecto dá a qualquBr das 
Camwas a faculdade de ter a iniciativa ele 
to '.Lis as leis, a não S3rem algumas ex
cl1lidas, o resuitado será que um projecto 
nesse sentido póde se1' apresentado, cliscufülo 
e approvado pela Cruüara dos Deputados,onde 
Minas Geraes tem 37 representantes e Goyiiz 
tem. 2 ! Não pócle haver mais completa, sub
versão ele to'.los os prindpios ele equidade e 
de justiça. 

Senl10res, 11111 clistincto escriptor, creio que 
Stuart Mill, diz que tres si1o as condições in
clispens:weis pn,ra que unm fe_cleração pos~1 
conse'"LlÍr os seus fins: a pr1me1!'a, é que ha.ia 
a mals completa identidade ele raça, de re
ligfüo, de costumes entre as populações fe
deradas · a segunda é que nenhum elos es
tados estejam em condições de repellir por si 
só qnalquer aggl'essão es tran g~i'.a; o a ter
ceira é que não lrnja grande cles1gualclacle ele 
forças entre os diversos estados . . 

A respeito dessa ultima condição, diz elle, 
que é essencial que não lrnjn, um estado tão 
superior aos outros, que possrt luctar com 
muitos delles reunidos; si ha um nestas con
dições, elle quererá dominar as deliberações 
communs, e, si existe mais de um, q uanclo 
estiverem de uccorclo, tornur-se-hã,o irresis
tíveis, e q1mndo ni.\o estiverem1 haverá choque 

P1.1s;emos a outro ponto. 
Os arts . 7° o 9° do pl'Ojecto tl\ltun da dis

criminação de rendas ; o art. 7° classifica os 
impostos da Uniuo, o art. 9 1 os elos estados, 
e o art. 12 e.3tabslece a competencia cumula
tiva, de urnn. e outro3, 

Dapois da prirneim, votação do projecto 
pude obte1· o orçamento de algnns estados do 
norte e ·ti1re então ensejo ele verificar a 
verdade das declaraç:'íos aqui feitas por dis
tiuctos collegas ele que com os i'ecursos da 
Constituiçi1o ,será impossível a muitos estados 
organisar-se e constituir-Se', por que o ac
crescimo de !'eceita fica muito aquem elo ac
cres~imo de despeza. 

A Parahyba, por exemplo, tem de receita 
539 .contos, de clespeza 521 contos, segnndo o 
ultimo orçamento· 

Da p1imeim temo~ ele deduzir 45 contos de 
importação directa, que passam it UnHío, 45 
contos ele impor.taçEí.o ele cabotagem, e, pelo 
meu·o3, 75· c·ontos do mercadorias entrndas 
pelas barreiras, impostos estes prohibidos na, 
Consiituição. Ficamos reclL1zidos a 374 contos 
de receita. " 

Com a distribuição ele rendas elo projecto 
temos de aug·msn tar esta receiLt com 74 con tos 
de exportação geral que passa para o estado, 
16 COl1tos ele industrias e profissõss, 18 contos 
de transmissão de pro.priefacle,e 90.$ de imposto 
predial ; isto segundo os orçamentos de 1889 
e 90 e em algarismos 1·rdoodos. Temos, pois, 
que a receita total ser:i. ele 482 contos,inferior 
a despeza já existente . c,tlcule-se agora que 
esta despez.• tem de ser grandemente au
gmentada com os novos serviços que passam 
aos estados, e ve.ia-se si é possível que se or
ganise o es tado da. Parahyba com os recursos 
que lhe proporciona a ConstituiçKo, nem se
quer podemlo augmentar as taxas de expor
taçi1o, porque os seus principaes productos, o 
algodão e o assucar, estão inteiramente de
preciados. 

Não fallo no impJsto territorial porque 
não tem exequibililhde 110 norte, é difficil
mente se executar:i no sul. Não fallo na fa
culdade cumulc•ti va do arL 12, principio 
pernicioso e co1Jden111ado (apoiclllos) que ha de 
nos conduzir fata lmente its taxas excessivas, 
as quaes no dizer de um economista são difil
ceis de estabelecer com justiça e pel'ceber com· 
economia, e nos hão de produzir os mesmos 
1mles que causaram it Hollanda no secnlo 
XVIll e a Françn. de 1871 para cá; e não füllo 
nas t&xas cumulntivas perque a União, nas 
difficilimas condições em que se acha pelo seu 
exage!'aclo orçamento, ha ele os~·ota1· toda a 
possibilidade por parte dos estados, de taxa
rem sobre os pro:luctos ni1o comprehencliclo3 
nos arts. 7° e 9°. 

Fallou-se aqui no imposto addicional de 
15 º/0 sobre a impor tação como verba ele re
ceita para os estados. A principio deixei-me 
seduzir por esta proposta ; mas lloj e reco
nheço que ella é inconveniente, iu Bfficaz para 
alguns dos estados e impraticavel para outros. ' 
Inconveniente porque vae sobrecarregar ex
traordinariam mte o povo de tributos, vae 
dar aos impostos de importaçi1o já de si tão 
elevados e ora agg'l'avaclàs com o pagamento. 
em ouro, o caracter de prohibi!ivos. Inefficaz 
para certos estados porque naquelle3 onde 
nãCJ se acha perfeitamente organisatl<l a na
vegação clirecta, o addicional vem iicc:clir, 
não sobre a importação real, mas sobre um:i. 
pBquena pa1·te . A Parahyba póde-se dizer 
que prove dous terços do seu commercio na 
praça elo Recife e um terço apenas no estran-



geiro . Assim o addicional attiugimlo um 
terço só de süa importação, rnra para elb 
de 5 c;0 , ao pa -;so que para Pernambuco rnrú. 
de mais de 15 º/• · 

O SR. Jo.;\o D ~ SrQURIRA - E' qnc'15.o de 
por to. E.;tá se modiricando o 11orto da Pnra-
li yba . · 

o SR. EPITACIO PESSOA - o facto ele um 
estado t er bom port0, nio é conclicçüo nnica 
p:\1'<. manter a naYcgaçfio dirocta, que de
pende de muitas outrns cir ;umstancias. 

A t<1xaacldicional Ó i11 exeq1.1i rnl r ~ r.l Ccr los 

Os pad1'03 dizeúi - p3lo c.)ll tfario: . cas::li-v.os 
religiosamente e não vos c,1seis civi lmente, 
porq11e o c1san1,rnto civil 6 n;n cJncubi n'lto. 
E p0r esta f'órrna, nbtHrn !o da ignor::rnci ;\ cio 
pwo, la nçrtm no sei:> ela sociodMle o gcrmen 
t:e sn::i. tlc3organ '.~ aç'ío . 

· O S1t . ZA~rA - A g1'.1 tuiJ,Hle do cisamento 
ci 1· il queb:·ft. lot\tl S as am!as e o povo o prnfo
r: rá com cer teza, -

o Sll.' EPITA CIO PESSOA - foi o meu in
tnilo npresJntan .lo es ta cmcn1.fa, mas ol la não 
é!J~sbntc . 

e31acos, pQrque nal]ael les !Jn,e não possuem ;\ pi'cccdencifl tio ca~amcn [ o ciril ~o p1 s~o 
Alfü n l e~·a, como o.de. ~l i;.i n~ c;e~a~ ~ . é 1111P0>- qno da ao esta.do ,a certeza de q•1e a. leg-iti
sive l fa,zer-se uma di~crimurnçao e:rnc·L\ de mit!:tdo ela. ftmihi. se:•.\ uma YBl'dJue, cm 
to:Jas as me1·c:tdorias qn3 lit tee:n de se r co n- m ela prnjmlica o c.1sJmonto r ligioso. 
summi.Jas . E:;te3 estados, p:il'tanto, p::mcJ Si os nubon!es são verJadei;·amente catho-
npprovoilnrão daqnel.le nuxilio. licos , cl fr,s s:1hirii.o da c :sn. do ju;z j)ll'.t a 

Na. questilo financc1rn , o .q L'.e anles de tudo ig-rc,i:1 : si IÜO f<ll'em a ig-r 'j" , é qne não são 
dcYiamo3 fazer, era snpprnrnr 0 nrt . 12 do c1th .o li ·~o::; e en ti'io o pncl1•e não 1em o direito 
projecto, iirrndn ó. Uníão n f.iculJade d::i bxnr · de exigir d3llos o canmento rel igioso porque 
cum ulativamente com os estados . n!o tõm o di1'eito rlc ex igil' dellc3 uma 
· Si isto enfrnqucce a. União, deixando-lhe mentira peran te a religifo (apoiado>.) 
npenns o estrictnmcn le imli s1 ensn. rei para. ~.s 1 i\ssirn o>pcro que o ConQ-re3so, compenc
siws dospe7.::s , ti\mlJem _o sy~ toma. dit Cons li- lI'<<do ao alcance desta. m::d i·la, ro;tnlJO!sccrá 
t11!ção irnpo3sibiiit01 n. ·riJa dos esta:los e niio a ili.:; p o~ i ;fio que manchn ser o!Jrigatorio o 
ha União sem· e1L\dos . ca::;1mento civil antes do religio>o: 

Potlerirtmo> talrnz co•l i!i liar as co:isas ro-
SCl'Vl\nclo a Uni:'io ml\i3 al g-uus impos tos ex- E o mesmo cleverit• f.1zo1' a mspoito cio re-
clusiros, que lhe purlesse:n bas}n r para ~s g'stro civil. 
snns úespez:1s e pana. cons~rvrtçao do no.'so o povo cm geral é re rracta:io ao regis
crnc!ito; comtanlo f]Ue s: deixass-3 aos cst trlos tro. · 
0 direito t:1rn\Je m exclnstvo Lh explornr lotbs Esp ir·ito3 mul fusejo3 teom so enc.wezarlo de 
ns fontes ele ren•Ja não con .-i~n'1.das no pro- e3fnlh 1r no s0io da. pop t1laçío iguoranLe, as 
jectr. Sô assim me prt;·ec3 poclerfamos encon - maio:·e:; suspeitas, ns maiore3 prevanções 
'trar meios p~ra. cq11iliJjrar •'S nossas ~11~11~ 1 s. ct•n trn. e:;t::i. institu i1;i'í.o, e o r~su! tado ó rruo 

outra o:neniln. qno en o os mens d1sl rn ctos o r o2· istro civil no centro do p::t iz existe 
co:n pa n heiros tle h~ ncnd~ t il'emos a hon t'i\ tio a pon;1s em nome . 
a prcsen lrtr ne3la t11s~ u ssao, i:e r..~ re - se nores - o govemo 1h P.u·al1ylJ·1 o :rnnn p~ss~ r! o 
ta belecimen1o tirL prec21denc1 t do c:13::nnen to ~em observancin, il u:1n recommenclaçfio elo 
civi l no religioso . ministro do interior, oxrcdiu circt1lares a 

o SR. CAP.TACHO - 1\-íonos ou. tolos os promotores pcdi:;do informaçõas 
o SR . EP1v_cw PEssoA - E' verct:dc; com sobre aquel le s~ r;· i ço . 

excopçfio cio meu illu>tre colle3a., o Sr. Couto A <; info:·mnçõ:is não podi ~m ser mais coo -
Cartaxo . trista'loras: cm certos districtos n:io se lrnvia 

Tornar f,wulta ti "ª rtr1uel [;\ clau3ula é ex- ainda iniciado o re;;i~tro, e:11 outrns havia só 
iin ,,.uir o ca.s1mcnto civil, ó rtutori$l1!' n man- dous ou tl'C.3 ass3ntame:Jto3; em riu::t~i to.los 
ceb'ia perante a lei . _ _ o serviço e;·a o m.ais ir:·egular possivel . 

Os padres, sJlvas honrosas excoj1çoos , m1.0 !~ :1 maior inrt·3 qaqnel!e3 fnncio :rn rios 
teom sido muito Ienes . . . attri bnia estes m!l os rasul Lvlo3 ú p1·op1ganth\ 

movirln. paio> viga rios contr:t a insli taiçiío . 
u~r SR. R i;;PRESEN TA NTI!: - Ntt<.1<1 le)CS. Pois bem, si c3 t1bcle:crmos o regiôt.ro civil 
O S1t . ErtTA GIO Pi·:S.30A - ... nn. campa.nh1 como obrigalorimente anterim' :.\s cerimou ias 

sem tre,,.nns, de todos o;; Llins, movida co:1tra rc li g iooas, po !cmo:; ll :ar certo3 el e que elle 
o rasarn~ nto civi 1. E llcs não dizem no iJO\'O se tornará unn re::llicbde. (Apoiados .) 
como deveriam dizer : CasJ i- vos religiosa - Von tcrminnt' clmma.mlo ainda a. vosn at-· 

_ mente, porque esta. é a unica u11ülo sü.nlillcada tençilo p:ira. o ponto elo p1·ojecto reJ;;ti vo ao 
por Deus; mas cas1i-1·os t\lnbem civi!111:rntc, arbitramento. O projecto dit ao Congresso a 
porque só assim podereis assegura.r a, lcgili- attribu'ção lle autorisar o governo a tlecial'ar 
midade ele vossa familia, e os impo1:tant's- a guerr<i, e;g-otado o recurso cio arbitramento. 
simos interesses que se prendem a esta !egi - O omprog-o ileste 1'ecue3:i d~ve ficar ao cri
timidade . (,1partes .) terio e prudcncia tlo Congre3so e cio governo; 
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a 1ialav·rà- o:Sgota1.lo-:-dá-lhe um caracter de 
obrigatoriedade qQe uma emen1a a1ui apre
sentada procurnu tor.nar !)em cla ro, .esl11be
le~endo o arbi.trameo to. como meio obrigatorio 
pnrn a sulnção de todm os conflictbs iutenn
cionaes . Isto" seria um clesastr.J . 

E' sem ciuvida uma das 111ilis n:ibr , s ·as.pi
rações cio direito ioterna-cion:i l ex linguii' estas 
lutas tr.em~nd.1s e 8;1.llguinolentas que por 
vezes convul::ionom a> socicdJcles ; mas n:i 
e>tac!o act1ml da civilisação, is to não p1sn él9 
U!11L1 utop'a : pocleremo3 dWicultar a guerra,, 
mas não extinguil-a; e quando mesmo o.a1)er
fçiçoamento humano poclesse a ttin g i r· t a l · des i~ 
tl!.:ratwn, não seria para nossos ·dias , e nos 
nff:o podemos nem deremas nos an tecipa.r a. 
conqui5tas que a e>'.olução da hu:nanid::i.do sô 
depo:s de muifas d Jzenas ele annos p:idsrá. 
conseguir . Actu~ln?ente · otrigar o paiz aso' - - · 
vel' todas as suas pen. lendas intern:lcio111es 
por meio elo arbi tri1110nto, é obrigal-o mui tas 
vezes a um acto de pusillanimidade e co·-
va1\lia . · 

für SR. R EPRESENTANrn- E sinão produ
zir l'e3ul tmlo '? Deve s~ r preliminar. 

O SH.. Er1TACID Pt::s:i,1.:_Deve ser uma coo- •. 
dição pl'elimir.a r tn~s não obrigatoria . (Con
tcJlações) .Su;iponln-se que amanhã. recebGmos 
nm grwe inrnlto á nossa b:rncleiea ,.que é o 
symbolo da. noss i pati'ia, o que hn,ve:mis de 
lazer 'I Em vez ele nos des:1ffrou tarmo3 i.n ·o::i
tincnli do ousado que se atreveu a ultrnj'.lr o 
nosso p:i.villüo, o inc~ntivo de no3sa (t llivtiz o 
corn,gem, a te;; ternnnha de nossas glorias, 
vamos recorrar a um p:üz estrnngeiro pal'<l 
sol ver a. quesli'í.o. Para que 1 J,nra qu~ es>e 
pniz, reconhecendo o no>so diretlo condemno 
o offensor a dar-nos nma. reparaç[o uma in
demnização pacunin.ria- ~ Sei'ia o oscaraeo apó3 
o instílto, ~: vergonlrn após o nP.rajo. (1lfi~it o 
bem.) 

Nci.o! I:lt'.l nfí.o é possivél ! E' preciso tel' 
mais amor á noss'.l. dõgnicl:tcle e aos nossos 
br:o~. 

En espJro qne o Congwsso Constituinte 
brazi leiro nfí.o a<.loptará -·tã.o tlssas t ros'.L me
tlidas 

Espero que o Congresso por nossa honra. 
e patriotismo, pelas noss.1s tradições glorio
s1s não consentirá qu<J no Pacto funt1~i.111e11ta l 
do~ nossos direitos se insira tnl pad1·ão c!J · 
co\"flr:lia. · 

(ilfui!o bemr, muito bem . o o~·ador e coni.
pl'imcnlmlo.) 

'C.JRTIIGENDA 

No Diai·io do Co111p·esso Nac ional , pag . 328, 
col. 2a, entl'e as l inhas 30 e 31, deve ser iu
clui clo o seguinte ·periodo : 

«C?usultado, o Coagmsso approva o ro
quer1meo to.)) 
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Guirnãrães, Miltol], Amphilophio, Dionysio 
Cerqueira;, -Leovigilelo Filgueiras, Barão ele 
S. Marcos, iVIed1'i1do, Barilo de Villa Viçosa, 
Prisco Paraisa, fyioniz r<'reire, Athaycle Ju
mor, Fonseca e Silva, 1?0nseca Herme3, Nilo 

Prê-sidencia do Sr. Antonio Eimbio, vice- Peç:wlu, Ul'bano Mar()ondes, !Vfanhães B11·
reto, Cyrillo de L'3mos, Alberto Brandão 

·• _ · · pr_esidenle O · ' liveira. Pi~to_,. Vil'iafo de Medeiros, .Joaquim 
, Ao m0io·tlia (az-se a elwmada, it, qua l re- Brsves, V1rgd10 Pes301, França Carvalho 
. ·' spo.ndem'. os Srs . Francisco l\bchadõ, Leove- Carlos- Garcia, Moroira. da Silva, Almeid~ 

·g'ildó' .coelho, Joaquim Sarmento,· Paes ue Nogueica, Rubiiio Junior, Flelll'y Curado, 
. Ci1rvalho, Manoel füírata, Antonio Baena, Leo.polclo do Bulhõ33, Guimarães Natal, An
,JoJo Pedro, Cunhn, Junior, Jo3 '.i Secundino, tolllo Azer.;do, Cnetann de Albuquerque, 
.Jo1quim da Cruz, Theocloro Pacheco, I~l yse n BeJ l arn~ino de Mendooçl, Marciano de Maga
:Martins, .Joaquim Catunda, .Bezerr[l. de Albu- lhaes, Eduaruo Gonçalves, Fernando Sirnns 
que1\1ne Junior, Theoclureto Souto, -José Bel'- Lauro Mú lbr, .Jarlos Campos, Schmidt; 
nai'do, Oliveira Galvão, Amaro cavalcanti, Lacerda Coutinho, Victorioo Monteiro, Pcl 
A lmeida Barreto, João Neivn , Firmino ele reir<1 da Costa, Antito de Faria, Jn!io de Cas
Oli veira; José Hygino, .T osé Simeão, Fio- tilllos,Bo1·ges ele Medei1•os,A lcides Lima, Assis 
ria"no Peixoto, - Pedro Paulino, Ta vares B·1s- Brazi l, T honn_z F !ore~ , Abreu, Homero, B.tptis-
tos_, Rosn, ~unior, Coellrn e campos, Tho- ta,Ro2ha.03or10, Cassiano do Nascimento, Fer
maz Cruz, Virgilio Da.maso, Ruy _B.lrb.osa , nanclo Abott,Demetrio Ribeiro,Menua Barreto. 
Swaiva, Dorning-os Vicen te, Gil Goulart, Abfü-se a. sessão. 
M~nteiro de f3arr0s,Q1linlino BJcaynva, L'.l.pe r, . D · 1 , . , 
Braz Carnerrn Elluardo \Vanclenkolk Jo'i.o eixam e e comparecer com causa os Sr::.. 
Se;eria:10, Saldllnha. Marinl;o, .Toaquin{ Fel't- P~~dente de Moraes~ F~ederico Serrano1 Ge
cio; Ces ~irio Alvim, Americo Lobo , Campos J~eroso Marques,_ Rauhno .Horn, R~dr1gue3 
Salle-3, .ToJquim do Souza, Silva C<lnedo, Si! va. t~fr~~rndes , M~rtinh.? Rodr1gue s, Joao B?r
Pariinhos,Arruilino do Amar,d,JoJquim Mu.rti- Franºd, ~~eophrl_o do:. Santos, L~an~ro Ma.ctel, 
nho P-inheiro Gu8de2 Ucaldino do Amaral San- ' .. s Sodre, .canele de_ F1gu~1redo, Leo
tos :\nclrade,Esteves' .Tnnior,Lu iz Delphin;,Ra- 11 \8r~ Fcillloa, 

1
. Ferreira. Bra~clao, ~oao de A vel_

miro B-ci.rcollos Pinheiro i\facll'ldo Julio Frot-J ' .' es, r 0 .Mott.'1 .Tumor e hrnesto de Olt-
' . . ' . ' ~ ' • . ' veira · e sem cau'a O' Sr" R·, n o- 0 1 P t Belfort Vie1t'c1, Ucho.1 . Rod1'1gues, Incho do San · ' i i ' -' . "' "'· " o". es ana, 

Brili.il, Lauro Smlré, Tnnoc'.fucio Serzeuo!Io, 1 'ntt~1~0 Vera., Luiz . 1YI~1rat, L·.11z .Rtrreto, 
Nina "Il.!beiro, Cantão, Peclw Cliermont, Matta A 0 Prado, füdaro o Sampa10 Fer
B:i.cell w, Costa. Rodrigues, Casimiro Junior, rnz. 
H ~11rique ele Carvalho, Ennes ele Sousa, Tasso E' lida, apohvLl, posta em discus3üo e sem 
-Fr_1go 'o , Anfrisio Fialho, Nogueira Parana- debate approvada.- a 1\Cla da sessão antece·· 
gL1a, Ne lson_, Pires Ferreira, Barbosa Lima, dent<J. 
B~zenil, Jo~o Lopes , Justiniano de Se!'pa, o ~t'. J o seJrot:üi.q pro:;edo á ]eitma do 
Fred<)rico Borges, Jo3é Avelino; José Bev·ila- seg.nin te 
gu:i, Gonç::i.lo de L1gos, BJplisla clil. M tlta, EXPEDIENTE 

Commu:JicJção do Sl' . Prudencio de I\IorJ.es 
dat ida ele hoje, ele não poder por cloent~ 
comparecer a S3Ssão ele hoje. Inteirado. 

outros, a despeito da solicitaçõ3s repetidas, 
nem uma vez, ao meq.os, o poderam füzer. 

ALGUNS SRs. REPRESENTANTES - Esta é l1 
verdade. 

O Sa . MrLTJ" - Ds minha parte, conside
rava como um dever augusto .protestar alta
mente contra a organisação judiciaria, qu e o 
pl'ojecto do Governo Provisorio engendrou. 
Outros teriam deveres ig·uae3 . 

Em todo caso, nas el ifferentes em'3n Ia.3, que 
~ssignei, ficam consignadas muitas elas minhas 
reléas, em cuja explanaçio deixe i, no entanto, 
de empenhar-me, pelo molirn expencliclo, de 
todo alheio á. minha vontade . 

Cumpria-me lltVl'ar este protes to, como
explicação ao3 meus eleirores, e para conheci
mento do meu pniz. 

Era simplesmente o qué tinha· (1, di zer . 
o Srt . CANTÃO E OUTROS - Fez muito bem. 

O Sr. Za111a (movimento de attenç11o) 
- ~u tinha resolvido comigo mesmo, Sr . 
presidente, ni'io occupar ID(l,is (1, tl'ibuna nes
tes ultimos dias de sessão; mas ainda uma 
vez me convenci de que o homem publicb não 
é senhor de sua vontade; e é obri"'ado a su
jeitar-se ás · cil'cumstaucias e (1,0.i" aconteci
mentos . 

Sr. presidente, creio que a maiori:1 de meus 
illustre3 collegils leu hontem um numro ela 
Tribuna, que foi (\istribuiLlo n(\, vespera, tri\· 
zendo a data ele 10 de jn,neiro. Ahi o reda
cto1' desta folha f~~ uma minuciosa descripção 
sob a responsabrltdade ele seu nome, dos 
acontecimentôs que precederam o deploravel 
at~aque foito á liberd~cle ele pensamentn, úo 
ed1fic10 da typograplna da T 1·ib i1Jia. 

São grave3, são muito serias ás revelações 
feitas pelo cidadão Antonio de l\fo,Leiros . .Tú. 
ni:io são. boatos, de rna, para os quaes se devem 
ter ouvidos moucos; ao contmrio: são factos 
narrados, com todas as suas circumstancias e 
q_uA precisam ser explicados á luz ela eviden
cia, por aqnelles que se acham envolvidos 
nelles. 

Fróes <la Cruz, Alcino Guanab1m, Er'.co CoB
lho, Lopes TroYão, Jacques Ourique, Aristi
dr s Lobo, Mayrink, Furquim Werneck , .Do· 
mingas Jesui11r, Vinhaes , Tliomaz Delphino, 
Autonio · Olyntho, João Pinheit'o, Paci!lc11 l\fas
careuh0s, Gabriel de Ma g .lhies, Chag·as 
Lobato, Jacob ela Paixão, Alexandre Sto
ck.ler, Francisco Veiga, Matta l\f:lchado, 
Costa- Senna, -Lamounier, Alraro Botelho, 
Nasckw~nto, -A lmino Affonso, Pedro Velho, 

. Em outro tempo, nm acontecimento iclen
l1co ou semelhante, traria verdadeira com-

~ s~~. Th'.lil t_o_u -;- Sr ." presidente, no moção .social. -
ultimo dia de sessao, qua1rlo se pediu 0 encer- UM SR. REPRESE'<TAN TE-No Rio ele Ja
rame:ito. na seg11li"cl.J. discussão do projecto neiro !~ouve uma revolução social, quando foi 
co:1st1tucwnal\ votei c~ntra _o requerimento. apGeleaJada A Bepublica : 

_ Miguel ele Cast~'o, Am e.rim Garcia, Epitacio 
Pessoa, Pedro Americo, Couto Cartaxo, Sá 
Anclmde, Retumba, Tolenlino_ de Carvalho, 
Ro3a e Silva, GonçJ 1 ves Fe1•1·eira, José M:t
r:ano, Almeida Pernamb:Jco, Juveucio ele 
Aguiar, Andr . .:i . Cavalcanti, -Raymunelo Ban· 
deirn, Annibal Falcão, Pereira byra, Meira 
ele vasconcellos, Jo1lo de Siqueira, João Yiei·
rn, Luiz de A ndmclc, Espirita San to, Bellarrnino 
Cp.rneiro, Pontes de Mimnda, O!ticica, Gal.iino 
Basouro, 1 vo de · Praclo, Oliveim Valladi'ío, 
Ferisbel1o Freire, Augusto de Freitas, Paulo 
Argollo, Gonçalves Chave3, Americo Luz , Fe.
liciano Penna, Viotli, Dutra Nicacio, Corrê<t 
Rabello, Manoel Fulg·encio, Astolpho Pio, 

~ Aristides l\faLl, Gonça. l ves Ramos, Carlos dus 
1-~ " Chagas, Ft'<rncisco Ama.mi, Domingo;; Rocha, 

· Costrt M 1cl11clo, Dorninl10s Porto, Palleta, 
F&rl'eira Ra.bello, Bueno ele Puiv,1, Fel'l'eira. 
Pires, Jo[o Luiz, Barão de S .ntn, Helena., Mar
tinho Prado Junior, Beroa1'llino ele Campos, 
Francisco Glic3do, M0t'!WS BarroJ, L'.l p2s Cha
ves, Domingos de Mo!'aes, Aclolpho Gordo, 
Carvalhal , Angel.o- Prnheiro, Mur3a, Ro
dolpho Mil'ancla, Pi\Ulino Çarlos, Co::ta Ju
nior, Ro:lri-gues Alves, Alfrado Ellis, 
Tosta, "Seabra, Antonio .fü1zebio, Zarn(\,, Ar
thur. Rbs, Garcia Pl l'eS, Marco llno Monl'n, 
San tos Pereira, Cn;;todio Lle Mello, Paula 

e fil:o por c1rcumst,tucias muito espe.ciaes. O Sa. ZA.MA-Nã.o se toleraria que os qu:i , 
Qutz'.1-prcsentw urna ·declaração de voto occupavam altas po3ições políticas se mos

convementemente motivada, mas a mes:t alie- trassem indifferentos, cruzassem os braços ao 
gou-me que ella não podi(\, ser acceita em mm:_strnorn atteotaclo que encheu tle conster
consequenc:(\, dos estylcs ultimamente adopta. naç'!-o toda a cidade do Rio de Janeiro in-
elos. E, ~orno tenho necessiuaele ele qtu clus1v_e o entilo Ministro da Justiça, o sr'. se
íl quem registradas 11os annaes de3ta casa n_aelor por S. Paulo, Campo3 Salles, que sen.., 
as -raz~es porqu~ assim me pronunciava: t1u-se pi·ofunllamente angustiado. . 
aproveito o enseJo el e achar -me nesta tri- Po3so dar testemun';o ao Cougras30 da pezar 
·bun_i, ·J)am aquelht declaraçilo, que será · 1wo~und~ !1ue se notava ll [l. physianomia llo 
conceb: <t nos termos seguintes : outao _Mimstro da .Justiça, que vi no ed iílcio 

«Declaro qu3 votei contra 0 requerimento, ll!i. Tnbunr.i na noute claquelle tr•i ste aconte
em que se propoz o encerramento tle3ta 2ª e : cm13.nto; S. ~x. sentia-sB profunuamen t.:i 
ulli rna discussão.>) . n,batido deante c1uque!le facto por todos b-
. Achando-111e ins~ripto para ella, como já mentad_o, verificado em pleno reglmen da cle

Ltnlm estado para a J•; em que tambem füi rnoc~'acia o qnanrlo ellJ ooonpavn, a pasta · da 
votado o encerramento, muito antes de ficn,r Justiça, e!le, que estou certo, tudo daria para 
e~gotada ~t Iista do3 Peprc:r;entantes, que ln- que, S?melhante f. tc to se não dés3e na sua. 
viam pedido a pahvra., não podia concordai' admrn1straç1lo. 
em qu~ de novo s~ pt'lvas.se de um clil'ei to Sr. presillente, hoja cumpl'ia, rn::ds uo que 
respeilavel os mornbrci~ do congresso, com os ª 0,utro 1:epres~ntant~, ao !l~cretario do go
quaes, me i1:wece, a mc 1a não foi b.is bnte vcino di cta~orial, vn• explicar to· los estes 
gentil. · fact.os, refer1t103 no maoifesto do cid:ulüo ~n-

T;rnto n~ai s qn:rn to, CllÍLlo, que no momento tonto de l\Ieclelt'os, que nilo lerei todo por não. 
actunl seria mas prudent ; e j 1isto que todos ~er· tempo, mas que peço 1 icença.' parn inserir,• 
expos8s5em francameute [l.s suas or-inlões, e rntegralmente no meu lliscur.;;o afim <le flca·
firmnss: ~n de rnodo in eq mvoco as su1s res- ~em1 1 ~0s. An'.iaes elem.ent?s, do qu~ o hi!'.to·· 
p:msab1l1tlades. 1 hU or !utu1 o necess1t.ara para t:l)u iza r dos 

O rp1e s? viL1, porém, rui quJ alguns oc- / ª~?nt~c1mentos que nestes l~ mezes se teem 
cu param a trib:rna d1rn.s vezes 8 nuis qurn lo tle,emolado, 14 mezcs que lao dolol_'osamonte 

' • 1 · e ternos n tra Yessar.lo. 
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Sr. presidente, tem-se notado -e c,'lm razão 
qt)e, por mais ele uma vez, pessoas intima
mente liQ"adas à familia -do dictador tenham 
i,lo ao ecliticio ela Tribunci impor ao seu re
clac tor que se afastasse do c1minho que 
segni•1, tl'açnndo normas a~ seu proceder. 

UM Sr... REPRESENTANTE - E' mister que 
esta asseveraçlo ela Tribuna seja provad~. 

O SR. ZAMA - Sr. pl'esielente, o nobre col
' Jega, que sempre me honra com seus ap.1rtes 
e eu muito os aprecio, sabe do Llictado vulgar 
- «quem crda, consentell.-Emquanto não se 
1wovar que a allegação tlo Sr. Antonio de 
Medeiro3 não tem fundamento, ella por força 
l)a ele permanecer ele pé e nós devemos pre
star-1 he ct'edito: est(), é a verdadeira dou
trina . 

Sr. presidente, si cs sobrinhos do Llictador 
julgaram-se com o_Llireito ... 

UMSn .. REPRESENTANTE- V . Ex. tem 
provas tle que forat!1 os sobrinhos~ 

OuTR j SH. . REPRESENTANTE:- Fosse quam 
fos3e,era. preciso que a administração tomas,1e 
es'te far:to muito em consideração. 

O SR. SENNA- Outr'om não se avisou o 
r 2da.ctor é\' A Republica, que foi assaltada e 
não houve comrnoção social alguma. Hoje lrn, 
esse eõcrupulo ... 

O SR. ZAM:A (cl•'pois ele ler iona pm·ie elo ar
tigo da «Tribun::t>l , sendo-lh3 dados n.lguns 
apa,rtes diz):_ Eu nuo conhcç) nenhum des
tes cavalheiroo, meus senhores. (Contini'ta a 
ler.) 

(J_\f s'r:. 11. EPRESE NTANTE- V. Ex:. hun
bern e.stari,i di sposto a, der•rru1m1' o seu s:111gne 
pela honra dn, su;i, fomil i::t Isso portnn to na'fa · 
prova . 

[\UM SR . l1EPRBSBNTANTE - E nole·se que 
são officiaes de alta. c01isiclcw.<çii.o. 

o RR. Z,DfA- J1't X'<:ljlOli ao nobre ropre~sen
tan ttl que nfio tenho ::i honm de conllsccr es
tes otlJciaes , que niio faço delln.> juizo11em fü
vo1\wcl nem desfavora.vel ; apenis refiro f<t
ctos no liciatlos sob ri. rosponsabilirfade rio Sr. 
Ant~nio tle l\lotl eirns, facto.;; r1ue nito fora,m 
contcstJüo.:: . 

U;11 SR . RET'R!':S1'NTANTE. - Kt factos que 
n11o merecoln contestação. 

OUTRO SR. RErP.r•JSE:ITANTc·:-Quem affirma 
é 0bri g«ulo a provat'. (lh oulros -apw·/es.) 

O SR . ZAMA-Ouçam-me e veja:l1 que estou 
fül lanrlo com calma, sem paixão, sem pensa-
mentos res3rvaclos . . 

Si c1111 effei to esses factos não se deram, si 
este3 Srs. officiaes não commetteram essas . 
faltas , quo a algnns po:lem até parecer um 
attentaclo ílagrant ~ , mas que pot' ontros 
11odeeão ser apeeciad o;; ele modo diverso, ainda 
clis~utit' ea nes t't tri buna essa questão lhes dá 
val vnlf.ts pat'a elles cle;;fazot'<Jm os boa.1o3 qu ~ 
porvcutnrn se t3uham Levantado a tal rc
sp ito ; só lhes presto, pois, nm serviço, si 
ell o_;; es tão ro;-i.lrnenl:e isentos ·1e culp1bilidacle. 
i\Lts a cous1 n[i,::i p:u·ou nisto sórncnle. 

A Tribw ia notici<t outros factos ; 11oticía 
qnci fo ra scn rcdactor a vi sado de que tinh;:i, 
sillo expeclicla orJem de prisiío contra eli0, 
-qinnclo uinda era, chefo el e policia o St' . Dr. 
Sampaio f<'err::iz, no~so illustl'ado collega, e 
mi nistrn o Sr. Dr. Campos Salles. Mas essa 
ordem ele prisão não partiu ela policia nem elo 
min istl'o e, por circurnstancias que não posso 
-rererfr neste momento, não foi executada, e 
ln ainLla a cfrcumstanci:1 de haver deixado a 
chefia ele policia o Sr. S:Lmpaio Ferraz, cujos 
S3rviços parece que ninguem contest'lrá 14'1. 
a~lministr,<ç'io policial. 

H;:i, ainda o seguinte facto; no dia 29 , ás 4 
h was tln, tarde, o Sr. Antonio ele Medei1•os 
r "cebm1 aviso de que a sua proj'.lriedade ia ser 
~t s1.1tr._dtt naquel!a noute. O Sr. Antonio de 
J\bdoit•os teve um procedimento que niugnem 
t .txwá de incorrecto: dirigiu-se immediata-

mente ao marechal clir.taclor, prirneira 'autMi-
dade, em quem elle tiQha confiançl. . -

. • 1 

UMA Yoz- nevia ir procurar ª· policia. 
(Apoiados e outros g:par:es elo mes no te-01"). 

· O SR. Z.uu- Quem póde -it' :to altà, _vae 
log;:i ao ponto principal. _ 

UM SR. REPRESENTANTE- i\1 s . quem é o 
competente para tomar as medidas de pre
caução é o chefe ele policia. ( Ha nutras a pai«· 
tes).. 

o SR. ZAMA. -Bem; mas procarou o ge
neral Deodoro e este não se declarou in
competente, não lhe responcleu-dirija-S() a 
policia ; pelo contrario tendo dirigido : unia 
carta ao generalissimo, recebec~ resposb 
trairquil lisanclo-o com a cleclaraçao ele que 
estavam dadas todas as providoncit1s . EL'i o 
teor da carta ê a respo8t1. (Lê.) 

. (Trocmn-se muitos apartes; o ,Si·« vresillente 
reclama allençiio.) · 

Seria uma fineza enorme do3 meus illustres 
collegas não me interl'Omperem ti\o repetiLla-
mente. -

Historiar ntio é discutir, e as interrupções 
quando se expoem factos só servem pam que 
os ouvintes não comprellendam bem o . ;:i,l
C'1nce destes factos. ( Apúidos.) (Continúci a 
ler.) 

E neste ponto, Se. pre,Uente, ain.la o ci
dadã.o Antonio de !1-fecleiros t inha toda a 
razão; porque desde que nós estavamos em 
um reglmen llictatorial, o dictac!Ol' podia, dar 
remeclio a tudo (apoiados) independentemente 
ela intervenção tle qnaesquer antoriclades po-
1 icíae.-;. (Apoiados.) (Cont iniw a ler.) 

UM SR . REPilRSEXTAIH1' - Isto é mnito 
séeio. 

O SR. ZAllIA - Ora, Sr. presiLleote, quem 
como Medeiros fazia elo camcter elo chefe 
do Governo Provisorio o melhor juizo, quem 
confiou t:i.nto na sna lealclatle , e no compri
mento ele sua pal;:i,'vra, teve dentrn de pouco 
tempo de ver ass::tltacla a sua propriedade pot' 
uma nnlta de sicarios; e, o que mais é, diz 
elle que viu, que reconheceu á frent e deste; 
sicarios um coronel elo exerci to brazilçiro, o 
coronel Piragibe. (Ha alguns apartes.) 

Ora, Sl' . president:" , uão é a primeira vez _ 
que a imprensa faz e3bs al legações ; .iá a 
Republica de Campos havia ap:mtaclo o 
norn3 cbsse .. corooel, a quem tambem não 
conlBço, corno. õ principal promotor do atlen-
tado ela 'l'ribwia. · 

Pergunto aos ofilciaes que se sentam noEta 
casa., aos qu3 prezam a honra militar, qual 
seria clelles o que sob o ·mais leve indicio, sob 
a mais leve accusação, ilãio tratasse logo . de 
v;il' ,justificar-sé e provar ao publico que '1ião · 
tihha ticlo parte nenhuma em semelliante 
crime? crime tanto mai:> grave, porque não 
se limitou simplesmen te á destl'll;çfo de 
mesas, de tinteiros etc., nus foi m'.1i3 além, 
foi até ao ronbo,porque clesap1nreceram dous 
contos e tres3ntos mil r ais : foi até ao feri
men to, e mais do que isto, éoi até ao aSS )S
sinn.to, porqne lá esta jazendo no S'.ÜO ela 
tel'1'a o desditoso Ron1ariz, deixando na or
phandade cjnco crianças, pat'.1 as quaes nó3 
elevemos ter Jagi'ymns _de profuncl;:i, com
paixão. 

O SR . JACQUES OURIQUE - E V. Ex. sup
põe capazes desta infümia ofilciaes elo exer
cit'.J ? (Muitos niío apoiados) 

O SR. CARL03 GARCIA - Elle não disse la! 
cousa . (Apoimlos e oi~tr·os apMtes no . mesmo 
sentido.) 

UM SR . REPRESENTANTE - Elle não disse 
tal cousa; isto -é inverter tudo o que ·elle 
está dizendo. 

. O SR. ZAMA - Perdo:rn1-mi;i, senhores, o 
1llustre coronel que me honr[t com o seu 
aparto não interpretou o meu pens'.tmcnto. 

Dens ms livre ele qneveria1iç1r uma fojuria 
sobre o exercito brazileiro, ao qual · tarnbem 
me' sinto ligado por laço3 qne me são ca-ros 
ao coração. , 

O qne sinto é que tenha podido haver uma 
nccus'lção a um membro deste exercito, e que 
essa a~cusaç,ão não tivesse sido immediata
n:iente Llostm\cl::t pelo accusaclo. 

O S1i . JAOQUE3 OURIQUE - Mas trata-se 
disso e o processo est:'t em caminho. 

UÚ SR. REPRESENTANTE - Mas e;;se in
querito já está se demorando muito. -(lia 
o iitros apartes.) 

O S1i. ZAilIA - St'. presidente, as defesas 
não se fazem sómente no3 tribunaes jucli
ciarios . 

H;:i, questõe3 em que o pundonor ili.divitlua 1 
leva immediatamente o cidadão a revoltar-se 
contra os bo:ttos, contra as noticias, que se 
espalham, em detl'imento de sua llignitlade . 
( Apoiaclos.) 

O SR. CosTA .TuNIOR - Muito a.poiado, Sr. 
Zama ; isso causa tristeza. 

O SR. ZAMA-E desde logo, ainda quando a 
imprensa ' não tivesse 'tocmlo em tal questão, . 
crnppria a e3Se ofilcial destruir 03 boatos -que 
se lançavam nas ruas e nas praças desta ci-
chule. . . -

UM SR. REPRESENTANTE- Por houra-sna. 

o SR. PERNAMBUCO - Por honra ele sua 
classe . · 

O SR. ZH1A-., .por lldnra da classe a qne 
elle pertence. 

Sen!to~'es, si eu for accusaclo ele um cdme 
infamante, como membro deste Congresso, 
antes que o juiz togado te11h::t ele pronun
ciar-.se sobre a minha sort2, o meu dever, 
por honm ela corporação ai que liertenço; é · 
immediatamcrnte procurar mostrar-me acíma · 
dessa accilsaçfi.o_, p:Ü'a que os meus collegas 
nem por breve espaço de tempOJ>ossan'J ollim~.
me att'avessadámen te . 

H.i., S1' . presiden te,- p03içües que ob1·igm11 
um homom a ser como a mnlhor de· Ccs~r: · 
não basta qcte seja honrado, é preciso que nem 
ao menos seja suspeitado ele não sel-o. Nesta 
posição está o g·enBral Deodoro, nesta posição 
está o ofilcial do exercito accusado, estão to
do.> os de ·sua familia . _(Apoiados.) 

Sanltore3, serei o primeiro a rejubilar-:me, 
si vir que o poder publico de meu paiz n11o 
tem a menot' cumplicidade ne;te negocio 
(miiito ben1); serei o primeil'o a bater palmaº ,si -
reconhecer que os galões cb um official supe- · 
rior de nosso exercito n:'io se marearam por ·' 
um· crime, que infamaria mesmo o sicario cht 
estrada, acostumado a derramar sangue para · 
disso colher proventos pecqniarios. (Apoi,a-
elruJ . 

Não ha no qu3 digo a menor injuria no ex- . 
ercitp ; eu não seria capaz ele fazel-8, e li 
rntnha linguagem é a que teria qualquer des 
tes corações no bres, desse:; moços que se sen
fam aqui entre nós e que teem o punclonor 
mili,tat' como o primeiro tlo:J dev,m:is di1 sua 
posição. (1lpoiaclos ; muito bem.) 

O SR. COSTA JUNIOR-E si algum officia l 
ctesceu tanto, eleve ser punido por honm do 
exercito. (ripo icvlos .) 

Uili SR. REPRESENTATE-Devem ser puni
dos toüos os criminosos . 

O SR. Z.ur.>1.-Sr. pre_:;iclente, digam o que 
disserem: o que não se pode occultar, porque 
:óiío se tapa o sol com as mãos, é que um 
grande attentaclo foi aqui commetticlo; esse 
attentado teve autores; sobre esse crime abriu
se um ii1quedlo policial,que se fez em segredo 
ele j nstiça; sobre elle clep11z ~ram testenmnhas,. 
entre as quaes Antonio de Medeiros; · o que 
este disse na sua imprensa deve. estar escripto 
nos 'autos; outras testem nn has pro'va velmen te 

. disseram a mesma cous't. . 



Pergunfo eu: por que é que na 1Ja se tem 1 Só e desajL1da'do ao pl'in c1pio, roleai:lo ape 
_ feito ·? ,por qne é qu e todos os dias a opinião nas por um troço de opet\U'ios p1triotàs, .que 
]Ínblic:i in tL1ga. orFJe paira o inqueri to Bobre o comigo sem?re compart iram n. parc-iir.onia e 
a tten Ltdo cb Tribww ? ' 03 sacl'ifldos da v.ich prnletaria; tendo sido 
· _ . _ . . . . . . obrigado a romp3r laçJ3 ele a!'hisade cimen-

. Nao, senhores , isto l'._U,O eslft ~1retto.; e Pl'e- tada nos duros dias das provanças , coube~me 
_c_1so clat: .u.ma. satisfüçao ao pa!7, 11:te1ro e ao3 â ventura ele em pouc:i ten'l[lO ver-me rodea
pov9s c1v11tsmlos, que devem sentir-se to'.11~- do por um grupo tle verdadeiros patriotas, 
dos .de ~spanto por es~e attentalio, que mw que desinteres3adamente vieram alentar-m·e 
póde deixar el e ser m~tto desfavoravelmente com o auxilio de suas luzes e cotú a f6 eli1 
corr~mentar.lo sob o r:egtmen rep_ub)~cano, sob o melhores dias pll'a a nossa P,drh . 
füg11nen democra t1cp, qLie constgni como · . . . . . . 
dogma s:.igraclo a plena liborclacle eb pe nsa.- Desde o pr:nne1ro eh.a. d' ·~ Tn~ii;i-z a. J u~~a 
rnento humano. r~voluc1?DarHt que. d1screcwnarmmente d!l'~

gta e tlmge o> dês t111 0~ ele nossa. terra, sen tiu 
O SR. P1rnsIDENTE- Observo ao nobre re- e comprelieudeu que tinln um fiscal vig ilan · 

presentante que a hora está fin:la,. · te, que não esmorech ém anal ysar-lhe os 
ac to~ , e não se eletinln ení consicler.:1çõe3 çle 
con veniencias mal entendidas para profüg,1103 
com energia, mas polidamente. · 

O SR. ZAMA---Aincb hoje um orgã,o de pu
l1l icidacle, Ct'iterioso e respeitalio, o Corre io do 

. Povo,fez consideraçõJs sensi tas a este respeito 
J _ e ainda outro, si bem que vclacl:11n-ente, a Ga· 

::,eta ele Noticias, qu~ tambem tem criter io e 
i ndepenrlencia., declarou rirnito so lamnemente 
qüe a op.inhi:o nã9 e3tava satisl'ci.tci e espe r,wa. 
que o·poder publio::> cu:i1pris:;e o se u d8\'er. . 

0 Pois, Se\1ltore31 eis () n1en fim. Nào p::iclemos 
->.. querer outra. consa, tanto mais quanto é ne

cessa1.io que eu dê noticia de outros facto.J. 
.E' .preciso que o Co:igl'esso S'.tiba que os at

tentad9s continuam, que ainda na, noute d0 
nnte·l1ont0m, Osmir de iVLlceclo, re1actor elo 
cliario Rio de. Janeiro , levou nm tit'O em N.i-
therojr. · · ' 

Senhores, i.:ito é clennis ! 

Pois ha de se resolver tutlo i 1!<1,Ja, á n,wa
lh;i, e. a cacete '? 

o SR. OLI VEIRA PIN'l') - i\-Lls quem viu 
isso.1 

O SR. ZA~IA-Posso citar uma testemunln, 
o .nosso colleg-a. Frôes chi C1•qz, porque o facto 
deu-se qas proximidades de sua·resiliencia. 

Ora, senhores, preten·Jer-se republica cl emo
cratica, dizer que se quer fundar a liberdade, 
quando os homens da imprens'.t são la.nça.1los 
em prisõ3s , levados ii, bala. e a punhal,clei :rnn
do-os á mer~ê dos sic:i.rios, é uma co u3a revol
fante. 

o SR. D :;:~rnTRIO RIBEIRo-Apoiado. 

o SR. ZAMA- E' unü CO L1 S:1 tt:i.;;tissim1 que 
eu, que sou republicano de hoj e, não qnero e 
nem devo. permittir para a minha patrh . 
Factos desta natureza nilo h:io de passar sem 
ff meu protesto. 

p3 nhore3, o no.sso digno pre>idente já fez.me 

Ao poder certamente niio sorria, a, imper
tinencia deste orgfün d-i opinião pu blica, qne 
yin_ha levantar o espit•ito dos !Jrazileiro3 e 
mostrar-lhes que ·o g·overno illega~ m[\i.> 
i llegal se torn:;r1ra, com as at tribuiçõ33 legisfa. 
tivas que a si mesmo se c:mfe rirn, 'e de qne 
~busava abel'tameDte, e com a pes>ima clirec· 
ç'ío, que imprimht acs ditinos ele nossa. Patria, 
mais desgraçada. hoje do que jannis o esteve , 

Na, vig"<::ncia clo3 defretos de 23 de dezem
bro rfo 1889 e de 29 ele março de 189J fui obri
gado a t er nrrnt c)n{er3ncia, com o cheTe de 
policia interino, que ameaçou-me de prisão si 
A T,.iiJww persis lis:; e em atacar o go'verno 
rovolucion.u·io com a. costumacla. vehemencht . 

A resposta, que então dei á a..u toridade po
licial·, é bem conhe~ir.la, para que neste mo
mento eu a reprwlm:a. por inteiro . 

Nunca, nn arreceei nem · i11e arreceio do 
julgamento de um tribunal, i)o1' exclLimente 
maecial gue elle S8ja constituído, porque ele 
antemão sei que, por m<:1is ri ~oroso que ell e 
se mostre , sob as faribs e sob os g·:1lõ3S pu l
s:trá sempre o co1·a.çfb bmzileiro, ga11ero.30 , 
são, j tnto . 

PrompWican 1.lo-me, poi.i, a sujeitar-me ás 
pe1us da !oi de excepção, e a, fastaclo o inci
clen te policial, cobrei novo r,Jento e vo ltei a 
mourej<w com 03 meus amigos, afim de ver si 
conseg.uhmos, ]Bla nossa tenacidade, pelo 
no~so es tudo , p0!0 nosso sacrificio, encami
nlnr a. re~onstmcçfio ela pa tria, pel11 verecla 
unica do3 povos re3ervaclo3 a nm grande lo· 
gar 11:1 histeria-:.1, honestidade, a tolernnciil e 

·o patriotismo. 

Intervindo co:n toJo o desass:)mbro ius 
multiplas questões que ha sei3 rnezes teem as
soberbado o espírito nacional, cliscutinclo-a.s i 
luz do seu criterio-que-pó;le ser erroúeo mas 
que é pqro- A T1·íúw1a enfren tou com dous 
graodes problemas: 

a) o finance iro ; 
b) o frutado das i\füs'Jes . 
O _primeiro, que respeita ao futuro é ao cré

qito elo Brnzil, tem sido es tudado ti, lüz dos 
Um SR REPRESENTA NT!l-De outro modo netos do Sr . Ministrn ela F<1zenfa, e S. Ex :, 

não valia a pena, para a llepnblica. mau grado seu, ele nossos artigos tem hau
rido ensinamen tos e mu itas vezes ha retroce-

,.., sentir que a hora achava ·Se esgotada. Eu 
sou escravo da lei, porque não quero seres~ 
cravo de homens. Portanto, vou terminar de
clarando qtie não quero · outra. cousa sin i1o 
que a lei villipendiada seja cumprida em toda 
rt sua integricblle, e solemnemente clesaffron
tada. Não quero ou tra. cousa. sinão que est ·~ 
Congresso va ao encontro da opinfüo pulJli c<1 , 
e com elüt se abrace e foiterni s0. 

0 SR. . Z·,~MA - O que desejo é que fuçamos dicló ela primeira. intenção . 
todos os esfoi•ços junto a este governo, para Ninguem imag:ioa os males ,que .o Sr. i\I i
que fac tos c.omo o de 29 ele novembro não SG nistro da Fazemb , tem causado ao Brazil, e 
reproduwm nem fiqneurimpunes . os etreitos elos desastres por S. Ex. acci1mu-

P<\r::t cs3e fim vo u enviar à mesa um::t mo- lados só pol' muito pouco se teem fei to -sentir 
ção qúe espero srj <• immediat::tmente vo tada e até agofü. ' - . . . . 
approvacb. (Lê a moçao. M iiitos apoiados, Inapto para dil'igil' as finunç:)S tia Patria, o 
muito bem .) SI'. ministro lia accurn ulado sobre toda. aso-

~.'( _(O a.rtigo ela Tribuna, cit::ulo pelo orador, é ciedade brazileira uma r évoad\l de desasteo~, . 
..1 ) impossiveis ele conjm•ar, e que fütahúente - osegum te : l d estn.larão e entl'o e muito po~1co tempo. · 

«A' N~1çlio Brazlteira- Devo toJa a ver- O succe;;sor ele S. Ex; ver-~e-ha forçado, a 
dalie ao meu paiz , e nenhuma c:>nsideração, àecretar novos e p2saclos imposto'; e a con
por mais grave que ell a seja, clemover·me- trahir g-raudes e onerosos ernprestimos-poi'
lla-clo que considero cumprimento stricto de· quaüto irnpossi vel lhe sera cont i nnár no cle
tlever '. · · clive das emissões de papel·moeda , ainda 

mesmo clandestinas. Iniciando a publicação d' A Tribuna em l 
de jiilho de 1890, sabia tle antemiio os peri go> Então todo3 thrão raziio á iusis tenchi da 
a qne me expnnlJrt. Tribuna. 

A te este momento S. Ex. tem tido a chance , 
neste abjurar constante ele theorias e nesse 
rcnégar de doutrinas chocalhadas cm·opposi
çiio, ele lançar mã:o de ex_pecli entes, qtie nrnis 
avolumam a cafas trop~HJ . 

Neste, como em todos os otlt1•0:; ponto:;, 
a T ribuna cumpriu sempre o seu deve e de 
orgiio ela opinii.l.o public.i., p:>is estnd:rnclo as 
mefülas decrctn,clas pelo Sr. ministro ela, fa
zenda. s1lientou-llies os de;;acertos, indicou a 
S. Ex. repetidas vezes a boa doutrina, e de· 
fendeu os interesses d11 N,1ç1íô Bl'azileira. 

S. EY., porém, está ri r!'1\ssimo, e a. c:i.ta
stroplie imminente su[i31\tl-a-ha S. E:c a pé 
enxuto, a.mor nado ·nas pelluch1s das · rapo::;11s 
azues ou das marta> boreaes, mais custo.;;~s 
do qne o ouro das nos3as minas. 

O povo, este pobre povo, que ro ube aos 
~llios o pã:o .e i esposa as poucas rd ogrias que 
lnes propot•c101nv,1, emciuamto nas suas c~u·· 
ruagens jnarescas S. Ex. aff1•ontn,' a pobreza. 
on. mi;er.ia, pulJlica e que Lliga bemnlt o o que 
ora murrµm'tt: 

- Estft repulíllca, é o pill1rt r 

O tratado das Missões é uma odysscb d r) 
tri5tezas e ele tergiversações indigno do rovo 
lwnzileiro. 

Começou pela fraqueza ostentosa do nosw 
minist ro ebs l'Bh1çõ3s exteriores, que foi ao 
Rio ela Prata levar em uma saJva, como um 
pagem mecliévo, o auto de cloaç:fo ele grande 
p1rte do territorio nttc ional,e Vdi u esbal't'ar~se 
na mUl'al11a gelicla elo silencio, que ainda não 
0 o epilogo dessa clesaggregaç \0 do terri
torio nacional, mas que jrt é o indicio llo 
cles'.\.certo. 

Bem sei que o trctta·lo de Montevicl .Jo ha de 
ser approvaclo por gramle maioria pelo Co1 1• 
gresso, que estit reuni elo na, .antiga quinta, 
imperial! · 

03 prep'.tratorios para a homologaçi.io desse 
acto ; as g l'ande3 concessões fo i tas para esse 
fim ; o emp:mho, a. cabala., o grande aro·n
mento das con veniencias politicas..:...t udo o e~tú, 
indicando. 

Em todo o caso, e co1i10 ultimo esforço de 
naufrago que se apega ó, espera.nça . de uma 
illu3ão, A Tr ibima , sem louçanias de estylo 
nem tropos ne se lectas expressões, tem apro
fündaclo o assumpto de hJOdo tal, com nm::i. 
isenção politica tão elevada, que de 'toclos os 
estados ha recebido as ma.is siDcc:fras e as mais 
patrioti.cas felicitações . 

Informando, elucidando os membros do 
Congresso, ella. não ha poupado canceiras para 
eviclenciar·lhes que a sancção desse tl'<ttado 
anti -patl'iotico é, a lem de um erro, a inci
denci,i n:i, cumplicidade de um crime ele Iesrt
P,Ltria . 

Prote3t'.1r contra a sua approvaçiio e e seriL 
dever de todo o brazileiro. 

Pre0c~npalla co m .este e oull·os nssum1itos 
de grave rnlevan c:rn., nunc:i se immiscuiu 
A T1· ibúiw em· negocios militares si não para 
defender os .so_Jcl:~d~s dos .cn.stigos corporaes 
que lhes el'am 10 flig1clcs por ordem s1ipel'ior a 
contra. lei expressa. · 

A si tuação singular elo nosso p::liz intli
c:wa·me que neste ponto devi:1 .-1 Tribuna Scl' 
a ma;s c:iuti possível. 

A situação é, e S9l'á por mnito lem'. •10 rlillcla 
exclusivamente mili tai·. ' .. ' 

·. Fnctor ela revoluçã:o de lG de novemlJ;'ll tlo 
anno pa~~a ~o, perdurara ·por dil atados anno:; 
o , predom1mo. des3n, classe, e debalde serão 
toda~ as te~ltaliva~ para al'rnncar n, nossa 
rn fe.hz Patrra. do Jugo inexofüve l llo3 brn.- . 
zt leiros armados em virtude ela lei e prrg-os · 
com u pro:lucto dos impostos arrec:t claclos 'o!ll 
toda a Nagão. 

. Todos.quantos andam bem informados nilo 
1g-_nomm que varias tont<i ti11ns teem ·sitio 
feit ,1s pwa, qu.e a cHctad nra se ja, acclanntb , 
no Br<tzi l, e, si no tlia cio prim0ü·o ::rnp iver. 
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sario do levante não o foi, deve-,e isso à 
resistencia ela briosa mocidade, que füz el:1 
Patria um culto e nãq os-degráos ela esc:ida 
que conduz il. tyrania e a cauctilhagem. 

O predominio nülitar na.. a_ctualidadci i:ião 
abrange; porém, a collectiv1clacle mrti·crnl , 
como talvez se possa ainda suppor. 

·As idéas, nesse ponto desconnexas, conver· 
gem em gra.ncle pa.rte pwa o mais franco e 
pa.ra o mai3 horrivel cesarismo. 

Vae o Brazil ficar sujeito por muito tempo 
à · il'responsabilidaele de facto da dictadura 
permanente. 

Desse facto nem só as classes illustraelas 
estão convencicl~s. 

Os proprio3 mini~tros de estado, nivelados il, 
condição ele títeres governamentaes, veem 
cq'm assombros de impotencia e com remorso3 
de terror, verdadeiros galês do patriotismo, 
approximar-se o instante supremo em que as 
suas utopias de uma republica seria, demo
cratica, federal, conservador,\, digna ele nós e 
do nosso tempo,. comegarão a desmoroilar-se 
com fragor tetrico e sinistro, sem que elles 
possam sal vai-a do naufragio .e da des
truição! 

Impotentes pari1 ·reagireni, prisio11eiro:i do 
patriotismo, coactos, amarrados moralmente, 
procuram talvez no acaso, que o futuro 
sempre guarda, a· solução providencial desta 
desolador.t conj unctura ! 

Nada cot~seguirão, e o futuro tl\ra si neste 
momento ·não encaro corh vet;dade e com 
inteireza a utro.cidade de3se.· ass_assiniQ da de
mocracia brazileiÍ'l.1.. 

·coadjuvando o estabelecimento da Repu
blica no Brazil, olviclaram-se os 'republicanos 
ele gue _esta fórma _de governo .é incon'lpativel 
corn o cesn,rismo, e que, na lucta, ·este ha de 
s~r o primeiro a vencer, porque é a força., e 
esta, ul]la yez de ·pbsse do poder, não o lar
gará sinão por um Cfl.taclismo, que vira inevi· 
ta,velmente-ning·uem o duv ide. 

Este _não o vroduzirá o povo brazileiro ex
c,l~~iyaii;J~n_te, e por inCeliciclade de nossa Pa-
tria·! · =- •. :· .. 

Pugnando assim peht grandeza. da Patria 
conmmm; nunca tentando explorar o3 serias e 
reaes: ' (lasgo~tos çle grande p'.trte, siilã.o da. 

' m11,ipf i(L~gp,heriJt.o, que · ª?s~ste aborreçidis
simo. a sµ·b1.qa r,ap1da e vert1g1nosa de alguns, 
com preteriçãp de ineritos e serviços compro-

' -vados ·de · mais de dom: terços, A Tribuna , 
fMtçi.i;i"se arrec(:lou de attaqtrn ou coacção ma

;'·teftiaráo seu direito, á sua liberdade, a sua fé 
. ··:patrio,liêa . 

' (" 1 ~ ' 1 

· Po1' muitas vezes conheci ele tris tes novas 
de at;ique e destruição, e só em 14 d13 no
vembro il, noite, pelas instancias dos partici
pantes, julguei-me obrigado a communiCar ao 
ex-chefe de policia desta capital, Dr. Sampaio 
Ferraz, o que me chegava ao conhecimento. 

Essa autoridade, ao que me consta., incum
biu o Sr. 5° delegado ·Monteiro Manso de dar 
.as prclcisas providencias para obstar a clepre
, dação. 

Si o Si'. M<tnso cumpriu o seu cl_ever não o 
. pos3o assegurl!r, porque dias depois, ao en
contra-se commigo, pol' acaso, na rua do Ou
vidor, disse-me, gracejando, que eu andava. 
a enxergar espectros e a vantesmas e que fi
casse trang_uillo, que nada haveria contra a 
folha de mmha propriedade. 

Sorpreso pelas seguranças que me propor
: cionava o Sr. delegado de policia, insisti nos 
meus receios e cheguei a indicar-llie a resi

·- dencia de um dos denunciantes da noite ele 14 
de novembro, solicitando instataneamente de 

: s. :s. o interrogasse .e agis3e, como llle cum
pria. 

Nunca mais pro3urei o Sr. Manso nem ouyt 
. füllar delle, uão tendo aliil.s observado provi

dencia alguma da parte de S. S. 
Passaram-sé 03 di,ts, e creio que -a 24 ou 25 

recebi o ultimo numero da Revista ele Portugal, 

exçellente publicação clil'igicla p310 notavel . 
escri p_tor Eça de Queiroz. 

Ne$S3 numero, de pa~·s. 74 a 120, vem in
serto notavel artigo intitulado P)"aticas e 
theorias da dictadttra republicana no Bra:il, 
assignado por FrerJ.e1·ico de S., psouclonymo 
que occulta o elegante escriptor brazileiro 
Dr. Ed.uardo Prado, ha bastantes annos re
&idente em Paris. 

Resumindo os i11succes3os poli tiçJs de nossa 
patria depois de 23 de junho, data da publba
ção do 1° prnjecto de constituição, o Sr. Dr. 
Erluardo Prado, fwidan,lo -se iinicamente em 
factos piiblicarJ,os por folhas brazileiras e em 
actos da dictadura, critic1-os com espírito e 
com ironia, tiraudo delles as Jiçõe5 que o seu 
patriotismo lhe suggere. 

A transcripção de3s a artigo assanhou todos 
quantos mal eutendem .que dizer-s3 a verdade 
S3ll1 inrnlta·r otrencle os idolos que o bambur
rio de_ um acaso . colloc )U no apice eh pyra
mide sochl. 

Que a Revis/& de Pvrtuqal publique qu:rntos 
artigo_;; escrever Frederico de S., e que elles 
sejam enviados ao Brazil por muitos milheiros 
-pouco importa! 

A' Tribuna, porém, é vedado, ·sob pena de 
espancameut.o, d3 morte, de ·pri;;;ão e arrasa
l113nto, traniicrevel-os em suas columnas e, 
portanto, vulgarisal-os. 

A ,inconsequencia desse procedimento do 
poder é lnstante visível para que eu me de
more em salieut1l-o pemn te 03 meus concida-

. dãos, cumprindo-me sómente registrar que 
as livrarias e3trahgeiras qu3 .vendem aqui a 
Revista de Porlt!gal nunca foram iocom1nocla
das por esse facto - naturalmente po1•que os 
seus proprieta.rio.:; sfo filhos de pollerosus na
ções, que se apressariàm, certamente, em 
tomar severas contas das violencias pl'atica
das contra seus subclitos por ordem elo p:ider. 

Lobo entre cordeiro,>-n:icla mais! 

· Iniciando a transcri pção do artigo Llo Sr. 
Dr. Klua.rclo Prado , demorou-se ella, por ab
soluta Ci1rencia de espaço, por quatro on cinco 
dias, durante os quaes não rec3bi aviso algum 
-como era de costume. 

E vem a pello dizer aos leitores d' A T1·iliwia , 
e ao Brazil em geral, a humilhante contin
gencia em qne se encontra neste inclassitica
vel regímen a missão d<t imprensa oppo3icio
nista. 

No desemp3nho dos deveres de jornalistJ. 
anti-governista, tive o ense.io ele receber tres 
intimações pessoaes de sobrinhos do Sr. gene- _ 
ralíssimo Deodoro ela Fonseca que vieram 
impor-me silencio, em nome do senhor seu tio 
ou em seu proprio nome de successores pre
sumptivos. 

A primeira. vizita foi feita cerca de 9 horas 
da noit13 ele 18 de dezembro de 1889, pelo 
então Sr. capitão e hoje tenente-~_oronel 
Pedro Paulo c~a Fonseca Galvão, que vein 
prnhibir á Tribuna Liberal a menor noticia 
sobre os tristes acontecimentos de3se dia, eri1 
que, devem todos todos estar lembrados, cor
porisou se o mytho d.o homem ele c:iap3o de 
Chile, barbado e bonito . 

Com o meu collega de rcclacção repliquei ao 
Sr. capitão que a sua prdem uão seria cum
prida, não só pelo nosso dever e houra, como 
porque do gabinete do Sr. Bel)jamia Constant, 
ministro d::t guerra, recebemos carta expli
capdo os factos que estavam aterroris·rndo a 
população elo Rio de Janeiro. 

E assim o fizemos-verdade é que correndo 
o risco ele sermos degraclacl0s p1ra Fernando 
ele Noronha. 

Da segunda. missão f i portador o Sr. te
nente-coronel Hermes da Fonseca, que inter
veiu, por ordem do senhor se.u tio, na ridícula 
questão do3 alamares mttnclaclos a rrancar aos 
cocheiros de um car'ro de casamento. 

Tomei a intimação do Sr. tenente-coronel 
como urna rectificaçi'ío e nos Salpicos acceitei 

o que me dissera o futuro marechal, como ex 
plicação que nada explica nem atteuua, ante.> 
geav:t o objecto que se qner j ustiílcar a lodo o 
tran3e, · 

A terce i!'<\ vizita fui mais seria. 

D' A Republica; de Campos, rt:digida l)elo 
meu velho amigo PeJro Tüvare3, et-govee
naclo'í:' elo Maranhão, transcreveu A Tribwvi, 
na secção Conversemos, um espirituoso .artigo 
intitulado Falia do Throno, e o Sr.· majbr 
Cloàoaldo ela Fonseco , sobrinho do Sr. gene
ralíssimo Deodoro, julgou, sem haver lido 
toda a sécção, que a dita Falla ora Iiosst, 
como lhe informwam mil.os amigos. 

S. S., ao entmr no escriptorio d'A. Tribuna, 
exigfo que lhe dissesse qual_ dos meus collegas 
era o autor da Falloi-.« pois torlos o3 sobrinhos 
do Sr. marechal Deodoro (textual) estavam 
dispostos a derramar o seu sangue em defesa 
elos brios e da honra ele sui faniilia. )) 

-E' muito justo, re3pondi-lhe eu, tal. att:
tude · ela ponte de V. s. Vamos, porém, ler 
toda a secção Conversemos, e V. S. verá, que 
não tem razão e que A Triliuna, em vez de 
endeosae o artigo, autes pelo· contrario ... 

Acquie3ceu o S1·. maj w; le:nos o artigo, e 
s. S, ficou convencido de que os amigo3 quo 
o lnviam incitado não o fiz ernm de boft fé. 

E como umi sympathiu. uatural ine impeli ia 
para o joven sobrinho d;\ clictadut\1, confübu
Iámos lougamente, atrevendo-me eu . até a 
dar-lh3 amiga.veis cons3lho3. 

- Sr. major, disse-lhe eu, fl .po::;i~ão de 
V. S. e ele todos os S3US é muito especial. 
AI vo de g-eraes olhares, mira de nrni tos odios, 
os innumero3 pa.ren tes da cl'.ctadura, teem, no 
füstigio em .que se acham, a obrigação ele ser 
moderados e tolerante-s, porque, · si 'algunm 
clttastrophe houver; não' tendo VV. SS. sido · 
tolerantes, não poderão esperar das que es1:ic
sinhamm nem mode1·a,1;ão; nem justiça.. A ·ver
ti gem elo. poder não deve de3lumbral-os pol' 
ta l fórma que não se lembrem de qu'e r;empre 
lm um clict depois do outro. Isso que hoje 
julgam irrevereucia ao senhor seu tio e pa
ren tes é co usa muito iusignifica nte para. ser 
castigacl;1 tão severamente como imaginam 
V. S. e os setis . · 

- O poJer não tem falo para mim encantos, 
retorquiu-me o Sr. ma.jur, e o meu mais ar
dente eles •jo é .. . reco.lher-me á. vida pri-
vada. . ' · 

Depois de müs algumas palavr,1s sepatamo
uos, acornp)nhando 0u o symp'.lthico moço até 
a e::cad1, e despedindo-nos joviallúente . 

Do Sr. Severhno Hermes_, se.::retarlo do . 
Sr. Alvim, não l'•3cebi visita alguma," mas, 
por dever de officio, vi-me obrigado a occu
par-me. de_ sua sobd.nhe ~\1 , que and.ou·_e talvez 
ande pra ti canelo estroiu,ic3s, tolera veis' em um 
rapaz qualquer, mias n::ío em um sobrinho da 
dictadura. 

Nos nefandos tempos da mona1:0hii A Re
publica, dirigida pelo Sr. QLiintino, não poupo°Lt 
o príncipe Felippe de BJurbon, sobrinho do 
imperador, que desde eutão ficou conhecido 
pelo Cadete Felippe, de pandega memoria. 

O de.ver ele jomalista, neste regimen em 
que a liberdade espi.t'itual é _casLigacla a tiros 
de revólver e a golpes de navalha, obri
gou-me a simples ref~rencia ao ex-officiaf de 
gabinete do Sr. Cesaaio AI vim. 

A 27 ou 28 d-3 novembro tive noticia ele que 
o Sr. ex-chefe ele policia Dr. Sampaio -Fenuz, 
recebera ordem de me pramler, e de que so
bre tão grave incumbencia ti verp, lcnga .. con
ferencia com o _Sr. Campos .sanes, ministro 

· da justiça, qne fambem se oppuzera ao cum
primeuto desse ulrnse, visto que entendi<1 ser 
isto um desacerto injustifica vel, e tanto muior 
quanto os decretos de 23 de dezembt·o e do 29 
de março haviam sido recentemente revoga-
doo. . 

. ( 

·~ 



A i.lemissão do Sr. Sampaio Ferraz, as se
. guranç,Js, que então tive, ele que a ordem çle 

prisão fó1•,i transformada em um assalto, tudo 
isso me impressionara, como é de ver. 

No dia 29, cerca de 4 horas d:1 tarde, recebi 
aviso positivo de que o ataque á Tribuna se 
eifectüaria ás P,rimeiras horas da noite; 

Sem perua de tempo chamei o meu compa
nheiro de trabalhos e amigo St'. Carlos Ver
nin, e escrevi ·mais oLí meno3 a seguinte 
carta ao Sr, generalis,-;imo chefe do Governo 
Provisorio : 

«Rio de Janeiro, 29 de novembro ele 1890-
Exm. Sr. generalissimo Mn.noel Deodoro ela 
Fonseca, chefe do Governo Provisorio dos Es

. taclos Unidos do Brazil-Sei que hoje á noite 
vae ser assaltado.o e1Jiftcio d' .A Tribuna, e eles
truiLlo tudo quanto neíle se encontrar. 

«Não tendo absolutamente confianç:i, al-
. gunu na autorirlade policial,recorro a V.Ex., . 

que sa summa autoridade. 
«Son de V. Ex:. attencioso venerador-An

tonio de .Medeiros, reclactor d' A Tribuna •. >> 

Recebida a cn.rta, partiu em um lilbury o 
· SI'. Carlos Verran, qu·e füi visto entrar no 
palacio ltamaraty por qurrsi todos os os re-
po rters que nhi se aclnvam entã.o. · 

Procurando fa.Ilar ::ià Sr. generalissimo, 
afim de entregar-lhe ·pessoalmente a carta, 
que levava a nota muito w·gente, teve que 

_ entrC'gal-a ao Sr. coi'onel Lobo Botelho, uni 
dos mui los ajudantes do Sr. chefe do Governo 
Provisorio, e esse cavalheiro passou-o. instan
tes depois ao seu destina ta rio. 

Insistindo o Sr. Verran para ser ouvido elo 
Sr. generalíssimo, foi admittido a presença 
de S. Ex:., que mandou-o ·sentn.r-se e disse-lhe, 
depois de reler a carta : 

« - Diga ao SJ". Medeiros que póde ficar 
tranqitillo que nacla succedei·d . JA' DEI TO 
DAS AS PROVIDENCIAS, e elle esteja des
Gançado. Quem, porém, de·vera ter vindo cá 
era e}le ... » 

· - Si V., Ex:. quer, respondeu-Ih@ o Sr. Ver
ran, elle vira e hoje mesmo. 

« ..:.... Não, bastet que venha amanhã; concltiiu 
o Sr. gene.rnlissimo.1.> 

Min.utos depois era-me essa r esposta trans
mitticla pslo meu companheiro e amigo que 
compartiu do modesto jantar que estava á 
minha mesa. g 

Jul guei-me, á vista desta 1·esposta segura e 
precisa do Sr. chefe do Governo Provisorio, 
desobrigado ele qualquer resguardo ou resis
tencia.; 
· Tinha a obrigação de confiar na lealdade, 

no cavall13irismo, na força moral ela primeira 
.e unica autoridade elo meu paiz, a qual me 
dava a sua palavra · ele que nada aconteceria 
elo que se pl'Bmeclitn.ra. 

Poderin.. eu, · á vista de bl resposta., ter o 
direito de duvidar ela,_ elficacia da acção dessa 
autoricln.de, a mais elevada elo Bra.zil ? 

Não, :qão 9 tinha, porque então, si a pri
meira autoridade nada valia, ele que valeria 
a minha resistencia, por mais vig0rosa que 
ella fõsse ? 

Gonfiei, e accreditei sinceramente na pala
vrµ, elo Sr . generafüsimo chefe do Governo 
Provisorio, e tão sincera foi a minha crença 
que não preveni a um só dos meus compa
nheiros nem tampouco a qúalquer elas visitas 
que costu!!lam ~' ~qite vir cliscretear na sn.la 
da. redacçao da '11 ibwna. 

: -Etn todo caso, disse eu ao caixa Sr. Mar
tins, an tes ·de saber da resposta do Sr . gene-

confiou nella, e, como era dia de paganiento, 
foi fazer o seu tr«balho de contar o dinheiro 
necessario para as feriis dos operarios 

O gerente, o · Sr. Caltleir<•·, que tambem 
1soube das seguranças do Sr. generalíssimo, 
insistiu com o caixa p'.lra mandar abrir todas 
as portas-tamn.uha er1 a sua confiançi na 
lealdade, no cavalheirismo e na efficacia da 
resposta que me fora ·transmittida. 

A's 7 1/2 ela noute co:necei a rever as 
provas ele alguns eclito1°iaes, e nesse trabalh 
achava-me entretido quando ouvi apitar e, 
chegando a jánella, vi geancle movimento 
na run.. · 

Recebido por uma clescirga de revolwers de 
carnpanln, comprehendi logo que estava sen
eloas::;altacla A Tribuna. 

Incontinente dirigi-me ao üorredor para fe
char a port.'.L da escada e apagar o gaz, mas 
ahi foi ag,g-redido por tiros e cacetadas, e 
mal tive te1itpo de fechar uma porta e preve
nir alguns companheiros. 

O que se seguiu é innm~ravel. 

Divididos os· assaltantes em tres magotes, 
cQ1111nandados to~fos pelo Sr. coronel Antonio 
Carlos da Silva Piragibe, um delles invadiu 
o pavimento terreo e destmiu tudo quanto 
encontrou em ,sµa pas3agem, es_pancanclo em
pregados, quebrando moveis e apoderando-se 
do dinheiro que estava sobre o bileão -
2:300~000 . 

O.> outros grupcs clirigfram-se ao 1° andar, e 
prnticaram todas as violencias, espancando 
redactores, revisores, conferentes, continuas, 
e ate pesso1s que estavam a negocio ou de 
visita ! · · 

A destruição foi completa, não escapando 
um movei, uma arandela ele gaz, um tinteiro, 
e estendendo-se o saque aos relogios e di
nheiro que tinham 0 3 empregados nas algi
beiras! 

A policia, avisadct incontinenti, por alguns 
confrade3, chegou cerca de ... 40 minutos de
pois, e os Srs. Campos Salles e Agostinho 
Vidal viram a depreclaÇc'io, de que füra alvo 
A Tribuna, e o sangue que coalhava-se nas 
s:tlas do estabelecimento, e que ainda nellas 
se acha para ensinamento ele nós outros, que 
queremos defender os direitos e os interesses 
dos nossos concidadãos contra as invasões e 
coi1tras as violencias do poder. 

Todos estes luctuosos sitec'essÕs , entretanto, 
não se teriam dado, si o Sr. generalíssimo 
chefe do Governo ProviSO'' ÍO ntio me hoirnesse 
maiulado assegurai· que nada succeclerià. 

Fora· duvidosa a r esposta ele S. Ex:" 
QUE CONHECIA provavemente OS AUTO
R!i:S DO ATTENT ADO, e eu suspenderia in
continente, por julgar-me cmcto, a pubiicaçã.o 
d' A Tribuna, sem dar Jogar á violencia, a 
libercLtcle clé pensamento, que to:los sup
punham garantida pela lei e p3la autoridade. 

A violenciª' que foi praticada contra, A Tri
buna, e por meio da qual tentou-se abafar a 
liberdade espiritual, destruindo-se pelo as
s ~llto todo o seu inaterial e a vida de um 
chefe de familia, é um phenomeno tellurico
moral de fad.l apprehensão . 

A situação actual do Brazil é a mai3 des
graçada para todos quantos teem brfo, digni·
dade, pa trir.tismo. · 

Desde que o poder não tem força moral, e 
só se pode fazer respeitado pela violencia ma
terial ou pela corrupção escan.cai.'acla, esse 
poder esta irremissivelmente perdido, e, como 
no solo vulcanico d::i, Sicilia, os Malacubas 
hão de irromper e ele sepultar uas snas ondas 
pastosas os clominad.ores e os seus janizn.ros. 

So:ffrear a Iiuerclacle de pensn.mento é um 
erro crasso, e só praticam os ignorantes e os 
conscientemente criminosos. 

, .ralissimo: as 6 horas da'tarde mande f .Jchar 
·as potfas de entra(la cln. Tribuna, e na do 
_corredor colloqL1e os portei.ros, com ordem de 
tleixar penetrar unicamente empregados e 
n,migos. 

A plethora de poder, que ne3te momento 
O caixa, porém, que soubera ela. resposta do ostentam os donos desta terra, lm de dege

sr: chefe do Governo Provisorio antes ela nerar na mais profünda d<1iS miseriaf! orga
minha volta-ás 7 horas da noite - tambem nicas. 
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Que delicto pratiquei eu no exercicio da, 
profissito de jornalista-? 

Fui utrÍ opposicionista· injusto ~ 
Não7não o fui,diz-me a consciencia, porque 

ser vehemen te não é ser ioj usto. 

Si os artigos que A Tribuna publicava eram 
clesconnexos, illogicos, calumnian,tes, que 

.. füzh a imprensa governista que não os pul ve
risava com a verdade e com os factos ? 

Nunca nos recusamos, eu e meus compa
nheiros, a terçar com os collegas as armas da 
discussão, e sempre soubemos retribuir-lhe 
gentilezas com outras não menos cava
lheirosas. 

1\'fas o caso é muito outro, e cumpre-me 
dizei-o sem rebuço. 

Em sua critica e em S9ns debate::; A Tri
bitn'.l estribou-se S3mpre nn, verdadé dos factos 
officiaes, e, posso r eiteral-a com clesvane
cimento, nem uma só vez foi desmentida. 

A verdade, porém, nestes tristes dias, 
incommocla e importuna, e o vulgaris1l-;i. 
é icorrer em penas · m3-terü1.e3 e arbitrnrias,_ 
indignas ele um povo livre. 
· Tacitamente, é preciso confessal-o, estit em 
vigor a lei que prohibe di11er a verdade e ana
lisar os actos ;mblicos elo poder - por mais 
onerosos que elles ·sejam a nação e por mai5 
escandalosa que se ostente a fórma que elles 
revistam. · 

Nestas condiçõas, a missão ·da imprensu 
é embaraçOS3,, e o jornalista nãé> será unis o 
orientador de seus concidadãos. ' 
. A liberdade, de tangivel que er"i, e que 
deve ser, transformou-se em uma mirag·om 
desconsoladora, e EÓ se engamrá quem o 
quizer. 

Eu não. 
Tal situação, como se vê, não póde per

durar, porque é illogica e forçacla. 

As nacionalidades civiiioadas conquistaram 
p3lo sacrificio e peln. abnegação o direito não 
i'etrocederem. . 

Forçal-as a i3so ·é desconhecer todas as leis 
historicas, e quem emprehende tão louca ta
refa ou é um insens3-t0 ou um perverso. 

Todas as machinas de vapor têm' valvula 
de segurança, e ninguem com certeza, salvo 
als·um selvagem, se animará a supprirriil-as, 
soo pena de clasastre. . . 

O attcntaclo contra A Tribuna ha de ficar 
impune. 

·O inqueri to, t,ue pojia ser feito em oito 
dias, e longe ainda está de seu termo, de· 
monstra-o á saciedade. 

Toth a Hobre e correctissima attitucle da 
imprensa e ela opinião public1 não sera effi
cai par,i que a autoridade encJntre e casti
gue os culpados. 

·A acção da autoridade judiciaria e policial 
sêra fatalmente nulliticadà, porque a absor
pção de sun. independencia nasceu com a sub
.versão que transformou o Brazil. 

A vida nacional, que nos parece tão cheia 
de eucjntos, não passa, neste instante depri
mente, de uma illusão de optica, pois o cida
dão só temo direito de .iogar e de ... folgai· 
- como as levas de africanos obrigavam os 
traficantes, que semearam nesta. terra iufeliz 
os germens do servilismo e d'.I. humildade 
conj unctamente com o captiveiro ele uma 
raça. 

Quem se atrever a pens1r, rac10cmar, in
vestigar, discutir, interessar-se seria e desas
sombradamente pelos destinos fa Patria com
mum, a esse, estejam todos certos, est tüá 
reservada a reproducção das scenas ele can
nilla lismo e de crua atrocidade ele que foi 
victima A Tribuna. 

E, entretanto, a nossa terra é digna de me
lhor sorte. 

Com certeza a nossa indole, os nossos cos
tumes, o nosso humanitarismo inegualavel 
não merecem tão duea recompensa. 
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·Pessoaimente 'nunQa tiye nem tenho odio 
ao Sr. generalíssimo Manoel Deodoro da Fon
seca, chefe elo governo pro visofio. 

S. Ex., poi·em, não está. na allm·<t. nemten1 
capRcidacle pam dirigir os destinos do B'razi l . 

Si o s<3h prestigio·_foilitar foi quc; decidiu 
<l l1 sorte da Naçlo a 15 ele novembro de 1889 

· com certezã o tit'ocinio goYernl1mental d~ 
um anno a esta p'.lrte tem provi:ulo que, para. 
guiar. nm povo, não bast<t ser- se valen·te e 
temerm·io . ' 

- A culminancia do podei' tem a mui tos 
· causado Yerti gens moraes de consequencias 

desastrosas. . 
Si S. Ex. foi impolente pat'a in;-peclir a as-

1ihyxia da liberdade ele im preusa corporisacla 
n'.ri 7'ribu11a, que ma l então será s. E:c capaz 
de obstar em nossa Patrht 1 

A sna eleição, portanto, com a Constitu:ção 
que o Congresso votar, sel'á o maior de to:ios 
os · desastres , para o Bra~il, que ver-se-lu, 
clen h·o de p011co teh1po, convulsionado todos 
os dias e sem· gai'antias riara a Yib.erdacle e 
para a propriedácle elos que ·o habitarem. 

Si· me fà r il licito, ne:St'a hora sole'rhi1e de 
. toJas as fra riquezàs, ·etl diria no· Con ºTesso 

r1ne o_ não elegess·e., " 
. Cu1!1ule1~-no ele todas as honra~ é pi'oventos 

. 1m~grnave1s, ~n~.s co! loqi;iem ~ J;t ? peripheria 
s~c~a l um braz1leiro que tenha a cónnírehensão 
111t1cla de seu3 deveres, e que füça uso reO'ular 
ela suas prerogativas magistraes . " · . 

No ai:Ji.ce _c1a P~T<tmlcle social colloquem 
um magtstraclo e não um senhor . 
, _Bem se) ciue ,e~t~s p~Ía".ràs ;f[Ui ~~~ lem ·para 
1~1tm a um su1C1cho moral. 

Que importa, porám, isso? 
Estou disposto ao s1áilicio, e claria p:ll' 

bem . cl)1pregada· a, minha vida.si visse que<~ 
tena e1h que en nasci seri;t um dia feliz e 
veu ~urosa. 

r.1·9sc1·íp~a a, Hber~~de , sopit[l,cla f!- valyul~ 
lht e.x.J:iarrsa.o c,lo ·1)eusamento ·psla certesa· _ dô 
lmout ' autocráta, e irriirossivêl' o exercfoio dd 
jorualis1il? opposiciooistli no ·Bmzil. . . 

~ · E -caq~ c)il1 q.ue se iiassa mais radic.i em 
rnim.esfa ~esófadori con vicçlo. . 

Não podendo exercer desassombrado ~ 
· minha profissão, que considero vercfad 'éiro 

Sacerdocio, fü llllllCio a el! a coni ii; alma des
pedaçada pelas compungentes sceu \S que 
presenciei a 29 .de no\·embro ele 1890 . · 

Si a lei ciomina.sse no · Brazil eu esta:ríd 
prompto a sujeitar-me its snn,s penas desde 
que a transgrecliss13. · · 

l\:fas a lei ó um symbolo vel~tclo e vão, imQ
- gém mutilada dét liberdade relegtich ' as· gc-

henmts . . 
. No·clominio 'do absoluto ela força, mate.rial; 

tod'.1 a corl1g·em e_tocio o s~cr~fic io_ espiritual 
ser l1 ba.ldado, e nao ltavel'ét ctdacla.o bastante 
lloudo para lmtnejar a panna tendo em psr
sp·ecti va o borclií.o do sicario ou 0 fe rro incen
sei )nte do a13scela autom.atico e que assassina 

·pot·queisso lhe éordena.do. 
Do assalto á Tribuna, que ha de passar i1 

historia como a p1gina mais negra ·destes tre
vosos tempos, j it uma victlnn dorme o ultii1io 
som no-, e cinco innoc;ntos c1·La.nci nha~ fl caran1 
orplmna:llas . 

Ni'ío let)ho o direito do s:wrificat' 1rn 1il um 
•lo.;; ti10us an1igos e conl'pa.nhciros de lutas e 
tl.'abalho.>, e p1•efit·o e:nergir ll l1 ob>c11ridacle a 
que me acolhi e em que sempre vivi. 

A Trib una era a val vula deste gra.nde mo
to1' social. 

Supprimiram-n'a pela violen ~i a. e atopeht
ram as fornalhas de comhusti vcl. 

S3jam felizes, e que o palliclo .caLlaver do 
meu sauclo3o companheiro não venha pel'lur
lJar a placitlez elo somno ele quem o fez morrer 
e ele riuem me assassirntrh si por um milag:re 
]Jt·ovidehcial não tivesse eu somenfo escapado 
com_ n,lgumas contusões . 

A liberdade ele escrever est& revçigacla. 
A Tribuna suspenrJ e a sua. publicação até 

que lwjêL legalidade àe facto. . 

Poucos forai11 os militares :que occuparam 
lagares impol'tantes, sendo que aqueHes que 
foram investidos do .governo dos estados, poi' 
muito ponco tempo desempenharam ·esse 
ca!'go. · ' Onde termina a liberclaele, cl il-a a historia, 

começa um direito mais clficaz e mais 
Entl•e t:.mto, apenas decorridos 12 mez. -s,· Q 

- exercito é atacado ... 
prompto. 

Rio de Jaueit'O, 10 de janeiro Lle 1891. 
Antonio ele Medeiros.>) 

Ve m á · mesa, ó lida, apoiada e po3ta em 
di scussão a S'gninte 

O Congresso Constituintê espe1•a e conta 
que o governo ela Repnbliclt n1i'.l cle3cançará 
emquanto não fore m descobertos 03 autores 
dó attent}clo, no dia, 29 Lle uovembt'ó elo anüo 
pas~;a cll'l, contra a typogra,'phia _da Ti .. ii:mna . 

Outrosim: conta o Cong1'esso que, urna vez 
reconhecidos os criminosos,_ sej'l.m elles pu
nidos com toJo o rigor das leis, tl ele modo 
que a sua· lltrnição sirya ele 1nemplo a todos 
e prove ao muntlo que a Republica· nrazileira 
·em tempo algum pltctu(l com os crimes e com 
os crimino.sos. 

S[tla da> Sl)SSÕ3s, 2 ele fevereiru ele 189 1. -
Cesar Zama . 

O SR. J ACQUE3 OURIQUE- Peço a V. Ex. 
qonsulte ao Congresso si me concede 15 mi
nutos para tratar de negocio urgente. 

o SR. PRESID>"NTE-'- o que está em dis
cussiío é a moção . 

o SR. JAc.QuEs 'OuruQU'E- Antes de di sca-
tie-se a moção . · 

Consultado o Congres.>o, ó c0ncccliiht a m-
gencüt requerida. _ · 

o SR. BAPTISTA DA M0Tr4-0 ex0r:citci não; 
n.lguns militares, -

O SR. JACQUE3 OuRIQUE-, .. increpaclo de 
injustas e immerecidas ·suspeitas. _ 

Vorns-V. Ex. acha. immci·ecidas 1. 

o Sii, JAcquEs OúRIQUE-l1Í1m0réciclas são, 
emquar.to não forem j usti'ficacfas . 

UM SR. REPRESENTANTE-Trata-S J da di
gnidade do exercito ; dl1 clignichcle' do Brazit 

O SR. JACQUES Ou·RiQuÉ-B:m França, em 
epocha não muito · remota, o. puritanismo foi 
causa ele grJncle atrazo e transtorno para o 
progt'e3so do pr,iz, e esse í:nesmo puritll.nismo 
está enxergando, act l1almente entre nós a de
sidia, o ab(uo, n. p1·epotencia 0m toda purte, · 
quiçá com geave prej uizo para a ·argànisaçil'J 

. politica elo pai z. · 

O SR. BAPrrsrA D.\. · MoTrA-Neste Con
gresso houve, porventura, a lgUem. que se m:;t
nifestasse contt·a. a attitude elo exercito? 

o SR. JACQUES OumQuE - Úouve o Sr. i;(l
presentante B.~tdaró, _qus :;tqui üec\arou _rjue 
as leis ela Republ ic<t se tinham e3tribaclo sob 
as baiorietas e espadàs do exei•ci ~o. . 

~ .., . 

o SR. BArTISTA DA lVIÓTl'A - Mas u'm lnem· ' 
bro elo exe1·cito e u111 li1embro elo ·congresso 
nifo representam o exercito e õ Congresso. _ 

'· ... - ' 

o Sn. . JACQUES OURIQUE-Fraco argumento 
quando se tratn. Llo collecti viciados. A asser
çã.o foi aqui levantada sem um protesto. _; 

o SR. LOPES TROVÃO - Mas si ninguem 
accüsou o exercito~ , 

O Sr . .Tt~cques Oc1riqué -;:;r .. 
presidente, muito de industria até agora não 
me enyolvi em . questã·1 alguma neste Con-' 
gre.s;:;o: ·::tos mai ~ aptos deixei as discussões 
technicn.s e aos mais praticos as questões de 
expedien te . Hoje, porém,vejo-me força.do !1 vir 
dar urna explicação a mec:s nobres collegas, 
em quem vejo o grande desejo, a gTande as
piraç 1o ele acertar cm beneficio da p1tria. 

ó SR. CUSTODIO Dli] MELLO - Faça füyor ele . 
reproduzir - da tribuna ·as accUsações que 
foram feitas ao exercitó. · 

Sr. presideÓt3 , não ha para mim i1osiç1í.o 
1müs legitima,- clesempenho mais corríp leto dó 
que aquelles que o nobre r epresentante pela 
Athen:l.s brn,zileira", o Sr.Zama, tem cb clo ao 
seu man•Jato, ·sob o ponto ele vistl1 em que se 
collocou. 

o·siL JACQUJ)]S_ÜURIQUE '-Ja a'srü>~li por 
duàs vezes, 41ou f.lzel-o p;;la terceir,a ; · disse 
o Sr. Badaró qlie as · leis cb dictadura tinham 
sido feitas s0b as espadas e baioneta.s-- do 
exercito. 

Si ha toleriincia na, clemocrach essa tole- Vows -'- V. Ex. está fugindo da questão; 
rancia qüero e devo tee. não foi o Congresso. 

S. Ex:., desde o primefro dia que aqui se 
apt·esentou, tem sabido homar a pe.ricia. e o 
traquej9 de prov·e~t9 parlamentar parn . le
vantar todas as questões ele opposição ao · go-
verno e ao chefe do estaclo.. . , 

DIVERSAS VOZES-Esta ó p3qucnina ~ 

O SR. JACQUES OuRIQUEi - ... dese mpe
nhando assim o p(\,p_el que em boa ou má. hora se 
tr~i.çou. l'ifas, senhores, 0 reconheço a le3·iti
m1dacle desse proceder nao me posso tain nem 
furtar ao dever imperioso do oppor ás consi:.. 
dera.çõ3s, que -apresentou S. Ex., outras e que 
me parecem menos n.paixonadas. 

Da.quL tenho ouviilo, Sr. presidente, levan
tarem·s~ ~ques tiíe~ movidas . simplesmente 
pehts pat x.oe,;; cht pequeu,t polJ.twa . . 

Já aqui ouvi, conf g'l'[l,llcle assombro meu, 
um 1:epresen tftnte clJ. nação dizer que as Ieis 
ela clictàtlui'a foritm feitas sob as ln ionetas 
e as espadas do exerc~ to . 

Si ha,Sr. pre·si,lente, algum'.\. cousa ele gran
demente ingrnto, é es tQ asserção. Pergunto
vos, si por acaso pode o mundo con tar mui
tos exerci tos, CJ ne tendo feito um revoluçilo, 
como a de l5 ele novembro, se recolliessem 
pacificamente a quarteis,e entregl1sse a clirec
çfí.o elos. negocios publi co3_a quem ele direito, 
C?nl nHtol' <~buegaçã.o do que t't do nos.so exer- . 
cito. 

o· S.H.. Ü CQUE.S Otm.IQUE - Ne-m eu disse 
isso - só a1flrmei que a proposição fora lan
ça,da. ·no seio do Congresso, sem que exista 
consignado pl'otesfo algum: - . . 

Dizitt St'. peesicleute, q'ue·s . Ex. tinha: pro · 
curado Ievaútar ·increpações contl'a · a pessoa 
do chefe do Estado; Acredito que S. Ex. em 
a.isso movido pelo que entendia· um ·c!.ew.r ele 
patriotismo, mas comprehendeis facilmente· 

. que. posso_ fallar com o mesmo inteuto quando 
pertenço i:1. uma classe que composco tan-to 
trabalhou pelo adve nto da . Republica; sera 
talve~ iugenua ou estulta prctenção julgar 
como Julgo que, ao gener_al Deodoro que se 
collocou it frente do movimento revolucionaria 
que fez cn.b ir [\, monarchia e lévá'ntoti a in
stituição repuhlicrrm1, neste p\\iz rare_is a jus· 
tiba que lhe e clevicla e po1' isso não. possó dei
xai' cl-3 · intristecer-me, vendo· um i;epresenc 

. tai:te.)evanta 1;-s~ , ,1 2 mezos a.penas depois 
claquella emprezJ. g1gantescl1 e lançàr contra 
o velho so lchulo que não .velho defendei', 1'nas 
que muito merece da p'.ltria e de todos nós 
a pttixonaclas increpaçõe3 . 

Penso que es tas accus1ções feibs ao chefe 
elo Estado, sã.o prernlttl:t'<tS, como pre1müuras 
as accusações feitas ao ex:ei'cito, e ao go
verno, por não tei' ainda tomado providen
ciar coutea os. inclividuos . iniplici:trlo3 110 as
r>alto a Trib~mci, 

( 



8;1beis, qu) lu - unl proces:;o sob1·e esoe us 
sumpto gmvissimo, e esse p1·ocesso aimla não· 
cheo·on a seu termo. Para que, pois, com e;te 
açod•:tmento queremos fo1·ç ir os factos sob a 
~imples pí·csumpção Lle q.ue ltcl p1rcialidacle no 
1n·ocesso, presumpção que implica iojuitiçi. e 
ult.raje ao digno chefe de policia, que souba, 
durante muitos annos, corno general do noss0 
exerci to, çonssrvar .immaculallo o brilho de 
sua fanht 1 

füt,a suspeiçi'ío nfí,o póJe, ni\o deve ser la
vau ta-:la por nós, que devemos dar it naçã.o o 
exemplo de criterio, ele rnoderaçKo. Não com
pet3 a nó3 vir aqui precipit<lr facto.:; q_ue esti'io 
sou a ac~ão regu lar - chL justiç1 publica., sob 
a si:n ples arg umentação ele mncL das partes e 
eertamente a inai;;_apaixonada nJ pleito, p:wa 
. lanç ir umtt bl SL1speiçio sobre um elo:; mi
~itares mais respeitados do exeecito. · 

'?erg-unto : si fo3seis Jnizes ~ tives3ci3 de 
julgar,_fo!'llla t'iei3a, vossa opinião ern visb do 
depoimento çle ·uma unioa elas partes no pt'o
q:isso'! O.Se. Antonio.do Mecleieos ninguem S<l. iJe 
como tem 1woceclido nest1 .qüestão; ningtwin 
sabe como tem elle defet'ldido os !'Mos eh im
jlrnnsl1. no Jb1zil ele qus se diz repres·.m tante. 

Tera-el te senhol' eolloo:i.do-se ·em po3'ção 
tão digna e saliente que possa merecer o pt·o
t\:lsto vehem.311le que acaba c!e Ca.zee o Sr. 
De. Zaina, eom tod·a a f.lr.:;a que lhe dit. a sua 
posição neste Congresso? 

·senhores, :vindo a·csta tribana, Ih mau in
bnto reivindic:ir para o exercito o togar que 
Jue corn1,cto na historia; protesti.ndo contra 
as i nsi n u.ições ela pequena poli tica. 
- Vejo no terLliO app:wecimento do nume1'0 da. 
Tribvna de 10 de jii,neiro nm certo e determi
nado motivo. Vejo m:lis do qiie um dosa.bafo 
de ilü pronsa ultragada; vejo u1n jogo ela poli
ticngem clns represalias ·e ci.mbiçôes meo0s 
nob2es çle que nos devemos presel'V<U't pee
veq'. ndo-nos conli'a. seus intuitos anti-pll.
Lrioticos . 

Tenho vi&to aqui, por mais tle uma vez , 
Sr., presidente, 1úovida il lucta.contra o chere 
tlo Estado, e eu" que nfio o veuhu defender, 
sem todavh deixar ele confés'iat' que elle c1-
re?e d~ clefeza, porque inrelizmente não póde 
dei\ ar do carecei' ele defeza. em nosso paiz 
qu~ lquee _cidadão que tenha exercido cargo 
publico ele importancia, não posio deixar de 
declarar que., quando vi Jev:antarem·se contra 
Hle as imputações. aqui p1'oferidas, senti-me 
contl'istado ant·3 .. tamanha injustiça, porque 
rnmpre o vi guiar-se · pelo sentimento ele bem 
cumprir o se.u cargo ·que lhe clepa a. .revolução 
e lrnn desempenhar seus deveres cívicos. . 

Accusa-n'o de ignomncia da alta aclminis
tl:<~ção do Estado, mas pei'gunto será· acaso 
necessario que o chefe da imção seja: um es· 
pirito altamente illdsti:'<vló para cfüigir os ne
gocio·s elo 11.aiz com a_certo e patriotismo~ ... 

Senhores, 'Washington não era um sabio, e 
l;em clieigiu a politi0a a1113rictwa em epoca 
berh dilTici 1. 

.UM Sr~ . lümmsENTANTE-El',i. um cspil'ito 
si; perio1'. 

O Stt,, JACQUES OURIQUE-Mas não era um 
sabiÓ, e dirigiu ben1 .os nego.cios ·de seu paiz, 
guiando-se pela sua prudenc\a , critério e pa
triolismo. 

. O geuet'<Ü Deodoro, quando foi chamado ao 
poder; tinha por si -.o seu alto criterio, muito 
j)cltriotismo e o Llesejo provado ele cumprir o 
~eu el evei' ; elle :}l'ocurou por to:J.os os meios 
desempenhar-se deste rilandnto; .talvez or
h1~s3, mas procuroct, com os seu3 ministl'os, 
im1.ntet',a patrü e.entro da orelem o ela libee
duile; iltto se doixauc!o ' dominar pelas paixões 
de, momento. · · 

Acima da8 paixões daq uelles que, por e lias 
cegos, o querem ji.ilgar ag-ora, ha ele ficar o 
jui zo irt•evogavel e seeano eh liistoria. 
· A i'Íóõ congressistas compete agora eleger 
para chefe e sub 7chefe ela nação h9mens que 
possuam todos os requisitos Jiecessarios ele 
criterio, '. pre$tigio __ o. enorgico patriotiinno, 

de moJo :i. pot.ler conseevae uaiLla e livre, 
do jÕo·ó das arnlii~õ3S de.:;enl'ceadas, es.tl. patria 
·p3la qual to'.ios estamos promptos a d_errama.r 
o nosso sangae, 

Voz:<:s - i\foito .bem, muito lrnn. (J orador 
d comp1·imen.~aclo.) , 

Submettida, a voto3, e appeov,vfa a moçiio 
do Si'. Z uu:\. 

o s·n.. JU Jl'lNLA'.'10 !)C: Sr::n.l'A (pela ordem)
Pdi a palavea, Sr. p1·0.;ileL1te, em f!.1'imeiro 
log,w para nq1nre1· qu3 s·~ consigne na acttt 
que votei cotüt\t a moção, por considerar o 
assumpto inteieameu te esteauilo á espher .. 1. 
ele ac.ç,io do uma constituinte no momento 
actual (apoiClllos) ; e em segundo log;i.r 
para clechu·;:ir ela. minha cadeira que fisca.l da 
foi julgo que a discussão cl::t maçã.o não coereu 
os tl'ansmites regimeutaes, vorquanto, ao 
passo que V. Ex. annunciava a discuss'ío 
tia rno<iã.o, um ro preseu hiite perliu a jmlan;:i, 
p~tn\. negocio urgente _afim ,ele fazér ~ima · 
cle:claraçio pesso ::\l, na.o . para cl1scu~11' a 
moçã.o, mas· 1no tratar ele assumpto 111tei
rameute cliver3o, o qua fez S3l11 que, rrntl'e
tanto, tiv:csse füllaclo sobre a moçã.o. 

Ne3tás condiçõ:i3 p~Ço a V. Ex-. que mande 
consi<"ú'.lr na act<l. a millha clec\'.aeação ele 
vota .º ' - ' 

o Sn.. PRESIDEl>TG - Será safüfeito o des
ej'.l do no]ire repr8sentante. 

o Sn.. JusTINIA'.'!o pE S!':RP.A - Sim, se
nhor. 

o Stt. PRESIDENTE - E:ltretanto, devo 
observ'ae a S. Ex. o seguinte: qu:rnto a see 
a ma.tcOJri'' da moção estl'anlt'l. ao .objccto pC\.ra 
qua se reuniu a Constituinte os prececlente3 
d:i ·casa, que não furam estabelecidos por 
mim, autorisam-~, e não e a primeir,t vez 
qne questõ3S desta ordem se discutem neste 
Coll gresso. (Apoiados.) 

Quanto a niio ter corrido regulaémente o 
processo da discussão · da m~ção, chamo a 
attençã.o do nobre i,:epres_entante pnra o 
art. 38 elo no3so regimento. 

Diz este artigo: . 
« Est' ·s requerimeiüos e indicaçõJs , depois 

de apoiados e postos eni cfü~ussão, que imo 
excederá da primeira meia horl\. da. sessão, 
serão posto3 a votos, si não hou·vee quem 
sobre e\le peç~ n, p:.ilavl'a .» 

. Eu decjarai ern. cliscu3sfí,o a .. móção, 'como 
era dcuninlrn obrigaçilo. . . 

o SR. JiJST!NlA.NO DE SERPA-Então o que 
era regular era a discussão e não a votação. 

o SR; PRESIDENTE-PeyO ao nobre repre
sentant~ que não me interrompa. 

Quando cleclarei em cliscussfo a iüoç:-ío, o 
Sr. ropresentante Jacques Oül'ique pediu a 
p1lavi'a; di z8ndo-Jhe eu então que estava 
ndiada a discussão por havor S. Ex. pedido a 
p'.llavr:c, que é como cletermimt o regimento, 
o St'. Jarques Ont•iq ue requereu 15 minutos 
de uegeucia, a qual sendo-lhe concediclll. 
subiu à tribuna e discutiu, a moção. 

Ora, podict o Sl'. Jacques Ourique deixar de 
considerar que era a moção que estava em 
discussão? t1!esse caso como e que pedia a 
palavra sobre mn tel'Lt estranh'.1. ? (.4púiaclos.) 
S. Ex; 115.o pe :liu a jnlavra sobre materfa 
esfr,i,uha; S. l~x-. peclin a palavra sobre a 
rnoçã0. 

Depois que o Sr. Jacr11ies OurÍr]ue acabou· 
ele fulbr, eü declal'ei bom alto que, si não 
havia mais quem quizesse t\. palavrd, encer
ral'ia a cliscussã.o ela moç~f\.o . (rlpoiados .) 

Portanto, si alguem nessa occasião tivesse · 
pedido a palavra, olla lici\1 ia adiada por ter 
passado a hora. 

o SR. JUSTINIANO DE ,SERPA.-P~ço a pa
lavra peb ordem. 

O Stt. Pn.ESIDENTE- E' sobre o 111 3u dis
rso que pede a pahwra pela ordem '! (Riso.) 

3o3 

o SR. JUSTINIANO DE SERPA-Nt"to, senhor . 

o Sn.. PRESIDENTE- Mns si ea a'n la não 
aqbei corno é que já pede l\. pa1avm ? 

Portanto, não .houve iofracç;r.o algu111:1 do 
regímen to. (iiooiaclos.) E si o nobee repre
sentante ou outro qu:i,lque1· collega nilo fo l
iaram sob1·e a moção 6 porque ni1o quizei\1.rn . 
(Apo.iados .) 

Isto é muito cLu·o, pot'c[Cie LltJc'.al'ei nlto e 
bom som que, si não lnwb m'li s r111em peck:i~ ·J 
a pahwra, e11cct·fü1fa a di5cn3silo. 

U MA voz- V. Ex. proc~:leu COl'l'OdcttrWULe. 

o Sn .. Pn.ESlDENTE- Assim, em l'Clação ao 
mo~lo por que procedeu l~ lll<3Ja, e impt•oce 
dente a reclamação elo, uob1'e rorn·esent<rnte . 

O Sr.Amei·ico :r .... o'bo (/1ala ordc·1H) 
diz quc,quau·fo Alarico f.1isuq)['ellendido pela 
moete em sua 11nrcha ll'iltmplutl, os b.u'b[l.
ros tizoram -1 he um fuL1e1·11.l magnifi co , assim 
a republica bmzilein que uns:~e no meio de 
dores, porque p:n:dcu o :;cu valenb gcnernl, 
cons:1grnu um c!ici, it sua morte. 

Nit sessão ele 28,á senrntl11nça elos ·,visigodos, 
votou o ConoTesso uoanirne111ente que li.casse 
pam semp1•g gravatlo no A/.manach illilita. 1· 
essa glorh:. iinmortal, porque, sem .. con test '.t
ção uenliuma, e o pae cl,L Repnb1tca braz1-
letm. 

O op,idor p3rgunta si o governo já teve co
nhecimento cle::;sa votação urnrnime, que tanto 
honra a nâÇi10 brazilei1'<1, o, no caso amrrna· 
ti 110, si a rne3lt já recebeu alguma resposlu, 
coilsoaote cóm o gt•,u1d~ acto que accenluo. 

o Sn.. PRESIDENTE-,Acabo ele Sel' infol' llJ<Hlo 
pelo St' . secrn tat·io, que já foi remelliclo ao 
goven10 a c::immunicação, mas que ainda. nã:J 
veiu a resposta . 

O S11.. Arnmrco Lono- Bem. 

ORDEM D'.) DIA 

VOTAç:Ão DJ PROmcro DE C0'.'!3TITUIÇÃO e )ilI 
AS EMENDAS REi\PE'JTIVAS 

o SR, PRESIDENTE annuncht que VUG pL'O• 
ceder-se á votação elo projécto de · Consti
tuição. , 

Imlo proceder-se il votação, reconhece-se 
não ·Jtavcr numero, pelo ciue o St'. pt'csidente 
maüclou fazer a clta.mada., á qual re~ pondem 
os Srs. Leoveg ilclo Coelho, Joaquim Sarmento, 
·Paes de CG.rvalilo, João Pe:lro, El y39U Mar· 
tins, João Neiva, Jose Hygino, Tava.Pes 
Bastos, Coelho e Campos, Virgilio Danrnsio, 
Saraiva, Quintíno Bor.ayLlYa, Lapee, Braz 
Carneiro, · Joaquim Felicio, Arnerk o Lobo, 
Campos Sxlles, Joaquim de 80L1za, Sil vtt 
Paranhos, Aquilino llJ Amaea l, UIJaldino 
do Amar,-.1, Santos Anclrado, J ulio d it 
Frota, Bell'ort Vieira, lndio elo Bl'azil, lnno
cencio S wzeclello, Nina Ribeiro, Ct111tão, C<t
sernit'O Junior, Pires FilrreirJ, 13al'bü3tt Lima, 
Bezerril, Justiniano Sel'pa, ,J uso A \'eliuo, 
1!3pitacio, Pedro Arnoeico, Couto Cal'laxo, 
Meira do Vasconcellos .. Oiticica., Gabi·no Bo-, 
souro, Oliveit'<\ Valladão, Augusto de F1·ei tas 
Tosta, Antonio Euzebio, Zama, Santos Pe
reira., Custodio de lVIello, Paula Guima1•[e.:;, 
Milton, Ampbilophio, l\.foniz Freire, Fonseca . 
Hel'mes,Urbano Marconcles, Oliveira Pinto,Vi
riatO de Mecleiro3, Virgilio Pesson , França Clt!'
valllo, Baptistct cla.i\Iotta, Fróes da C1 nz, Lo pes 
Trovão,Furquim \Vcrneck,Thomar. Delph1no, 
Antonio Olyntllo. Chag-;1s Lobalc, focoiJ da 
Paixão, Alexandre Stoc:kler,Francbco Veiga, 
T\fa tt a Machado, Coshi, Senna, A l varo Bo
telho, Felicfano l'.0lrna, Dutrte Nicncio , Astul
pho Pio, 1\rlsticles Muin, Gon~;alves H.amos, 
Carlos das Chagas, Francisco Amam !, Domin
gos Rocha., Palleta, Ferreim Pires,João Lni z, 
Bern:1 rdi no el e C<tmpos, Francisco GliGorio, 
Moraes Barros, Lopes Chaves, Daming·as de 
(\.loraes, Adolpllo Gordo, Cal'Vn,lhnl, Mursa, 
Rodólpho Miranda, Paulino Carlos, Rocll'l
gues Alves , Alfredo Ellis, C<wlos Garci,1, Mo~ 
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_reira da -:_silva, Almeida Nogueir1i, Rubião 
Junior, Guimarães Natal,Marcinno de Maga
lhães; Eduardo Gonçalves, Car-los Campos, 

,Victoripo Mon'teir:o, J ulio ele C_asti'lhos, Alcides 
Lima, Thomaz Flore·s, Abreu, Homero Rt
ptista, Cass.iano do Nascimento e Fernando 
Abbott. 

o SR. PRESIDENTE declara que, p9r µão 
lrn, ver. numero legal, fica adi[!,d,a a votação e 
designa par.1 am'.tnhã a mesma orlem do dia. 

Levauta-S9 a Ses3ão a 1 hora e 45 minutos 
da tarcle. 

DISCURSO PRONUNCI ADO NA SESSÃO 
DE 27 DE JANEIRO DE 1891 

· O Sr. Pedro Americo-Sr. pre
sidente, Srs. membr.os da Constituinte (atten
çao). ,receioso de fazer nesta tribuna o effeito 
de um campo,nez, que clean te ele uma assem
bLla ele pintores provectos pegasse em u:n pin
cel para. esboçar de improviso um gra:r;ide 
quadro; mas sol1retudo ,conveociclo, que fóra 
pueril eu tentar modificar o vosso esclareci
do juízo a respeito dri, Constituição que ss 
discut \) , swei ,bre:ve na exposição das duvid:1s 
que esse doçurpento deixa no meu espirita, e 
das app!'eheosõ~s que gera no animo n.1cio
nal. 

Demais, reconhecendo a n;icessidacle de 
encurtar a minha alloêuç1o, por ver que o 
illustre auditoria esta caóçado e a hora vae 
po1· demais adeantada, fruncarei a cada pas::;o 

, o meu· discurso, renunciando aos deser.volvi
mentos que exigíÍ'iam os cli versos assumptos 
de qlle vou tratar, para serJm conveniente
mente comprehendidos. _ 

,_ O primeiro ponto ,de rep1ro, que se me o·ffe
rece ao espírito, é relativo às rendas dos esta-
dos . - , · 

Sem ser nnis timor,i.to que qu1Iquer outro, 
entendo que alguma ,medida cleverb ser 
adoptacla pelo Congresso para tranquilis:tr a 
opinião publica nasantigas pro7incias, hoj e 
estados autonomos, de111 te das ameaças do 
futuro; e eis 15orque levei a mesa uma emen
da, que_ não · foi approvada, ao passo que o· foi 
logo cle~ois um artigo do primitivo project,o, 
ele sent1rlo congepere, porem confuso e escu
sado, no qual o legislador pare~e desconhecar 
syst,ematicam'.'! ll te a ditferença que ha, evi
den t~ e real, entre os estado> fr11cos e pobres 
e os fortes e ricos,, que t eem de formar . a 
federação. 

Tambem julgo ipjL1stas e inopportunas essas 
moções, pretendenclo suspender as eleições ja 
começadas ou annular as effectuadas em di
versos esté].dos. 
Ta~s vo tos do Congresso, mas principal

mente o aclditivo apresentado pelo muito dis
tincto r epresentante do Rio de J aneiro, - Sr. 
Dr. Nilo Peçanha, além de attentator.ios da 
autor::omia pregada nos successivos decretos 
ela RepublicJ, e exprassa no art. 5° da Con
stituiç[o - artigo approvado antes dess1s 
disposições ropre,;soras e retl'Og radas - pro
vam que a f~deração aimla é uma cousa pura 
mente theorica, e que a centralisação conti
nua a existir no espírito de muitos, tão forte 
e re::tl como no tempo da, monarchia . 

Voz8S- Apoiado; é as3im mesmo. 

O SR. PEDRO A~rn·arco- Collocando·me no 
ponto de vista particular do r epresentante 
do peqlleno, mas nobilíssimo estado da Para
hyba, cumpre-me declarar, que a noticia da 
appr9vação - que eu creio provisoria - do 
additivo incompatibilisando os actuaes go
vernadores,- 11[0 podia deixar ele ser alli rece
]Ji:la sem geral desag rado. 

E, com effeito, foi uma vercladeil'a decepção, 
um amargo desengano. 

O estado caminhava perfeitamente sob a 
direcção que lhe imprimira o illustrn cidadão 
que se acha á testa dos negocios publicas ; e 
pois estava longe ele esperar que o .legislador 
central, ,-retroceclenclo ao,:; tempo,s idos, e sa-

I1indo, das su::ts att_rfüuiçõe ; c9nstitl)intes _d~vjiJo a0 methodo que presidiu aos estudos 
(ap~iados), :te,nta:sse intorpo'.!er:.l he a _núrcha dos nossos pFinci paes jurisconsultos_, cuja me-
ascencleote p1m-, as conquistas a que tem n~'r,t ele peúsar domina actualmente. , , "'.i 
direito como membro autonom 1 da foder.:tçt- _, Até b,en1 poucl) tempo, com eITeito, ·as nos-' -
ção brazilefra,. sits escolas de direito tinli...:rµ o-'que quer 'qtie 

Creio, porém, que nin g1.ienl'eo:isiclerará de - fosse do sanctuario. Nellas ensinava-se a 
finitivo um documento rla, ordem de uma, Coo- - int~r1jreta r a lei escr ipta, e a conservar intacta 
stituiçã,o politica, e'.nqui1nt'.J _a, fórnn des>e essa lei. , ' , 
cb~umento, não p:mfoer pJrfeit:tmente cor- 03 bachareis füziam eomo seus' rÍ1es tre3; ,ou 
recta. - por outm, como ver4adeiros geometrôs : de 

A respeito da mudança da éai1;tal da União- alguns principio3 immutaveis, tir11clos em ge- ' 
b:mbém creio que se poderia tr,ttar do as- r .ü do direito romanp e consagrados i;im com- , 
sumpto de modo meoo3 viigo lio q'Je até aqui -pendias, con,10 em verdadeiros catechismos, 
se-tem feito, pelo meno:s quanto ao prazocon- desciam as applicações praticas, ás consequeo- , 
cedido para essf\ mutkm;m .. E' ab3olutame11te cias de occasião ; em vez de procederem como 
necess(1rio suppdmir-S'3 quanto antes a ma- os historiadores e cs naturali:;tas, que do e3'
lefica i'nfluencia desta te1·ri vel cidade, tão sa- tudo ,elos factos remontam, po1' um processo a 
turacla ele elementos nocivo<; a vid~i. moral ela um tempo indu3li vo e racional, a descoberta 
nação, que acoatumou-se á con tin:ia absor- das leis naturaes. -
pção, á endosmose intellectual do que çle si ,A critica hLtorica, a longa anal yse dos 
expande a antiga c:1pital do imperio. Esses factos justificadores' ela codificação dos pt'inci
elementos influem igualmente sobre o g·o- pios e elos- processos legaes, com suas inves
verno 4a Unifo pela pre3são constante dos tigações, suas i'ncer.teias, st;[IS hypothes~s , e 
interesses purameríteiodividu~e3 , esobi·e todo seus LlmpeJos, nada tinha que ver cóm u:n 
o paiz ,pela expansão incessante da corrupçã.o methodo a que app31lid<1rei da ty1·an1iia cáthe-
em todos os senticlo3. , dratica: 

Que o phenomeno ela immoraLid tde, p ublic_t Além cliS3) as_ nÔss1s facu\d,tdes eram de3-
no Rio de Janeiro não é sómente devido ao tinadas ant3s de -tudo a , fornecer ·ctipldmas, e 

, acaso, e que, pelo contr~\l'io, parec3 ser o ef- j ttmais a repre3entar 0 papel c\e ' es~pla;; de 
feito d_e um plano preconcebido p:1ra enfl'â/1u:- scieocias sociae3 e politicas , como o são hoje 
cera austerilade 1íacioml do3 co3tume3,disse- as dct PrLlssia, da Fra!1ç1 e da Italia, onde, ao 
o elJ em qm opusculo 'c;istampa<.IJ e:n 1882,cujo lado do direito pro,priamente dito, ha t.tnto 
trecho relativo não ousnrei -ler ihra não 'abu- Jogar para 0 estudo , dos phenomenos so~iaes, 
sar da vossa benevolencia. ela sLia histol'ia e cbs _suas leis. (Muito bem) 

VozEs-Ouviriamos com muilo,rfrazer. Er.t este, entretanto:, o sonho ela revolução 
frnnceza. 

O Sa. PEDRO AMEiirco-Tambem não di s- As nossa.s es'.!olas, ao contra1'io, p1recath 
cutfrei a proposta, que por a ili aincla lattejn, te1· sido moldadas, como o eram , as de 
e t:io brilhantemente 'foi sustenbda nesta tri- Coimbra, Pisa, Bolonha, e Pariz, pelo ideal cio 
buna pelo de1fodado e veuer<lndo c11üpeão da Consulado, o qual consistia em fornecer à so
c:1usa republicamr, sr·-., Dr : Co3ta Machado, cieclad~ homeYfS da lei, em vez de pesquizado- -
de se coofürirem direifos politicos ás , mulhe- res das leis elas socieclades. 
res. ])eixo a outros a gloria de arrastarem 
pàra 0 turbi!Mo das paixões politiccs a pirte O resultado füi crearem·se excellentes ju
serena e angelicl do genero hunnno . A ob· ristas, applicadores ou adaptores da lei, aliás 
servação.dos· phenomenos affoctivos, phisiolo- 1riuito illustmclos, que se criam i1ivestidos, 
cos, p>ychologicos, sociúes e moraes não me como a propria lei, de uma especie de immu-

'tt · · 1 · · tabiliclade clogmatica. D,:ihi o antigo espi1'ito, 
permt e eng'Lr em regrl\ 0 ,qu3 ª iistoria con- e o antiao rboclci de encarar a sociedade êomo' 
signa como s1mples, aind:li que insi g,nes ex ~e - v 

pçõ3s . Pelo contrário,essa obseri'aç[o mé per- mat ei'Ü bruta sobre a qual se pmlia livre
suade que a missão da mulher e mais domes- mente applicar o cuoho da lei, por m,1is en
tica do que publica, mais- nnral do que poli- fen'.ujado e gasto que estiveoSe-. (Ha clfoersós 
tica. Demais a mulher , nã.o direi ideal e apartes·) 
perfeita, mas simplesmente nornul e typica, Eis porque muitos de entre nós ainda craem 
nã'.J é a que vae ao forJ, nem a praça publha, que a m'.lteria constitucional se pQssa malea
nem ás assembléas p'.lliticas defend3r os di- bilisal' a priori, e julgam, que na época actual 
rei tos da collectividade, úia.s a que fica no lar e no estado e:n que se acha a ·, mentalidade 
dom?stico,exercenclo as vÍl'tudes feminil, base b~azileira, se ,po3>'.t outorgar á nação utn 
da tranquillidade da. familia, e por con,sequen- coiigo contradictorio com certos in ,teresses 
eia da felicidade social. (Muitos apoiados.) eles ta. 

E' escusado dizer-vos, senhores, que em po
liticJ , como na arte e n_a litt ~ratura,, não sou 
partidario da imm'obilidade, cuja male'ffoencia 
a historia do nosso 13 dos outros p::tize.s ahi e.sta 
condemnandQ. O que eu sou é cauteloso, e tão 
observador da lei natural du. . progressão hu
mana, que em uma questão alias secundaria 
na Constituição da Republica, como a da it1-
tervenção da mulher nos negocios publ.icbs, 
divorcio-me daquelles cg1e não receiam tirar 
da no3sa bandeira a palavra-ordem, preci
pitando-se pi ra abraçar aquillo,que ainda est\1, 
indeciso, como um ide:1l, um esbo~o, no hori
sonte elas mentes sonh<.tdoras. (Muito bem. 1-Ia 
diversos apartes.) 

Seja-me permittido dizer duas palavras 
acerca de um assumpto em que não vejo o 
necessario accordo : o da ineg-ibilidade dos 
p:i.dres; assumpto para cuja solução ., tentei 
concorrer mandando à mes1 um~i emenda, 
q ua ainda não foi posta em 'discussão. 

PMece·me que o leg·[sla:lor receia ver con
sagrado na Constituic;ão, -toda liberal e de
mocratica, q 1ie estamos confeccionando, o 
p_rincjpio emjvirt_ude elo qual o poder executivo, 
e mesmo as futuras assembleas ler-tis l::ttivas 
ordinarias, não poderio pôr em duvida a 
liberdade ele consciencia. -

Este curioso phenomenó no 11-3io de uma as· 
sembhia tão douta e democralica , é em parte 

Eis ainda p'.Jrque desconhecem factos evi
dentes corno o grande apego elas populaçõ3S 
às praticJs relig iosas, e , offendem a crenças ,e 
principias ao ponto de arrancar protestos. 

UMA voz -r.fas o legislador deve dirigir. 

o Sa. PEDRO AMERICo-Dirigir não é des- , 
çonhecer, nem supprimir o que é nianifesto. 

Sr, ' presidente, eu creio que uma Co:1stitui
ção politica não deve nem pófo ser ·tuna im
posição do logislq_dor, nem mesmo urna 
conce.ssão da sabedoria e do poder., como as 
antigas cartas constitucion1es ; ·mas é, ,ao 
contrario, um pacto celebrado em n.o,me dê 
todos os cidadcios, p1ra mauutençfo dJs liber
dades, elo3 dfreitos e da felicidade sociaes, que 
constituem o patrimonio in'.1.lliená vel d1S 
ge_rações successi vas. 

Por _consequench nfio deve conter dispo:si
ções n.tteníatorias a essas libs rclatle3_, que ella 
procJama,-a e;;ses direitos, que _ell tt g·arante, a 
essa felicicl,1de, que é o fim supí·emo de todo~ 
os grandes compromissos sociaes.(lli'~iito bem.) 

Ora, si i3to assim é, -como é que em diver
sos cios seus artigos ella confefü aos estran- , 
geiros o direito de repre3entarem nas assem
bléas legislativas a NaÇão Brazileira, ao pa,sso 
que nega· esse direito a ·cidadãos que nunca 
deixaram ele collaborar con:i o est~clista e o 



sohlndo na obra da civilirnção nacional?· 
(A.pôiaâds; miiitô bem.) 

· Com9 é0 que1-s3 qúei;. excluir ela, repre~_ei1fa
·. ç ·~o popular, qu ~os . estaclo~, o,nde. já, deviam 
· c:1tar _de_.(~n(l ~ n fo o~ set~s e QS nossos clir!3itos, 
p~ Psel,af!os_ I?mzileLros,· pelo simples fapto ele 
@X_erce'reip«un~ sace,r~óc_io,,que nunc'.1 cleiXOll 

') .ile .sei: ,úm' dos principies fac tores cl .1. · uóichde 
nacion'l.l ~ 

.. Po!~ IJ~q ~emos nes~e Cqngre,ss0,, e com pra~ 
zer,. ~b.~mctos sectar1·os elo positiVis'liio, que 

·.fost'eiitain idé.1s ten-dêntes á iústi tuição çle 
·um novo sacerdocio, fuudalas em concepção 
p,l1i_losr:iphic:t - completafnento . ignorada do 
Jiosso povo, emb::>ra ess:i, concepÇão ·encerre 
m'na capital otfici::d, Ptiriz, uni pohti.fi.ce nu,
ximo, Augusto Comte, uma J;J.ova divisão po
pular, e até a instituiçio de um governo 

' J. <lictii torial perhúnente ~ , · 
. . 4.' le_g'is.\íl-"9~o, cqmo b_en~ ,: p : dizein, teiJi ·~or 
fim.· ;;yste,mSJ,ti~:i,r_ . as ,c-ond1ções nqttmies de or
~\em e :Pr.ogi'esso de cãda poyo, _e pão de làu
·çitl· .ln<;ildés leg.i~Uitivo'>, desconhecendo 'as. 
fórii1ás di1: í·ealidàcle. · 

_C}.iltor ele. umi arte liberal, eclucàçl_o em' µma 
Universidade que é justamente co1i;;icterada 
n'.1 E~ropJ. . co.mp . a mai_s · forrnciaa cr?ação do 
par'tillo pri;:>3'l'e$sis tn, \J.elg,i, p,uctor. de um'.l. 
,foilg,1.,th_ese a~·clentemente Javoravel ao [iv_re 

_. ebsi110 das sqien.cias natut'.aes,_ soi::iaes e p))Uo-
- sophicas, e, inais q_ue .t~1clo, . _represen tarite, 

eJl')bora obscuro .e,desloc1do, (ncio i;ipoia~os) de 
. úm.estadp '. que li:tnto ca:rece de lib.erdác!e ef
fecti v:i, e real para se erguer i altura dos seus 
nobres destinos, eu não posso deixar de fallnr 
em nome da liberdade,' que .sempre constifoiu 
o nia.ior thesouro e. o maior encanto da minha 
1noé!esta existe'n'êia. . 
. · Pot: tanto · nãp podei·ei passat por . ~iispefto 
dqc_l.á~a_ndo. ~entir que a hora: tarcli_a ~!11. gLÍe 

. C<O_IDe?eI a m111l~a .~r,n,c.a a,Uocução não me per
m1tta ler nesta tribuna .. um trecho, siquer;,. da 
i·echimàÇão_-.que tão , re3peitos ~mente· dirigiu_ 

· erri· Q..c!e àgõsto último a.o chéfe do Gov·erno 
P~~f.is_o~Jo ,p .13pi~copii:l<_> brázJJeiro, e qú~ ~ps 
f Q:l. ?n,qe~e.çad,~ .. poster10rmen te pelos cltstrn:. 
ctis311nos prelados. .; 

\ · Senl1qrc:is m~mbr:o~ do Congresso, . ~ot~ndo 
~ < que o estarlo _nao eleve ser theista, nem .athe14; 

.., m~s _que _ ê~itficilniente leis 9.theisticas se appli
carrta' povós cr,entes. 

. D JriÍais: a. conscieucia, humana e.como o t.ha
lam) ·conjugal : o estado nn.da t.em qu} ver 
com ella; _e si' tive~s.e l:lra j-ust11I\ente para 
consagrar. o reconhécimento pQblico -aos , cli
rector~~ .de ,:um culto, que sempi·e foi-rio Bra-

~· Zil, -emqu_an..to reioou sobre _a)l cons~iencia~, o 
' maio~ obstaculo opposto á dissolução dos laços 

d.a familia, e à invasiÇ> gra.dual dn. immora
. lidi:vl-e no cor:i,ção da juventude. 

Drvim'lOS SRS. REPRES E~rAN'.\'ES -Apoiado. 

1 

o SR. PEDRO AMERICO - Proponh~, pois, ' 
que ao art. 26, que estn.tue que o Congresso 
em lei especial declarard os casos de incom-· 

1

. patibiliiade eleitoral ajunte-se : ncio se inqui
, -rindojdmais pai-a isso da crença ou funcção 
~ religiosa do cidadao. 

Tal qual se acha actualmente, a nossa Con
stituição é dubia relativamente à liberdade 
religiosa, e cont3m até :i,quillo que os cleri
cies n.ppellidam desacato ao clero. Ora, esta 
expressão, e a idéa que ella exagera, poderá 
so'.lr no velho mundo, de onde nos vem os 
melhores colonos, com rep·::ircussões n,inda 
mais injustas, e por consequéncia muito des
füvorave:s ao nosso paiz, que começará a fi-

-$.urar na im:i,giuaçlo elo proletario como uma 
terra de ímpios. 

Daverei accrescentn.r que o clero italiano, 
qu ~ se acha em condições muito diversas do 
nosso para com o esbdo-porque representa 
um re1cção tremenda lo3a[is1da em um fó co 
brilhante e tantas vezes secular-não tem 
sido atf.1.stn.éio elas 111·11as pelo legislador civil, 
mas pelo proprio chefe da igreja, e por mo
tivos que for.1. deslocado expor aqui. Descon
tente porém, ferido na sua dignidade e nos 
seus interesse,:; temporaes, procura fumlar na 

Am 1ricn. .cáth0Úcã centros de fé religio3n., e 
de actividacle iml113trial; como pequenas mas 
espmrnçosas patri :,i,:; do catltoliciimo dester
ta~o na, pro1)rb, sé .te da su ~1, :i,n tigit e incon-

J estad;t dómiuaÇil'J ;: e nesse intuito ex\1or.tam 
. às P'.Qpul :í ç5eS ínr.i que emig1~e1Ú, e_ apontam 
o llcazil .como Q. terra d11. promissilo, desli..: 
nadá po_r t,ód,o~ os seus dotes natur.1es, e afnda 
pelas qua:trh .les dos seus . h.abitanteo, pela 
_in .lole dàs suas leis, e pa !~ iclen tU,üle de cre11-
ç1s, a liínç1r: sobre-as t-riste.zas , e a ·sau-lade 
do inf\'lliz emigrante to:io o balsa1úo coiltitlo 
nas c·onsolaçõ.Js üo trabalho coa ve11i'eutemeute 
remünerâclo . 
Nest:~s circumsL1.nohs, pão seria_ mai3 pru

dente abandonarmo3 todas as nossas preoc
cupações hnti-catltolicas,· e animar o esforço 
elo clero_ italiano ~ 

· VozEs-Sem dnvida. 

O SR. P1mno A~ÍERICO - .Em todo ' o caso, 
a . i1n_p1rci:i,lid,1,cle e a tolerançin. sã~ as vir
. t.µpi:is , ,qu,e:' carece:n __ de_ mais .continun. cou
_sagraçij,o em ürn ~• sociedade ique s.a esta or
gànisiindo, e 'p::wa, a qual são ne~es.s;i.rias 
tó:lits as _ sympatlti:i,s. Senhjre~ legi~ l a_doi;es, 
·ª vo~sa qbra . lJ,clÚà l - granclioso,mooumento 
q9 .. tj1.1al . :n,~nhum,. angulo _ clev~rá · assentar 
sobre terreno menos solido-:- lia ele ~ er . con
' teii1pt'ai:i.a per rP.~1s Çl,e um povo e uJiw, gei~ação: 
fcl.Zei-,a ari\pl,n, ~che,i_a, de luz, j~:sfa e geuerosn., 
par'.1-. que to,~os n. ;.tmem, e a _rnvoquem, ~omo 

,se 10v9Ja .umn. gmnde protectorq. nos mo
m~nto,s _de crise para 03 nossos direitos 13 a 
n,ossa liberda·.le. 
. E}n\1-Ítn~nle, , co11siderae esta. lei, n. que . se 

J1ãci_ p.odera furtar nenhum importante phe
nomenq de orJem social : A-toja a injitstiça 
porventw::a pratiea_da coiitra wn horriem ut_il ._ou 
irnia . classe iliiport'ln!e, ·corre$p_onde na histo1·ia 

y m.a se i- ie_.cJ,e consequencias m:iis ou menos fu
n_estas ao progresso. 

Úllf . . SR •. R~_PRESE:'<TANTI;;:- - P~rece-me q1ie 
V. , E:<. esta engan'Ldo acerca ela opi_nião .. clo 
C?ngre.sso. ,, Nãp -h t , preocci.J,pação anti-reli 
g10s(I., nem inj u ;liça a uma classe qualquer. 

.· O ,$.J}. PÉmi,o' · A~rn1úco- Eu terii~o. n. prova 
- ~10 .co~1trarto ._na shppressão dos convent_os, por , 
exe~nplo. Qú1tfoi .\\ intenção do.s autores . . do 
proJe'ct<?_ de Consfituição supprimi11clo os insti
tutos tn?nn.sticos J Seria, po~'-ventura, o amo1' 
cio pro,x1mo, ou _o.desejo de poupar ·11 sqciedt
cle o eSp'.lcta'.!ulo da degradação pl_ty~_ig:_t e . 
moral claquelles que voluntariame-nte se oft'a
r~cenl:_em holpç:austo ás pratic_as de tite3 in -
.stituições ? NfüJ, p:irque se t'.11 foss9 ess::t in~ 
tenção, nada mais penoso á contemplaç'i.o ele 
u,ma s()Cil?. laJde,jov:en· e sã, . e-- porta,n to m'l.is 
digno <:!-e cahit' .sob, a ac~ão ele. uma-leJ repres
sora., do que a prostituição escandalosa e tor
pe, _que s~ ostentE- acintosa nesta capital, dan
d.o a moc1clade tao fnnesto~ exemplos, e ae.s 
estrangeiros uma idéa tão triste dos nos3os 
costumes. 

Ao jiasso que pura os conventos-pela nmior 
parte desertos e em ruinas- ninguem olhava, 
e que alguns clelles no3 recorcl,wam a anti o-a 
eloqnencia sagrada, como frei Mont' AI ver~e 
e frei Sampaio, ou as sciencin.s naturaes, como 
frei Velloso, ou a illustraç1o e o cí vismo, como 
tantos outros, e aindn. com os n.ct Liaes bene
dictinos, a quem a Nação deve um dos primei
ros exemplos de libertação incondicional de 
centena1·es de escravos, e a instituição de es
colas gratuitas para os tilhos elo povo (apo
icidos); ao. passo, digo, que esses modestos e 
quasi ermos eclificios, longe ele offün:lere:ii o 
sentimento nocional, trazem-nos á alnu,- al
gum conforto, o espectn.culo ela immoraliclade 
ostensiva e impune fere a sensibilidade men
tal, e ex;ige, incomtestavelmente, m'ldi1.las de 
caracter repres3ivo. (Ap?iadots, muito bem.) 

A prova, porém, ~e que esn triste e3p3-
ctaculo ci dn. vez mais avulta no palco da vi.Ja 
fluminense, · oil-a em uma pn.gina devida a 
pe :rn~ de um dos nossos escriptores, çujas im
pressoes se refel'em aos progressos da pros
tituição ds claras, durante alguns annos de 
ausencia ele su:i. püria natal do auto1· a que 
me refiro: 

« Lévado assim por natul'al cul'iôsld~d~ com 0 

pelo dasejo de interpretar a ph,isionomia, por_ 
ven.tura noví), da capital âo meu paiz, int~1·
uei:-m1 na populosa cidade, cujo aspecto inte
rior_ architetonicameute o .mesmo de OU• 
tr; ora,~esta:va co1npletaménte-mudJ.do por.tím'~ 

, cirnumstancia sem igual. em _ p:trte nenhnma 
do. munrlo, e euj\1 e.vi.lencia erJ.· H.0 ofien3i va -
cl11 decen~ia e do . pudor publico3, que ni11-
gu3m a ac1uilatarh1. sem confrangimento e 
desconfortQ.. . 

z< U-mi mui tidão· de meretrizes de · nacionali
dades, _ l_i11gua~ e raças_ ·_difti~!'eiite§, . de~de .ª 
loura dinamarquez1 a,te.a adu;,ta .moÇJ.mb1-
que, 1lebruçad ~1S ÚS jane\hs, fJCOSt:ld~lS ÚS 
varán_das Ç!Os so'mtdçis, ou \\Sseutadas-.ás.por
tas . d·JS botequins, tlus c,i.sa~ d~ pll§lO .e de 
outras sem classitica.;iio determinad;i.,no-sys
tema çhi, civili.sação flumiueo,se ,_ tt_aj:;td_as ·e 

.adorm1.da~ n.. um t~mpo com , e;)'.i::~ntrici(htde 
camavalesca e. irn pwle_ncia b'.1 .b~lo:n.~p,, e_ pro
vocando com gestos indecorosos e clicto:i obce
nos em di v:ersas lingtias .. W~homens . que _ p'.1s
S'1.Va'.n, zombn.ndo o rindo em altas vozes pn.ra 
que to:los a> ouvissem ,e-v,iss.em, e reLlobt•ando 
de cynjsmo ao perpn.ssH' dJ.s senhoréj.S ho
nestas · prestavam a muitas ·elas princ\ipaes 
-ruas ~ -pr~ças dp ~i.io de Janeiro o aspecto .de 
.vastissim.')S pt'osttb,nlos, apen.flc> ·S9papaclos en
lre si por u:nn. ou outra morada de gente hon
rada. 

. . ' .. "~ : · ~- i . :,. r ~ ·~ . . L ~·-
«Exage1•ad\U11etlte g!lco.tadl!.S, .e trn.zen.ao aos 

pulso3, Jl.O col_lo e ao~ cabell_os aljofares cqrae~ • 
ç9raes.e ra.r@lh!ltes de fórmn. e gr<l:ndesadH'o
,pt'bS p'.\-ra ~·ealça.rem-Jhe os dote~ Iil\y.sico~ , .a. 
; n_mi~r par.te dessas bc>f.r!lgaus fot\lm · impot~ ta
_das das ilhas psrtuguezas, cl1 Fcanç1.;. eh 
Hungria, ela Bohemia, ela_ Italia, dn. · Amel'ica 
do Norte,- _de onde emfi.m as hól-vin. l!._l,~is 
formosas ave.ntureiras, . ou face[$ de serçim 
illuJidas, para : enriq1iecero:n 1n c.i.pital, 
do Brazil ~ 9usados es;:iec_ulaclol'eS, cJ,rrom
pendo a:o mesmo tempo os costufI:\e,s, Q c9raçiio 
e a -s1ude elos filhos deste paiz,_ e demo_os_t~ap
clo assim ao mundo que .as no3sas ·!ioerclades 
nii.o aclmittem exclusiío nem ' mesmo' para os 
dlssol ventes ela honra e do pod3r publicas )) 

E; pois, si à s'.1ppres>fio deis orJe n~ ·n:ion a.>
ticas fos>e devida á intençõ 3s humanitarias, 
~em, preoc~ up'.l.ções anti-religiçisas, eu. naçi'. sei 
po(qual razão es.we.ceµ o ltlgislador. um_ as.
sumpto que tanto mteressn. a: pureza dos cos· 
lumes,~ saude puolic[l, _e P '.J.r . Qqnseq_ue_µ.~ia .º 
fnturo da. raç1 brazileiea? (llfoitos ap.oiados·.) 

Sn. i·epres3n tan tes,.na minh'.1 fl'aç,1 o'Hiiüfo) 
o nos ;õ .pp.cto fundamen tJl não clev~t~ in. a,brirn
ger minucias a ponto de se tornn,r lll'Q Ycerd11-
cleir.o __ re p ~rtorio ele_ lei;; ; como, ·pot·é.rn .• ; desce 
·e:n algqns pontos a co_nfm~clir~se _ com stm.Jl_l,es 
·regulamentos; ousarei-levar n, mesa um ací
ditivo a disposiç'.io relativa, ao anonym1to n:.t 
imprensa. 

Todos sabem elas difficuldades com q:ie luta 
entre nó3 qualquer cidadão aggreclido n'IS 
columnas de um diario, qu,ro dizer, elas clcs
pez::is a que o obriga, uma defesa de honra, 
muitas vezes de proposito pl'ovocucl<1 com in
intuitos estranhos ao amor da verdade. 

O SR. Co3T.-1. SENNA-lsto é uma realiLhvle. 

O SR . PEDRO A11rnarco'- As clivers1s redac
ções dos nossos princi paes periodicos sfo em 
geral corclqtas e antip:ithicas aos ataques 
pesso :i.es; mas ainda aclmittem às vezes as 
collaboraçõ3S interess1das na deeeilnda de 
réputaçõ3s erectas; e um desses ensaios· ele 
jornal systematicamente a.ggressor, que tem 
desapparecido depois de clM' ta,ntos frnctos 
maleficos, potlerh1. renovar-se ao lado daqul:ll
les que ss acolhem ás columnas cios melhores 
orgãos ela imprens~t, para invacti Vctrem con
tra nomes e cn,racteres respeita vei.» Ora, é 
reconhecendo a con veniencin. de refceiur taes 
abusos, que eu propJnllo o seguinte aclditivo 
ao§l2doart.71: _ 

« Toda a aggressão pesso:i,l impressa em 
diario, ou periodico, dá dil'eito ao aggredido, 
para. que se deffencln., a um espaço duplo; no 
mesmo im·presso, daquelle qlle occupou-a ag
gress«ío. l> 



Nã0 - quizera ·conclui1• a minha fra,ca al-
· locução sem tocar em um ponto de histotia 
cCJ::itemporanea, sobre o ·qual não tenho· ou
v:do OP,inião isenta. de paréialidade, e que,1úal 
comprehendido, justificttria fnturns erros na 
politica que devemo.:; adaptar na obra, arenas 
encetada, da regeneração patri[l,. _ · · 

Qu 31'0 fallai· das causas gerae3, remotas ou 
immediatas, chi queda da mouarchia. · 
. A. vehemencia do entlmsiasmo com_ que foi 
acolhida geralmente no Brazil a r.oticia da 
_p ~oclamação da Republica Fetlerati va, clesle 
muito desejada e prophetisada con.o 9 mi.ico 
system[l, concentaneo co:n as aspiraçõ.13s ua
ciona:e::--, ainda não perqütte julgar com a ne
c3ssaria. isençã'O de animo o quan1 o se possa 
dizer sobre o assumpto. Não .obstantP, re le
ve-me o Cougresso que eu lhe dig·o, que a mo
narchitt teve o triplice rnerito de unificar a 

_naç.ão, acostunwl-1 i~ liberchide ... 

UMA voz-No exc ·sso da l.b -r.·a·fo, 

~ _ OurnA. voz-ro a:ilso, 

O Sn.. PEDRO A11rna1co- .•. e; finallnor, te, 
<is.virtudes pacificas. A e~te ultimo facto,tm t, 
.r1uanto a indol_e de suas o:·igens, attribuo a 
salutar a.ntipathia dos b1 azileiros; comprehrn
rlirln8 nR illnstres autores da revolução, às 
violencias, mesmo moraes. 
·11. ::il <t inunarclua. cul1 u, foi porque já hão 
correspondia ao ideal da nação, demasiado de
pauperada, desconten1e e desenganada, ràra 
não perceber a .necess:dade de uma murl ~_nÇa 
qualquer •.. Não, liOrérn, por falta ae liber
dade... · . 

O SR. AMEB.Ico Limo-Si o imperio amasse 
a ~liberdade, não teria mantido durante tantos 
a 111os a instituiç1ío doca ptiveiro. 

O SR. PEDRO A.11rn1.uco-SãÓ modos de en
carar. V. Ex. sabe, e aipo os grande$ rcifoâ.n
cistas,que ha lagar para todJs as cori1radiç1< s 
no espirita humano. 

PoiS as antigas republicas não tinham es
cravos, e não os bouve nos Estados Unid_os, 
sob o regim<m demccratico, como ouír'ora nas 
i:,apnblicas àristocratic;is e olig~rchicas ~ 

. !!;Desses monstrucsos consorcio3 narneu , na 
.i fade média a cJexistencia da cari'cladiJ c)1ristã 
a mn.is 11.rlmirn.vel, e os anto..:; rfa f!J, r conipa
n'1 dos das maiores crueldade·s de que lm me
mõrfa~ 

·ti;-. As c:tusas remotas ou immediata~, gerlJ,es 
o 1 e3peciaes, ela quedà da rnóna.rchil rq·afu 
à 1 segui11tes: 

A ausenCia entre hós ·de ira-lições medie
. :ines, _que pudessem tor Jar Pºi ulâr um sys-

ten1'.l. tle govei'no contrario á índole repi.:t1~ i
cana dos brazileiros ; o progresso do espu·1~0 
irncioml sob a i11fl uencia da irt'cldiação up1-
versal das t.léas tendentes a aug-me_utar a 
nossa. nltnral antipathia ao priµcipio dâ here
ditarieJade do privilegio; a influencia da lit
bratnra ft-ancew, que nos fez conhecer Vol
taire, Rousseau, Diúerot, e os grandes penS'l 
·dores da Revolução, inimigos, c01i16 Augusto 
Comte e todos os demolidores do passado, de 
to:las as fór·m as mais ou menos fendaes de 
i;overno; o espectaculo da graüdeza noiíe
arnericana, o qu·ll, com a visinhança das 
republic~s _do Rio da Prata, augmentava 
nquella antipathia; o prog-resso do espirita 
democratico, accelerado pelo gradu1l clescon
tentmnento de to,las as classes; a propaganda 
tia imprens1 republicana, lenta, tena;:, in
interrupta, que converteu os seus an tores em 
g_uartht avançada da republica leg(ll, ou· ele . 
facto ; a c_orru pçifo em to'.los os sen tido3, pro
ge11ilora do sce[)licisrnà politico, que adinittia 
a queda do regimen cóm a mesnn indilfe,renca 
com que admittia a queda de um miuist;:irio; 
a preoccupaçã.o exclusiva _dos chefe3 politicos, 
que sacrificavam a patria àos interesses mui1'1s 
ve-zes injustos elos paríido3; a imbrevidencia 
dos propriôs h1onârchistns, que co_[labomvam 
i_qconsciente1i1é1Hé com os republicanos, sa
g'l''.indo o .empe!iho, o desi_wezo á ju_stiça, e. a 
dissolução dos costumes, como ãu;,;iliáres da 
perpetuidade do ,systema; as resistencias d0 
governo contra. ris aspiráções da democr·p.cia, 
resistencias nmnifestadas por occJsiãõ de se 
cliscµtirem na'. inip1·ensa e nas praças publicas 
as reformas de ·que dep3ndia a prosperid,1de 
do pair,; a intervenção tl3 11111a senhora na 
direccão do3 11egocios pul.Jliclis, conternpo
raneamente a influoilcia ele um mihisfro que 
os aconteciq1entos forai11 tornahdo imfiopt.ilar; 
o despeito dos que se crei·ain lésadlis nos seus 
interesses _ materin,e~ peh\ _abqlição da escea
vatúi'à. ; ó prófundo descontentamento do 
exercito e da marinha, a _quem sti negavam 
preitos merecidos ; a clema$iada centralisação 
pàlitich~ q\1e, rnônopolis::mclo o emprego da 
seiva. nacional com prejuízo da vi1la dCJ pJit. 
inteiro, convencia o serfanejo da necessidade 
de 1.rnia mutlança qualquer no n;6do de dirigir 
os negocios puti licos; o, !iirnlmente, a clecre
pidez precoce do chefe do Estado, o qual ja 
por .ul tiino não podia exercer sobre o cidadão 
n ~nl'i!' fascitrnçiio lia sabedoria e das virtudes 
pessoaes... · 

era uma aspiração iiacioíial, como o havi:i 
·sido a abolição dá es()ravatm·a. -

E' claro, por~m, que _-ess'.t ãspi1·11:ção il~o _ 
passária de um voto vl.atoni_ca.,, d~ um de:;eJb 
impotente e mental, s1 as I11JUSt1ças pratica
üns para coin o el)'.ercito não viessem apressar• 
á solução. do plol:ilema. 

O Sil. TnoMAZ. D.Er.PHJNO - E n.ão havia o_ 
partido republic~no para apressai-a igúal
mente 1 

O Sri.. PEDRO A~iERico - fiavht tle esper-ar 
pela Providenciá ... · 

VOZES '-- Oli ! o'lt ! 

o SR. PEDH.O AWfüICO - Com esta palavra, ~
qnero apenas exprimir as conjectums com
p_l,exas, indetiri~veis. _ Propagfl:ndistas,_ ~xer
c1to, armada, eis a triada glor10sa e v1r1l, a. 
qnem Se deve -ti ffillÍS pnsmosa é imniaculacla 
revolUÇão de que. resã a historia. (Muito óem; 
muito bem.) _ - · . , 

Atjuelles· que seu tirem saudades elo passado, 
retrocedam pela ineni.oria aos tempos e1ü que ,d 
as segnin les pht'ase : «este póbl'e paiz, este 
deSº'l'açado paiz, esta costa da Afric::i, 'have
mo~ de ser goverliri,cl6s · por um sy11dicato 
f)nglo-portuguez, isto é um iinperio em !iq_úi
dação, etc.», estav~uil' efü moda, e reflictam 
na impossibilfüade ·ele foi•mar-$'3 um'.1. Re_p1~ -
blica impoluta e sã com o3 eleinentos const1-
tLttivos de seinelliante i·uimi.. 

O imperio foi, a Republica e e ha de ser. 

Mas ['lara isso e necéssario CJU3 e~la não seji 
a sopl~sti~ac~o dos ~~us pro~rios pridcipios ; i' 
que uao s1gnffique somente uma mudança 1rn 
fóema ela mesma substancia, t11às a abdicação 
de tbdos os à:lios e à déti1issão de todos os . 
ressentiníeútôs; q.ue aConst;tliiçti,o -coú1ple
tamente córtciliaclora âe todos os üiteresses 
nacionaes-seja uma realidade viva e · palpi• 
tante; que a virtude, o talento,a ilfustração e o 
heroismo sejam .i lista mente corisiderados; que 
as inixões políticas não obscureçam a mente 
dos homeus summos; que se honre o cultor da · 
sciBJ1ciíl. e o cultor da arte;. que haj'!t loga JJ , 
p:i.ra tocbs ::is expansões· intellectuaes no , . 
templo da democracia que sejam _proscriptos 
dos nossos costumes_ O$ vicias publicas j11so-
len tes ; e que, finalmente, dãndo os varões 
clillocada.s â. testa do goverilo o constante 
exemplo clã. abnegação é elo patriotismo, aca;. 

Vozms - muilo beaí; eis um qtJadro de bem p·or sagrar a i•evolução brazileir_a-mn · 
mestre. pato solem_ne. de cJ1~cén\lia t!elél?rado no 

_ altar da patr1a. (Mmto bem, minto bem. O r 
De 1hodo que; virlúalmente cH1tidas_ -~in 1 orndor é ro-dearlo pd~s _Srs . . membros do 

todas ns previsões, tt Republica Derr.o::ratica Congresso, que o compnmentam e abraçam.) 

Rio cb füneirÓ - iinprEnh Nr.cioi:lal - i~m 
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CONGRESSO -NACIONAL · CCfLJU&Íl'.1 . Lcovi•>il.Lo l~il 0· ueil'as , B 11·lío tle 
' o o d 1··1 , .. S. M:ircos, I\Ied1·ado, lhl'ilu e· \11 a 111.,:o ;a, 

Pl'isc:J Par.tiso, Muni;,, Fl'eit•c, Atlrnytle J_u -

O St•~ ÉL'l'l'AGLO P.ESSO<l. - Ilh1 s V. l!:x. lm 
de fü;rnr ajustiça. de uão suppu1· q·1e rui eu 
quem os suppri111iu. . · 

nior, Fon3eca e Si! va, Fonsectt Hermes, Nilo O S1~·. Col'TO C.\.RT.\Xo - 'em tlu vida, IJL11' 
.l()a :;i;.:;.;.\.o 1rn -3 ·ui> l'iffJ::tttmw m: l tl\) J · Peçrnh' Druano l\farcondes, i\Iau!tüe3 Ba~- não lnrnrcm :sido tomado.; pelo tn.::hyg1·apllo . 

reto, Cy;·illo eh Lcm.os, Oli mira Pio t?, }1_1-
rialo de ~1erbiro3 Joaquim Breves, Vtrg-1!10 J',·esfrt,mciaclo Sr. P1•iidente dJ 11Iomcs · 

. ' , . ··r . . : . , Pesso:t, Fraoç:t Cctrr::tll10. Carlos Ua1·c~~' rr o-
' r\o me10- d1a rai -sg-<t cham::iun, <t . q.rn.l 1e - seir.t da Silva Alrneicb. N,)O'U\:it'a., Rnbtao J u-

o Sri . El'll' ·,010 P E ;soa - )í em 6 po:;si ve l 
tomttrem-se t..idos os aparte"; mot•mente ·prn
n unci.1dos ao mesmo tempo tu mult Lt Of;ft~ ~ pomlr: m 9s Srs . ~ru len te Ü? l\ ~Ol'D~e:, lllal t·t . nior, Fleurs Ct;iwlo, Leopold~ de -~u lhões,G ui

Macltau~, Pa_e~ 110 Ca1·vall10, b·l.uc. iJo Go1; - marles Na tal, ,\ otonio Azeredo ,Caetano de i\_l-
i,:alrc>_, 1

1

ranc1sco l\fa clta<lo, Leovegtl.lo Coelh? , bu1uerque, Bellai·m ino de l\I~ndooça, Mar- Ui\r s
1
,, REPRESExTAN'l'E -A Llcltyg-t'apltitt 

J001qu1m S.~rmeu lo: Manoel Bw'.1-ta, A:r~tog 1 ~ -cLino Lle l\Iag.llhii93 , L:wro Mu~ler, C~rlo3 nãoé.fl. arte m:1gic:t. 

mente . 

JJ.tena, Joa.o PeiJ10, Cunha .Tumor, Jo::;é ._e C.tmpos Schmidt, L'.tcarda Coatmho, V1cto - , -. . . ~ ,,~·-
cundino, Joaqt,1m Lla-C1'uz, Tlteo loro P.teh~co, riq::i J\l;.1i"' it'O Pereira ela Cost·• Antão ele o SR. Couro C.\n.TAxo - De1.,e1 :-sr. p_1.,_1 
'Elyseu l\farlíns, Joaquim ·('a luntla, BJzerra F ;1'i-l J n'i i; ct,,' Cnsti llt 1 . Boro-e> tl~ fllerleiro~, clen te de a,; ig-oar a emeuch tia ]H'ec3tlco..:m ti 
de Albuqucrquo J~ cié?1" Theo_J ure to ?outo, ,Úci,'l~s l:.imi ,v Assis Bt:,1zu ,"'i:_uomaz:Flores, aclo civil cm_ n~a term ~~ CJS~-~r1cot~_con~ 
JJsé B?rnardo,_ Oliveira. G1hao, ~\maio C<1:- ,~breu Homero !3..t r ti ·tti, Roch:t o3orio, cas- m ~us comp::inbe1ro~ tlorepte~enta~,t :, 1~,10- -O 
va_lc:iq t1 , · Alme1d_a- _? .u're~o .. F11~111no de_Ol1~ siano tb' Nisci men t:J [?et'tnndo Abbo tt, Deme- por.1ue~nteu::lo quelll'.J_?' e.::_i~mh1,~1p1.,s.e{1L1~l: 
Ye1_r.1, José H_vg-1110, J.J,"P Sunea~ , Flortat~o trio Ribeiro e l\IetlIHÍ !3.nre to. · 1 e regettatb em l" d~:;~u~~ao, _1i.w, PJ_; e .s:. t. 
Pe1:rnto,~edroP,1ul1110, fa~,1resBt-stos, íl:o~:l r • , - . . _ _ a1m:isent~c\ ,L em2_• llO;, me:n}O~,_termo:; , Sul~ 

- .1 11nior, Coelho e-Campo3, 1ho:nai 01'.uz , Vrr - A\J1e-,S"' .t ~e,sao . on oito clrns depotsde .sna IeJe1ç,w . Camo. · · 
gi 1 io D.1mas:o, ltn_v: B.1rbo;,;i, Sa ra1 v.~, Q.:i - . D:ii rnm ele c_om parecei• com_ ca.usa og Srs. . .- i _ 

- miogos \'bmte, Gi l <Jo nlar-t, Ilfonte1ro- de l l''r::derico Serrano, João Sever1ano, Generuso MA voz - Porque n,w · 
n 1_rr.:i3, Quintino Boc1y-n m, L:1 per, Br.tz Cnr- i\larques, Rh,uli_llO Horn"- Ror!1•ig-ues l<eroanrl~s, 

0 
SR . E PiTACIO P ESS<J.\. _ o regi meu to 11[0 

u~1 ro 1 Edu .1 rdo ''-'ª~ t~ onkolk._ S11 Lh_nln Ilfa- , i\larlmho Rodr1gue>, Joao. B:irbalho~ Theoplnlo _ -s le modo a ln· um . 
f r1nho, Jo'.1qu 1m Fel1 c10, Ccs1 1·1 0 ~lvnn, :\ t11e- 1-Elos Santos, Leand1·0 -Mnqel,_ FrJ.nc1sc~ S odr~, 01ipu J ~8 l o . 

_ J'ico L1bo, Campos Sa1Ja3, Jo1qu1tn de_ Souza, Conde"íle Figu ~irn:lo, Ferr J1r~ Brantlao, Joao o SLL Cou-ru C.\.H.TAXO - i\Ias, nó::; a ·sim do-
Sil v.1 Canetlo, .Silva P~raolt 1~ . Aq~1ltno u.) de A vellar, Ces1rio Mo tta Jumor e Ernesto ~e I vemos entendei', sob pena de co:i ttw.lizet·-mo:; 
Amara_!, Jo:<tJLH_n:1 Murtu11lo;. 1'111l:e1ro Gne- Qliveira ; e sem c:\L\s:i. os Srs. R.:i.ng,el . f'.e.s- o's nossos proprios actos. _ . . . 

~ de;;, Ub.tldrno cio A1mra l, .:::.·rn ln> A.ndrn1\e, tann, Beroar.Jo do Menclonç1, S :tnt?~ y1e i,1. 1 Entendo qua ao pader Jeg1slat1vo .cons t1 -
Esteve.s· Ju nior, Lui7. Delplune, Ranmo B ir- _ i\ lberto.Brnqdãn, Lmz M_nmt; Samp~10 t<err.1z, tuint'e calle estabe lecer reo· ras e pl'ece1tos ge · 
eellos, -pinllei1•0 1\1<\Chn.do. . J ulto Frota_, B1tlaró, B.n·:Io .ele S t0 t t Helena, Luiz 8.lrreto, rac

3 
e nii o de3cet· n. migucias, a. ~etalbe~. 

Ii''3 l f~rt Viei1·a, Ucl~ôa ~o:l? tgnes, l nd io do _·I Antonio Pr1vlo e Fern todo S1mas. - · 1 qno sito do dom inio do direito po$ll! vo, q1~e 
B~·az1!, I_,:n~ro Sodrn, _Inoocenc10 s~rzc;- lcllo, E' lid.i, posta em di.;~uss'io e sem debate · s'i.o·tlt\ compete'lcia elo poder le ~1sla lt vo urdi ~ 
N1n ;1 R1b'.)1 ro, C1111 !ao, Pe•)ro Cllct f!JO~t, 1 appronuh a acta. tl:t se.:;são antecedente. l n::i ric, como i•egular o modo por que deve er 
l\Ialta, B1cellar, Co3ta Rorlnzue::: , Ca·1nnr0 I , - feito 0 c:i.s:ime:ito, estabelecer a3 reL1çõe~ 

.. Junior, Henriqne r
1
e Carvalho, Enncs ~e 1 o s 1~. Cou.to _C artax:o- Quando, · jul"itlicas entro os conjugas, e ealt•e ostes e 

r- Sonza, Aflfri~io Fiu~llo,, Nogueira .Paranngtrn, 1 Sr .. preside1Jte, em uma das sessõ33 p1ss:iclas 
1 

seus descendentes e acercar a fam1liü ele g-a-
1 Nel 5on. Piri:-s Forre ra, B rbo~i Lima, Beze r- 1 Ol'.1V<1. 0 di.;tincto collegt e Comp.:i.nbc1r~ dp \ i'irnti .ls . 
'- ri ! João Lopes, J nstioia:no de Serpn, F1·ede- ropresant:irã.o o S1·. g pitacib Pessoa, det a i- 1 _ 

1 · ic~ u_org-es, -J risé A".el.ino, José I3evilaq1n , gn ns n~p~r(es,' Llos cprne~ n.pe nas ' rn11, foi µu-1 o· S 1~ EPL'r<\CIO P E5S);\ - Dà liccoça p::i l':.t 
_Bapti t a dtl.., l\fo lta , )•·roes .da Cn1z. _A l c~1 0 .blic:ido no Diai·io Offe,:ic:l em seu 1_1 otavel 

1 
uma pergunlit I 

Gn iui_~bJra, _Er CJ C'.'..e ll1 0~ Lor1es 1 1:~~n.~, C.isr.m•ao, de mofo que se me faz prec1;;0 rc-1 o Sa. Coü'l'J CA1nA:rn- Pois nií:J . Jacqnes On1·1q110, A1·1~t1cl:-,, - Lto!Jo, Il ~ny1111],, produzil-os. 

Furqnim \Yer?eck, D?mmgrs ~l_esuino, Vi- Dizendo s. EY., que com seus_companhei-
0 SR. Et·tTAcrn- V. Ex. deixou de!IS~igoa1• 

nl!~as .. Th~~a.z _D~lphm~,,;;o.t-o . iw~ O~~~~ºi ros de repre3entaç.;.\o , havia as,;ign~do unu a emenda por uma l'ür1m ela cxter1or1ctadc, 
Joao Prnhel_! º: P,w1 fic~1 M~-:j~ 1 

en ~~'·,,.. -~ ;
1
e _ emenda, reEtabelecendo a prcce_::lencta do ca- não paio Vél,!Ot' intrínseco, .Pº'. gue não deve 

~~to~1~i~~~ª;i~· rl;~~~~. Al~x~~tlre·tt~~k~~~. ::;amento civil, em um aparte d1~se· - Menos fazer parte ele om:i Constitu1çao ! 

Fl' mCitCO Ve i ~"<l , Cosh Sam11, L'nlll'llllllel', eu. o St~ . CuU'l'J CArtl'AXO-_ P~nrn:o . É~tou 
Goncalo de La)!os~ Nascimento, Almiro ;\!f~n- ·o StL EP11'A CIO PB S.' - A - E~se rui . pu\Jl i- dando tHaú.io, pela. qua l de1xe1 <le comb1n~1r 
so, Ped1·0 Velho ,' l\ Ii a-uel clé · Castt•o . . Am~1·1m c.1dv. com os meus collegas eom O:l quaes deseJo 
(}arC1i9 , Bpi tacio Pes.sria, Pedi o ;\ me1·1c~ . Lc~u- es tt•l' rlc a0co1•do . .. . 
to Gat·taxo Sá. Anrlrade, Retnmba, To.e:J L1no, o Sri-_ CouTJ CA R'l'..\.X•l - Foi tão sómcrlto N'3ste s ~nlido, Si·. p1·as1:le11te, api:.:!Seut~1 
de Çúva\l{o, Rorn e Silva '. Gónç11 lns •'er- este :lpartc que foi publica.ia. . um'1 omemla riue, resumindo.tofa r~ mat~r!;'1 
reira ' José Mariano, Alm e1 Lla Pern,~mh uco, lJiwnrlo ' aiocln. S. Ex . que 0 el el'U consp_1- do 

0
_ 2 do art. 11 e dq!' §§ 3\ 4°_. ?º• 5° e 1° 

Juve;1cio de Agui.U', Andrê Caval_?aul1. R~y- 1·::1X:1. todos os dias c:onlt.\t o casam ~o to c1v1 l, do art. 71 do pi·oj ec to cl J C0~st1tui9ao a qual 
mnndn Bandeira., Anpibal l•';1 Jcao, Perem1 ao yual moYia gu~r1·a. sem treguas, d~snato- cl iL a mais ampla, 'l 

111
a1s p1emt ltber~ade a 

Lyl':i, l\foirn. '.le \'a CC!lleE>llos, Jo'iu_ de ~iq u.'. i - · ralldu assim a. leg'itimidade da famtlm e os to::los 05 cultos e ao m~srr:o_ten.1po co11te:i1 um 
i·a, · João Vie11·a.1 Lu14 de. Aurl1·ade, Esp111to se11s impor tante:.: ial eresses , disso ainda- Eru [Jl'eceilo gi3ml, um pi·1,nc1p10 inn '.Iam~n:a~ do 
S:inlo, J:l'llla1'11JÍlln Curue110,\ Puntes rl e M1 - get•al o clel'o m1o p:·o~ül' des-;J wol o. qual dec:on·em curo!lanos que P?·lem ~e1 c:on-
ranrhi, Oiticica\ Gahino Bes0urn, Ivo . do Pra- vertidos em lei pelo po:le t· ll)g 1sl_alt Yo ord1-
rlo, ü lh'e i1·a Vttliarlão; Felisbell0 Fre11·e, An- 0 S1~. E PI'l'AG!O f>E;so.\ - No lll e ll di::;cur::>o mu•io. 
rrn;;to de Freitas, P<tulo Argol lo, Alvaro 130- e.>ktva: - que o clero nii.o liavia Pt'üCc:liclo 

r' t Pl!io Gooçitlves Chaves, Arncric1 Luz, Feli - natltt lealmente_ - e, como me pa1:eccu. qtu o si~ . EPJT.~c1o PE::>::>H - .'i. [H'JccJeocia tio 
cÍ-1 no' Eenna., Viotti, Dut~a Nicacio. Corr~a, V. Ex . não ln\ 11. dado esse a pêl!'te,risquet. seu c:isimento ci ril n \o offemlc a ltbui·tln•le de 

;,.r,· R1 _be.!lo, Mn!ioe!, Fu~aenl!to , A~lolpl!úo Pi_~· 1 nome e puz- l ' m Sr. r Jprese11tantc. culto~ . 
_....'\ .-\l'!S~J r~es }ú •W: "~OOll\~~\~.~~ ~~~~;',,.~~] k~ci~s o SR.- COUTO C: A RDOSo - Dizendo mais s_. Ex, o Sn. COUTJ CARTAXO-:\ emcnll.L ó oc.; to:> 

~lt~1 g,1~ .. 1• .:rtrd~~ Domi.n :;_~,, P.tir t<~ Pal!.et~1. ' f[ u,, os pad i ('~. abus1uclo Lla :gnora!l_ci;1 do ! lermos : A Rcp u\Jl ica, rnco nliec:endo a relic.o~l,t . i\ l .tl 'h~:.lt'o l~ll"IlOrd ·, P·iiv·1' Fe"rP i1~à povo o aco:i;elli·L1·an1 ·p:u·a nau p1:.:i.t1ca1· o u'i-lu catlioli0n. apo::; lulica l'O tllnu:t t:uttlo a·d;t 
l• l!rrelt'<l , euo ' v u • • · ' · · 1 l 1 lo tle-· h ·1 l'lc 11 o scto Lh so o ' · · • · t · I' , ., . Jolíú Luiz · l\forli 11 li :J Pm·lo J un io1', ado c1v1, tttH,: . m . :> ' ' ... .. ...... - ' • - maioria dos bt·azileil'J ::i, g-a 1·a~i.c e 1·usve1 a 
l;lel:i, , 1· 1 e' , '"· 1m110~ F1"1ucisco Glicel'io e: ieLlade o gernrnn Llo :, tn Lle_:so1g ,1 t1 1s,1c,,\O, r.~ - lodos o~ outt·us c:u ltos l[Ue n:to 1·opug na111 rt >Ot'.11'.ll LllU ·e'" ~. ' ' ·1· -· i h F' u·nt 1n1n ·t1f!t"Lli'S J•x - l \ · fl lot•aes B·11·1·0~. Lope::; Cbavcs, Domi ngo::; de syom 1 " 11 • ' - , • · , , . ·1 , • '· • moml o :1 r.1 zao na um . 
i\! (l l . ,, 1 ,~~, 1•d11lpho Gorlo, •C,11·v_·n !l:!a l, Ang·.elo Jaz ao oleio , 

1 - ' O SR . LA~10 u ~1EH .. GotJu?B,EDO-Recou moer Pinheiro. i\hrsi , Roi\o!phn l\Iifünrla. Paulino, o :SR . Ei'lTACLO PE>DA - ::i :l vei lloore;:as a reli!!'iao do 
111 

•ior numero ó reconhecei· a 
G;wlos, cost:1 .Jnni01·. Rorlrig'nP;; Ah'es:A lfrAdo e•_··ceflÇo-es._ _ " 

A t · E b' ' A -' eeli!l:ião do esta·:lJ. Elli',TMta,Se:i.l , r~ , - ~ 01110 use 1_o 1Z--lnn, .... r- ~ 

lhur füo3 Garcia -Pires, Marcol1110 Moura , o Sa . CouTu CAln'A.xo ' - Esses apartes 0 Sa. COUTO CARTAXO - -Diz.er que a rali• 
sintos ?o~·eim, Custodio ~le i'l~Gllo,_ Pau)a .deixa!'am de Sel' 1m!Jlic.1doJ no di scur:io do g-i'1o catholht é a. ela. maiorüt c\of; hr;t...: íleiro;; , 
Gninmri\es, Mfüoo1 Ampl11loph10, D1onys10 men disíinclo collcga . . • 



não é r aconhccer reli gi,io do es tado,' é diz(3r a 
verdade que está nos la: ios de toclo3, como 
passo a mostl'ar. 

O S1c P1tESIDE:<T1~ ~ V. Ex. es tá dis
culindo, qnamlo a cli ;cnssi1o ostú, encerrada. 

O Sa . Coul'.J CAaTAxo- Soi que a dis ~ussã,o 
e;tit encerrada , 

O St{ . Pa GSIDE:\'Tr. - Portn,nto niio Lleve 
l)t'OSegui1; em um n. discussão que es tá encer,. 
rivfa. 

O SR. Courv CARTAXO - Sabe bem a mesa 
que, inscrevAudo-m'3 _por diversas vezes, 
nunca coube~me a pala,vrn, porque o r egi· 
msn to, p:ir nós votado dera à mes:i. a, l'aculdade 

'de org,tnisar a inscrip~iio doJ oradores quando 
existião outrns alvitres, que podi~m tjrar--lhe 
semelhan te arbi trio. 

-ivlas, o'Jedecendo à ordem ele V. Ex. Sr. pre
sidente deixarei de tratar de oulras emendas 
por 1üim oft'erecicb s ao criterio e sabe-daria 
deste Congresso. 

Permith\-me, porém, S. Ex. dous minutos 
a psuas para, do al to desta tribuna, agradecer 
aos meu3 coucicladão:i, aos pa.rahybanos que 
me distinguiram cJm seus su ffrag' ios expon
taneos, e ao mesmo tempo perdoar aquelles 
que da eleição do anno atrazado . . . 

o SR . LAnIOUNIER GODOFREDO - lSSO foi no 
tempo ' da rnonarcllia; o passado foi -se . 

o Sr. ' -COUTO CARTAXO- . .. que na eleição 
do anno atl'azado, sciente ou inscientemente, 
prestaram-se a ser insfrumen tos de u ma p )lí
tica conupta e corr'uptora,contm aquelle que 
111s·JJ ra E:ntre elles, e que sempre recebera 
todJ.s as provas de coqsicleração,cumprinclo-me 
accrescentar que, si tenho um co1·ação bas
tante .grande parei, o sentimento da gratidão, 
tenho tambem o coração bast1nte grnnde para 
perdo:i r aquelles que nilo soubemm o que 
tizeram. ' 

O SR. LAMOU:\'IER GoooFRr::no-Isso é üm 
preceito do evangelho. 

O SR . Couro CARTAXO -Pol' ser eatholico, 
assim concluo . 

Vozzs - Tviuito hem. (O orldor e co;nprimen
tado o a'Ji·açacl:J znr nwilos Srs. represen
tcmtc.s.) -

O !'§r . Nilo Peçiotuha-Comoç~ !em 
brando um eon~ei to · de Tlliers, que em sempre 
pel'jgoso despert'.lr o sonh:J de um'l. victoria 
nas asse mbléas p'.ll'htmeu tares. A sua logica 
é á.s ve~es d:1s inconsciencias e a sua acção a 
das contr;~nmeclias e elas cont1·adicçõos . 

Recorda a co nvenção trndicional ele Franç,1, 
que depois de proclarnM' a democracia, liber
t ando o povo do privilegio , reluctou uns dias 
im pro·;lamaçi1o Lla sciencia, que li bertava a 
naç:ão elo dogma . ( 1lpoimlos. ) 

Holl tem o Congt·esso solemniõou mais um 
au ni ve1·sario chl, mo!'te de Nunes l\Iaclt'.tdo, sa
grando ' o, JH' incipio de li bcrtl<tde ele pensa
mento; tinl1a a Re publica. o seu cMação no· 
Norte, era o e :so da. Tribwn-hoje o Con
gt·esso niio negará apoio ao sen requ01•imen to, 
em face el o nttentado qus sJfl'reu o illustre 
jor1)aliste\ ~facedo Soares, crime qno reper.;nte 
dolot•o3n,mcnte em tocl. o e:;t Rdo do Rio de 
.faneil'o . (Apoiaclos , apartes.) 

O SR. Fo::-<SEC:A H i!:R~rn:; -bto é parlame:1-
fari smo. 

O Sa. NIL'J PE;ANHA s:ib& que elle estii, 
desterrado ·; m::is n5.o se despoja cio ilireito de 
r epresentttnle. P1·Aestal'a s3111p1·e contri1 
e;te peocesso algebl'ico de eliminaçfo aos 
ho :nens ele br\o· e (lo cot•agem civicn , processo 
q113 a Republica herdou da antigo regimen. 
( Apartos e protestos. ) 

P<tl'll o or:idor, não tem grande impor tan
cú a Constituição que se vota, como os innu
m: ro3 decretos do Governo Provisorio. Elles 
nã.o reformu1'am o caracter político do paiz, 
nem fizeram o sauoamento dos costumes pu· 
blicos . A Constituição serà uma e~caJa ele 

sacl'ificios , de deJicações, mas não a soluçãn 
ele todos 03 pl'oblemas sociaes e economicos. 
(Protestos e' apo iacfos .) _ 

·o segredo da fortuna d<t Rep,:1blica , o ti· 
tu lo de sua es talfü idatle e granüeza moral 
esta na eico lha do presiden te. L/cJ tnbra a as
s2mliléa norte-am;iricn,na, n, -Coh fed eração 
Helvetica e hi sto ria os seus fasto; . 

Entende qne o glorio30 cheftJ do fütaclo, 
tli are,chal Deodoro dti Fonseca, · ao lado dos 
maiores serviços à CHBa publica., não t em 
q uai ídades de governo . 

O SR. J osB MAJ.UANO - E' b:im que descu
brRm as baterias tratando-se da eleição pre
sidencial. 

O SR. NrLo PEç:ANHA- Sim . E' preciso que 
cada um ele nós tenha a franqueza elas con
vicções , ejii, porque é passivei qne alguem 
acceite a empreitada ele pedir- votação nomi
nal, que envolve caucção ao Congresso . Não 
(Jner o oraclor 1nra si a responsabi lidade elos 
futuros desastres nacionaes , elos desv-io3 admi
nistra ti vos, c\a politicà de <tpo3tasias que o 
chefe elo Estado trJçou, desp'eelindo elo, poder 
o partido republicano, antes ele instituil·-se a 
Republica. (Niío apoiados-) 

o novo ministerio não tem- signi ficaçiio 
política, não vem realisar nm programma, 
não represen ta um partido, não tem compro
missos moraes perante a opini5.o, que o rece
beu com frieza e indi l:l'erença geral . 

O SR. PRESIDENTE - Está terminada a sua 
hora . 

o Sa. NILo PEç:A.NHA-Vou nnndar a mesa 
o meu nquerimento. 

UM SR. H:EPRESENTANTE....:Depois do inque
rito verificar-se-ln quem deu o ti,eo no D1'. 
Macsclo Soares. 

O Su. NrLo -PEÇANHA niio acredita em 
inqueritos quando os cr,i111inoso3 teem inspi· 
r úçõe3 do poder publico . Pensa que esses 
processos são os meios mais difficeis ele se 
cheO'ar á verdacle jurídica. (Apo iados. ) Póde 
con~paral-os. aos gestos impudicos elos grns
seiros idolos phenicios, á sombra elo movi
mento de pudor ela Venus de Medieis. A im
puelencia se fazenclo pudicici&. E' o poJer 
public,J, cumplice ou mandante 1103 delictos, 
agitanclo-so, movendo-se parJ, elepiis elo 
'o::go segTedo de jus tiça , fazer a impunidac~e_4\ 

E' Jido e posto em discus>ão, a qual lici1 
adiada por haverem pedido a p'.\,lavrn os 
Srs .José Mar iano e Jofi,o de Siqueira, o se 
gui nte 

Reqiieriment~ 

Reqneiro p01' intermedio do Sr. ministro 
da justiça, informações S'Jbre as providen
ci<ts que t çHnon o po•:ler publico em füce do 
attentado de que foi vict irna o jornalista 
Dr. Oscar de l'vlac_9clo So 1rr-s. - 1Yilo Peçanha. 

o SR . AMEH.lCO LOBO (pela, oi·clem) requer 
cinco minutos de prorogaç5.o rla hora pam 
jus1ificar uma, indicação relativa a:J projecto 
de Constitui ~.ão . 

Consultado, o Congeas30 não co:1ceJe a pro
rogaçiio pecli r_h . 

ORDE!'rl DO DL\. 

VOTAÇÃO DO PROJECTO DE CONSTITUI9Ão 

0 SR . PR1ilSIDENTE- Vai se proceder a VO· 
tação do projecto de Consti tuição, ria fórnu do 
regimento. O ·projecto será vo.tado em globo, 
salvas as emendas que seriio vo belas acom. 
prmhando os respectivos artigos. Mas, en l'.'e 
as emendas ha uma do SI' . Pinheiro Guedes, 
que me parec3 um verdadeiro subslit.utivo a 
to::lo o projecto. Conseguintemente, si it ap
provação do projecto constitucional não pre·
judica as oufr<1 S emendas, me parece que pr-e
juclica esta. . 

Conseguintemente os Sr.s . membrns do Con
gresso que derem preforencia ao.s suhstitu

/. 

tivós elevem ··vofür coutra o p1'0jecto pai·a 
vota r eín seo·uicla ·a favor- dos mesmos sub
stitutivos . D'e modo qne, s i for approvac10 º . 
proj ecto, cousidéro pre~udicaclo esse s ubsti~ 
tu ti vo.- · 

O Stt. AMPlI!Lormo pergun te• si a su~L 
emenda relativJ. ao po::ler jllCltciario acha-se 
no mesmo ca.~o . 

O sU: . PREcirnEN,TE - Não, senhor. 

E' subrnettido a votos e approvado o ppo
jecto de Constituição,. sa l v c1s as emendas, 
sendo consicler.:tdo _prej udicado o su]#stitllli vo 
do Sr . Pinheiro Guedes. -

Posto a votos o preamhulo proposto pelo' 
Sr . Americo Lobo para a Constituição, é re
jeitado. 

E' approvaela a seguinte emenda do Sr . 
Lacerda Coutinho.e outros ao art. 1°: « :\ C
crescente,se depois da palavra - f'edern,tiva...., 
o seguinte : - proclamada a 15 de novembro 
de 1889 .» 

Ficam prejudicadas as etmndas que no 
·mesmo sentido oifei'eceri\m os Srs. Serzedello, 
Luiz de Anclrncl13 e Meira de Vasconcellos. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Almino Af'-
fonso oüerecida ao m:esmo art. l 0 • -

1 

0 Sn. . PRESIDENTE - Vou submetter a ·vo
tação as emendas offerecidas ao arL 2° . 

o SR . AMERICO LOB::l pede preferencia para 
su::t emenda. 

Consultado, o Congress'o não conc.ed~ a pre
Cerencia pedidf1. 

~' 

, -, 

O SR . PRESIDENT1' - Vae se votar o sub-
stitutivo oITerecido pelo Sr; Wanclenkolk e \. 
outros. · 

O Sr. Allnino Affonso (pela or
dem)- Quizera, Sr. p1;esidente, cham:1r.a, at
tenção desta augusta e illustrada assembléa 
de patl'iotas para a pl'imeim parte , elo substi ..: 
tutivo que tive a l10nra de apresentar ao· 
art. 2' do projecto ele constituição riue clis
culimos: 

« Cn,da uma elas vin te províncias !'órma na 
União um estada 'autono'mo e itrdissoluveL)) -

O artigo do projecto diz : « Cada umg, das 
antigas provincias formar,i, um es tado . )) 

No sub3ti tu ti vo que apr . .;sento ha, me pa
r.eco, um elemento novo, . q ne supponho me
r0 ~e captar a -ponderaçio do Cong!'es>o, por 
isso mssmo que tende a estabilital' e garanti!' 
a pe1·:m1alidarle jul'idicll, iualteravel, in~:'ini s 
si vel e inal iena vel dos estaclos . · 

Essa primeira pJ.rte coad.una-se _ lvgica
mente, e parece-se com outro substitutivo, 
que ofi'ereci ao artigo 4° _da Gomtituição,_ o 
qual era terceil'o no projecto do governo . 
·º·' seus ar tigos do primitivo proj ecto, _, 

submetticlo ii, cri tica e cleli beração.-_ do 'Con
gresso, apreciados á ·luz cht compl'ehensão 
de todos, não tranqnillisam, nem satisfazem o 
o es pi ri to dos patriotas . 

lfa ah i alguma cousa de ameaçador, ou 
attenaclol', que os desvela. -

Por mim, sinto-mti apavorado . 
Filho lht multicUo, aco;; tumado, por deze

nas e dezenas de annos, a vel-a padGcer in
j ustiças, entre as mnis largas promessa,s do 
governo l ivre, que nunca, chegà.r:i. a . realizar 
a li berdade ; ouvindo sempre declamação 
official da fe licidacle do povo : e a proclanrn
ção da proliberelacle, e v1 triotismo de todas 
as acl minü;traçõss ; mas, soffrnndo de facto o \ 
preclominio absoluto da hypocrisia governa ti ~D, 
rJo pocler, -eu tenho muito medo dessas -in
stituições dos artigos 2° e 4° do pro}rnto vo- , 
tado)l, os quaes reuniclo3 , e c01nbinac!os com o 
demai3, que vai pelo, todo, constituem desde 
jit uma. <trneJça bipotente, ou antes, uma: 
ameaça omnipotente a independenr~ia, á auto
nomia, á. personalidade indi,1idual e juriclica, 
cios pequenos estados. _ 

A absorp~o destes quasi pal'ió.s dtt nação 
enco,ntra . all1_ uma .aber ttt para qu;}Si todas 
as d1spas1ções elo proJecto. 
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· O Sii. P1tESipENTE ".""" Sou levatlo a obs<ir.var 1 O 81t ~ P1rn."'"IOE'n'i<: - .·A mes'.1. já verificou a 

ao :nobre repres~ntante_, que não póde qis - votação. : 
c·:tLr os al' tigos. eclindo a palavr,t pela. or- . · · ~ , _ 
clem , só pócle limi ·al'~se tio seu req uerimento. o. ~n. . J~tu~o CoEr.Ho - Eu Dilo contesto a 
- . - · . • -vgr1ficaçao lcJt[t pela mesa., ma> declaro que 

O SR .. AL~ixo 'y \FFO:\'SO .- Era, apenµs, !ta duvicl~ -n as IJn,~:cada>, algnns não vot:lram 
1 un.1a ex:pl!c~çao do 1f}eu pensameqto, . l'HW de- consctenc10samente. 
, SeJn.va rnufütmr a e~ tt-i 1llu<;; trnda · asoe'11tilea 

.:t.onstituint.e. _ ~, . O SR. G::Anrros SAT,Ll!:S - Votn t'<tm perfeitil-
l - mente . ._Quero, todav,ia , dg)p ~.xemp)o. Lla nnis in -
te~ra cordu t'n, e respej t9,'i~ decisi1o ele V. Ex.; o :s1t. E1trco CoEwo - Y. Ex- . está eng"ct-
mosmo porqL1e só esse '.rtcata·monto éque pódo nado. 
dar COI1Sicterações e VallW à pnlaVl\t llO r eprG-
Sontante elo povo ', 

O Sn .. PrtllSIDENT~-Ó nosso devet' é, aJ)tes 
do tudo, obedecerá lei. iutema cle~te Con
gTesso. 

' ~ 

·\ O Sti . ALllIINIO Í1Fic~ifso - Exactilmente. 
' Quizera, porém, que os n.ctua@s legisladores 
çonslituintes, antes de éonde111 nur a emenda 
)woposta, vissem reflectidamente, que, quando 
prClponho,q1.ie fique cada es ta~loi oclestructivel , 

O S1t . P1wst0ENTB-A mes1 con tou 90 votos 
em um sentido e cento e Lintos em outro. Já 
vê o nobre representante que não lEL a menor 
duvida sobre o resultado ela. votação . Ent 1'e
ln,n to, si o nobre representante req uer, vou . 
consultar o Cong-resso, afim de ver si este 
consen te em uma nova nova votação . 

~ . e atüonomo no seio ela União Braz:ileira, quero 
negar, quero tirar a quem qner que seja, no 
futuro, a pretonção. em politica, á pJssibi li
tladc despotica de a1:bgar dos vinte, ou vinte 
nm estados · bra?ileiros o nome, .' a personali
clade.cle qualquer clelles. 

1'-·', 

·1. 

O SR. PRESIDEN'l'B- Conviclo ao illustre 1'e
presentante a não in~istir. 

o SR. ALMINIO AFFONSO- Então, ca lo-me, 
Sr. presidente. Mas fiquem todos certos; que 
a no::sa ]mtria, a no3sa querida patrh, é,haçle 
ser grande e forte,-com os seus vinte ou 
vinte e um e;:taclos autonomos -e inclesfru cti
veis. 

N\nguem apagará o B,io Grande elo Norte 
que .tenho a honra de repres8D tar elo mappa 
d a nvção brazileira, como um estado a utoca
plrnlo. 

Ninguem : nem deuse3, nem homens ! 
Nós vivos, não ! ! 
Eternos conspiradores no S3io d~~- p:i.t r ia, 

cont1m: todo ó poder, que confiscar-nos a li
berdade, e pretender declarar-nos seus es
c.~·avos, havemos de ser independentes, como 
qua.lquer ontro; sem outro senhor, que nós 
mesmos,ou dei xaremos ele existir! (Múito bem, 
11wito bem.) · _, 

O Slt. Josó MAmANO (pela ordem) req n2r 
que se faça a votação da e·menda elo Sr. Al
miuo Afl:"onso pJr partes, porque o ·primeiro 
trecho pó:le ser uma consequencin, natural 
do art. 2°. 

. O SR. ER1co CoELHo - Não ponho em du
vida a con tag-em feita pela me3a, mas· penso 
que não perdériamos conS'.1 n <?nhuma em veri
ficar a votação. 

O SR. PRESIDENTE - O que V. Ex. quer é 
uma segunda votação, porque a verificação 
já foi feita. 

O SR. Ettrco CoELT-ro - Não ponho em du
vida, repi to, a contagem feit[I, pela rne3n,, 
mas acho qL1e, desLle que ha clu viela, deve 
procecler-se a . nova votação e neste sentido 
füço o meu requarimento. · 

Consultado, o Congresso rejeita o requeri
mento do Sr . El'ico Coelho. 

O Srt. PRESIDEN TE declara que se vae votar 
[!, emenrla elo Sr. José Hygino que manda 
suppr imil' algunns palavras do paragrapho 
unico elo art. 2°. 

o SR. LACERDA COUTINHO (pela o'1-dem) 
Sr . presiden te, quando se votou o art. 1º foi 
preferida a emenda apresentada p3lo Sr . Ser
zedello, quando a minha, que era irlentica , 
bnia sido apresentada em primeiro lognr. 
Agora vejo que vae dar-se o mesmo facto com 
relação á emenda do Sr. Jos i Hyg ino quando 
a minha está coocebitla nos mesmos termos. 

O Sa. Pn.usi nENTÉ-Para acabar com a ques
tão e pouparmos temp:i, proponho uma C•Jn 
sicleração, vou snbmettor <t votos as duas 
emendas ao mesmo tem110. A elo S1'. José 
Hygino e <-ide V. Ex. 

O Sa . LACE lWA CúUTJNHo-Perf<:Jitamon te . 
Acceito o àlvi lre . · 

..J_ O SR. PREsrn gNT~J-Yãó pos>o acceit:H ore-
querimento tio nobr e representante. Postas a voto :; , são apprnvadas as emellllas 

elos Sr.;;. José Hyg!no e Lacerda Coutinho, que 
mandam snpprnme do pamgrapho unico do 
ar t. 2°, as palavras - escolhido - até des
membrar-se . \ 

J 

l!:m sejuicla é posta, a votós e ·r ejeibda a 
emenda sutstitntiva do Sr. Alrnino Atronso. 

:.~ ~ O S1t . P H.E3 lDENTE diz que vae vot ·.n· .. se o 
substitutivo do Sr . Arthm Rios no nr t, 2° e 
·paragrapho unicJ . Entende riue pà .! e-se votnr 
i;epararlamente, ·porque os assurn pto3 são di
vyrsos . 

Submettitlo a 1roto>, é rejoitndo o Sltbsti 
iutivo. 

O 'SR. PnEi>IDENTc annuncia a vot-Jção tio 
Rubslituvo dos Srs . Gttimar1Ls Na t::tl o outl'Os. 

O Si::. . L!lOPOLDG BULl!ÕllS (palu oi·dem) diz 
rpte o seu substitntÍ1'0 cJnci!h di sposições 
antinomicas. 

o SR . PRESIDENTr' cliz ·qne, além de ClUtras, 
ha uma emenda do Sr . José Hyg ino. 

Sulnmttido a voto3 o subslitntivo elo Sr. Gui" 
rmrães Natill e outl'os, é 1•0jeitaLb. 

8ifo rej :.iitadas as emeudas elos Srs. V\Tan 
den krol k e ou lro3, o do Se . Américo Lobo. 
_ E' igL1 ilmente pos ta a vo tos e rcjeita •. b a 
emenda do Sr. Augus to ele Freitas. 

O SR. E arco COELHO (pela o·rclem) - Sr , 
presidente, acho que ba duvidas n113 bancadas 

-a r<ispeito daJemenclal;que acaba cle ·S;l' vo
tada e que a me~a decla,ra rejeitada ..• 

Fica prejudicath a emrmJa suppl'essiva tlo 
Si'. Erico Cooll10 e outros. 

-E' 'regeitado o sub:;tit 1.1tivo do Sr . CJ!'illo 
de Lemos. 

O Sa . PRESIDENTE .airn unda a votação elas 
emendas offerecida.s ao nrt . 30 . 

O Sa. A~TlI UR Rros (pe la orllem) pecle a 
retirada tla e mentia sn pprcssiva que a presen
tou a este artigo . 

Consultac!J, o Congresso concede a rctimda 
eh referida emenda.. 

O SR. A.LMlNIO ÀFPONSO (pela 01·dem) de
clara que a emenda que apresentou ao art, 3° 
do projecto refere-se agof'a ao cu'L 4_o. 

O SR . Al\IERICO LoBo (pela ordem) pe1.le para 
retirai' todas as emendas que apresentou, 
vis to quo o Co ngresso, rejritou o pre
arnbu lo. 

ConsulUtclo, o Congeesso concede ft retil'acla 
pedida. 

p, ocde-se a vot~ção do substitutivo do Sl'. 
WandeJkolk e outros RO ar t. 3°, 
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o SR. TJfOMAZ DELFIN"O pede que SJja cou
sideracla cemo duas e assim votada a"'emendtt 
elos Srs. Wandenkolk e outros. 

E' posta a votos e rejeitada a primeü·a parte 
fa re fe l'ida emenda, que clesigmtva para ca
pital da Unfüo a cidade de Petropolis. 

o SR . PRESIDBN'l'E declara prejuclicadtt <.L 

segunda parte ela mesma emenda . 

Ü SR. AHISTIDllS LOBO, obtendo a [:1:1.laV!'tt 
pela ordem, fai consiclerações no sentido de 
mostrar que aflo está p~'ej uclicacht a segu ncl<t 
parte. · 

O Slt . Prrnsrn1rn·rn i11siste 1m sua opiniãu. 

O Stt. JACQUES Ou1rn~ um (pcia ordem) -
Acho que ambils as cousas :;e l!a1•monisam 
pel'feitameute: o Congresso já determinou a, 
mudança lln capit,1!, e nós apenas pedimos 
que el!e cletel'mine o3 limites elo novo estudo 
dn, .Guanabarn. 

O SR. PRESIDENTE - Vou consultar o Con
gres3o para evitar conte.stações. 

O Congress0, sendo · consultado; resolve que 
está prejudicada f1: segunda parte dtt emendlt. 

o Si::.. PRESIDENTE - Considero _pi'ejucli
carlas as emendas clo3 Srs. l\Iei ra ele Vnscon
cellos e 4 ugusto ele Freitas . 

E' posta a votos e i'aj eitad<t a emanc!tt do 
Sr. Correia Rabello. 

E' posta, a votos e rejeita•fa a omenrla elo 
Sr : AI mino Affonso ao art. 4. 0 

E' tambem rejeitado o adclitivo elo SI'. 
Athayde Junior ao me3Jin artigo. 

o Sn..-Pn.mrnENTE annuncia a votaçi1o dn~ 
emendas ao art. 5. 0 -

o SR . ALMEIDA NOGUE lRA (pela 01-dem) 
declara que foi apresentàda uma emenda ao 
art . 50 que no impresso está subscripta com 
o seu nome . 

O orador não aprasentou emenda algu112a 
a este artigo e aquella a que se refere mro 
traduz as snas icléas. 

o SR. PRESIDENTE diz que á vista dtt decla· 
l'ação que o Congresso acab'.1. ele ouvir, cm1.::
sidera a emenda prej uclicacla.. 

Vae pór a votos a emenda do Sr. M'li r<t ele 
V <tsconce llos. 

O SR. Jofo DE SrQUitlltA (pela 01·dem) re• 
quer q Lle a eprnncltt do ~X'. ~I~r·~t de v:asc?~;
cello3 p tss 3 1nrtt as clispos1çoe~ transltorrn~ . 

O SJ{ . Assrs Bl~AUL (p elii ordem). di z que · 
tmtando-se da questão, tal ve.z a mn,is impor ~ 
tante da Constitnição, qual a da discrimi1mç1ã'J 
ele J'endas, parece-lhe 1:nell10r qu'.~ a _emenfa 
SGja incluicla nas di sposições trans1tor· i:1s . 

O SR. JoXo DE S1QUEILtA {pela ordem) diz 
que o prinrniro requerimento apt'e3entarJo 
fo i o seu. 

o SR. PRESIDEN'l'E diz que não póele dei· 
xGr de por à votos o requerimento elo Sr . 
Assis Brazil, por quotnto esse requerimento 
im porta nm adiamento ela votaçã.o; e que 
o Congresso resolverá como entende r. 

Consultado, o Congr.esso regeita o reque
rinB nlo ci o sr. Assi> I3ra zil. 

O Sll . PRESIDENTE ann uncia que vae püe 
a vo tos a emenda elo Sr. l\feirn de Vascon
cellos e outros. 

o SR. UBALDINO DO AMAH.AL (pe ,Za 01·dem) 
diz que tt vista da deliberação elo Congresso 
tem tlc ser votar.la uma emenda que tra ta elo 
pagamento ela divida dos estados. 

Toma a liberdade ele lembrar a mesa que 
nas disposições tl'ansitorias ha mais ele um '.1 
emenda. sobre o andarne n to do assumpto. 

Nestas condições, pil.rece-lhe que ellas de· 
veriam ser submettidas ú, voütçào ao mesmo 
tem1:io . E foi por es>e motim que voton que a; 
mateyia · Jicasse ad iada pw,1 s:r incluicht nas 
disposições transi torias. 



.o sr..: PRESIDENTE- O nobre Papresen
tante não-requer preferencia ~ 

o SR . UBALD!NÓ DO AM.HUL- Não . llfas 
parece-lhe que estas emendas devem ser, pelo 
menos, lidas, visto como trntam do mesmo 
assurnpto . 

O Sr~. PRESIDEXTE declara que o que parnce 
rasoavel é que, t endo de vot:w-se a emenda 
apresentada ao art. 1°, o Congresso tome co
nhecimento nessa mesma occas'ão ele outras 
qnJ tratam elo mesmo assumpto. 

·O Sn. Tr-rnoDUUETo SoUTo requer preferem· 
eia para a emelllla que,apresentou por se
mais completa. 

O S1t. RosA J u:v101t pede preferench1 para :.i 
omemla do Sr. Arthur 1-Uos, que satisfaz 
mais. 

Submettidos suc0essivameute a votação 
c.>ttls req uerimentos, são ambos rejeitados. 

E'; em seguida, posta a voto3 e i•rjeitacla a 
emenda elos Srs. I\Ieira de Yasconcellos e Es
pirito S:mtu. 

O Su .. PRESIDENl'E considera pre,j mlicada a 
.omemla do Sr. Arthur Rios, que acha-se in
se1'tn. na pagina 73 do impl'esso. 

O SR. A R.THUR R10s (pelei ordem) clii que 
nii.o está prej uclicada a sun. emenda. 

Consultado, o Congresso rejeitn. a referida 
emenda. 

E' posta<~ votos e igualmente rcjeitacl<l. a 
emenda do 8r. Theodureto Souto, que vem 
inserta na pag. 75 do impresso. 

o SR. ESPILUTO SANTO (ziela ordem) diz que 
apresentou um additivo ao art. 5° para, ser 
incluido com a numeração de art. 6° e que 
acha-se no impresso com a assignatnra do 
Sr . Al,neida Nogueit•a, quando ella foi as,i
gnada. no verso polo orador e mais dous elos 
seus collegas. 

Posto a votos, este adclitivo é rej3itado. 
Seta igualmente r ejeitadas ~s emendas dos 

Srs. Custodio de Mello e outros o Chagas 
Lobato. 

O SR. P1msrnENTE-·Vão-se votar as emen
das ao ar t. 6° . 

o Sn.. BARB'JSA LrnA requer que o Sr. pre
si1lente consulte o Congresso se consente que 
seja dada preferencia na ortlem da votaçã.o 
.no substitutivo apresentado ao art. 6° pelo 
Sr . Demetrio Ribeiro e outros , substitutivo 
que , com o art. 8° e 12, forma um verda
deiro systema incompatível com a acceitação 
de qualquer outro, caso se}a acioptaclo. 

mr SR . REPRESENTATE- Este substitutivo 
é ao art, 7º. 

o SR . BARBOS.-\ LI.\IA- Com ell'eito, veri
fico que a numeração está errada, o substi-
1uti vo é ao ar t. 7°, e seu requerime nto ficará 
l_Jal'<L qua ndo se proceder á vo tttção desse 
;u•tigo . 

B' po~tn. a votos e rojeitada a emenda mo
cli fl cativa elo Se. F1\rncisco Veiga.. 

São successi vamente l'djeit:ulas as emendas 
o(füracida.s pelos Srs . Lsovegildo Figueira., 
l\'leim do Va_sconcellos e Gabriel ele llfaga
lhileJ . 

o Sr~ . PR.ESIDEXTE annnnr.ia que vae pü1· 
a votos as emendas o.trareciclas ao art. 7° e 

~ _ qn3 de pref'erencia vae submelter á votação o 
substitutivo do Sr. Oiticica, qne é mais amplo 
i10P abraugel' os arts . 7° a 12. 

o SR . BARBOS:\. LDIA reqtti)l' preferencit1 
pn.l't\ o substituti1'0 do St'. Dometl'io e outl'os. 

Consultado, o Congresso niio concede a pre
fornncia pedida . 

Pl'ocede·se à votaçilo do substitutivo do Sr. 
Oilicica, o qual é rejeitado. 

Sã.o ignümente rejeítaclos os suustituti vos 
élos Srs . Domei.rio Ribeiro e onlros e Clmg-as 
Lobnto . 

E posta a votos e approva.da. a ·seguinte 
émenda elos Sra. Rosa-e Silva. e A1111ibal Fal
cão ao n. ô do al't. 7J «accres~eilte-s-3-não 
comprehendidos 03 de credito reaL) 

E' igualmente po~ ta a -Voto:; e a11p1·0v,da a 
seguinte emenda do Sr . Arthul' Rics ao · 3° 
do art. 7'' «accrescente-sc - nos actos e nego
cios th União.)) 

O SR . P1m3rn1,:-<l'E · declara prejltLlicalla a 
omenfa dos Srs . Oliveir<1 Pinto e Viriato lle 
~fedeiros . 

_ O SR. EL \'::HW M.1.Rn:-<s (pela oi'dem) di z 
que a emenda nrro es tá prejudicada. 

Posta a votos, a emench dos Srs . Oli veirn. 
Pinto e Viriato ele i\Iocleiros e rejeitatht . 

Ficam pre,j utlic1Llos o substitutivo Llo Sr. 
Julio ele castilho;;; e outros, a emenda suppres
siva do Sr . Leovigilt.lo Filgueit•as, o :i.cklitivo 
do Sr. Alexandre Stockler ao n . 3 do aet. 7°, 
e a emenda suppee3siva do n. 6 do mesmo 
artigo, o!ferecid::1 pelo mesmo sen,hor . 

Slo rejeitadas as emendas suppres3i vas par
ciaes do Sr. F1•ancisco Veiga ao n . l do 
art. 7° e § 2 do mesmo artigo. 

E' posto a votos o additivo elo Sl'. Meirn, elo 
Yasconcellos, 

o SR .l\I1mu DE VAS'.JONCEI,LOS (zieta orcfom) 
diz que fl. p1lavra 1·encla cLive s~1· su\Jsti tuicla 
pela palavra vell'.la, visto ter lmvii.lo enga
no no impressão llo su:i. emeucl<L . 

B', em se3uitlfl., rejeitada :1 mesma em3nda. 
E' posta a votos e regeitacia a emen·d,1 do 

Sr. Alexandre Stockleeao n. 4 do aet. 7", que 
manda acc1·escentar o seguinte: « Nos cor
reios e telegraphos feuoraos .» 

o SR. BARBOSA LIMA (pela ordem) requa 
verilicação da votaçã.o desta emenda. 

Procedendo -se ú. verificação, é approvach a 
referida emenda. 

Proce'.le-se á vota~üo da.s emenfas ao 
art . 9°. 

o SR . J03É IVIARIANO (pelei ordem) req uer 
que· seja votada por esta occ,u,iã.o, visto a 
c01111exão do assumpto com o elas emendas que 
ora se votnm, uma emenda que faz p::irte chs 
disposições transitorias e ach>l-se á p:'g" 74 
do impresso, referente aos 15 º/o allllicionaes . . 

. o Srt. PRESIDENTE- Sem cleliberaç[o elo 
Congresso não posso fazel-o . 

o SR . JOSÉ MARIANO re.:iuer á me3a que . 
nesse sentido se,ja consultado o Congrcs3o. 

Suhmettido a vo
1

tos, é rejei tado o requeri
mento cio Sr. José Mariano por 87 votos 
contl'a 83. 

0 SR. JOSÉ MARIANO (")(pelei 01'llem) - N<i.o 
desconfiando da contagem feita pela mesa, 
mas somente pol'que errare lrn manwn est, 
perle a verificação da votação, si o Sl'. presi
dente _julgar que isso convem e, si ju!o·,r 
qun não, re ti rará seu req uerimento . Acr~cli
ta que n1ío queiram e3t1·angulae o noi'i 3, 
mas pede que o deixem viYcl'. 

o SR . ELYZEU MAR'rIN~- 05 que vot,u•am 
contra n. emenda o fllleram impell idos por 
sentimentos tão bons corno os de V. Ex. 

O SR. VINHA.1~s (pelei ordem) - Recol'Ja os 
prec~dentes h1 vielas ,_ mes~no a se.u resp3i to, 
relativamente n. venficaçii0 ele votações. 

'[;)I SR. REPRESE:<T.\.N'l'E - Tom tofa a 
razão . 

O Sn . PRJ;SrnEYl'E-Diz qno os St·s. secre
tal'ios contaram os votos Llo um lado e de ou
tro e Yel'ilicaram 87 do um lado e -83 do 
outro; a verificaçiio està,port<mto, foi ta e au
nnnchdo o resultado . 

O qne o nobre representmlte requer é um11 
so&· unclft votaçã.o e a _ isto não pode an-
nun', (ilfuito úem.) · 

( ') Niío foi revisto pelo oratlor, 

\\ 

p;wa a casa .. 

o SR . Jesi; MART.\XO (peita ode 11) ui z 1po 1 
*si o. presUente acceit<L 9 seu l'equer-imentl), 
11 5.0 como desconsicleraç~ó ao ro3ul tado colll1do J 
pela mes::t.. . . . --{ - / 

O Srt: P RE3rn:1N'·~·i,: -j N.em podia S3l' P(~ll' 
outra. romn. (ill wtos fpoiaclos.) .-

ºSR . Jos!'; MArtIANd- ... como unrnduvid ,l 
sobre o escrupulo d!n que costunm a men 
proco:lcr ; mas slmplesmente,- como um p o~·· 
sivel eng,wo ele ob,,ervaçi1o, que se de;se, u 
orador apt'eS'@ntaria \º requerimen to ao Cou
gresso . (Grwl'.ie sussurro abafa (i vo.; do 
o;·cdor.) 1 

Admie<1-se agorn rJ6 ardol' com que e:;lt'io a. 
det'.;nder ao SL'. p1·esiclente muitos d,1quel les , 
que 03 tem ataca.d}, n.o passo que o orador 
não põe em duviln. a.ll.3olnL\monte e\ le.t!ü 1dJ 
da meSl1 . 

O SR . Rul:Hií.o Ju\Troit - Enliio pam que 
pe:le vel'ificação ~ 

O St'{. . Jo3ú 1\-fARIANo · - Já o dis>e, estou 
acostumado ·a ac1tal' as clacisõJS da mes i , 

sempre 1nuta•fas pelcls i10rrnas tia ma ior l'i:!
ct.clio . Po lm·ia citar o3 nomes do3 .Srs . Vir
gi li ) Danuiio, Z·1·1n que se levantaram do 
seu logae, tendo vótado o portanto ::;9ns voto3 " 
não foram con tu.dos ; podi<1 citar o nome do 
Se. Serpa, que nii.o se conservou no se11 logae; 
e parn cnjo testemunho o ofüdor invoca., pol'
tanto, pedindo que se lilo permitla appellar 
para, o Congresso, não põe ·cm cluvid<1 '! 
recto procecl0e da mJs:1, taoto que repe te : si 
o Sr . prasidente collocar a <J.U3stiio no terreno ! 
de con!fança, r etir irá. o S'.lu requerimento , 
porq1ie acl'erlita nas luzes e patl'iotismo, c1u\ 
caracterinrn a me:3a deste CongrJsso . 

Demais, o ora·Jor aind 1. poclel'h appe llar 
ne3to momento, não parft a benevolcncia. mas 
para. a justiça Lht banca la paulista, qnandJ 
o Congl'esso ficou suspens'.) por mriis de um 
minuto, á espsra. que os illustres represen 
tnntes vies5em t o:nnr os seus lo f:ires . (D i
·ue1·sos p;·otestos ela bancada pcwli :;ta.) 

o SR' GAltLOS GARCIA.- Niuguem foi clm
ma lo. 

o SR . COSTA J UNIOR - Eutra vamos _pai·a 
vot tr; é um dit't ito no:so . 

O orndor ; itou os factos. O illustl'e Sr. pre
sidente annunciou a votação o deu tempo 
p1m que chegassem os illustres represen
tantes ele S. Paulo . 

O SR . CosTA JUNIOR - E' nma censurit que 
V. Ex. faz á mesa. 

O SR. JosÉ MARIANO observa ·o fi tcto e 
agora o assignala . Porreria mesmo citar o 
nome de seu illnstl'e amigo, o Sr. F. Gli
cerio. 

O Sn.. ÇosTA JuNron - Ne:>tn êiu::iBlão de 
l'.llld<Ls, V. Ex. está anarchisctndo a> cl@liberJ.
ções elo Congresso . 

O S1i. ALll'HUR RI03 (cli1·igiiido-se ao ::3r. Cosia · 
Junior)- O nobee represcntt1nte, assim corno 
1odos nós, está aqui ex0rcendo 03 di1·ei tos 
de represen tanto ela nação . 

O ·sii . JosÉ MAtUANo-Vae te1•111inar o in
cidente, sujeitando a, questão à decisão ·elo Sr, 
presidente . · 

Não pólo deixar de responder ao seú illus
tre amigo ~ reprentante de S. Panlo, qn3 
acabou do cltzet' que o orador estavn. anarchi
sando a sessão; (Apoiados ; niio apoiados; 
grande 1rnmc1·0 coe apm·tes in~errompc a 01 ·mto1· 
1101· cdgmn tempo.) 

1~11aechba11do, nfo <t s·3s~:lo, ma:; o paiz, 
es ta.o aquelles , , . ~apoiados; mw:10 úe1n; pro
testos ; o Sr . pi-eszclen!e reclama a _attençüo 
diversas vezes) . .. que na votação dn, Cónsti- 
tulção l<Lnçando 03 prodomos ela separaç,ã.o. 
Immensos protcs.ios lovantam-se de tollas as 
bancacl-as.).,A re.>ponsab ilidade não cahiL'á. sobre 
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' nó:i, porqno luctn.rern os pela vi1.l::t ; ( .l1jiitos 
· r1 par tes .) 

ó SR. TAVAR ES 13L1S1'03 - E-; t\ o seme~wdo 
vento.'i e t1ão úe co l11er tempest.de.o. 

O SR. Vrnr-rAEs- Estn. questão nã:o tem a 
impor tancü que V. Ex. lhe quer dnr. 

v 'ozi;;s-Oh ! Olt ~ 

O SR. JosÉ MAIUA No-Quem é \ ' . Ex . ~ 

,{) StL VINHAES -D3scle que V. Ex. se di· 
· rio·e a mim, dir-Ihe-bei qúe C·Jutriblli para 
m~lborar as institu ições , quando V. E x. es
tav.a commoclamente no seu est<H.lo. 

VozEs...,. Oh ! 0!1_ ! 

O SR. Josi;; MARIANO diz que o ·que quer 
ac2entuar. 'e que não está anarchisanclo a~ SGS

, sõe3 tlo Congre3so . lJofencle-se porq·ue o illus· 
tl'e represenLrnte cl§l s. Paulo atirou-lhe 
unm accusação injmt'.t. 

u O SR. PRESIDENT 2 - Na in1p::>:.;sibilidil.de de 
poderem càntinu 11' os·uosso3 tr .. tlulh )J, sus
panJo a ;;sssão n,te que o Co:ig-res3o collo1ue-se. 

· n ri, p.gsiçiio Lle po:.l:er c11mprir o seu clevel'. 
(Nume1·osos apoiados; muito bem . ) · 

Susp3m!e -se n, smão · as 3 horas e 30 m~
n utos. 

A's 3 horas e 55 minutos o Sr . prB3idente 
reabre a sessão . 

o SR. PRESIDENTE- o Con g·resso Oll viu o 
requerimento ·do Sr . . José .l\farianno. p1r;i, q L!G 

\ fosse transpol'tado ]JQfü o cot•po d:i. Consti
tu ição,µma disposição ele natureza trnnsitoria. 
Consul hdo o Congresso r esolveu por 87 votos 
conlra 83 não approvar esse rergierimento. 
o ·s r. J l!Eé Marian110 ::t llegando a peqnena 
clifl'erença n:i, voh çilo, pro e contra, pedia sob 
motivo ele que se podia ter claclo eng::ino na 

1 coiitagem, que se ve rificasse a vo tação. Op
puz-ine, por.iá lütver sido feita. esn vcr!fi 
·c·rÇão, uma, vez, pela. mesa, com t·x lo cuidado 

í O nol)rt r .,presen lante, porém insi;!iu em 
-"' qí.10. se f. zesse nova votBção. Deu-se na. cessão 
~ ele hoje um precedente igua.l, tendo eu con-
stíltaclo o Congresso sobt'e s i con wntia em 
unia _seguncht votação. 

Voli, pois, igualmon te consultar o C0n
gresso e elle rewl verá corno entender sobre 
o requerimento do Se. Jo3é Marianno: si con
sente em uma votaç.[o symbolicr. ou nominal. 

.0 Sá. JOSE' MARIANO (pela oi·clem) diz qGe, 
qnn.nclo pediu a seguncl::t votação não foi para 
_que se consultasse o Congresso e sim parn que 
o Sr. presidente dicirlisse per si. Uma vez 
que, o não füzitt e querin. a.ppelltu' p~r,i, o 
Congresso par,t collocal-o 1u contingcnci a, 

!!.- <.lo m~nifestnr-se a. respei to elo in~lLlente, pe
tli:i a · retl"rada de seu rcquerimen lo. 

o Sn. PRESIDENTE - Não podia por mim, 
como fiz em relaçlío ao incidente de igun,1 na
tureza deli bemr ; consultei o Congresso para 
que dicidisse elo moJo que julgasse conve
niente. 

A me~ma cous1 faço agon . 

O SR. PRESIDEN1'E diz qtte devia proceclcr--se 
á votação das emen•fas ao ar t. · 9"', mas qu6 
está dada a ho1',t. 

'. l . O SR. SERZEDELLO (pela orclem) r equer pro
rogução cl ~i sessão por . mai · nma hcr..i.. 

Consultado; o Congr0s=;o nlo ap;)l'OV,\ o r e:.. 
querimento . 

Ve."m iL mes1 as s3guintes 

Declaraç ões 

Declarr.mos que votamos. n, fa~•or dos adcli·· 
t ivos as~ignaclos pelos Srs . Artlrnr H:ios e 

íll Theoclureto Souto, que transferiam pam a 
União n, divicl:a elos Estados. 

Salla elas sessões, 3 de fove1:eiro de 1891, 
--Ruy füi:rbosa.-· Ar·tl!m· Rios.- Barão ele 
S. Marco5 . -S .. L. Medrado . --Prisco Paraiso. 
..-.Paula GuilmHães.-Murculino Moum. -Ba-., 

361. 

rlo dJ VilLi Viçosa.- Ignacio To3ta . - A. r 0 SR. AMARO CAVALCANTI-Não apoia~o. 
J\!ilto1i.-Filgueiras.- J. J. Seüira,. - AU- VARIOS SRS. REPRESE~TANTE3 - Ap01a
!{Ll•;to r!e F 1 •0ita ~ . - A. El1'eii io. - l!'elt:;bsllo Jo . 
Fce'!'e.-Ivo do Pr,irlo.- l{<YltL .T Lwir,r. - Sau- O SR. Assr::i BltAZIL- O re3ultado tla dis-
tos Pereim.-Ctbtodio tltJ Ybl lo. cns:;ão, como to las as cousa,3, nã.o de1re sei•. 

Daclaro que votei co11tl',t as em:m '.hS do3 . 
Srs. Meir::t d~ Vasconcellos, Espirita Sn.uto, 
/\.rthur Rios e Theo:.lureto Souto ao art . 5', 

· e 1que S'.l referem ao pagamento peln. União 
clª's dividas üos es tados ' 

Sala tl1s se3SÕ3S, 3 ele j an8il'o ele 1891.
Uclló.t Ro:lrigries . 

Requeiro que se consigne 1u acta a clecl:l
ração que faço, de que lh11Jtem, qua11.do o 
Sr. pr .,sidente explicn.và um acto . da, mesa, 
que motivava u1rnL redamaçiio, 115:0 pedi n, 
p:ilnvr.L co:no entendeu S . Ex .. e consta elo 
Jomal Official de hoje. 
S. R .-J. de Sel'pa. 

Dacla1'11Ú1os que votamo3 co11t1•a a emenda 
clo3 Srs. Ros::t e Sil va e Anoibn.l l!'alcão, por 
não consiLlera".' os banco3 de credito ren.l, como 
b rnco·; ele emissão, unico-; exceptuados pelo 
numero 6 cio art. 7°. - Serze:lello Corrêa.
J . .T. Seal.ll'a. 

Não foi Lln.do por mim o ap1rte que me é 
att1'ibuid.o no discurso cio Sr. l\farlinho 
Prado, publicado no Diario Official de 30 ele 
j aneiro. 

S::th chts sessõJs, 3 ele fevel'C'.1·0 de 189-1 . -
F . A. Rosa e SilVlt. 

Declaro qne mes mo pela c ircum~tanc!ti 
occasional de urro t ee divida alg1ima o estado · 

'elo Cear:í, que t en ho a hoora de represen
tai\ votei a favor da emenda. que consigoava 
iL Uu ião o pagamento cl::ts dividas ele todos os 
es tados e dei preferenc:in. n, do cidadão sena
dor Theülloreto Souto por ser a nn is ampla . 

Srtl=J cln.s scssões, --José Bevilacr1na. 

Decl<wo qu e, se estivesse presente iL sessfío 
de 30 ele j ·urniro, votaria, contra o encerra
mento da 2ª discussão cliL Consti tnição por ter 
sido combinado que ess1 cl.iscu3Sito seri,i larga , 
afim de que pocle3sem ser ouvidos os membros 
deste Congresso, que, como eu, fornm priva
llos de fa llar, em virtmle elos repetidos en
cerri1111ei1tos votados nn. l" cliscnss'io. · 

Saln. das ·Se3SÕ83 , 2- rerereíro ela 1891 .. -
Barão de Vi-llri, Viços'.\.; 

Votei pela smendn. substitutiva ao ar t. 5o 
::tssigu'.tcla pelo rept'esen tante Almino Affon30. 

s ,11a ch s sessões, 3 dti feverei t'O de 1801 . -
Amaro Cavalcanti . 

O Srt . PRF.SIDRNTE desi,; na ·pwa amanM a 
seguinte ordem elo clia : 

CoJ tinuação da, votnol o das emen fas offo. 
recitlas ao prnjecto de Constituição nn. se
gunda discnss5.o . 

Levanta-se a sessa'o i1s ,1 1/4 horas dn. tarde. 

DISCURSO PRONUNCI ADO N.1. SESSÃO Dg 
10 DI~ J ANElRO DE 1891 

O Sr . As"l!S B1·azil (Muita alten
çCío) - Sr. presidente, d-:mtro e fc\l'a deste 
Congresso tem se dito tanto mnl das dbcus· 
sõ )S que, tendo de vir pela segunda. vez iL 
tribuna, sinto-me obrigado a cJmec::tr Llescul
panrlo-nB de offen der · nm sentimento qu3 
parece t ito cltu•o e palpitautemente clemon
stra:lo por parte d3 m11itos collegas nossos. 

E n, minln pt>i11cip'.l l Jesculpa est:'t exacta
menlo na clivergencia, em que me acho reln.
tiv.1rnen te ao modo de pem n.r que parece 
gera l . 

Ainda tendo certeza elo il' de encontro ao 
pensamento da maioria, eu conti .rnaria, como 
continúo, a afüt'(TI<l l' q oe o paiz só pode tírar 
proveito ele nã.o se restringir à discussão 
(apoiarias), especialmente t ratando-se elo facto 
capi.tal qu~ aqui nos congrega-a Constituição 
politic'~ sob a influencia elo principio r epu

_blicano tr,iumphante . 

j ui gado pela,s apparencias. 
o SR. Ai\[ARO CAVALCANTI- E' o que se 

tem visto . 
o SR. ASSIS BRAZIL- Declarar iufecuoda a. 

tri buon.,declarar estedl a, cliscus;ão, somente 
porque os seus elfoi tos não s!io immetlia tos, e 
decidie muito superlfoial e le viauamente, e 
não enxel'gar senão o que está materialmen· 
•te debaixo clo3 olhos. ( r1poiaclos, miiito" bem.) 

Não 1111 naJa mais fertil em grandes resul
tados, não lrn, i :1stituição ele exito mais se
guro e beueôco do que a mais ampla e livre 
clbcu~.;ão. 

UM SR. REPRESENTAN·rE-Quai1do cle'lla ~e 
faz bom uso . 

O SR. Assrs BRAZIL- E n,té quando del!a, 
n5.o se faz bom mo; porque, se quem discute 
não advoga nma causa justa., n, clofeza que 
faz elo erro não consegue senão fazer resal· 
tara verdade . (Muito bem. ) 

Niio são immedia.tos, em regra, os e[eitos . 
da tribuna, n em se concebe que homens <lc 
bom senso facilmente troquem as idéas pe las 
quaes se decidiram em virtude ele estudo e me
ditação pelas primeiras que lhes olrereça a. 
palavra habil ou eloquente dos oradore·s . 
Mas, si taes idéas eram suscepti veis de coreec· 
ção, ou si eram falsas e a discussão as cotejou 
com as verdadeiras, o triumpho em favor ela 
verdade não se fará esperar muito. Qualqner 
de nós póde dar attestado disto . QLiautas 
vezes, ouvindo um orador que ataca unm con
vicçào nossa , emquanto nos parece que est:1, 
cada, vez se robustece mais, insensivelmente 
se opera em nosso espirita a tl'ansformaçi'ío·, 
que só algum. tempo depois vn,mos reconhecer : 
(Apoiados, nwito bem.) Como estão enganados 
aquelles que se su ppõom superiores ao accesso 
Lh loz·ica, aquelles ele quem, aqui mesmo, va
rias vezes tenho ouvido paln.vras como estas: 
«Faltem , cliscntam, tragam as razões que qni· 
zerem; tenho min lm opinião formada:;. nn.d rt 
me abalará,)) ! Ah! Senhol'es , errnr é elos 
homens, nms teinml' no erro, dizia o sabio, e 
Llos brutos. (Muito bein.) · 

Estou convencido ele que es ta é a verdn.de; 
porque, pois, não he rl e fall::tr, affrontando 
em\Jora a tyrmrnia ela ot5ioião, que, por set• 
exercida pelo maior num0ro, não deixa ele set;
urn n, t yran nilt ~ 

Venho dizer o que entendo, e estou conven· 
ciclo de que presto um serv iço publico; porque· 
si ::t minha opinião representn. n, verdade, 
aiucla que ella, s 3jn, rcpellida no momento. o::; 
mesmos que a r epeliam não poderão ev itar 
que ella lhes caia nas consciencias, como se
mente fücuncl:1 em terreno fertil. Alli ella lrn. 
de germinar, l'ompel' a c'.1-mada cltt inclifferen~ 
ça e, ao pl'incipio delgada. o fiexivel haste, 
expo3ta. :ios insultos elo tufão adverso, não 
tlemorara em ostent:i.r-se arvore gigante, 
debaixo ele cuja exhubern.ute e fronnosn. ra
nmgem vit'[o repousar os mesmos que outr'· 
orn ten tamm destruil-a. com o p3. (Muito bem; 
muito bem)! 

D·J que tractam os c1 pitul os que se discu
tem ? Trn.tHrn eh organi:0>1 ção dos estados · e 
dos mun icípios . S,r.i, e;;t;i., po1·ve11tlll'<l, mil.
teria cuja discussão se deva atropei lar? P:i
rec3-1ne qne é uma de t ilntn.s em que n, nação 
terh tudo a, 1 ucrn.l'; vendo expender-se a. opi
nião de cncln. um dos seus represen tante3. 
Darei a minha mui snmmariamente e sobre 
alguns elos poucos pontos em qne estou em 
clP.s·1ccordo c;o1n o pmj ecto offerecido pelo 
Governo Provisorio . 

Começarei por pedie que não julguem qne 
venho aq ui de feude t' tlJPses sem opportuni· 
dade no momento presente chL noss<t patda., 
sem applicabilidaLle ás cirr:umstaucias actuaes. 
Tontto notado, senhores, que os eecursos e 
hnbitos rio espirita conservador, quer dizer
do e;pirito ele resistencia, são os mesmos e 
iden ticos em todo3 os paizes, em torlas as ci
vilisações e em todas as fõrmas de governo. 
No imporia, quando eu era um apostolo a.m ... 
bL1lanle dl\ clemocmcia, qu~.ntas vezes, ao ter· 
minar as minhas arengas, em_que prégR,va f!.O 



povo os princ1p10s ela liberdade, vinham os 
proprios adversarios dizer-me entre abraços 
e fe licitações: «Dissestes bellas cousas, disses
tes mesmo a vel'clade; mas, infelizmento tmlo 
isso não é appiic:tvel , nio é oppol'tuuo» ! Era, 
o ultimo recurso, era, o unico supposto argu
mento CO(l1 que o espírito antigo resi;;thi á 
invasão do espil'ito novo, com que o·erro de
fendi<l.-Se da verdade. 

Quanta scmellunça encontro ainda, ás 
vezes, infelizmente, entre esJes conservadot'es 
passados e os que exi3tem. óu se estã'> for
mando no presente! . 

. E' ainda a llegando uma suppo:;ta inoppor
tunidade que se repellem algumas das g·ran
des theses essenciaes ao corpo da doutrina 
republicana e que foram sem pre sustentadas 
pela no3sa longa propaganda. Este espil'ito 
conservador ha, de existir sempre, e clii•ai 
mesmo que elle não desdoura os seus porta
t.aclores, si é bem en tentido e bem ei1caminh:.t
do. Eu mes·110 confesso ao Congresso que o 
possuo em atta dose. Sou uma 1mtnreza con
servadora. Tudo o que para mim é novo, 
twlo o que não estava em cer to arcabouço ele 
opiniões e princípios que eu ji1. sustenbva ele 
modo defiuit iv.o, tudo hto me füre, me offenr.le 
e mole;ta e despérta-nB o instiocto ela resis
tencia. Creio que 03 outros homens não.serão 
muito rli.fferen tes de mim neste p:trticul:n. 
O que t'l pr3ciso é que estejamos munidos eh 
suíliciente lJhilosophia, par.1 não regeifür sem 
exame o que instinctivamente repellimos; o 
é preciso é que tenhamos dentro de, nós uma 
forca que se eleve sobre o nosso pro,prio indi
viduo, e llle possa bradar: «Nunc:i. , vas com a 
idé:i. preconcebida de que só tu tens razão.)) 

Desgraçadamente, nem todos os homens de 
boa fé e de boa vontade estão prevenidos desse 
elemento ponderador, que os conduziria ao 
i:ixn.me e, por consegLlinte, à maior probabili
dade ele acertar. O que se vê, em regra, é 
cada um castellar- se n:1 opinião que adoptou 
e repellir como absurdo tudo o que com ella 
não ~e ajusta, ainda contrariando as mais 
lucid~s demonstrações. Dizem logo: «Bellas 
theorms, o hom clemons t1'<'\clas, mas füo ppor
t un as .)) 

Senhores, nesta q11estão de applicabilidade 
das th Jori;tS, nesta questão de opportunichde, 
não devia haver, e realmente nã'.) h:.i, esc·)las 
clift't.irantes. Na propria França, onde o gi
gante ela eloqurncia contemporane:.i, por 
tanto tempo e com tanto ardor rnchimou ex
clusivamente para o sen partido a idén. do 
opportuni>mo . omeguinclo levan tar ·. em 
torno ele si legiões porleros.1s, la mesmo o 
opportunismo, como bandeira par tiJnJ'ia, acha
se desprestigiado e clecahido, e não sómente 
por 1 he ter í'iiltado o esteio cio gr<mde t ribu
no, porque ja em viela de Gambetta elle de
clinava para o poente. E por que isto~ Por
que é um erro arvorar como pri vileg!o de al
guem, ou de um partido, o que e attributo 
ele todos os homens. 

O opportunismo se reduz a uma questão de 
bom senso. Todo homem sensato não trata ele 
applicar nenhum principio á realidade, sem 
ter primeiramente cotejado esse principio com 
essa realidade, e, si não os encontra perfeita
rnentú ajusta veis, não tenta a experiencia. 

Si alguem defencle uma idéa e a propõe, 
esta implicitamente entend ido que a julga 
opporturra; e combatei-a, dando como uni ~a 
razão a sua inopportunidacle é argumentar 
bana lmente , é cahir no vicio de logimt que º' 
mes tres chamam idem per idem, ~n s ten tnr ou 
negttr a the3e c1m a simples affirmação ou 
negação ela mesma these. 

A cleclarnç1io cathegorica ela opportunielacle, 
on i'.10pportnnich cle não eleve consistir assim 
em uma simples affirmacão, mas ser con
cluida da mais justa. ana\yse das cireumstan
cias, porque é realmente uma questão que, 
s3m exnggero, se póde dizer capital . Nada é 
viave! . si não é opportuno. A histori11 está 
s;nneada Lle grandes exemplos a este ·respei to. 
A verd11rle mais incontrastavel, deslinad<t a 
ser nm dia recebida como cl0gma ela ~ciench, 
nilo sera admittida cnmo tal, não dará os 
resultados sociaes qne delht deviam decorrer, 
si 'não encontra o meio prepa.ra.clo para, rece
]Jel-a .. 

· Sabeis quantos princi1?ios falsos a huimni
dade aclmittiu e sustentoll. a propo;;1to ele 
cousa3 quB s1Lo hoje ela maior notorieclad J, que 
esUio ao alcance de todos, na sciencia' de 
vu lgarisnçiio, conhecido3 e attestldas pillos 
profanos na scioncb, corno eu. DGs.;;es Cl'ros, 
alg llns já tinham sido auteriormente de
monstrados, enlreta.nto, o espírito ela epoclia 
continuava a sustenfal-os, porque naquelle 
particuiar a verdade não e1•a opportuna. ·Por 
muitos seculo3 se entendeu que a terra era 
chata e que es3e lencol azulado que sobre ella 
se arquei~. , rec 1 macio de di'amante3 , nã.o era 
m:tis elo que manto prnvicloncial suspenso pela 
mão do Eterno sobre ns nossas c.tbeoas, im
mens1 tenda pro tectorn, debaixo ela. qual a 
s1bedoria tio Creador abrigava a sua crea
tura . 

Os grandes pl'!ilosophos elo db, a111elles 
mesmos que diõpunhain ele um prestigio ele 
que nunca m::ti> foi cLido gosar a pensaüor 
algum, os que decidiam ela sorte tlos imperios, 
faziam clerr,111nr sangue nas batal!us, ou im
punham silencio ao3 poLlero3os ela te t' l'a nas 
suas contendas ; S.mto Agostinho e tot.la a 
pleiade brilhante de sua epocha clefo11Lliam 
essa opinão; e, entl'otanto, sen.hores, a idfa 
ela r Jclondeza cb t e1•r,, ji1 tinha si lo aven 
tada pelos pltilo.>o pl10s grngos e pelo grande 
P'J ini i . 

UM SR . REP3.E3ENrAN'TE.- Até queima-
vam a quem acreditava nis3o . · 

O SR . BADARó-Dizem isso o:; c.tlnnrniaclo -
res da igreja. . . 

O SR. Assrs BR.AzIL-0 nobre represent::intc 
ter,i, S9mpre · de n1im as maiores complacen
ch\s, até mesmo quando me chamar cüum
niador (n'so), mesmo porque assim mB iwesta 
um serviço, mostrando a fraqueza da sua dou
teina, que p:i.ra rebatei· opiniões, precisa des
tas sahidas inconvenieoies. (Ha wn aparte do 
S1'. Baclai·ú . ) Mas sempre direi ao nobre re
pl'as(mtante que, apezar de ser en po L1co assi 
cl no lei tor elo.> dou toras da. igreja e o primeii'o 
a reconhecer a minha incom peteofr1, posso 
affirrnar-lhe .que está nas olmts de S. Ago~
ti nho a justificação da referencia historica qne 
fiz . 

OSR . BADA.R.Ó- QJanclo en disse - cal nm
niaclor da igreja - não me r ef•Jri a V. Ex-1, 
nem a questão da pmiç11o ela ·terra, mas fi im 
i queiwa ele intlividuos que pregavam dou
trina opposta . 

O SR . Assis BRAzrr,-Então fui eu que ouvi 
mal, queil'a clernnlpar .. hrn. 

M;1s bem, senlnres, a opiniã'.l que e1·a 11(1.
quelle tempo repeltiua, apesw de ser desde 
mnito sustentada, é hoje universal men te n,c
ceifa, sem que, por isso seja hoje mais ve.rda
cleim elo que era hontem, mas sómente porque 
ho.i " ella. está perfeitamente ele accoruo com 
a situnçã,o iutellectual, ella, emfim, tornou·se 
opportuna. E o mais curioso é que foz seus 
instrumentos aos representantes elos mesmos 
que a impugnavam, a esses frades solitarios, 
encerrados entre as paredes tristes elo claus
tro, recollüclos iiara estudar os meios ele 
sustentar os erros antigos, que, entretanto, 
eram vencidos pelas leis do pensamento, pela 
força cb discussão (que a leitura e a rnecl ita
çao não são outra cousa) e vinlrn.m, sem o 
esperar, dar razão aos primeiros martyres da 
sciencia e ela liberdade, aos primeil'os que n·<s 
trevas do obscurantiS'llO rasgaram O clarão 
da verdade. (Muito bem.) 

A opportunidade elas cousas é, pois, muito 
importante, senhores; porem, ella se reduz a 
uma queslfio de bom sens0, a.pan!l.gio de todos 
os partidos e do todos os homens, e não pri
vile.~· i o ele um iuclividuo onde um:i seita .. 

Discutindo e propondo princípios, desta tri
buna, não é necessario afflrnmr que -os reputo 
opportunos, completamente applica veis ás 
actuaes condições cio paiz, nem üelmitto que 
elles S9jam impugnados sômen te com a affir
mação pura e simples ele que não são oppor
tunos. 

E-;ta obs9rvnção e todas as que tenho foit0 
não sã · sgm 111oti vo; eu e meus collegas e com
panheiros de bancada temos aqui discutido e 
proposto a applicação ele princi1)io3 ela nossa 
band~il'a µolitica, e não queremos vel.-os re
j eitados com a sinipl e3 e commocla observaçi'í:o 
de qne nITo são opportunos . 

Nadn, encaminha melhor urna discussão do 
que ass3nl<1r clara e perfeitamente o seu 
po~ito tle p.1rticla. Qual é o ponto de p::ir ti da 
da nossa cllscussão 'I Para mim n1Lo pocll:l sei· 
outro que nã.o este : Nós vie1nos aqui par.1 
co ncretisar, p~Ha corporificar, para realisa.r o 
systema republicano federo ti vo. 

Não lrn neg1tr es:ia base evidente, sobce a 
qual se eleve evigir a nossQ, bbra, cl tt qual 
elevem par til' todas as nossas i!laçõ ~s, na qual 
se elevem vil' liquidar todas as co ntroversias -
qne se .suscitarem no seio deste Congres30 . 
(tlpoia'1os .) 

J\ ccresce que é i3to uma que3tão cleciclid,, .: 
o Con"'resso j:i deliberou por ununimid·.tcle dos 
votos ~l os seus membros que - o Braz il serli 
wna Repiiblica Federatica.. Assim é que o 
voto solemne elos de!eg-ados chi soberania na
cional veiu solwepor-~e , aju~tar-se pet·feita
mente á aspil'<1çi1o domin ::i.n te cio povo, e, 
pJis, não pócle haver du::ts opiniõJ3 s0bre o 
caso: vamos fazer a Republica Federcit iv,i . 

Ag·ora, si assentarmo3 perfeitamenti:l a 
icléa que temos elo systenu republicano fo- 1 

· 
dera li vo, teremos erigi Elo nm criterio que 
simp lificarh e facilitará o julgamento .ele todas 
as duvidas e questões que poss:un apparecer . 

Nada terei nece3sidade· ele dizer sobre o 
principio republicano, qu_e vejo aqui ac)ceito 
e respeitado por to:Jos . Outro tanto não me 
parece acontecer .com o principio federativo t 
que é, entretanto, no momento , o mais inte
ress::i.nte, p0rquo· ela icléa q·Je_fizerm os ·delle 
depende a grande perfeiçã.o ela nos>a obra. 

Senhoros;clescle que mo occupo destes assum
ptos, simples propagandista popular, escre- f 
vendo ou fü ll 1ntlo, a té agora, cliamado a se r 
infima molecul<t elo organis:no . nacional, 
tenho sempre feito p::i.rtir todas as minhas 
opiuiões e deliberações da idem que man tenho 
rela ti 1•amen te a natureza· ela federação. 

Para mim a idéa da federaÇão nasce da Se
guinte verchde-na socieclacle humana; desde 
o Si:!Ll mais simples represontante,-o inr.li
vicluo - ha uma vida iml i ·v.'du.al e uma vida de 
rclaçao . · 

Ninguem pó.le cle3conhecer que h::t , si assim -J 
me posso exprimir, clons c:1mpos dentro dos ~, 
qnaes gyea a nos3a actividade: o primeiro é o 
cln,quelles actos r1ue não interessam senão 
a pes3oa el e quem os pmtica- é o m1mpo ela 
vicl::i. individual, o segundo ó aquelle em que 
so passam os actos que affectam o nosso se
mell~ante , sing~lar ou _collectivo- é o camp.) 
da v1d:tdo ro lüçao . 

Com muita razão teem estabel.;cido os . . 
mestres elo systema federat ivo que no pri- 1

' 
meiro claquelles campos eleve domin·ar plena 
liberdade ou soberanh e que no segllndo ess 
iiber.iaele ou soberania eleve ser limitada na ~ 
raz1Locl irecta ele quanto atrecta o interesse de 
outrem . 

Effoctivnm.entc, senhores, ninguem me 
pôde cletermrnar o modo por que hei ele ves
tir-me, a mod.:t que hei ele usar, a cor da 
roupa, a fórma elo chapéo, etc. São factos 
que se r l:lferem exclusivamente ao meu in
diviqno . Nessa situnção sou tão livre,· inde
pendento, soberano, como uma nação orgnni
s1da . Será tão attentatorio immiscuir-se
qualquer autoridrtele na minha inclependencia, 
assim caracter isada, como uma nação invadir ..J 

o ter ri to rio ela outra. 
o SR. . ESPIRITO SANTO-Mas ex ige-se que 

ande vestido, e não à primit iva, como os sel .,,,J, 
vagens. (Riso.) . J;o. • 

o SR. ÍIS3IS BH.AZIL-0 a parte cio nobre " 
representante me auxilia, no sen tido ele es
cbrec0r a questão . Tudo no mundo é rela- · 
ti~o, .e. está implicitamenté a.dmitticlo qu'l os· 
prmc1p1os qLie e8tou est::i.helecenclo n'ão esca.- lil; 
pam a essa relat1v1dacle. Si está admittido 
pela civilisação ela sociedade ele que faço 
parte que é um escanclalo, que a choca, que a. 
molesta, que a pel'turba, o facto de api;esen
tar-nrn nú (riso), praticando-o vou ferir a 
liberdade do m.en semelhante; cleixara, pois 
de ~9r um act9 eh viela inc!.i ~idual parn se; 
ela vida ele ralaçao e estar SllJelto ao m0smo 
criterio a. que estes obedecem. ' 

für SR. REPRESENTA.N1'E-Respo1icle11 ca~ 
thegoricament e. · · 



o SR. ASSI'l BRAZIL-Vamos do indi vidno 
á fümilia, que é o primeiro .organismo so::i:l. l. 
Toclos conh3cemos o an.tigo adagfo-Dentro 
de .sw;. C'lsa carl-1 wn e rei. P8b rni:Jh ~t parte 
é·só ornle admitto rais, e reservo-me sempre 
o direito de ser dentro d" minln o.mais ab
soluto Llos Ner'os. (Riso.) A .fo.mllia, como o 
inrli vi rl,10, chve ser sobrmrnarnente livre n'.l 
cirJulo que lh::i é traçado. 

Como chef'e da minha familiei, e naqnillo 
que só com elln: entendot', posso fazer o que 
quizer, não só no que se refarir ás pe3SOl.Vi, 
co:n.o ás cousas, dar aos filhos a eJuc.açiio da 
minha prererenci.i, ou ordenar os moveis 
como me pare:'.er; mas, si eu tiver ao meu 
la.do um visinho que seja ao mesmo tempo 
mr)eiro de uma pared3 ele minha cas::i,, uão 

- poJerei deitar abaixo essa 1nrçda sem en·trar 
em accordo com o seu co-propri3tario. 

O que ac1bo de figurar com o individuo e 
coin a fa11ilia dá-se igualmente co:n todos os 
gt'itpo3 lrnm~rnos, co:n o município, com o 
es t .\do ou p1•ovin ::ia e com a União. que todos 
t3)ll1 SLW. Ot'igem no individuo o não clifl'erem 

· delle .Çinãó na quantidnde e na maior comple
xidade rios seus p!rnnorneno.3 prnprios; m:1s 
na qualidade dcv,1m ser so111elhautes;· assim 
como a somtna. é da n:ltureza das parcellas. 

rodos ol!e3 rlevem formar um systerna. p ·ir
. feito, co-existi ndo pelas suas affioidacles na
turaes, mas gyranclo sem se to:::arern e sem 
s~ otrenderem, como circnlos coucentricos. E' 
por- i3so, é por ser a organisação mais de ac
cordo co:n a naturez~, C[Ll3 o sy3te:nl. fede 
rati "ºencaminha-se pnra ser o system'1 uni 
yc ;·s1 l-não são sonhadores e phantasistas que 
o .rliz<m, é a observ.nçl'io dns leis cl;1 natureza, 
qtw poclem see viol::das, nrns nifo abolidas. 

Tratn.ndq cln, organisJçl'io dos es tados e dos 
mu nici pios, debJixo do ponto de vist t f,;tlo
rati vo, o meio seguro de acertar é cornbinw 
iodas as disposiçõJs d11 lei qne se pro.i ec ta 
chm o criterio que alü deixo estabelecillo ; 
ttido o que enconti·armos com o cJracter de 
phenomeno eh vi<l'l. propria ele cado u;n dos 
agrupamentos men'.H'e.3, estado e rnnnicipio 
deve ser deixado á. sobera,i:iia respectiva d :\~ 
qu ç,lle' a que pertenc3r; tn,lo o q·ie imprll'tar 
ur:". pheoo ·ncno cl.t viela de rehição deve ser 
re~'ei'varlo á Uniiío, ou ao e3t\clo, conforme se 
trat:i.r dos .est[l;fos ou dos munieipios. . 

Per:inte a commifJJilo elos vinte e um foi 
.ilpl'esoJtntht pelo r0presentante d!l. 1Ja11c<1rla 
rio-g1•.1ndense urna emenrla snppressiva cfo 
to1hs as dispo3içõ3S do proj ?cto de comli 
tui.ção relativas aos p1•ec2itos riue devem 
gua.rdar os estados nas suns respetivas Co11sti
tuiçõe>, snb>titniodo-se tod:c a longa especi11.
lisação elo projecto por est<1s uri ica;; p~l>1vras : · 
« Os estados organis·1r-se-hfi.o li vremente, sem 
offourlcr os preceito3 da Constituição Fedem.!.» 
I ~to é mais simples e claro e guwda melhor 
a inclole fecl8ra tiva. 

A cnmmissão dos 21 que, j n3tiç1 é diz :~ ]-o, 
procerlêu, em fügr,1, com a maior sabedoria, 
acceitou esta emenda. · 

Entend0 qus o Congr:sso não a eleve l'C
jeitar. 
· Vbtar contn ella seria preforfr a confusão 

á clareza. e artiscar-S3 a inconsciente ou in
voluntarian1ente crear embaraços á perfeita 
installação elo principio federativo. 

Outro nssumpto intere3sante e sobre o qual 
foram otrerecid;1.s emendas ·em grande :pro
fusl'io é o·cl ·s. ter ras pu\J' icas. 

As terras publicas e;tii.o nos esbvlos, a. el!es 
interessam mais ele perto, mas podem tambem 
atrect :ir necessidades da vida ele relaç io. 

Não ha duvida que a União p6'le precisar 
deli as para serviços fe teraes, como sejam a.s 
obras de cefer,a elo territorio, nAg"OCÍO que Íl1-

. t13r:~ssa a i1ação inteira. Com mui la delicatlaza 
se de»e proceder· nft discrirnin8ção das duas 
competencias, es t i belecendo onde c3ssa a do3 
e3tados e onde conwç1 a do po·ier t'ecler,ll . 
(O;Das varias emendas que se ap1•e3en taram 
nenhuma me p ·rece bem precisa, mas vo
tarei por q1rnlípier que dispon h1i q11 :i as ter
rns public1s pertenceeií.o ao3 estado3 on:le es-. 
tilrerem situa.das, podendo a. União utilisa.r 
apenas as inrlispensaveis pam os serv iços de 
caracter feeleral;mus entendo que na segunda 
di;;cus3ão dsv2mos precisar - melhor os ter-

mos, no sentido de limitar o arbi.trio do poder 
central da decl.ar.tção tlas terras qne 1113 fo
rem ne~essari !S , 

Quanto a muitos serviços cio Ministerio d<t 
Agl'icultur,t que até ago1\1 correm por cont:1 
cio centro, é illllnbit1wd que devem passar 
aos .eshdos, a q nem tambem elevem passcU' 
.os m JiO.l in::lisp8nsr.wei::; para accurlir a ta•1s 
serv-iços. Tenr.lo os -mei·.is elles farão tudo 
melho.r, pot•qu3 ves·11 as necessirlaclcs mais de 
p3rto e teea1 mlLi'.l immedtttlo intere3se do ·quG 
o ce1it t'O. Ao3 que co11Lest 1sse:n a c tpacid rele 
elos poderes lo2aes p::i.ra a plcrna aclministn
ção dos sens inte1·e~s~s eu responcle1·ia com o 
conhecido·dito popular- <que nnis sabe o toh 
no seu elo q11e o avisado no alheio)). 

Não tenl1amos medo da liberdade, como 
tit1ha a monarchia. 

Elia só poderá dar bons fmctos, e~o povo só 
nã.o te'11 c_ipacibde para viver em liberclacle 
qua.nclo nnnc::i. viveu nella. 

Não p1clemrs tornai-o cli~no da liherclai.le, 
sinão dando-lhe institui ções livres; Não pócle 
ser i•ealmente gmncle a aptidão cio povo lmt
zileiro p .Lrü exercer um governo livre, . pelo 
simpll"s, mas p.1 lero30 motivo cle ter vivdo 
até hoje na ccn tr.1 lisação economica e no 
sophisma politico. 

E' uma ver.Jacle scientifica qüe toda funcçãn 
tende a crear o seu orgão, corno que o orgão 
que não se exercitei atrophia-se. 

O mais habil de nós na arte de fülfar, se 
houvesse sido cht infancia. á velhice encerrado 
enl um calabouço, sem communicação com 03 
seus :;emelhaute.>, estaria inhabil para. p~o
n uncwr uma u:1ica p::i.lavra, nem se serviria 
d,1, lingua. senilo par,, o.:; mais rudimentaes 
effoitos physiolog-icos. A experiencia mostra 
que e;;ta o'.i>ervação é exactam1mte ::i,pplica
vel aos factos sacia es . 

Mas. Sr. presidente, para se alterarem as 
in:; ti_tuiçõ33, dernl vendo aos poderes locaes 03 
serv1ço3 que a el les pàrteucem, é necessario 
dar-lhes co'ljunctamrnte os meios ele occor
rer ao CiBteio rle taes serviços . 

Yollirnns assim a. t•)([O mo·1ienlo á tão 
à_':'baliüa questão da S}pa,r,1ção, eh discrimina" 
Ç<\.O das renda>. Não é ele nrnis fa llar aind,1 
urna vez nella. 

E'.' .a. questfo mais inte1·ess·1ute d<l.S riue teem 
softriclo controversia. entre nós e não é aimht 
n~n::i, qu11stiío venc!da, p:iis que sobre. el ht 
arncl9' nos pronuncrnremos em segunda dis
cuss 10. 

_Porq.ue rnotiv~, senhores, vamos romper o 
pr10~1pw f;derattvo, für,ultando ao poder cen
tral rnt3rv1r como p.'? rturb i.clor no circul0 elos 
iuteresses locaes, lucbrnlo cumulativamente 
coli:i os estados municipaes, estanc;tncJo, por 
me10 do barbaro fisco tão nosso conhecido, as 
fontes eh no3sa i·iqueztt, qus sã.o as inJustrias 
nascentes? Sigam0> a verdade, com a fran 
qtnw que requer a augfüta missão qtrn desem
p:mhtt'.nos; a verdade é C!'le o governo gastou 
ele mais, 11repa.rou um 01·çamento que só pode 
ser equilibrado, invadioclo-se as fontes ela 
rec3ita que, pelo principio fécle!'ativo, elevem 
ser priv.1tivas dos g-ovornos IM tes. 

E' só esse o motivo ele ve1·mos lanç1r-se
-arle:i.ntc rlo carro triumphal da fotleração ess1 
unic.1 pedrn. qLrn o f,1rá deter-se bruscamente 
n11 vertiginosa carreira em que· se approxima, 

Não confunclarnos, senhores, um orçamento 
com uma constitnição. Temos -deante ele uó3 
um oryamento exce 1icional, nns · 0111 parte 
elle se justifica, porriue o momento é tambem 
excepcional, e pr'in r.ip l!m fl nte não esqueçamos 
que o orçamento e tr,ü1sit0rio e a constitui
ção é perpetua. (Apoiados.) 

E se temos po1· força ele esc:ilh 'lr (o que não 
me parece) entre um orç::uncnto clesiquilihra
clo e uma constitniçfo torL1, que seja torto o 
orçamento, qne é urn a lei pwa um anno· e 
que saia direita a co::ist \tuiçiío que tem 'ele 
regular a vicltt eh RepubliclL. 

O orçame:.Jto lu ele fC'rços 'mente equilibr;ie
se, porque os recursos cio pair, são · exhuhe
rantes e porque o gornrno lm ele afiinl en
carreit\H-se p3lo bom caminho. As dilficuli.la
cles que elle encontrar serão meomo um in
centivo p1ra p1·ocut•ar a senda das economias 
e da maior severidade na administração. 
·(Apoiados.) 
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Senhores, si nós fizermos uma C:mslit.uiçfio 
que permitta ao poder cen tral intet'vir nos 
domilliOJ do3 poderes locae,.s, estabe lecendo ao 
lado d,, coLtectorhi do e3taclo ou do município 
a collectoria d•t União, f'arej 1.nclo com este 
in;tincto parli r:ulnr do tisco onde l'ebenb um~t 
fonte de riquez;1, pam ma tal-a com o imposto, 
-o povo não acre lit11r:1 ve1· 1rn noss L obra. 
sinão o prolongtrniento do regimen Lldestaclo 
do impei'io ce11tralis.1dol'. ( 1poictdos .) 

Si vlLmo3 füzel' isso com a i;1t mção de pt'O
pol'cionar riqueza á União, e:1grnn: 110-nos re·· 
dondamente, porque, perturbando a vida in
cli vidunl das !OC[l, lida.des, matamos o propl'io 
g·errnen da riqueza. Rico não é o governo que 
accumula milhões nns cJ.ixas tio Thesout'o ; é 
rico o estado que tem recheiado a. bo lsa tlo 
pa.rtlcular, fonte pereone donde co "rem toclo3 
os recur30S publicos e o3 verdadeiros in ~eu
tivos elo progresso. (A.poiailus ; muito bem!) 

O Congresso t em-se mJ3trnclo imlepGn1"ente 
e possuído e.l i!. voob(!e ele acel'tar. Mesmo el'
rando, faço -lho a jnsliÇ<l. ele c1·e1· que · tem 
procedido com a me lhor elas iutençõ3s. N1'i.o é 
vergonhoso VJlt 1r atmz, qua.n·. lo reconhece
mos o nosso erro, e especi1dmente quando 
e>se e1·ro atrecta o bem publico. l~s pero qne 
o Congres:;o hn. de emen•lar,clepois Lia s·'guncb, 
cliscussã.o, o unico erro grnve, qn 1 def.,rm:c a 
bell<t obra que es tarn1s preparnnclo. Elle sü 
terá a ganhar no conceito publico com eS3() 
acto ele verdt1.deir,t elevaçiío. ( Paii ;a.) 

Sr. préside n te, comecei proclamando e clc
ft! ndendo l\S vantagens ela. discuss1lo. 

Não quero que pot' isso me confund[l.m com 
os arnig·os do parL!mentari srno. 

Governo p::i,rlamentar e goYerno lle dis
cussão não é a mesma conm. 
· Todo governo livre permitte e provoca a 

mais completa discnss:i'.J. Governo parla
mentar é especia lm ·nte aquelle em que o 
po ler se suppõe uma commissão elo parll.1.
mento. 

Este vic'o di togar a muitos outros, entre 
os qu 1es o de desviarem se ns cliscus:<ões dos 
assumptos da cornpetencia do parlam 'nto 
p,1ra ma.teri as alheias ao interesse nacional. 

Nós a.qn i, ai ~m de nã11 sermos parhmon
tares, estnmo3 ainda por outr<t con'sicler;1ção 
ma.is obr·igados a 1103 re.;; tringirmos n bsolu
tamonte á discussão cio nosso assumpto -
rnrnos um Congresso constituinte, e nü.o de
vemos tratar senão de fazer a constituição ela 
republica. 

Mas, Sr. presidente, como o abysmo traz o 
abysmo, uma paliLVra chama outra pn la. vra., 
um facto provoc:l. outro faclo, venho eu 
lambem violar conscientementt3 o preceito 
qu~ reconheço e qne acn.ho de justificar. 

You lambem desperdiçar uns cinco minutos 
do nosso precio.;o tempo, tratando questões 
alheias ás qne explicam a. noss:t presença 
neste re~into. 

Peço perilão ao Cong1·esso ele uma cu! p11 
P' la qu[Ü sou ú primeiro '' reconhecc1•. qns 
mereço t0dns as censuras e que só póde se1• 
atenuad 1., si o Congresso pensw, corno e11; 
qne sou impellido por um dever ele consciencia 
e ele honra e que não fni o provo ~aclo1· ele t ií.o 
clesagra:l.:wel o::cunenci11. 

E>sB foi o meu clistincto patricio . qüe vei0 
11011tem a esta tribuna. discutir um11 questáo 
irritante occorrid·i no seio tlo pn•tiJo repu-
blicano rio-1<randense. -

Tratit-se ele nma. questão rlome3tica, rp1 e 
tbvia ser resolvi.la e liquirlach no partiJo a 
·que pertencemos, e nã.o p3r ,mte o Congl'esso, 
que eleve sel' a.Jh~io a. taes a.Esu mptos. 

E', pqis, só obl'ig.1.do pelo dever ele acudi e iL 
provo3ação que nos foi feita que venho em 
nnme elos meu; companheiros ele ·b::i.nc1cb,, 
entre 03 qu11es occupo o ultimo togar ... 

UM Sti . RGPR8SENTANT8 - Os ultirnos 
ser.lo os primeiros. 

O ·sa. Assis BRAZIL - •.. v0ncen rlo uma 
grn.nde re1;ugnauci '• ao encontro elo illustre 
reprrsentante a qu~m allu,li. 

Sr . presi1 lente, d uns j ns ti ficaçõ33 foz hon • 
tem o nohre represeLJtante, a cio seu gCJYer!lO 
corno antigo membro do Governo Pcovisorio, 
e a lht rli vergencia em que se collocou com a 
quasi totalicl:1.cle da representação rio-gr"w
cleuse, e conclnio lançando-nos o repto do 
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provoc.ar-mos do eleitorado a senteáça conile
mnatorh cio seu oµ do nos3o pt'Oce limento. 

Nã.J li :1 J1;t o nobt'e repré5en t•.10 te, _a <J.Uem 
sempre d.istinglli com a 11iuiol' a.mis·1de, _ pol' 
q·1 e a mel'ecia, nece3sidade de ju ;iific,tr-se _elo 
que fez c5mo eepr-es ·~ ntante rm;so i1o Governo 
l'riivisorio; ni13 j•\ llle luv iamos feito iDteira 
ju.> ti ç1 , com aquella lealeladc r1ne tão bem 
cót'<LClerisa a noss1 tePra, c tn.nto estavamo3 
co:n o no/Jre rcpresentinte no nn.\oe accorelo 
flllO le vámos O Se l! llOille as Ut'nas entre OS 
110,;so:> como leg itimo candichto do par-
1.ido . 
.. Procude0tlo em seguida à ex plicação tla sua 
0i3ii•Jenci,1., o nobre representante, respon
dendo. ús noss.ts con te~tações em a partes, nos 
provocou a Jcrnernos a qL1estão aos elei tores . -

1\cceitámos promrta.meote o sem repto, e 
118111 Cfa preciso f;\ze l•O ex:preSS:111letJ te ,qtJn ndo 
a noss 1 hunra e é:lign itlade uão nos apontavam 
outro cum inlio, qu~tndo esta.vamos como es 
t ;moa, S'.lguros do triumpho que nos vinha 
propot'cio,:rnr .esJe alvitre lembrado por S. Ex. 

Rcctillco, J))i s, so lemnem:)l]te, tomando o 
Congl'esso pot' testemunlm, o que l10ntem 
disse ·: a. clepataçi1o rio-geancle nse ucceita. o 
convite do Sr. De me trio Ribcit'O p:i.ra peéli l'-sc 
ao elcitol'ado o vel'idictum riue ponht ~ .ermo 
á qn0;tào que nos divide. (M uito bem!) 

Só me r\'St<\ dizer duas p:ll:Lvras, no seu lido 
dt;l estabelecer com precUi.o e c\.lres:i. 03 
tormos em q 110 deve ass3 n la1' o nosso con
trn.ckJ. 

Disse o nobl'e roprc3en tante CJllil 1üo lhe 
lli Ol'ccia ('é o actna l rngulamanto eleitor<il, 
rJUH ab1\; m:i.rgem á fr .tmle. 

Gn 'Ili~ coute .te i em :Lpar tc.:; que acceita
-vamo5 o repto clentt'o ou fo ra rio regnhmento, 
( .4poiaclos, d a l>a ncadt:t ri.o-grrinden3e .) 

Q1anrlo o nobre r0pre3ent:tnte quizer negar 
uta a lealcl:J.de c::im ql1e semprn pl'ocedemos, 
obseHando todas ns nol'rna ::; do direito o 
todos os respeitos h li b:mlarle, qnanrlo o nobra 
eepresentan te fot' até ao pensa.men to inj u;to 
de que somos cip::tzes do fraudai' n eleiçã'.l 
r1ue vni ter loQ'al' lmwemente, ainda assim 
mio ·poder:\ fng ir :i.s conseqaencias do repto 
qu e nos at irou, em vista ·da razão que p%so 
i dar o que encontra ao m0smo t9rnpo uma 
s:iJ1itla para as clnv ii.las ele S. Ex. e o unico 
in8iO ele clecidiemos com a mnis po3itivrt ex
aclirlão a noss(l. cootroversia . 

O nobre repeesentan te nl"Lo pócle üesconhe
r.er a ::rntoridacle dos cle itot'eS qne o manda
J'am aqu.i , como nos nn nd:wam tambem a 
nós . Si cleoco nhece a autoridade desses elei
tores, nega t1mbem a SLrn propria leg-iLi mi
clacle de represen tfln te, porque Yei u aqni com 
os votos delles. Ora, es3eS eleitores são pes
soas cuj l illentiJaile se pólle reconh"cer pelo 
modo mais sim ples, facil e ex1tcto: ell cs 
d.eixaram os seus nomes nos livros do pro
cesso eleitoral. Por outro la.rio, é uma i'.léa. 
essencLil á, natureza do manclD.to que só pó le 
rctiml-o quem o conferi u. Em rel(!.çã.o a. nós 
n ao nobt'e rep;e3e'Jtn.nle, ú evi•lente, pois, 
que sô nos podem c::ts rn' o:: porleres es>es 
oleitores a quJm me referi, que fo1'am tn m
lrnn 03 que nol-01 confer il'am. Si, pois, a 
maio1·i :t cl r's;;es eleito res declarar em do
curneu to authentico qnc nos retira .om'lmla to, 
cu e 03 me~fs companheiros ni.ío veremo3 
si1ião um cetmi nho-o ela porta ela rua. ; es ta
mos certos rle rine, si provar11103 o contrario , 
o brio e di g-niclarle rio nobl'e repcesent<Lnte 
não lhe incli carifo taml)e m outro vereda. 
(Apoiar.los .) 

Vamos ter brevemente uma eleiç'lo 110 Rio 
Gritncle elo Sul ; pol' essit occãs ião, retJninrlo
se de novo o eleitora.rio nns varias ! oc~t liclncles. 
sera facil fir,a.rmos sabendo quem ilentre nós 
n[o pocle1'á volfar aqu i. (il1uii o bem. AIJoiaclos 
ela banccu.la rio-.r;rancleme .) 

UM SR. REPRRSENTANTm-Quem perde com 
is·so 8 o pair,, que ílca privado cb collabot'ação 
de cidadãos cap:i.z9s. 

o Sg , Assrs BRAzrr, - Não lrn homen3 nece3-
sario~, nem a p 1 t r ia, pó le percl ~r quamlo .ª 
clil)'nirlarle 6 o move! ele qualquer proceclr
m ~n to do cidarhio. 

Não entl':trei pGPanle o CoogPeS>'.l na 
explanação d'ls causas dapef)uena .~ i ss.idencia 
rio-g1\1nclonse. Tr11 ta-se, como J[I cl1sfSe, de 

_-

urna questfí:o domestica., que n~o dmre vir, 
que nunca deveri a. ter.vindo ao r_Jongresso, ê· 
quB só o ptr ticlo J.eve Jnlg;1_r .. 

No Rio Uran.Je do Sul, .sr no.; t11mos, como 
p:irtluo politico, ttlgnnu lorç 1, 1 :ilendo po:1co 
in<li.virlnaltrnrnte ClHla nm de rni ; (iiao apoia
dos)· si conseguimos, moços 01.J.-1 ·111'0S e _ des
protbgiclos, aiirot• tar o co losso cl tt triiJL1na 
br«zileira, gan han clo S3mprc Lerreno, ao 
passo que elle o perdia - não f.,i s0m duvida 
pot' brilhantes dotes, de qne ~1trnc:.t nos pt'J
oec~qnmo3, mas p3la correcç10, p1la .severa 
üiscip!in:.t intelligente , p3b snlJedorra que 
presitli u á org"m;sação tio p~r liLlo rapublicano 
1· io-n· r.rndens9, que com org-11l110 se confess:t 
disci'pulo elo p:trtido republic .1110 p:1ul1st:1, em 
cuj.1 terra se esclarecel1 e ful'mon o nosso 
espirita, a cujo exemplo as noss'.\3 ide is c1·e3-
cer<1.m e se organisaea,m. (ap ;ia.lo', m u ito 
bem.) Nós tüli te11103 sempre deante elos 
olhos e.;te principio pl'ati co: « C<tlLI J\lpa
blim no é clnfe ele si mesmo e ultimo sold.ido 
do S3Ll pa1'tido . » Nã.o t emos cll •fe3, nã.o 
t0mos mandõ3s, não temos o3 cap i tle3 a que 
hontem r1llucliu o nob1·0 rapre>en truite. (ilfoi to 
b m, muito bem!) _ . 

Lembro-me ele qne nnn vez me disse o 
Sr.Silveira Martins quq u part ido r3pu!0 l ica.no, 
assim organisctclo era um rnonstl'o. Parti clo 
sem chefe é um corpJ se :n c _tb~ç 1, dis ,>e- ne o 
illu3tre trilm 110 . Eu lhe co:1te3tci 111e a diO'ci
renç:1 entre o meu e o seu p1rtHo e1•a qne no 
meu a c1beça estava no proprio corpo, ao 
p1s;o gne no SBL\ r.lla. cst<wa sep,u' ,da,_ et'.t 
um oegão inüepenrlenle, qua nfto obedecia ás 
leis orgn.nic:lS elo corpo que dirigia, e que 
essa er"1 tL verda.deira monstnrnsicl 1de . 

o que se p1ssa agom é qualque1' cousa que 
muito ele perto interessa e affect;1 o.:;s:i org<t · 
nis:wão do p:irfalo repnbli'. an o rio_~granrlens::i 
ele que acabo de trntar. -

Por nos;;a honm e pelo inlel'esse ilo p:utido 
e:na que;;tilo de1·e , ser .. liq~1id:H1It peh meio 
f;,iéil , Claro e deílnitiYo qne acabo de propor. 
Nem 6 ·nece3S'.U'io que o no'.we rcp1'e ~ m tan te, 
qne me ouve em si lenci'J. lliga que accoif.;1 og 
termos qtie proponho, par,1 qno nó:; desde já 
nos ju!g·ue11103 obrigaelo3. 

Quer S. Ex. acceite , quer não , não volt:t
remos aqui, s\ a maioria cios eleitore; íjUC 
votaram no dia 15 ele setembro, exrrcs;a
mente nos retirar o mancl:i to, e, si nós ,])!'O 
varmos .que es31 nnioria procede asoim cm 
rela ç1Lo ao nob1'e r eprescnt ,n le, não t0mos a 
pretenção tle no:; suppormos mais tligoos e 
bri0sos elo queS. Ex. p1m entendermo> que 
proceclerit diversamente . (A.1Jatles .) 

Incontestwelmente no Iüo Grande a maio
ria elo eleitorado pertence ao p~i' liclo repu
blicmo, o a nossa ele'.çii.o é rli SS ) a . proni: 
mais eloquente . 

o SR . ANTÃO DE FARTA- EsLá e;1g;1natlo. 
Os elei tores são 80.000 e triol.a n tnntõ' mil 
que votar,im não são maiorin . 

o SR . ) .. SSTS BRAZIL-'}S eloi lore3 n[o siio 
80 .0'.lO ; mtt3 niio 

1

per0f\.mo1 o 1'<1ciocinio ; lá 
hei ele chegM. 
_ E, sabido, St'. pre.;ident2 , q1.1e a eleição no 
Rio G1"mrle n5.J foi displltacla. ]do pa rtido 
chamado g-asp1rista, al liftclo hoje a outros 
elementos 1Je oppo:;ição . Com prehende-se 
quanto o facto de u:n pa rtido só concorrer lhe 
thz pel'der estimu lo , não exh ibindo nem ap
pl'oximaclamente toda força ele qu~ cl ispõJ. 
Mesmo ::tss1 m, um dos nossos caurl1clato.i, e 
rcpt'esen tantc Ramiro 13arcellos , obteva cerc t 
de 40 mil votos. I'vfas, senclo e3ta a vo tação 
maior, uão dev0 ser toiimcfa pam criterio ; 
elevemo> para isso procurar a média, e rs3n, 
me parece ser exacbm mte a que obtive, 
que pó:le ser tambem tonmcla como a gen1rin a
meute republicana. Eu estava. ausente elo 
pni1, , não poclenclo influir pessoalmente na 
eleição , ele modo qu3 nenhum voto deverifl 
t er• tido ele p9sso;1s alheias ao part ido ; poP 
outro lado , sou um antig·o repnblicano, dos 
mtis tnbalirn.rlores do estado, niio tendo ini 
migos no pa1•tiü0, tl E. 111-provoquei aínd 1/qual
quer genern ele censura. á minln, pessoa ; ele 
modo que m::i parece que 11enJrn111 republi
CJllO me eleve ter negado o seu voto. Eu ob
tive, si me não eng:.tno, cerca de 37.000 voto:; . 
Informai\1 111-me mais tae.1e qne algnns. elos 

nosso3 amigos fo ram S}ltfrag1i:(Jmi J)e_IR. nov_? 
pal't1do CJllB i\l li n[ [Jttreceu COl11 O lttulo de 
ca!fwlica cJe cujos membros eu JHVJ::t - l'o·lta 
obter, p~rque n :mcJ foi vLt? com bons. oll'.os 
por e:;ses senhore~ (riso ), e com t~ maior rn
jusliça, porqne sou amigo ela liberdade pn.i_:a 
t o,los, inclusi rn elles . - , 

Mas bem, Srs .. admitamos que o numero -d ~ 
0leitores rcpublicrnos que concorrel'am a 
eleiçfo de 15 de setembro foi ele 37.000 ,,_ 

Qual é agot'a o numero tofal dos eli:ii t ores ? 
E' ele 70 e poucos mil. 
O Sn. NAscrnrEN.ro -Enl re 1mrtos e re1•i,!os. 

' - -o SR. Asm BRASIL- D3SCOIÜemos [).gora 
os morto> e feridos_ No numero total ci ne 
ac.tlYJ ele dar ti gurnm t o,los 03 eleitores alis
tn.dos pelo antigo systema, elos ~[~ aes grande 
parte tem mucltvlo ele rnnn1 c1p10, _ e3.lanclo 
ngor.t o3 SJl!S n ~m ::s em d n:is e m;11s lI >tas ; 
ou.tros t eem salll(]o do estado ; outro.s leem 
mor'rido. 

O SR. NAscnrn:'>lro-Ontt'03 sii.o esl rnn 
g·eit'os e tlepois ele ali st ados cl~c lat'ilram co n
ser l'at' a sua naciona li•lacl.e . 

V:'>I SR. . REPtrns &~NTANTffi -- E esses for,1rn 
em grn1,de numero. _ 

o SR; ASSIS BRASIL - Ignomv_a esse fücto, 
que , no caso é ele gTttncle importa1íciã. 

Finalmente, Srs ., é precis:i não esquecer 
qne em todo o ele itorado ha sem pro um nu
mero :::,vultaclo qus apenas 1igurn nas listas, 
mas que nuaca concorre, ele mo.lo qn i:>, r 1rii 
um p:1rticlo tet' certeza da victorin., não .e 
necessario que poss[t levar mai.s de metade 
ele to~Jo o c!eltormlo insoripto nas lista~. 
(Apoiados.) · 

Feittts e.> tfts ç:o nsiJeraçõas, niío íl cará loLi ge 
· ela. verdacl0 o ca lclllo que e~timar em G'J.000 
o r.Litora.elo eft'ecti1'0 o rea l elo Rio Grande . 

Ora , nó 3, em unn el-eiçã.o que não ·foi plei - · 
teada, olitivemo:; a méJi.1 eh 37-,000 ; qu 3m 
poJerá 1rngar quo pJss trimos uma .grxncle 
maio rb':''i · _ 

E' nece3sario faze r aintln. unn observn\'ií.o, 
Sr. prcsidc:1 te, si ª : média da vot iQGO repu
ulic•11rn fo i 3 7. 000, é certo, entretan to, que os 
el :itores d ~ t odas as r.~atrizes qne concorre -
ram elevaram-se a. mn:to m~ i ~ de 110 .00ll; 
porqna vottn\t.m muitos g·aspari stns e catho-
licos em gra ucle uumero. . . 

lJ)t Sr... R11P tllrnrnTANTr.-:\his cio dous 
- mil. . 

O Sa . Assrs HnAw,-Pois bem , s"níwrcs, . 
p ~rfl simpliticar a cousa e cot' tttr duvidas, nó's 
uáu ti zemos questlo el e que sej ,tm aclmitticlos 
fambem esses, corno jnizes ela nossa causa , 
a p.)Z<t r· ch notlt de ;;;uspeição qne os a ·~ompanba. 
Acceitamos pa.ra jui;,e.; todos os eleitores que 
conco1'remm ao pleito em que fümo~ eleitos. 
Só esses, repito, teem o direito de nos rel irnr 
o 1mwchto . A revocn.biliclaclc é tla natureza e 
es2encia do manda to; mas é inialmente ver
dade que só póle revogai-o' quem o dm. 
i\fas é tal o desejo que temos ele 11ecicli1• esta 
que; tã.o e a consciencia de qne es tamos com a 
razão, q LJG ni:io cluv iclaremos, si o nobrn repre 
sentan tu quizer fut't <1 r-se aos terrn o3 que pro· 
pomos, aceoit<.tr o veridictwn ele toJos 03 elei
toees elo H.io Gr.i.n cle, inclusive os proprbs 
g-asparb t a8, que por oclio a nó.; não Yascil Iam 
em tdliar-s13 ti CJ11 ,d r111 er adversaria nos;;o e . 
que tenho bom mo ti rn p:ira suppor que já S'C) 

aclrnm liga.dos ao nobre represéutaute. 
O SR. RAMlRO BARCffiLL03 - Acceit::tmos 

mesmo os que não vot.ll'am. (Apoiados ela 
cleputaçao rio-gi·anclense.) 

0-8Ji . ASSI3 BRAZIL - Inclepeudentemente 
elas serias razões que tenho para acr·editar 
nas o~.cL1 ltas atfüiidacles que exi.:t em enfre o 
meu elbtiocto patricio cliscidente e os gaspJ.
rist1s (apoiados ela buncada rio-graidense) 
te11ho como cet'to, Sl'. presidente, que ~t 
fat aliJa :le das couóas lrn ele !oval-o a esse 
u 1 timo desa sll'e. 

S .- Ex. e os pollcos que o seguem contra · 
o l'artido repLt b!icano Mo ele tr<\Ç tl' fata l
mente n. cur va elo circulo, até encontra
ram-s9 no extrelno com os inimigos d(l. Re
pu!Jlica . 
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: N;m h~ out.ro. meio ... de dar -~ombate -~o 1 DISCURSO P~.O'l ~.'10-l ADO. N .-\ SSSSÃO 
ptrt !º republica .10, fo"'- do q21,\l nenhu .n riJ A 2q n·<' .J ~::'ff ' l'O D<r lS') l 
de vo3 v;1 Je nada , -sem excepçao do no brn u < ., • • " • · w • 

DO J A pri mei ra foi offel'eciJ<t ao§ ,zJ rlo art 10·, 
i lloj ~ l l seg-un ilo· :\ nov,, rcdncç,lo q1te soffreu 

representante. · . 
- 0 _ §r. §autos Pere1ra (ngv :-

o pi',\jc:cto,conco!;idi1 nos segu1nte'5 ter-mo~(lt): 
Supprüm-se o n. 2donrt. 10. 

1 -;,.· 

Neste ponto, arriscando-me embora a pas3i.tr mento de a'/e,içiioj - ~r : pt•as;den te, Srs. do 
;por indis~r~to, dern t'uzer conhecida uma re- Congresso, conheço quanto d i l-Jl~i l é vir a 
ve!açiio qne um raro acr1so mo proporcionou . esta tri buua depois do brilh;u1te discui'so que 

füte nrtigo prohi be nos estados estabelecer• 
subvencionar ou embaraçar o exercido de 
cnltos re li g i os~s. 

'-
1 

\ 

Hontém a noite, o general Jos i Simeão, acab:i. d2 proferir o mou illnstrndo co lleo·a e 
amigo do nobre l'!'lpreseotante e ao mesmo amigo o Sr. Augusto de Frnitas. Difficuldade 
tempo dos gaspal'ist'as pàssou um t.elegramma tau to '1miot· quanto -s. Ex. provi:cto na t rj 
p1rn Porto Alegra · aos Srs . . Visconcle de Pe- bu na p~1:la:n.entar, C?nl10cit!o pe,los sous ta·· 
lotas e Joaquim Pedro Salgado,· pedindo au- leu tos, .J n.mms poder<" sei' seg;.rn.lo por quem 
xilio ·pnra o Dr. Demetrio na questão dp repto embora, ill'anJo forçrrs da sui1 pro;iria fra· 

_que houtem mesmo no3 lançou. (SeMCTçao .) queza sobe a esta tl'ibu:n, p3la primeira vez 

Lll mento, Sl'. prêsidento, qnc entl'e nós se 
ti vesse fülln,clo tanto e constan temente 1n 
Amei'ic:t Llo Norte, o não se tivesse ir.l.o liL 
buscai' inspiril.ções. ; que se tivesse fa ll aelo 
constant 'mente na Suissa, e uiio se tivesse lá 
ido bnsctw tambem os mol1les largos que são 
0 3 que deviam !ig11rilr im Constitu 'ção elo nosw 
peti z, omle só pàde medn1r tudo quanto ha 
de nnis livre, tur!o quanto ll.'.t ele m:lis radiclll 
em mat !r ia ele feJerat.:srno. 

O SR . ANTÃO DE FARÍA-A ili esta p:1l'a que ' ~·~~~~5~i.ri gir ª p;\ lavra a füo illustl\ldo Con ·· 
VV. BEx . Coram iocomm~tfar o Sr general 
Jo5é Sirne ão . 

O SR. J\S3B BJ:AZTL-Eu 1üo inco"nmoLlei 
a _ninguem, .110m cooiie:o o .Sr. Jo3é Simeão . 

Sr. prê.>iuente, no correr da 1 a discu3são 
tive occ'.lsiã.o de inscPevor-me para externar 
algumas considerações sobre o assumpto que_ 
no3 oceup:i . 

Sr. peesiden te, si cada, estmlo, corno dizia 
ai nd;t .ha pouco o ill11stre represe11tan te que 
me precetleu, devo te!' a sua soberania, e ·mo 
ó que cm relação á qt1esti10 moral, :\, questão 
propriamente de crenças se viío ostabelece1' 
p1hs, á sui1 coosciencia ~ 

o SR. ANTÃO DE FAmA.....:..NiLo me refiro a 
V. Ex. que é incapaz -ele f,tzer qualr1uer in-
jn3tiçi1 . r 

Ni'L~ ii1 ni sto a pretençiio de quem que1'ht 
ex h1l:nr-se deante de liio illustrada assemblé:t , 
era ant3s o cumpr.imento de um dever a 
realiz~ção d~ u!n compl'omisso qne vinha. aqui 
cumpra' prrnc1palmente pa,l'a com aguelte3 

,O SR. Assrs BH.A.zrr, - Àg r.i:deçD-llie a jus
tiça que me faz e ·que realmente me
reço. que o h'lnrnram dando-llJB o manuato de re

pr,e:;entan te c] ,1, naçi.i0 . 

Não pos~o crêt' que quel'r3ndo aclmi ltir·se 
como base gera l a. li l.Jerclade plena em to·lns n~ · 
suas nrnnil'estações, se pretenda estahe lecor 
esta coarctação re lativamente ao cul to qne 
queirn aclmittir este ou aquelle e~tado . ' 

Mas, vamos ao telegramma. 
o·. g·eneral Sime~o é an tigo amigo clo1 Srs. 

Gasp:n' Martins, Pdotas e Salgii do. Destes 
dou.;; ui ti mos, um é chefe ostensi yo da Uniiio 
Naciom.l, co lligação do opposicionistas de 
varias matizes, mas onde predomina o ele
men tó gaspari.sta, que tem absorvido 0.1 outros 
mais fracos . 

O telegramma dizia mais on meno.3: 
<<Peço-lhes qne se e~npenhem pel:1 decisão 

füveravel do repto la:nçacb hoj e por Demetria 
no CongreBo ... » · 

O SR. Er,nnrn MARTrss - Como. soube ilesse 
tr~ legmmriu? 

O Sr. . Assrs BRAzrr, - Nilo lenho necessi
cl.s.pe ele dizer ; basta afflrmar que fo i pelos 
mefos mais dignos ; niio andei rornl vendo e 
violando os archi vos , pócle estar certo. 

Continúa o telegramma: 
« Confio na t 1'adiccional intlependoncia do 

povo rio-grandense. » 

E termina com es ta noticin: 
« Demetrio foi victoriado çelo Congresso, 

pe!03 re p1'esen ta.n te::; ela imprens't e pelns gu
. lerias.>> 
J • o SR. AINRIDA p f<:R.N A l\fBU:JO - !',' ver-

. dn.de. 
O SR . Assrs HRA ZIJ, - Pois eu es tava pre

sente e não vi nach disso ; mas, em todo 
. caso, si o nobre rep!'esento ilão foi victoriadu, 
não foi porque não o merecesse. 

Sou o primeiro a dar attestado de que o 
lfobra 1'epreseotante f,dla ·muito bem e 1113re

·CG ser applaurlido, ou mesmo v ictoriaclo. 
Sr . presidente, é possivel que ns minhas 

io formações sejam falsns, que tal tele,aamma 
não tenha sido_ pissado; nesse caso, tudo se 

' esclareceria si o Sr. genera l Simeão me per
mittisse, ou a qua lquer homem t:om, na lin
guagem da anti za lei , réqllfirer na. repa rtiçiio 
elos telegr·aphos uma certidão . Faço ·mesmo 
este pedido a S. Ex. com quem, no ca!'aoter 
ele representante que nos é commum, peço 

. ~ permittir-me a li berda de de entrar nestas 
relações, apezar íl e não ter a honra de couhe
cel-o pessoalmente. 

S1'. pl'il ~i:lente, não fitl'ei larg-a.;; consi•ler.1-
ções a re ;peito _ d<tS di fferento.:i quo:> tões qu 1 
S.:l prendem ao asmmpto que or t se discute ; 
a questiio magna ela carta constitucional que 
proc_ur,\mos ~onfeccionar p<tra g.Jr.u1th dos 
d1rc1tos dos ctda1~ão;; brazi1eiros; hei ele es 
forç.tr-me por nao tom tr si não o minimo elo 
~empo preci:;o para .cumprir um dev.3l' qu 1 me 
u9puz,_ ele defeocler 1.dé<_ts e crenças que embora 
DUO S8J fl ll1 as da nrnrnria de~te CODªl'esso to
davia ~ão_ ela grande ina;ol'i1 do paiz e 'com 
'' cJnv1cçao e irnnqueza com que co;tumo 
ex ternar-me, procm'<lrei c.lefeoclet' direito:> de 
uma .cla_sse a qno eu e3 tou, pt'e3o p3 las minh 1s 
convtc:;o ;,;, 

_Sr . pt'e3ido;Jte" son uuvo em po líti ·~a , e não 
so u urn pwt1dar10, n1o tragJ ranco1'os , não 
trngo. odios, !li'i.o trago preoccupaç'ío ele 
e3pe_?1.e algun.11 . Não tenho masm0 a prA
tonsao de Vil' occupar um log;.tt' sali ento 
no s~iü do Congresso i\'acion<t l, p 11'.JU.; 
estou hab1 tuado a vi ver 11<\0 bscur·id;tde. 
Náo ~sp it'? subir ás allm'ns po litic;ts pol'
qno nao cl1sponho do ta lento e 1J a illus tra,
ção de q•1e t:-inbts p1'ovas brilha·1tes teem 
d'tclo o.3 meus honrados collogas. 

Mas, Sr. pre3id :n te, devo faze r unn decla
r,1ç;.'i.o franca á V. Ex:. ne.> te momeato qne 
occnpo a tl'ibun1. 

Estive fior ideias ligaria sem1;1'e ao p1rtido 
conserVador, m ts, hoje depois ela tmnsfor-
111'1.Ção de no3sas imti tu ições , ab1\1cei-nie com 
'' bctndeira fe:lertdista, acceitan lo des<le os 
sous princ1pios a té ns snas ultimas conse
qnencias. 

NãJ a :lmitto, pois, ab.:;o lu tamente que se 
pretendil. ~'ear dilll cu ld ncles a qna lq11er das 
mamfestílçoes da liberdade. 

E' assün que des3jo que c,1di1 esta•lo man
tenha a SUi1 autonomia, si não creem en
t r~tves de especie alguma, quer ao seu a per .. 
fe1çoame nto moral, que r ao seu clesoovolvi
meuto ma te.ria!. 'E é só assim, Sr . presiden te, 
que eu acl1mtto a federação. 
· .sr . presideri_te, qu?ndo por este Congresso 
fo t nomeada a comm1ssão dos 21 p·1ra rever e 
estudar o projecto constitucional tive occ::t
siiio do enviar algumas emendas que j ui o·uei 
necessarias. ' 0 

Não fallo acpi co:110 l'ilprc.;entanl.e desta ot1 
claq uel la esco la., desta ou claque! la rol igiiio, 
desta ou claquella se1tn, fü llo aq ui em nome . 
Lla li ber.,1:.1de; e um11 vez que nós a admit
timo3, uma voz que a queremos em toda a sua 
extensão, urna vez que defémlemos a nutono- . 
mh ele ca.-Ja estado, não devemos absoluta
mento estabe lecer restrições de qualquer or
dem om relação r10 modo por que cach' éiclt1-
dão 011 estado so queir,t man ifestar em ma teria. 

-o pral icJ, tle crenç is. 
o _SR. ZAMA - Mui to bom ! 

O SR . S.-1.NTJS Prrn.EmA- Eu sig-,\ portanto , 
a cn ;oli1 da America d :) N wto de qno ta.o to $ <1 

Fal!-r, e pal'.t, a qual se devo olln.r sempre co:nn 
mo'lelo; q:ie l'n n. l i11~1'chLle plena., qnel'o ~v1 
ca.dt e;taclo, qne cad1 comn111n1, tenha a s1ia 
m::rnife taçiio li ·ne em relaçlo h estn. on 
:i.qn3ll::t cl'On ça., i e3ta ou nqnellaseita., a este 
0·1 nquPlle mo lo clH manirestar as su~s opl 
niõ3s. Ni.o quero abs1l11tamonte p1hs de 01'
cl1m ali:\'t1111n., que .'o a liberdade plena , plenis
sinm, de modo que cada cirladiio possa. dizer: 
eu s )U no estado o repre3enta.nte da liberda.de. 
(Apoi ~vlos ; muito bem.) ~ 

Esta é a i1lea quo predomina na Snissa , na 
Amer ic;i do Nol'te; estes Eão 01 modelos qne 
devemos tomar, e não este aca.nhaclo que vejo 
no proj ecto de Constitu'ç.ão . 

ÚÚA. voz- O projecto já es lá conveniente
me ·1te emendado neste ponto . (!lpoiados e 
outros apa·rtes.) 

O Srt. SANTOS P1mmrrA.-VV. EEx. niio &ão 
capazes de me <ipresenta r nada que se possa 
contrapor a esta icléa l'üd ical e predominante 
que esbbeleço; uão são capazes de me apre
sentar um só acto, quer ela Repnhli ca da, 
::lui,sa, quer da Republict Nol'te A1mricann, 
cap:tz de del'rocar estas considerações qne 
acabo ele fazer, e que possa corroborar as idé is 
coercitivas e impropri is de uma Consti tu ição 
p1.ra um paiz que acaba de sahir das pêas da 
111onarc l1ia. que se cofüidel'<tva como incom
pnti vel com o desen vol vimeato moral e intel
lectual do paiz. 

Mas r.u creio que não estou em erro; O te
legramma foi refl lmente passado. A diósi
cleilOia. republica.nn, 1rnscicLi hontem, Já se 
atira bnj e aos braços elos 11.ntigos in_imig-os rla 
Republica. (Muitos apoiados da bancada rio
granclense . ) Quanto ell;;t está eng11nacla, se 
pensa ~ue por esse mo1lo vae encon trar n, viclrt 
q ua l be fii 1 ta ; porque a ali iança com taes 
elementos será a strn eterna ·ignominia, qne é 
o mesmo qu E> dizer que ser;i, a mais 'ingloria 
das mo1'tes . ( Applansos da deputaçao rio-grcm
clense . O oradoi· e abmçaclo por grancle nu
mero de Srs. represent~nles.) 

Mas não sei se pela obscul'iclade cio mea 
nome ou por qualquer outr.1. circumstari cia 

· ell>1S não mel'Oceram a a ttenção dos honrados 
membros dessa commissão. (Ap~ii·tes) . 

Depois destas rapidas observações sobre a 
autonomia dos estados, deixnnelo de larlo a 
questão financeira., queo;tão que aliás tem sido 
brilhautemente discuti(],~ a.q ui, mas pnra, a 
qu ti iüo vejo solução pos~ivel, porque se 
olho para um lado vejo a União qnel'or con
centrar toLlns as forças, cleixanclo exaogues os 
estados, si ol 110 para outro lar!o, vejo os c;staclos 
quererem absoner tudo e não permittir Illéios 
ue vida parJ, a U niiio. 

Por mais d~ uma voz inscrevi-me para 
fa li ar, mns rn feltzmente a discussão era 
sempre encet'l'achi antes ele tocar-me a pa
lavra. 

Agora,porém,q ue ti ve à fe licidade ele obtel a 
peço p·ermissão a V. 1· x., Sr. president::i, e ao 
Congresso para jpstifica.I-as si bem que ligei
ramente. 

Não posso absolutamente ali5br-me nem 
de um Indo, nem de antro, mas com a fran
queza que me é peculiar, sou o primeiro a 
confessar que não acho solução possi vel, n, 
não ser no patriotismo quer do governo da, 
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União, qqer do governo dos diíTerente; es1 
bdos, qmindo estes por ac:1so se tenham or
ganisado. 

Querer que a Uni:lv dê to::la a força e re
c11rso3 aos estados, querer que os estarias 
d~em to:Ja a fnl'ça e recursos a Un ião, é esb
belecer um cireulo vicioso de que, ou hade 
re3ultar 1L centralisação e o o·ove1•110 da uni
dade, á imitaç.ão cio da republlca francem ou 
então havemos de ter o lles1nembrament~ o 
que será um grande mal para eote paiz. ' 

Conssguintemente en acho que na época 
a?.tual, ante;; que 03 e3tados se tenham o r ~·a
nisado, esta solução absolutamente se i~:lo 
pode dar, e que só depende cio p.i tl'iotismo cio 
g.ovt>rno dlJ: Uniã(I como dependerá do pall'io
t1srno dos chJfürentes estados, a solução futura 
deste prolJlerna. . 

Sr. presidente, ain·fa uma outra qnesliío 
me .prende por nlgu m tempo a eóta tl'ibun~, 
para a qual não tenho absolutamente grande 
aptidão. (Não apoimlo;.) . .• 

o SR. GABINO BESOURO - -Não está mos
tra nela.isso. 

o SR. SANTOS PEREIRA- ... mas é nm com
promisso de honra qne dev.Q cumprir . 

Q1nndo se discutiu o art. _72 do p1•ojectó 
cl8 Cpnsti tuição, transformado hoje, na 2• 
discussão, em art . 71, eu tive tambem, co:no 

·disse occasião de apresentar algumas emendas. 
Uma; dellas teve a honra <.!e ser contemplncla: 
foi a relativa a pena de morte. E, rc.d
mente, Sr. presidente, vejo plenamente s·.tlis
feit[I, e.>ta aspir,1ção nacional e huma:nit .:t ri<l, 
por ter esta mancha negrn, des:i, ·purecido do 
P•'- 1je ~to ele nossa Constitúição.· (iliuiw bem.) 

UM SR. REPRESEN'rANTE-P<Ha mais tarde 
voltar. 

o SR . SANTOS PEREIRA- Sr. presidente, a 
pena de morte, corno todas as penas estauele
cidas nos corligos pemws, tem por fim cor
rigir os inclividuos, corrigir a sociedade. 
Or.1, si pó'.le admittir qne qualquer outra 
pBna poderá corrigir, mas a de morte não 
a 11solutnmente, será pelo contrario um alliv'o 
p1ra o crirninos0, tortnrarlo p3Jo remorso 
crnstante, si acaso este já. não era um en
formo; e b::tsta.va o facto de um só-innocen te, 
qae tivesse sitio nrl'nstriclo ao tribunal e que 
tivesse sUo contemplado no meio d•ts vi
ctim.ts cio erro dos ·tribunaes humanos, p:1ra 
que a sociedade rnmca mnis ti vé;se a lem
brança de assig-nal-a. (Muiw bem.) IstJ e 
tn1a cous i, revoltante. 

-Ha uma ouüa questão, Sr. pr.esiden te, para 
a qual p ·ço · um · poucó de fienevolenci ·1, ao 
illthtl'ado Congresso: é a q u ~· st<lo do ensino. 

Diz o art. 72 § 6°: «Será leigo o ensino 
ministrado nos estabelecimentos -publicas .» 

Sr. presirlente, eu não sei o que é ensillo 
leigo (npoiados), nem posso vclmittil-o em 
grao ::ti g-um, nem no prirnario e sec1rndario, 
nem no supe1'ior. 

E' uma que3tão e$ta que intere1sa nem só 
aó Estado como a Igreja, e porlan to ne:n U!JJ 

nem .on ero poder.ão .ser. indifferentes. 
.Em um raiz, ramo o nosso, em que estes 

<Jous poderes sempre viveram unidos, não é 
brt.isc~mente que es ha. ele alterar cosl111nes ar
raigados sem grm1de' p3rturbação social. 

Deixe-se a cada nm o cliroito que lhe com~ 
pete. 

O que convém, dei·terrninar-se é a esphera 
de acção de cada: um. 

Nosso paiz é e será sempre catholico em 
su:i, grande mniori 1, e portanto não se poderá 
cor.testar a igreja catholica o direit1J que tem 
em ·relação ao ensino. 
· Sou o primei'l'O á reconhecer que a instruc

cã.o civi l é um tl03 primeiros meio3 da civi
lisação de um povo, e que todos os go
vernos silo obrigados á promovel-o. 

---. 

I 

Mas sou claquelles que eu tendem que o Es
tado não tem por missão substituir-se aos 
cidadãos e concentr.1r em suas mã.os seus 
direitos e seus deve1'es pessoaes, e sim favo
recer ~ pl'oteger. unic[rn18 nle a ~bra de seu 
aperfeiçoamento intel lectu ·il, phys1co e moral; 
que em questão de ensino a iniciativa eleve 
pcrtencee ·á li berdnhe .i,pdividual; e que ·elle 
~ó preste sua coopera(ã.o positiva, quando 
for necessnrin, ou reclam tela peltvinsuffi~ 
ciencia ele estabe lecimentos livres ou parti,. 
ticnlares. 

Sou, Sr . prc:>idente, elevo cledarar, membro 
de urna coPporação scient iJ'ic'.1, sou membro 
do magisterio, sou medico e, portanto, deve
ria ser muii inclinado as idéas racionalistas, 
do materialismo do que ao e:;piritnalismo 
mas não fallo aqui como nm professor, nem 
co1:10 representante ele seitn, nem de religião 
alguma,; füllo co:110 legislador e, portanto, 
com a franquela com que devo externar-me 
perante o Congresso . 

O qu'3 quenlizer ensino leigo? 
Ensin.o Ligo abs0lutu11enle não se pócle 

clnr. · 
1 

Si fos:;e pos,ivel seper1u-se o ensino civil 
do ensino religioso, o ensino scientiiico, litter
a'·io do ensi:·:o moral, nada seria mais focil,rlo 

, que organisar-se a instrucção publica· na 'So
ciedade sob esta fórma. 

!Lntretanto, não vrjo nada mais difilcil,siuão 
imp::issivel, cio que esta separnção quê o espi
ri to ela época pretende realisar. 

Isto e uma utopia, sinão o -atheismo riue se 
quet• implrntar no seio d<1 nossa mocid:ule. 

Portalis, qnando foi encarregarlo pelo 1° 
cous~1l em 13 _germina.! cld anno 10° ela repu
pu bl!ca, ele tlat' perecer sobre o ensino em 
l<'I'nnça ,rlizi<1 no relatorio que dir,igiu ao corpo 
legislativo: 

«E' tempo · das theorias calarem-se de~nte ' 
rios fac\o3. · Não ·ha instrucção sem erluração e 
nem ·educnÇão sem -moral e Eem religião. 

O.> professores teom ·ensinado no tleserto. A 
instru cçã.o é nnl]J, ln d ·z annos; é preciso 
tomar a religião por lnse ela e lucação. 

As'õim to la a F1'ai1ca. appella para a rel i
gião em soccorro da. mot\11 e eh scHúeclade. » 

Dizia• ria mesnn roema Guisot na c.un'.lra 
elos depntn:clos em 1883: 

« é preciso qne a atmosphera geral da es
cola se.i t moral e religios3, tr1üa-se aqui da 
erlucação ainda mnü do que cio ensino. A in
strucçío religiosa se associa á instrncção in
teiramente, à todos os aclos cio mestre e dtlS 
crianças. 

Senhore3, attenrlei para um facto que 
nunc[\, irrompem talvez com tan'n. evidencia, 
como em nosso tempo: o rlesenvolvimento in
teilectual, qunndo é unido ao des,nvGlvi
meuto moral e re li gios", é excellente; m is o 
clesenvolvirnPnto intellectual só, sep3ra9,o dn 
mornl e religioso, torna-se um principio de 
01'gulho, de insnbordinf\ção, ele egois·mo, e 
por cJnsegui.n te dJ perigo para a sociedade>). 

Na camara d63 pares,. Cousin ·que estava. ele 
accordo com os chefes do movimento liberal 
da restauração, exprimia assjm: 

« A autorichde religio-;a deve ser represe.n
tada ofücia lmen te na educação· da mocidade, 
tanto quanto a · autófrlade civil. 

Não queremos absolut.nmente immiscuir a 
religiio nns cousas terren:is, mas trata-se 
hqui da causa religiosa propriamente. Somoo; 
os primeiros a ·querer que a religião fique no 
rnnctuario; mas a escohi, publica ·é um, san
ctuurio lambem, e a reliQ"ião ahi está com .o 
mesmo titulo que na egreja ou no templo», 

E entretan to nós queremos implantar em 
nossa Consti tuição ]Wincipios subversivos da 
!1loral social, despres:rndo as sãs doutrinas. 
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Que.remos .imitar áquelles que· se deixám ar
rastar pelo ·espirita elas .noviil<ides., ou '·pela 
estravag-anciti, das idéas disseminadas pelo 
ultimo livro que o .ultimo vapor . traz .. · 

Sonhares, é preci5o .dizei' a verdad,3, Quanrl'd 
e lias, q11aJS' mercadorias a variadas, estão 
já, abandonadas na · velha Europ1, sãó para. 
aqui transpo1ta:las e incu tidas no espiritó de 
mocida~!e. (Apoiados. e mio apoiados".-) 

A.in tla . farei algumas outras · conideraç.õés 
com 11ue terei, Sr. presidente,cle abusar ila be
nevolencia elo jllustrado Congresso·. (Nao 
apoiados:) 

VozEs - E tem follado perfe,itamente .•· 
UM 811. REPRESENTANTE-Parece que pas~ 

rnu uma emenda- sub3tituir as palavras-en-; 
sino leigo-por ensino iivre. 

o SR. SANTOS PEREIRA-Aqui ·ostá ensi)lo 
leigo . 

Ell disse que chegava as ullimas com·e
quencias, disse que er:i, rad ical e queria a li
berd 1rle plen ·• ; só arlmitto que o esLtdo poss:i, 
intervii', onde o cidadão n.ão póle chegar. 

Q11ero qne o ensino seja .livre, d 'l'mmado 
prof!l~ameute 110 seio das populações; não 
arlmitto que o estado queira usurpar os di
reitos rla .paternidacle, nem tomw ·a direcçlio 
da familia e incutir 110- s"Jio .dt1 mocidade, que 
vem a ser a base da s)ciedaue, elementos dis · 
solventes, em vez ele sementes feeillldàntes 
(la moral social e christã. 

UM SR.,. REPRESENTANTE-Deselc3 que se 
impõ3 o ensino · religioso; não ha · ensino 
livre. 

o SR. SANTOS PEREIRA-Eu apresentei Ul11:JJ 
emenda dispondo que o ensino seja li ·vr:e e ·ao 
mesmo tempo no projecto se diz que o ensino 
será leigo nos estabelecimentos publicas. 

Eis os verdadeiros ]Wincipios que sã.Ô ado
pbld03 na Belgica, Suissa e Est<ifas Unidos, 
isto e, em bd93 os paizes em que a. liberdade 
tem u:n verdadeiro culto e não é si_mples 
ficção . 

., 

' 

. ' 

' 
' 

Em rel~cã.o ao direito de . ·as;:ociat;<1o, não 
pos30 admittir. desde que a igreja está sepa
rach do E.;tado, e este nadfl tem com as con
fissõ0s religiosas, e estas constituem persona
lidades moraes, cujos direi tos devem ser 
g1w.intidos pela H - flque na Constituição 
como borrão indelevel essa abso leta e vet11st:i, 
lei de mão morta, qne era digna de fi~urar 
na mooarchia onde havia o rlireito do p::t- t 
rlro<clo : Como rcpresen tante do ferlerd ismo 
rar\.ical, e um dos ultirnos ela Repuhlica , 
(n'7o apoiados) ncceito o principio com tollns as -
suas c·111sequencias, e não posso p:i.ctuar com 
e~sa, como excepçã.o odin.sa dPsrJe que e3tá 
estabelecida a liberdade de cultos .-

Hoje que tanto se courlemna os erros ela 
monarchia, que separou-se a igreja cio Es
tado, e se extinguia o padro'.ldo, como man
ter-se uma lei em contradicçã.o com ess3S 
princípios acloptados ? · 

Ja·tive -occasião de apresentar um[I, emen1l;Í, 
que est.á impres3a e corre pelas mãos ·dos , 
Srs; congressistas, em que se füz essa snppres~ 
são.. Espero ·que em nome ela liherda.de de 
crençfl.S",·em nome d[I, 1rnrantia social e -porque 
os · brms da igrej<1 são dados por nós fieis e 
cirla'dãos brasileiros,. que para manutenção de 
nosso culto nos clispimos cio que podemos 
rlispensar, S9ja approvfl.da a minha emenda,. 
extinguinuo S9melhante di:>p.osicão, incompa- ~ 
tive! c'lm o espil'ito clemocratico de nossas ·· 
instituições. {ilfoito bem.) . 

Sr. presi lente, vou terminar as poucas 
consider~Ç_õés que entend i fazer .ao projecto; 
esperando · .de -' V. Ex. e do Congresss toda n, ' 
benevolencrn ,poe l:aver roubado algum tenipo 
aos-trabühos do dia. (Jlfuito bem muito bem.) 

(O orador e comprimentado pelos Srs. 1·e-
2n·esentantes.) 



. • 

., 

DfAHID . 00 DUNGHESSO NACIONAL 
REPUBLICA DOS ESTADOS .UNIDOS D.O BRAZIL 

ANNQ II I · QU:INTA-FEIRA 5 DE E'EVEREIRO DE 1891 N. 31 

CONGRESSO NACiOJAL leb, F01•rJir1i R:ibello, Ferreira Piees, JoãJ nhia, fJLte iwlirectanrnnte vae oxpl01·a1· ;;;; 
Luiz, i\iartinho P1·a.do Junior, B8rnard11~0 classes pobres que sio as un!cas a soffrer m•s 
de- C1u11po1, Fi'anciSCJ Glicerio, i\for,ies B.tr- seus e tl'oitos pernicioso3. 
r"o2, Lóp33 Cl'rn.ves, Domingos ele M11rae~, A lei Toerens [Jt'ovou muito b:im na. Aus
Ado!pho Uorclo, Carvallml, Angelo Pinlrnieo, tralia., como dis ;e rnti'to IJ3m o ex-minist: õ 
,\lursa, Rodolpllo Mirnucla,- Pcculrno Carlos, da. Cazemh , porque ali foi l'acnlt 1tiv.t au; 
Co~ta Junior , Roclrigue5 Alves, Alfredo Ellis, proprie tarios l'Ul'il8S, e;;ton<lendo-sci depois acs 

F8«EREIR1 DB 18() 1 
Pre3illencia do> Srs. 1l n1on:o Eusebio e Pru

·den/e ele Jlforaes 
A'l meio Llia faz-s3 ·[1, ch:inuda, à quJl re- Caelos Gn.ed1, l\1c1rdea. da Sitva,Almeida No- t•:st .tclos Unidosc Canaclú, s~ m[Ú'e ('aculta tivn. 

spondem os St·s. ArltolJio E·Jsebio, PI'UJente gueit'a, H.11IJião Junior, Fleury Cu1·aclo, L·~o- Na llJglutor·rn se tem ttimbem tentado a 
'ú:fii Nlorac3, Ma tta · l\facludo, -Piles de O.tr- puldo Bu lhõ1s, - Guima.rã::is Natal, Antonio nrnsma lei em di vci1':;os · cond<ldos sem se te r· 
val!w, João Ngiva., Etuardo Gotiç.1.lves, Azerec!o, Caetano lle Albuquerque, Bellar- com;eguido até lwje leva[! a él 011',ito, o que 
·Francisco M tchado, L'lov-i .~·ihlo Cosl'ho, Jo:l- rtüno doJ Mcmclonça, l\far·cicLno de Magalliães, vem p1·uvti.r mais u:Tla vez a oJlicaci.L da pu· 
·quiiil S'.trrnento, M ttlliel B 11·ata, Antonio L:rnr•o Mui.ler, Ca!'los Campos, ScltmiLlt, L'.l- lit c:1. expe1•imental : o q1t'e é bom pam <LA u ;
R>tena, Joib Pec.lro, Cunha. Juniol', José Se- cerda Coutintw, Victori110 Mof!teirn,. Pe1·eirn ' tfü'lla pode t1·azee c:i nsequenci.1s ltL1ueuL\\'eis 

·CU!J lino, ..roaqni·n rfa Cmz., Tlrn:icloro Paclt3 Jo, eh co.,ta, .1n1ãu de Fari ·c, Julio de Castilllos, pam a !llgla terra. e vice-versa. 
gJys~u l\l Lrtin ,, J,:nqu im catanda, 13 wo1i·r.t. l:lJ«ges de MoJd eiros1 AkiLles Liuia,Assis H1\1zi l, lvcs Guyou e:n nol:tn:!l ex.posiç:\o api·o33 :1-
cle· Albur[irni·que Jnniol', Theodmeto S .. lllto, l'ltum tz Flo;·e~ , Abt'Jll, Homero füt[Jtist 1., tou um p~oj ecto d ~ l ei Torrons, n ·w p tr'<l a 

. José Bernardo, Qlivcir,1. Galv11.o, Am L:·o e t - ti.o~ !Jaüsorio.C . 1 SiÍcltlO do t'la;;ci1Jlc:1to,Fern:Hl- Frnnçu continental, 111:\::) p:u·;1 a cnloni:l. I, 
va.Jcauti, A !meda. l:larc.J to, Firmino •b Sil- do Ab 1ot, D1rn ;te ;o t<. ilJJ'.ro, i\'\11tHLL l:hrreto. Ar..çelia,onüc at1 lqj e n lo c;ta, compkt<t nro n te 
vei·l'a, .r 036 Byg1110, Jo sé_ Simeão, Flol'iano · Abre-se a ~essão . acll 1111•· a. 
·t,l:!ixoto, PelJ'O rauliuo , 'Ltv<Lre5 13:tsto5, ôei .x: .tm de cJ:11":it·ec)t' co:11 c.1usa os ·sr.·s. O p1'incip:1l moti vo que levou o l!Olttve l 
I)· J 1. 0 ' Co~l[J l e C •m1Jo" '['110'11º" " homem [Jll !J lico fl'U.ll CGZ <t f1l'OCUl'at' estniJ}-. " ... sa. UL r t, "· t · ''' , "' • "" l:i'rJderic'.l S:JJ'l\Hl 'J, GJ ne1·0~0 M Lf'C[tV . .,'s , Rctt1-·., , , . ·1· D ~ · l' l:l · lecor :t lei Torrens no 11or'to L·l L Af'1· ic1L F' i :L Gruz, · wg1 to · ama~w, " '1./ Lr'oosa ' !ruo l-:[0rn , J.o.io S0v01·üoo, H.Jcleigúe;; l<'e'r- v 

S ' · 1 Doi111· 1"CJ" \ 1 1· 0 ,, ·1t 0 c·1·l L'uttl L1·t 'Il·i·1 semell'nnç~t tlJ n rnn nr\bbo, Yi,·to uac1uol l 1 :.i·tuv<., , · i .~ " · '''" ,. , " ., ' ' " , - iun ile.3, i\Ltt'li t1l10 H:itlf'i.·:ues, Tl10oql1il.o dos 't • · '··t /.1 o · ·t1·r1 D 0 .i· v0 J , " t I)Ul'lB do coutiuentu af'l';ca:io p c n <l :ll <'>~ tn1·0m c;1ro e e oarros, -..1.rrn o .lC" ' u '"' J\f!eI , sautus, L i~andrn l\I ,tci. 1·, Fht11cisco Soch'é, ,,~ _., · 
B · .,., -· ·1' 1 · r ·Jo ' M tl 1ir li· Jo· · • c1u 1si toLlos a tel'miu:.v:ã.o AI.li .. Nii.o obst:1.nt e t•ar,. ,,;ernen·o, ..... ua ' ,,a; ' er ·"º ,, :l- ,:i.m1·il1ilo1il1'iu, Conde de figueir 3úo, fene11\t ' 
1 .... I' l'c'1 C's 1'1·0 " !··1"11 "' · ·11 e r·1·c~ i · IJ '' · · os es.G.urç.JS cl o.s g·ove1'Jl:tr.lore3 1111u i;e t9.:n 
t uun 'º l , o, G a ' ' ' ' ' " · · '-' ' ' ., , Bt«tbLlã.o, Joiio cl·3 AvdLLr o Cesn.t'io Mott'l 
U·- . . ll J nt1i 111 'º S"'l7'\ Sr'l1" e . bllr.C3dtdo rl ll <JO IS Lb 1872 ,' a 181' 'l'ül'i'Oll '', . re-. ampos'><J. es, oa., " · uv '"'' ' '' "' ' .i- Juíio e·, e Stllll c:tusa os Srs. l\fln.gel Pf!stltua, t ., 

]1e• J'o S'l'"'º [J't' llll!O . i' r1t1 1'l1'110 LIJ At11ll' 1] l l d r)ete, aiudtt n.fo COllS8oº' ll ilt iil1 JJl:wtul'- $(l 
; -i ' I ' '' ' " ·'- • · ' ::ia llLtulta ,-i\LJ'ln ·10, IJ ~ l'lllLl't o l e· Meu u11Ç '.L, 

.Tnaqnim i.\forti1!10, Pinheiro Gu:icles; Ub:d- Santoo ú éi t'a, Luiz Mur·u.t, Domingos Je- iuqua llns c0Jon1_tts, Yi:; to o cre::l it<) :1gricoh1. a 
·1.lino ao Anrnr..1.l, Sa.utoJ · ',\ncl'.'.tcle, .R;teve3 , uino B.1cloió Jttcob c.ltt Paix.5.o, B_tr<'i.o cltl i·qceb·3r co::1 YJS!Vtl l repn:;n:111cia. 
· J'~nib!> Luiz Del11hrno1. R"tmll'O füil'OJ [!<i3, sa:.itd Heleirn, 'füwi1ó de ·ra.iva, Luiz Barreto, Néste pat t , que ac:\1.1,L de sallie Ücl t•en· i:uo:r 
Pmhetrb l\hclJqdo, . Julro ~ r?t1, B3 lf. 1:·t l Er.icsto de Oliveirn 0 An tonio Prado . da e::cravidiio o da motnrclüa e onc.\e ~ xi sto 
,Y'ei1:1l, Ucl;óa Ro.drr:?-es, Iudu Llo 

1
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1.,11u1 o Sodre, lnnoJ lLl'.l Serzellell ci, N rn a lü a p [li OV<tCh a. acta da ses~ao antec~clen te. occul ~o, !-la.o se estti.lJeleceu a l ei To1·1·cns p~rn 
beiro, C:1.11!ão, Padro Clrermont, Motta BtlCel- · -. , as LJropr1ecl ades ruraes, vi.;;t1) fl isso s ·-~ oppo-, 
lar, cost~ RodriQ"ues, Cnsimiro Junior, Hen i- o Sr. Vi:n.lia.es-'-dit que muito pr'J- re:~1 o; gralJCl ~s senlw t·as fdL1•lnes, v in cl'o- se ,. 
quo clç Cnrvalho, Aufris"o Fi dl10, N11gu~ira po.;ilailitente- nii.o. pe.ua. a palavrn dut"tn'te u. estübelecekt ·exllcLunante na 1iarte do B'L~azi l 

· I>.1l'a.na ·~·ná, Nelson, Pires Ferreir\1, B:tr·boz·1 uLc:i~o:'i•J elo projeGtq de CunstitLli'çãQ, pois o onde o cml 1 ~ tro é um 1 reali1hde , 
1.im:1, !3ezc,rril, João Lope3, .Jn>li:1ia110 LltJ Ser· ,e ~t lim não é ao ,trc!1is'1.r · o paiz, co:no ·_E', levado a cr·0e qnc a.' inte11çií.n do Si'. ox -
11n. Pl'erlerico Borgo~, Jo~6 A,-olino, Jos'.l BJ- 110:\to:'n se 'clbs'l · m~ht c:asa, mas pc1fa pugnar· rnimotro da. fttr,érllla. · ol'~w1i;anrlo a lei' 
vi\\q,·1u., Go:1ç ;[orle Lflgo.', N:tsc irn ento, AI- para c{ue· elle enfre qu'.l.:1to n:rtes tfo r·egicrren Torrens nesta. cn.pifal foi u1:ílc .mente (1i tl·i ~fo 
min.1 .\ fl",•1 so. Pecl'r·o Velh o, Migu.; l da C.ts'lt·0, .B''·,11, r.tz~o eo~a ·qLrn llt•3 levdu a BX:tJ i:Htd1H' dt z.e l-o) pa.r'.i dar o mopopolio rt ttr)llt crimp:t .. 
Amorim G,11·c1n, Epitn.cio Pe3;o:.1. , Pod:·o Ame- a..;

0 
::;(us ópi niõ ;s rel CttivamentJ n cor·tos :t rtl- nllltt vrotegr . .ln, monopolio orli o30 e ,iudign·J· 

r.iço, Cout.) Cart qrn, Sã Andt\1da, r:.etnm ':J:i, go.3 do pl'Uj ecto . ele uma. Llemo~rac! tt que S3 prns .1. · 
TolerHino ele Cét''V<dh ' , R0sa e Silva, _ Jd io O rim nnico do mw.~or ó reclamar com toda · At) Sr. ex - mini -;trn eh faz enrla. cahe a ti·islc 
Bã%:Hlio, Gonça.·1 \'es -FetTeira, José· Mal'iano, energ-ii conlec1 o' e;;bdo de couS<t:> que <tcl tul- hônril.. de te.r· os tabeleciclo ne.:;tn. c~pit:l l a pl u
Almei1\a. Pernam :iuco, Ju vencia de .A: gnhi', 111 01!te· orpriiile os ILtbif.11~l'eo üe:;ta y<tsta tocrac1u._, o J Jgo ernggeratlo da pt•aç t elo Rio 
.Audr,é·Qavalc::mtg, Raymundo l:hni.\ et t\l, An- c.tptal. r • • • • · • de fan eu·o , CJll_'l levar,i. e~te paiz , Si o Con .. 
nJbal 1.i'<tloão, Pdreira Lyt'J, i\leirn. de Vtis- Os g-en ero > de pt'lll13ll\l necess'.clade au- g-resso a isto uao se oppawr, its mosm1s Lli f!i.., 
Ç:>i1cellos, João dtl Siqueira, JoITo Viei i'<\, gmenturam de 50 °/0 e soln•e'· e:;sa pressão as culdades e vexams; qu ; or\t o.> t ~1, p:iss·:tnclu <~ 
Lui9 dci An.l1·a1le, E;pi1•t-J S.rnto, B~ ll_Jr- clãss3S pob1'es não ,polem deixa'r· ele eeclttrmw, 11qss1 vizinln e\) Prata . 
. mi.no C,il'ne'ro, Po:i t.·s de Mira:1J1, Otti- co:no ulias estilo fazendo. Os ho:nens S3tHÜ03, ver-dn.duit•,i.merite [n · 
~\ca, Gi.Lho .' Go.souró, !;·0 Llo P1'.1 l•), Oli· Al:'Jm ll:i. elevação do3 genei·os ain•la fu1·am tl'i ot.1s que collucarn acirntt do soti mi sernve l 
,\tein Yt1lblão, Fel.[:ilneto frcil'e, Aug<tslo augmenta.dos os 'imposto:> indirnctos corn a Eit o progrçs ;o e tv.liantt\rneµ·to chl pn.triü , 
.de Feeit·1s, P,wlo Arg'o llo, TQ3tn , S1 .;b<'<t, cobrauç:t cm o~ir·o nus [t[['anLlegas. voem com ti·i st~. z ta j ogatiiu :de~en r1··eada rJlrn 
,zama, Artlrnr· Ilios, Gurcüi Pires , Mürco - Nilo l!twêndo c'o:rnn31•i::io a.rlltdl10 naciofll't.l se e5 t<tbéleceCJ ncs la c,1pital e que.já ·vao re
fino l\'lom'>1, S:Ú1.tos _Pernir·n, · Custo~lio c!e os pe1uenos negocittntlls bnça. tn mão de percu lindo em s. P.rn\o 0 o:itr'o3' ·pontos im ·· 
;t1Iell9, Paub GuimaMes, . i\'ltlton, D1onys10 qualquer pretex:to p1r.l so!) rec11Toga r o con- j:i ::Jrta.ntes ela H:;publicfl . os rnedico3 nb:u:do
.Cel'quei nt, .Lgov ig-ild_o Filgueil'a s, Ba.rilo de sumidoe em stu nwiol'iu. pJbt'J. n:im a. clinica p:i ra s3 a ve n tura.1· "ºº 
.~ . l\11rco3, l\:ledrado, B.1rão tle Vill ti Vi- A forno já wincipia a. sentir-se ontrn as az:u·es da i.Jo \3:i. ; os cai1eir0S qne pr'incipi <.t-
r;osa, Prisco PMaiso, .l\'Itrniz Freire, Atliay- claSSQS pobres destá c.apiUtl.. - . v.tm a. ganh'll' 0 seu pã0 a.bancl·onnP:1n1 o ln l-
.c\e Juniül', l~onse ctt e s1 l \'a, Fon ~e cn, Hermes, Ao qae ~e de\'C bto, l.Jet·gu ntt o orailor ·? elo p::1r;i. se 13ntl'eg-:ir "tlé cor po:•:e . a lma ao 
Nil.o Pe{anlrn. Urbano Murconde~ , Manhi.'ie3 Náo quc1' e>p 2cllicar, ma:; é rotçaclo a de- Jogo ([;i praç3 , e tina'lmonte . represe ulnntes 
)3.::u·i·eto, Cyr\ilo de Lemos, ,\lbe r· to Brandão, cl<ir<tt' r1ue ;i,o ::\r. ex-mini3t t•o d1 fazonc\11 s·3 de quasi .todas as cl:ls; 'JS so::in cs se lançm•,1,m 
OJi1·ciirn Pinto, Vi1·in t0Lle i\!edeiros, Joaquim de,,_e e1n gT .. ndc pa. rt o semel!rnnte e.;tado rn1que ll :1. voi•agern. ,na .. c>.pem 11_ça ,cio,adquil'it' 
'Br0»i:S,. .Vir i i 1 io Po~sq :1 .. Fr'i111ç1 Cal'vallio. tlllOt'mri 1 de couot1S. grossos cabednes e~n lirni tn ~l issimo t(\ 111 po . 1 

.fü1 pti .;t fc <l <L · 111 ·1tla, F!'óes dti . Cruz. Ale\ nc:lo Ni1o co11 teu t~ em foi' si.lo o pri nci[Jnl motor 
Guµn:!barn' E: ico C.o·e.!l\•;, .Stimpai·) . Ferrn.z, dµ, elova~i'io :lo pr.'eç.o do3 g'<rnerq:o de primeira Ei:? o mo ti \'O ·porr1ue o· omi:lor .snl.>iu a esh 
.L,qpes Tl~Q~'iQ',. J 1ccities _().llrique, Ar' i~tid~s 11·ecessülade, conLdl~ uil!do em g·eq,nde parte tl'ibúna ntim:ilé re .:ltirrúu"em· nome cL1 pop l\· 
.Lqb\ lll:•y1: ic>I~, Eul'(Jnini \V;ertJ '.?C:k, Vinllaes;· , parn i~so o it))p .;:;t d' em ouro, altidn. est:die- Jaç1o pobr\1 d .:st 't cn pit.: 1 ele qn o é um cl ll;; 
;_'j:homaz lJ,elpilino,, AtJ;l.on,io Olyctho, Jóão Pi- le':eLt n i;lst~i Cilpittd a c~.lcbt'e. lci T01·cens o!Jl'i; niai.s .. bt}tn,il ~.\t;3 1'!3'.prese .. nb,!'!L~~ . que se j(t ri~aDlo 
r)lt eiro,. Pacilico l\fascaee])tas, Gabriel.ele i\Lt~ . gat9ein, tol'naudo-a oxc;pçii;) oJio.n., inconq :.. MJ.le~ · po~ to ·-:um. J'!fl,t'Jd&it•o i;:tlu ttw .que n o~ 

. g·alhâ~s, 'Clwg>1s Lobato, Al'exandre Stock~c l\ l•\v,cl, ido se cornp .1dtlc1:m<Jo co .11 o f'cgi.mon '· pos;;n. po :i p t l' '' oxngg :r·os o.,vin di tlls P1','j udi -
Franc1sço Vo1g-1, Costa Senna, Lamo untet'.. que S:! diz clemo~r.ta. .. .. · ,. '.; ci ~J'O':l ,ó. culle.c.ti vicbd<< IJr'JJ&ilei \'ª· . -
AI »aro Botelho, Gonç·tl ves Chaves, ll.mef'ico · Eih que p.trte Llo muntlo,perp;unta 'o oradot'. ! '"'-E' ·úfo;ter 'n :l:q [1.bü8áMlfl CJ!'d ~t'<t e \Xtc.: ion c:,~ 
Lt!Z, .B'oelicwno Pe:inn, Yiotti, Dutra Nicacio, ·exi;te a lei Torrem; ob ,·igil tornd · "des te .povo. Nilo cónstituo olle excop<;'lo et h~ 

. . Cqr•réa Ra.bçllo, i\.1 ano~t FuJ~encio , 1btol pl10 · En1 ueulrnm:t ai)SQlut.arn0pt::1. -_ . . - , ' uog:r·aphiúa, . tem,·p:tcioncia, . é vcrcla1,k, mas 
Pio, Ar·isticles" Maia, Gonçalws Ra:mqs, Carlos Não contente o S·r. senador [)ela;' _lt d1 i\). én~ ; esttL p&::l~"esgo.h~r-sé, "e 'como ·os· tl Lus trn.s cou
Llas blrnlias; Fr 1 ncisc'J' Ainaml, Dontingos esta;belecee sem·eJhante lei espeéiá l~ atuila ·d ' g1·e~sb'füs··sil)êin"6 <1ue· té1'n l~va;do o;:; -.poyos a.. 
F.ocha., Costa Machado, Domiugos Po1·to, P<tl- entrega. ao n1011opolio odioso 'de urna CDlllJKt- . r evolução tem si·.lo em g·e1·ul tt fome . 
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SOS 

Dizem os optimistas s;r impossi vel ter o 
povo fome ne.>te paiz. 

o orntlor que vive em contacto com elle 
pe!lS[t exactamen1e o contrar·io, pois n.o pobre 
urn angnmeto ele 19 .ou ~O º/o tr.tz a maior 
pllrtc clüs vezes a rn1sefüt. . 

Aos mimosos ela fot"tuna nnda rnflue ess3 
ntPmcnto , mas ao proletar.o que gu.11lu 
co 1Z1 s·1criflcicio de sua exi.otenci[t 2$ ou 3$ por 
dia [h l'l.l. su·tenbr nurne1:o~a familia infüw e 
wui o, deve ndo por i.;so reclam<1r dos poderes 
}Julilicos rnedirllls irnrncJiatas e s11L1brcs que 
po.i;am evitar emqUctnto é tempo os mflles .que 
se n.ntolham i1 p.>pulaçã0. 

A um aparte do Sr. r eprese::itante Per-
1:ambuco, responcle o orador que o sa.Jaf'io nã.o 
é a i11ill<1 que o operal"io recebe elas mãos 
tlo indntitpinl, mas o preço porque são Yen
rlid ns no mercado os generos de primeira ne
cossid:1.d e . 

E' verdade que o·s1lariJ áugmeotcu, mas 
esse augmcuto foi como úm ao passo que os 
gener 03 de primeira uecessidnde cpmo cleJ. 
u orador quer que.lhe expliquem como nes
.to meio eco11omlco se póJe reso lver tã.o im
por ta.nte pl'oblema. 

Não vom fazer rhetorica. E3liL acostumado 
a dil'igir·se ao povo em lingnagem despre ; 
tencios1., mas verdadeira; porisso e que ga
rau te ao Congresso que o pobre desta capital 
principia a ter fome ; pede, portanto ao novo 
governo qne lhe diga co:no vae s·rnar seme-
1 llJD ta clirficu lchd:3. 

Dizem que a> novas comp:i.nhias e as in
<lustrias em g·crnl tem ne3tes ultimas te111 p0s 
tomaJo not,wal cles~nYolvimento. Concordo; 
m ns o que ningcm por]era garantir e que 
essas companhias, iodu:;trias e bnncos pos
sam continuar em seméllrnnte pé de pro.:ipe
ricladc durante alguns ann0s,si o qne agora é 
1icticio não se transformar, graç:ns a médiLlas 
pruclentes e energicas dos poderes publicas 8!11 
brillrnntes varclades. O que ninguem poderà 
tambem contestar ê que as companhiqs que 
se tem ultimamente crearlo hilo ox hant"ido 
completamente o m~io cir·culaute, lnnçando-se 
agora, por isoo, mão de mri ios ar titici :11~s e 
qui çá nocivos p:mi. snpprir <1. essas clill1cul
cbclcs. 

Q rn.11 to a-s ~::i.nco3 de emis;;ito com ple1n 
autor is:wão tio omiLtil' papel-moedêt atê a uma 
sonmirt fabulosa, não é de3::abi ·"lo nanar unm 
a1n·ct1ota ciue se lhe adapb per feitameute. 

Dou> crirnponios em · Portr:t~'étl, mo1·adores 
1103 s · 1i i:irliiu~ tla ci.lüde cio Yorto foram in
curn bido:; lill lo amo de levai• ab mel'clldo da 
cicllvle invict-i. um piche! de vinho. Tenrlo de 
pwcoreer lon ga. esteacb clespicb de casas e 
r:;ob nma c1nicul:i. das mais insupportavei3, 
hem depressa atltcou-llns a séJe a que uã.o 
po·fütm satisfazer, visto não haver manan
ciaes proximos. 

o camponio qne clrrogav~. o pichei disse 
entií.o :1.0 .comp1.nhe1ro: Am igo, eston com 
unn sele ins1 ppol'tav0!. Não lu ag11:i perto, 
e roo·o. pol"lanto, q119 me deixes beber um 
po11 c'S élo vinhrJ elo pdiel. Nii.o, responrleu o 
011[1·0: o pétl!'fLO incuml>ir1-11os dci levai· o 
vinho ao meL"caclo e alli venc.lel.-o, 't!'u.zencl ')
llw Llepois o ]ll'Oducto da venda . Si queee.> 
beber, dá-me um pat:.tc:i o bebe a po1\~ão co!'
rospond rrnle a oss::i. qua.n lh ; o que o o 111"0 
f.:Jz,' dando -lho a 11103d;i petli.lil. Pouco dcpoi.; 
o pi che! p::i.ssou para as cost;1s do outro, que, 
m»is atlea:ute atacado pela sêdo, fez a nPsmi 
propo.> ta ao ct1rnp:i.nl10iro, entl'ogll.ndo-lhe o 
m c31110 pataco . 

Pn ra abreriar, dirá. qnc os Cllmponio3 bc· 
l;era!·n rtumnte o tl'ajecto torto o contenr!o do . 
pichúl, sempre com o jogo elo me31110. p~l[tr!O. 
E' o que tn ele clal'-se com a en~ 1.; sa.o dos 
}J:L ll C0.3. 

Diz o Sr . representante S3il.bl'a que a ver
ti g.:i m rlus b:i.ncos tambern arrnston o orado1·. 
() l tnnB:n que ag·0ra fall<t e1•a u:n cidarlão des
c;o1Jilccido, nns dotaria de boa vontade, 
r11w tem a prete!1ção de reh1bil! t:tr e S::>?rg.u~r 
ª 'classes htbor1osas ele seu p>Hz. No. prmc1p10 
d ·J ;;·ti. 1:woµ·1gD nfa fo i taxa:lo ele ambicioso 
vu\gar ,.pois qua.rü levai: pafü o \ado. po! '.tico1 
cleS'C1!l'<\!1do o tJOnto fl'ª t.ico 0 eC'omm1C'o. 

- o'.~rwlcl", procuranrlo clemonsfrar .Pr,üicã
mente que o seu fito era füo sómente melhorar 
o estado das clasS3S po':Jres, proc:urnu fundar 
nesta capital um e .;tabele ~im~nto de credito à 
semelh<wça do Panny banlt ele Londrc3 que 
tem influi.lo poderos:tmen te tnn o ~JJ l11 e3tar 
doo peolehrios e C)fO S3ll nu:-;:i lio construir 
casa.s 11ygienic«s e barat;tS p tr1i. o; opwario3, 
atim de ttl'r.:1.nc1 l-o:s clo3 tii.ci p1·0 ~ rn is~v.\o3 cor
tiços. 

Não almeiou ::\ ho ;1n dJ SJt' eolloc1rJo :i 
t esta ele sen1Bllrn.nte emprezii. i l'üi fol'ÇCLC\O a 
isso pela g·elitileza de s·m; amigo;, o qus não 
o inhibe ele dize1· a verdttde qu01' ao-ra.do ou 
desigrade :i qu.im quer quê s'ej<t, vi.;tg ter sido 
criado no trabalho e estar sempre prom pto .a 
pro~nral-o, sej<t onde for, comtanto que o não 
faça e.oral'. 

Ü!'ganisou o Banco dos Opemrio3 com 7224 
ac,cionbtas, dos qu;1es quatro mil e bnto1 são 
opera rios e proletneios. 

O \linheiro que existia estagnado no funlo 
dàs àrcás do trabalhador vem :1 luz, por inter
medio· do banco, contribuindo isto, p::rrtanto, 
para o augi'nen to elo melo circulatorio ne3ttt 
prilça. · 

E' occasião az~cla de. pergunl>\l' o que fez o 
Gove1·no Próvisol'io em beneficio das classes 
proletarihs, ao passo quo ·distl'ilmia as mãos 
c!rnias garailtias ele juro.i, augm:rntos de or
dena.dos, etc. , ás o urras classes ? 
· O gove?no su!Jht riue o Ban~o dos Op3t\wios 

tinha pat' ll m e3pccia.lmentA proteger o pobre. 
O Sr. ex-ministro .tla Fazenda n 3gou pão e 
agua a e3se ba11co a ponto ele imleferir-llu um 
r~qu,3rlmento iden l.ico aos de dua'> c::i:npanhias 
fundadas lhra constrncção de c'.isis par.t 111-
bitações prolet.trias, que fomm m1i3 felizes 
do que 9 dit.Q banco, p:iis tiveram prompto 
clefürimento .. 

Acre·Jita, e isto sem p1·etençi1o, que os o;:ie
rn;rfos vieani-se priv,ido3 des>e rav-or unic:i.
mente ct·evido à pes30J. elo ora.dnr, que foi · 
bus~ar, unicament3, cJmo pre~i .lo:ite dcs3e 
b;i.nco, um meio tle resolver impwtante quc5-
tio soei •l. 

Dirigindo-se ao Sr.representante Seabra,di z: 
V. Ex:. tal vez sej ti um dos optimistas que 
acredítam não ha,'el' entre nól proletwiarlo. 
O orador não sabe o que se pas1a 1103 out.r~ s 
po:üos da Repl!blica, 1118.S aqni nestfl Capit>1l 
Federal, 0 nja í;opulnção é de U00 .000 ltatít111-
te~, já existe proletfl.riaclo quó to·los os r\ias e 
engros;;~clo pol' cont.ingente8 cl() traballm1ores 
provenieutes de torlos os pontos.da tena. 

A um aparte do S1· . Lopes Trovão,o ornrlor 
re,ponde que longe de derroca.e, vem fortale
cer o q11e eshva dizendo, o que ag;»1 dece. 

O operaria italiano, diz o illustre repr•3ilé!1· 
tante desta capital vem para aqni n1elhomr de 
situação. E' verdade, essa. melhoria; ixir ,~m, 
não é t:llllo qnanto ao ci la·Jã.o se lhe afigura.. 

A moeria q1ie os traballn.tlores italianos 
perc~bem aqni rehttivamente á <Ll SUl. patria 
não ê muito supel'ior, ficJnrlo por isso as suas 
cspe1'J.nças muito aquem da.qt1illo r1ue alme
javam. O andor refoee-se, já se vê, ao tra
lnJ lnuor mbano. 

Lá ll"S su·1s :ddeia~ elic;; tcem de lttta1· só
mente c01ltt\1. ,a pres;ão d0 grande propricta
rio,(]ue tem mu:lo para es:1anjnr,ao passo qrre 
o pnbre não pos> ue o necessa.rio pn.r.t se ali
m01ü,1r. Essi1 disparid,\d .) e í!U0 O!l f•WçJ. n. pro · 
curar algnres nrnlllot' sorte. 

O orador,dlr.iginc\o-se ao St'. Lop ;s Troviio, 
cleclar t que e:>tú. a pai"do movimento prole
Utrio no sul Lht E!.!ropa, princip·dmente na 
ltnlia. Não neg>t qne seja 11111ito préc.tria a 
vi.la do operaria wiquclle l.iello p)iz, o que 
adean ta rn:tis é asseir11'.tr q 1.10 o tr;1b:.tll11do1• 
estrangeiro 1102t 1. c1.pit LI poucaac!An.nt), q:ut• 
pe'lo lado p;c1rniario, q11er p3\o . S'Jcil l, pois 
aindti ln. poucos dias se vit1, cJm r.les~·osto, 
Il'l}<t .nutori1Lide poliçiq,l scihrubn.na it'ív.1.dir 
uma .habitação de ope,rarios ibllhnos, 111·1!
trntanfo-os e os saqueaqdo. ·Um rlelfos decl<J.
rou ao 01·a.dor in su:tsimplicrda:le de rustica 
J iu ~uagcm qne viera p:ti·a aqui na firme sup
po.>ição de que melhorarh d;i sorte e de con
dição·al :anç indo f~limeuto abnnrl:wte e j1n
tiça ,E~ra s.i .e parn. os · numero10s nf3mbro3 
da sua. fümil:n.. · · 

Nes ta tri·buua do:is oradores notav~is teem 
p3dido próv'iclencias contra abusos de Hb:r
daue de imprensa ; per;('unta o orador, si se 
atrevem a atacar 03 jornalistas conhecido:, 
cidadão.; importante3 ·que te.em a c~ragem .de 
ex:primie as suas idé,ts, com murto maior 
razão o fazem com mi;;ems creatt1l'as, qne 
julgam não ter quem levante a voz pam cle
f.i111lel-'.1.s. 

F .. i.z j Ll ;Jiç1, elo mesmo modo que o .nobye 
re1,rJsent1i.nt:e da Capital Feú~ral,a e~te Pª!z, 
cnj 1 hospitalidaue ·ê proverL1rnl. Porém, si o 
illustre repre3entante tivesse ent1·ado como 
o orado!' em um cle;;ses tug11rios que pululam 
nas Li. capitil e · e:rnmin ido ele perto a miseri~ 
em que vi vem o3 italbuns que par,i. aqm 
veem, sem du vHa nilo teria ess't linguagem. 

O orador, concluiwlo, diz que não quer le
vantar ce11suril.s a quem c1uer que srja, nem 
prõten'le eutr11r com o nobre Sr. Lopes 
rrovão em lal'ga discussão sobre hygi~rne. 
Ve:n apenas perante o Cong!'esso pedir ao 
novo gove!'no a ttenda .um P.onco pa.ra o n:octo 
p.::>rque se tibsorve o llmh e1ro elo povo, vrnclo 
ao m3s1110 tempo em_ noms das chrsses prole
tarias suscitar providencias alim ele minorar
lhes o estado prec:irio e.m que vivem, vi:;to 
serem ellás a base sobre a qual se alevant'.1 
o monurnento do progresso e da vitaliclacle 
deste p tiz. . 

O Sr .. Jos1~ MARIANO (pam w;w explicaç1io 
pessoal) diz ciue, muito embora não tenha a 
responsn.bilidade do seu discurso, publicado 
hoje no Di(lrio Offic_ial, porquanto traz a notn, 
de que i1ão foi revistJ pelo or,t tlor, todavia 
peclin a palavra inra ratificar np1 ap'.lrte re
fereute ao honrado representan-te pela Capital 
Federal. 

Quinclo responclia a .um aparte que lhe ·fàra 
dado por um digno representante de S. Paulo,. 
o h1nr::v.lo representante pel8. Capital Federal, 
pir um equivoco, julgou que o orador se ref"e
r·bse a elle. E ÍSS) deu lagar a um incidente. 
Hontem me:.;mo teve occdsi:'l.o de dar. esta e.x
pl icação. Eutretanto, no Dia rio Official vem 
um (.lparte concebido nos seguintes termos: -
Quem ê V. Ex.~ - Qtmndo o aparto foi dado 
t.lo seguinte modo : - Nã.o ê com V. E:c 
· Diz o ol',lcl.or que não se podia l'eferir a. um 
nnmbro elo Congre:;so do mo::lo por que se 
Mha no Diario Official. 

R1tiílc1'.lo o a1nrte, o OI'<'lllor senta-se satis· 
feito. · 

OlWGM DO DL\: 

\iVTACÃü DAS 'f~MRNDAS .A.O PROJEcnio Dlii 
• CON"Sl'lTUI Ç;>_ O . 

Continih a vot:i..;ão das emendas olferecidas 
ao projeJto de Constit.uiç5:) na . segunda dis
cussão, 

O SR. T HOi\IAZ DELPH mo (pela on lem) -
St' . peeside nte, hontem uma. emenda. : apre
seut Lcl -.i p3l,) 81'. representante Al'thur Rios 
no art, 2·1 foi d i "iditl<L . em duas parti;s. A 
segunda parte, pa1·f1.grapho unico, foi por 
V. !<;,:-;:. pista a voto;; e r.ejeiblda pela ca~a. 

Ot'J, d-:is·le qua esse p::i.e~igrap lto re,ieitado 
eacrm:a nmteria itlenticn, i0·ual por su i na
tut'CZ!1 à que SB acha no art. 3°, es ta tamlJern 
e3 te t•ej ei lctclo. 

Sobl'c isto pe ro esclarecimentos a V. Ex. 
o :SR .. PRESIDENTE diz CJU G o pa!'::tgrapho 

unico <lo ut. 2·, esh1va em chsharmonia com 
o al't. 3° , Des'le que foiapproYada a ·ememti 
do Sl'. José Hygiuo suppra3sini. de p:1rte do 
p1ragrapl10 noico, desappareceu a incon- , 
grucncia qne lHwia entre as dtms disposições. 

O ~r. Pinheiro Guedes - Pedi 
a p:i.hvrlL tmea ponderar aos distinctos ·mem
bros elo Co11zresso, m ;us illustres collegas, 
qu ; ue p~race que nós, 03 eleito3 do povo 
p.i.1"11 o Congras-=;o Constituinte, aqui nos re
unimos pára procurai; dar ao povo brazHeiro 
uma lei, um co·Jigó fundamental que possa 
toru:tl-o real meti te ·feliz ; um codig-o fundü
ment<tl em ·que se respeitem principalmente 
os direitos rlo homem. 

Sr . peesident e, tendo em· vísl-a melliorm• o 
pi·oje.1 to constitucional. offel'eddo .à eonsi
tlera Çií.o do t'i)n gn~sso pelo Goí'er.1Jo PrõYisori,o 



íi:i:cr,;vi-me para ditcutir o .capitulo I. -Mas, - O SR. PRE3JDE?\1'm-'- V. Ex ; p9diq a pa
oin COl13eque_ncÜ ae ter-S8 encerrado jútem- 'lavm. p~la, ordem e, J_:Ortanto, não póJe- füzer 

i1e:;tivamsnte a, discussão, não me foi clqda a um discnrso. 
· p1lavra. O SR. PrK1rnmo G u t:DES - Qn iz Dpsnasj us-

A' ultima liom , visto não me ser pJssivel tificar o reqne iimen Lo que dirijo á mos<~ e 
füllar, dirigi-m" á mesa, afim de nprnsentar que é o .seguinte: 
nlgumas en'!endas. V. r~x., Sr. p1w;irlente, R,111 :niro a v. Ex. que c1nsulte ' o· ron·
disse·me que mio pnrlia T'ecebel-as porque não gresso sóbm si julgn, que oss3s .mi1!lws 
tlnlla.m sírio . t1present<idos cm te mpo . emendas devem ou nil,o ser voLt·dus· coDJ llll-

H.eser\·ei~n10 para -a 2'' cli:;cússão. Insere- cfo,men te com .as 0·utl'ns. 
i·Fme em tempo ' para occnin1· a tl'ibm1a e . . , . . -. 
eln:1Jorei as einenclns ciue pl!'e~ia.m-me conv~c o ~OR. r:RESIDENTB_::- o S1·. ' Pmlt111·.º}•Ue-
rnento;;, para melhorar 0 [Jl'OJCCto de Constt- de;, iocl:'L1i:n~ 011 ante~, ap1~elL1 da, ~?Cl~ctO da 
tnição no sentido rle firmar a Republic::t e a, nL:,,1_prJ ,ert1 la, honte .n, pata, o Con,.,res~o, em 
fedet•ação na. nossa t erra ; 0 qu8 tócfos nó3 ' reh\ç~w a. ~i_ma ernenrh: apresen taLla, ]JJr 
cfescjamos intimamente como verdci,deiro3 p t- S · Ex· ao JlllZO co1Jst;tu~101ial · . 
triatas, afim rle que a Constituiçno seja real- Ao corneç ir a VOtaça~, antes mesmo de 
mente republica.na fe:lerati vtt. submelter a votos o p1'0J8cto em globo, eu 

-Sendo este o nosso intuito, permitt.ir-mo~lrn expuz ao Congress_o qu.e entre as emenrfas 
V. Ex. que eu recorra do seu juízo p~tra 0 do fl.gurav~ a Llo Sr .. Prn~rn11'0 Guc~ei"que ila~·m 
Con o-resso. s1d0 c0.ntemphd:1· 1 enclo ex,im1n°Hlo e~Lt 

,v~ - Ex. antes de pór em votação, emenda er~1enda,ver1rtque1 que_er<l um ver~ade11'0 sub
por; on'Jenfla ao grojecJ O. de éons~ituição, fez ~~'.~;~tl V~.ª ~o.rio . 0- pt'OJeClO ; ~CeÜa~:Jo .1'.1;1: 
co11sideràçõe_s .tenrlentes n, 11103tear q.Je ns s"'""ªº' s1ib~t1!um:Io outrn, emüm, 01 0 at)tsau 
eniendas apresen1aclas por mim constitufam do um plano 1n.te1ramente novo. . . 
~im . verdaclei1\1 substitutivo e,por.conseq.uencin. _ 0 Nest~s comlicções, ·paeeceu-me que devia 
.réphtava-as· p!'~juc!icf),las, desd9 que fosse vo- pr:evemr ao Congresso aft~nde que,e~te fic~sse. 
fado' o projecto constitucional. (Apoiados.) scieut~.de 9ue, a ~f.1'r~v.aç.ao do lJl~Jecto m;
. Em primeiro . Iogar, as emendas que for- p~rta1_m tica,r pr cJ t1dtead,i, a e1nc,nJlL do Sr . 

i1mlei ao projecto de Constituiçiio, não con- Pmhe1ro Guedes. . 
slituen1 projecto substitutivo comó V. Ex. Este .. alvitre foi aclo.ptaclo pelo Congres.>o 
entendeu. . . p::;r unanimi1fade ele votós e a mBsa rleclat'ou 

.: As_ emendas corrigem varios artigos ela prejudicada a en.10nell1 do Sr. Pinheiro Gne
Coii;;til'uição mas n[o constituem projecto no dos. Então S. Ex. não fe~ n, menor recla-
seu todo . niação. -

. ·A múiorin, elas emendas que tive a !10nra elo 0 Sr~. Frnm:mw GUEDE> ..:.. Nilo' osta,va 
~suhmetli1r ti, consideração cios mP.us collegas, pi:esente. 
.são additivas e toem pot' fim firmar a base 
clerüoci'atica da Republica; e outras sito, al- O SR. PRESIDENTE - Hoje S. Ex:. appella 
gumas restPictivas, outras s11pprossivas; da de ~ i são · clo. mes'.l e é dever nosso satisfazer 
·eméildas, flt11fim, de clifferentes ordens. Entre ao nõbre representante. Vou, portanto, con
e\las ha uma que c_ercea as attribuições dema- si.1Ita1' o Congresso sobre a decbifo tomada 
Siado amp 1as do pre3idente ela . RepubliP.a, bontem p8ht mestt. 
_transformado em imperador apenas sem vita- Consulta.do, o Congresso, qLmsi por unani-
licie1ade. . midade, sustenta o acto da, mesa. 

IJ,rha «das etl].endas que tive a homa de offo- o SR. PRESIDZN1;E anuuncia que vão ser 
r(;lcer .a e·ste Congresso, tern por fim cnida1' ela votadas as emen,Jas ao art. 9>. 
divisão territorial do nosso 'pniz. Ninguem 
cleix.ará de convir que é um assumpto este O Sn,. Jo3}; MARIANó (pela o1·dem) diz qu9, 
- - · - l 1 tendo de votar-se as P.mendn,s ao ai't 9°, pa-
cons_tituinte e que merece a, attençao e e to_ a rece-lhe · que não é feira ele lJt'nposito .roque-

. e'ifa casa. . 1 
Ahrnmas . das outrns .ernenchls clfaem res- rer preferencia para serem. vot:ic 03 os dous 

v additivos,_ um do Sr. L<turo Mulle1' e outro 
pe\to ao voto das mulheres. elo Si'. SPrzedello, re"o·ulanclo a cobrança de .. Sr. presirlentc, Joi esfa qLiest:Lü enol'1118-
1nente -deblüida nesta casa, mas ni11Q·irnm 15 °/o ailclicionaes · 
justificou a razão ]lOl'CjllB nifo se devia cht' á Co111prehen1le,-Sl) que o>c: 1Jl'2Ci Sc1 Lle unm 
mulher . 0 clireitu elo voto. (Nero ap oíwlos e orien t>1çifo _segma p8,l'él votar as emelllhs ·ao 
apartes.) ar t. \JO • · 

Nin,ç;uem externo:i os motivos por qne tie D:t decisã:(j rlo Congt'0sso, sobre o imposto 
lhe de'viit negar esses rlireitos. (Apart es.) .rle 15 °/ o, é qne s' pócle -s'aber qual o rumo 

M3US senhoPes, o votei nãoéum1.concessã.o, que so ·eleve segnil' na. votação. 
é ,umdireito, rJenendente _ds uma, ru.ncçiio; e, Si foi' approvaclo o arldicio:ml de 15 º/o. já 

l o3 ost·i.rlos poderão dei rnr de reclanrnr 0!1tr:1s · cl~.scl~ - que a rrml rnr c.oncorre com. o homem tnnt:;s fontes de receita ele que não pwleriio 
'J)Ol' seu tmbalho em f1wor da S'.lcrnchcle, elh 
teú1 de facto 0 direito elo voto (iparte.~); rio prescindir, so uão tiverem füte auxilio, em
contrnrio é eshu!lrn l-a -r:le um direito que lhe hom provisorio, que a Conslituiçiio lhes f'a-
·pertence. (~'1partes.) cultlL. 

Dizem que estamos amea1,wloJ do urna. Deve, enfretanto; di1,eraincl ,1. ao nongr:Jsso, 
banc,11'otn. E', por·ta;nto, preciso 1t'nta1· de que,-., le:1 ldnd ;i clnmiellos qne nfio querem cp10 
economi::ar, e para is3o ·é qnfl apresentei os estados do no1'te fiquem completamente 
e mondas red1ni111lo os mi ni st wios a cinco. reà.uziclos à miseria ... 
E' 'gr,rnthl essa economia que lJl'oponllo. o SR. l\IoRAES BARRo·; - Isto ninguem 

Sr. presidente., en lre as emendas que apre- quer. 
Eentei l1a uma que supprimo o Jogar de vice- o SR . JosÉ MAHIANO-." os Jevfl a pedir 
presidente . da R&jJnhlic:i. (ap;trte s), porque esfa. votação pnra não seJ'Rm irnpelli1los pe\it 
julgo urn cargo smn í'uncçõ3s. · rorça i 111 p,~rios·i eh necessirL1rle a v0tf\l' pela 

As ontns eme!1l!Rs hrnliem que me pnre- emenda. rla clepnfaçiio do Rio Granel", p0r
,cem clignns desta casil o para us, qnaes peço a q:io na alternativa rle tic:wern o~ est:irl0s 
.uttenÇ"ão _elos meus dig-nos co l logns membros sem l'Ancla, ftq uem então s; critlcJdas as rondas 
. deste Congresso ,_ que S3 aclnm reunidos aqui da Uni<lo. 
comrnigo. plLm dotarmos a, nossa pai.ria de o omdor mani1'e3ta"S1' ' de.,te nY>1lo, porque 
. uma constituição livre. quer a gnena franca em ca,m po a bel' to. 

VozEs-E' o que estamos fazendo. Al~m rfüto, a cobrnnç1. cio impno;to .acldi-
0 SR. PINHEIRO GuEDlS--:- Peco, pois, ao cionaí de 15 °/0 fdcnlt;itivtt v~e .esta.bi:ilecer a. 

Goi1g-res'o que conslrler0 á.s e'.nen'clas.qGe tive Ju éb de ta1'ifas entre os est'lcbs. - -
. ,i-: J1onra ele subme!ter :i sua consi:!e1'açã0, e O SR. PRESIDENTE .observil ao nobre re-
pe«o licença para recorrer elo ju\zo ele V. l~x. presentante que pediu a palavni pe\lt ordem 
para o cio Congresso, po1'que_ amrla. q1~~.111rlo e está. discutindo a matedci. . . 
a$ emenrlai\ que flpresente1 const1trnssem 
um sub~titutrvo não encontro no ro,,.imen to O SR. Jo 'Íl l\IARU.No ach'I procerlente a 
~rtjg·o .algum cciie mande st1pprii'iür a~ emen- obs3rvação do Si· •. presidente, ~ :ie ~e que iie 
àas :qwo" a'qui ~·np apr.esentada;;. - _ ~·o tem de preferencm o·s do\1,;; adclth i-cs . 
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O Sa. ~-IRIATO DE MEDEIROS (pela 01·dem) 
pede que, para maior escia:'ecimento do Cou
o-resso, se cii o-ne o Sr. presidente mandar ler 
Íuteo-ralmenGe as emendas, quando ti verem 
d :~ s~r .POotls a votos, e não com~ honten: se 

_fez, o que deu togar na ··votaçao a mmtas 
duvidas. · · - · 

OhS !:l l'VlL qne nesta allnvifio t em-se visto 
muito atl'apa,llittdo e1.n pt'OCllrctl' a emeULla 
que se tem d8 votar. · · · . · 

· CMA vóz-Te1He declararlo a p::igrna. ,._ 
o SR. VIRIATO DE MEDE:IROS responde CJUB 

alguma.s vezes i~to • se tem· feito, e. des9j11ria 
que se fizesse sempr.e; ent!'ehnto, o S1•. pt'e
sidente decidirá como enten:fo1'. 

Pusto a votos o requerimento do Sr. José 
J\fariano, e approvado. 

O Sn,. PREJIDSNT8 nnnunci:i, que vae se 
voL1t' a emenda do Sr. Lwro Müllel'. · 

O St<. LAURo· MüLLEH, (pela ordeill) rnquel' 
que a votação chss:t e.n0ncl11 ssja feita por 
partes. . " 
. Consultado, o CongMsso approva o requeri· 
mento. 

Snbmettidas successivaniente " a votos · as 
tres p1rtes em que se dLvicle o 'Segu.iute acl'di
ti voclo S·t'. L'.1uro Müller e·outros; rnserto na 
pagina74 elo impresso, são -appr?vaclos a_, '.Jll'Í· 
meim p1rte ·e o § 2° elo retemlo nddtl1y_o, 
rlcando adiada a votaçifo do § l 0 , pot' ter 
havido ·er:npate : - . 

«A. União cobrará durante cinco ann.os, -orn 
beneficio elos estidos, 15 °/o adelicíonaes· aos 
imp .. stos ele importação que emcctda um delles 
for cobra,do. 

§ l. ° Fica ex:ceptuaclo cle3ta, clispo3içtí,o . ,o 
estado elo Rio Grande elo Sul. -

§ 2. 0 o poder executivo d;spora em .regu
llLmento sobre a quota que deve pertencer ~' 
cada um cios estr,do3 de Minas · Geraos, Goyaz 
e Rio de Janeil'o, do que for arrecttclaclo na 
AlfandeglL ela, Capit.d Federal, em virtL1de 
destas cli::;posições. >~ 

Fica prejudicado o · additivo do Se. Serze
de!lo, inserto na mesma pagina do imprasso, 
por conter mat8ria identica á elo Sl' . L'.turo 
Müller. 

São successivamente po;;tas a votos e · re
jeita-Ias as emendas dos S1';. Julio de C>tS
tilhos, Dametrfo Ribeiro, Meit'a. ele \'a::;c.on• 
cellos e A:.igusto de Freitas. 

Subrnetticl 1. a votos a emenda · do Se. 
Gabriel de l\fagalhães, -é considera.do .P~;eju
dicaclo o § l 0 dct mesma emenfa e reJ é1 t:ido 
u § 2° . ' 

o SI\,. 'l'oLEN1'1NÓ . Dlf CARVALHO (pela 
c1'.lein) diz í1ue a .. emen1ln, que f\,[JI'PSentou é 
suppressiva dó § 2° do art. 9° e não do § 3° 
cio mesmo artigo, como está impresso. 

Posta a voto~, é rejeitada :t emenda do 
Sr. Tolentíno ele Carvalho. -. 

o SR. PRESIDENTE a1murwia a votaçfo 
ela ernencb additiva d') Sr. 1\l'thnr Rios . 

O SR. STocKr,ER pede pret\-)rencia -tu vo
bção pal'a nnu emencltt _iclentica, que apre
sentoa ao§ \.J•. 
· O St{. ARTHUlt R10s 1•eclama contra o 
mor.lo por qn() se i)cha impre:lsa a_ emenda. 

o Stt, FHÓES DA CRUZ acho que todas 
8S3:ls emendil~, bem , omó u:ma: q11e ·apresentou 
sobro a rnateria acham-se preju licarlas·em 
vista dct resoluç'to t9mada hon tern pelo Con
gresso. 

Pósto a votos o requerimento cl<1 profo~ 
renciJ do Sr . Stockler, é rejoibcló, . ·. 

Posta a voto2, ó app1'0vada a seguinte 
emench elo Sr. Artlnu· Rios , 

. Aoart. 13° 
Accrescente-se :- tuas de selio nos actos 

emanado3 e em negocios de sua economiu, . 
- E' consicl8rada -prejudicada _ a -emend'l · ~o 
Sr. Alexandre Stor.kler por conteJ' matem1, 
ideutic:a a do Sr. Arthur Rios. -

E' approv.1dµ, a sogtünte emen_rla do Sr:
Alexandre Stoeklcr ao numero ti:-contr1~ 
bukõss · postaes e tclegmphicas nos correio;;; 
e tolegraphos do Estado. __ 

Slo. coosirlP.1'adf\S p1·e.iudica•Íots «1s emend_1~s 
do· mesmo senhor ao n. 5 -e do Sr. fróes da 
Cr'uz aci § 2°. 



, · a~o 

·· E' apprnvada a ·seguinte emeáda do Sr. An· 
~usto de Fl'eims. , · 

A:ic1·~scente-se ao ::i,f't. 9° o seg:uinte : 
. § 3 .. ° Fiei sal.vo aos estafos o direito de 
estabelecerem linlías telegl'aphicas ·entre os 

.. díverso5 pontos de seus territorios ,, e entre 
e3tes e o;i de outros esta1:los, que se uãq acha
re1n actirnlmente servidos, ti1xar t\S contl'i
buiÇões, pocleudo ~1 Uoiã9 de~aproprb l.:.os, 

' s~mpre rrue t'or c1e ínter~s3e ·geral. 
E' . rejeitaria; a emenda substitutiv::t do 

· Sr. G:tbriel de Mag·nJllães ao art. 1 O. 
D SR. PttESIDENTE declara prejudicada a 

emenda do Sr. Demetrio Ribeiro e outros 
nia1itendo a suppressãO do art. l'i . · 
· E' Tejeitad::t a emenda suppressi rn do n. 2 

do. _Sr . . Tosta e outros, ficando prej Llrlicada 
· eniemla ítlenticli do Sr. Santos Pereira. 

· G' . ·r ejeitada a emenda do Sr. Almino 
A ffonso ao § 2º do art. 11 . 
· .. ü·-st.. PÍrnsrnENTE annuncia a votaçi'io da 

: emei1da do Sr. Couto Cartt1xo a::i §'2° do 
nrt. . 11 ·e§§ 3ô, 4°, 5°, ôº. e 7° elo art. ·71. 
o SR. 'COUTO CARTAXO (pela .ordem) diz 

· que -por occasião da votação do n. 2 elo 
art. 10; e hoje n ,- füri1 adiada fll1ra ser TO · 
tado quando' se votasse o art. 72, hoje 71. 
Do mesmo modo requer que consulte o Con-

. ' gresso ·par,i serem votadas as emendas rela· 
· ti y a3 ao n . 2 do art. 11 , por o ocasião tla 
votaçàó elo art. 7 l . 
,g SR. PRESIDEN'l'E - Não pó~le ser acceito 

o reqrt1wime11to do nohre rep1'eseutaJ1te, por
que é c_ont~·ariO' U() Cjll3 succ~deu IlJ, pt'imeira 
dl$CU3Sao . 

. o 1w:ojeqo f9i votado 1~o·r at<tigos,_ ~ agor~ 
· foLvotado em g'lubo, .salvo as emendas . O 
que ·1\i,h, pois, ao ·cqngresso é votá unic:i.· 
mc9te_as emendas. 
. . ~! g uobre repl'esentante requer o adia· 
' ir1ep~9 da votação àe sua rmenr)a pa_ra q1m11-
do s~ t!'atar· do art. .71, submettere1 a votos 
o l'.equerimento, mas · adiar · l\ votac;ão do 

. al't; · n, ni~o posso. 
VóiE:s - Votoo, votos. 
9. Sá. CouTo ÔARÍ'AXO nã~ reqµereu o 

admmento· elo art. 11, mas sim d<'1s emen· 
. das ·i'e-lutivas ao n. 2° do ârt . 11. Em todo o 
· caso retira o rer1ueri11_1eil to. 

E' em seguida posta a votos e i·ejeítada a 
· emenda do Sr. Couto Ca1' taxo. 

É' ·rejeitada ~ em~nda. sLippressiva do Sr. 
Meirn ele Vasci:mcellos e outra ·ao art. 12 
lic\l.ncli:J prej'tldic'adà ó súbstitntivo do Sr: Juli~ 
üe ·casmhos. · · · 
. W igu~l1~ent~ ~;_ej,eitago g substitutivo elo 

Sr; D.emetr10 R1bell'o e ouh'o3. 
·E' posta a votos é approvarla a segu.inte 

-emernla dp Sr. Baptista da Motta e outr.os aci 
ar t. 13: 

P1·opomos que se accrescen te: - devenrlo, 
, po1'~1i1, 'à' ll'!>V~gÇLgâo de c<ibotagem ser feita 
., por, ilá'vioS náéfQll~êS. 

São rej eitwfa~ as emendas do Sr. Jo;,;e 
Hygino e out1;os e elo.Sr. 'Gil Goufart e outros 
ao art. 14. · · · 

· E' en;r se·o·uicla posto a voJos e approvaclo o 
seguinte additivo elo 'Sr. Gil Goúlart e outros 
ao art. 14: · · · · · 

Accre.>cente se no final deste artigo: 
Os officiaes eh armaria e classes annexas 

teri'Lo as mesmas patentes e vanfagens c[ue os 
do exetci.to, nos caso3 ele igual catego1·ia. 
· E' posta a votos e rejeitada a emenda do 

"Si'. Almiuo Affonso M art. 15. 
Q SR. PRESIDENT8 an'nuncia a votnção elas 

emendas ao nrt. !O. · · · 
O SH .. FH.EifERICO .BORGE.S (pela 01·dem) · cliz 

que o modo. moro$o por que se está fazendo 
' a ·votaçãó, que ·exije muita nttençfo de espí

ri.lo, c;1,nça extraorclinn1·ia rnent i os· repre-
c sent~I?-tes da nação e o seu,presidonte(i!poicitlos). 

e - ~or 1 ;so -~~eriuel'. ~e suspenda a sessão por:. 20 
mmutos, rndemrnsando-se o .tempo · percli'do, 
para que todos possam clescàuçar. 

Posto iL votos o retnierin\etlto é ";PJl.l'Ovado! 
_Suspende-se a sessão ás 2 horás e 35 mi-

nutos ela hm\e. · 
He::i.bre-se a sess~o ás 2 horas ·e 55 minutos. 
São rejeitadas as emendas elos Sl's . Juiio 

de Castílho3 e outro> e Fmncisco Veig«t ao 
art. 16. 

O SR. PRESIDENTE declara qne se vae 
proceder á votação ela erri.encla do Sr. A !mino 
Afl:'onso ao art. IG. 

O Sr. Justin.i~no Serpa ob
tendo.a dalavra pela ordem, r eq ue1· que se 
vote sept1raclamente a mesma emenda. 

o SH .. ALi\IlNO AFFONSO (pela ordem) faz 
ídentico requerimento. 

O SI.j.. ALi\HNO t\FFONSO (pela ordem) ("')
St'. ,prJsidente, não ~igo hoje nnis de umtÍ 
palavra. · 

v. Ex. está muito ' niol'tificaclo, e o Con
g·ress::i ta1)to, pelo menos, corno __ V. Ex, 
(Riso.) 

Como ns eniendflS qne teem ele ser r2cebiclas 
já o éstã.o a priori (niio apoicdos), antes de 
toda votação .•. 

o Sn.. fosr;: MARIANO - E' uma especie ele 
creaç_ão do mundo. . . 

o SR. AL~lINO AFFONSO - . .. sem ofl'ensa 
nenhuma á dignidade e pD.triotismo do3 respe· 
cti vos college s ... 

UM SR. REPRESENTANTE - Isso é ate um 
elog:io. · 

o SR . ALMINO AFFONSO - Nito lu; c!uvid ft 
nenhurna ; lrn -prescienria. 

... l'eq\leieo a V. Ex:., si é posoivel desta vez, 
como 1le butrns . o tém feito 1miito legili1nn
mente, qu~ proponhà a votaçã.o por p 1rtes. 

UM Sa. RErrtESEN'l'ÀNTE - Já esta reque
rido. 

ÜU1'110 SR. REPRBSE::-iTANTE - Requei· a 
tlesmembr.1ção. · _ . . 

O SR. AÚrrno AFFONSO ..:... A desmembra
ção, ê verdade (riso); pedeitamente, acceito 
a palavra. 

Consnltado o Congl'as;o, é appl'Ovil.do ore
querimento 'rl'os Srs, Ju3tini:ino Serpa e pre
judicado o do S1·. Almino Affonrn. 

Submetlich -a v,otos, ó rejeitada a pr-imeira 
parte e ªl?J)l'OVacltt a seg·nnrla eh seguintB 
emenda do ;;ir. Almin.o A tfonso : · 

Art. 16. (Para se"em collocarlos entre O'? 
§§ 2º e 30 oü onde mais convier.) · 

·§ A Oo_nstituiçã.o declara a bsolu !a,men te 
nnlla tola a eleii;ão em quA iriter.vi.e1·, cli
recta, ou indirectrin1en te, o po1ler arlministra
tivo ou govemamenLtl da feclernçl:1o ou e2-
tado~ · · · 

§ A U1lião reconheée e gara,n te a repre
sentação elas minorias, que regularà por lei. 

O SR. PREStDlmTE ·declara pre.fmlicada a. 
e,men,da elo s:r. :rvrarciauo de l\fa.gall1ães . 

O Sr. IH:arciano de J.V.Iag;a
lhãesi, obtendo a pfl.lavra pela ordem, faz 
qonsicle,raçg3s pal'çi, rnostrar ·que n!io esta pre
j 11dic1da ;i, primeii·a piirte dt1 sim. emenda e 
11e$t e, s ~ntido reriuer que seja consultado o . 
Co.ngTJSS'.l . 

Co11sultaclo, 6 Congresso considera prcjutli
cada a prirneirn p 1 1~te ela emenda elo Sr. Mar
ciano de Mag,ilhães. 

Pos~a a votos, a seguada parte da mesma 
emenda ó rejeitada. 

E' rejeitada· a emenda elo Sr. Meira de 
Vasconcellos e outro ao art. 17. 
. E' p_óslà a v~tos ~ arippóva.d~ 8: seguinte 
emeBda elo_ Sr. ~ampos Sa;lles e outros, ao 
mesmo artigo. . · 

J?epojs t!as palayras : - O Congresso re~ · 
urnr-seiha na Cn pital Feeli: ral a 3 c!,e maio rb 
carla a n no-accrescen ~e-se: - s il vo si n ma lei 
orclinaria designar outr:o clia.-S. R.. · 

O Sr~· Q uintino Eocay°' ni.. 
obtendo a pahwril peb ordem diz q11e .ª 
e·menda que acaba·de·ser vo tada , nrt :;;tu op1· 
nião, n'io attencleu convenien\ernente_ a re-
dacçlo elo µrtigo. . 
. o Slt . CAl\!l'OS S:~LL~,o -:\1 \S e:;t~ s:tl \'.l\ a 

recbcção. 

O Si:i. . QuIN'.\'!t'fº Boc,~YuVA (tenlb) <(O Con· 
Q'l'eSSeJ 1:eunir-se-ha, mt Capital Fe;let-:,J. l, aos 
3-de maio de cada anno, i1idepen1lente.rqe11\.() 
cl'e convoc_açi'io, e funccio,nará qmüro q1:izes, 
da. dnta da aberttn•a., podend9 ser p1•orogt\do 
ou convocado extraordinaria1nen't~.» · 

Explica ? seu pensamen!o para. Cf1~3 .os sei.is 
collegas veJ~m St ó ou uao ad1mss1 v~l a -1·0-
sal va da raclacçãO que propõs. O seu pensa
mento é que só ment~ o C0ugresso tem a au
toricl:i;le necessaria pal' ,t prorogat' as s.uas 
S0S3Õ33 . ' 

o S;:i. . ARTHUR Rro3 - ESLt faculclade esta. 
estt'tbele'.)ida em unn emerilla que offereci. . 

Vozfü-1-fa fo:is emmdil.S nesse senti.lo. 

O SR. QUIN'rt:'ro BocAYUVA ·contimirmdo ob
SGl'l' U. que o poder executivo tet•,\ a fü.cu ltlade 
il e convocar exhaordinariamente o Congresrn, 
mas a j)i' Ol'o.~·açiio dos trab dh11s do Coogres~o 
sô tt este compete. ('ilfoi!O 'bem.) 

Re.1ue", uortnn.to, ao Sr. presirl~nte .que ~e 
digne s11hm.elter a votação do. Congl'esso_,_ eon- . 
junctarnent" com este artigo. as emeoth1s que 
a elle se referem. -_ . · 

O SR. Prws10E)l'TE - EsUio' S<3 votan<)o. 'as 
emen•las reL; füras ao a1·t. l T; foi appr·ov-ado 
este, salvo a rndac~fí,o, na fórma. lla propifia 
emenda. · 

o SR. ARTaur, RIOS~ PéÇO a ptilavrJ. pei ,. 
o~em. · 

o SR. PRESIDENTE - 1'ea1 a palnv1·a o 8 1' . 
Arthur Rios, 

. Q SR. AitTquR Rrns pediu .a p<1lil.vr~ . p Ü'<\ 
dizer aq nobre senador Q ao Cong1:esso qüe a. 
idél1 q u.e S. E K. acu.1 a su~citãr está 1fr ~vü;'~a 
na en)enc\f!, que teve a honra rlc rtl'e 1'e~.er à 
disposição deste artigo da. Constituição e·m qµe 
dava-·se ao pai.ler executivo a attribuiç:i.o de 
prorogar as sessõe.:; elo Congres1;;0. Na !'lmeuda 
a que se refere, o ora•lor plssqn est~ attri
buição ao proprio CoMrres;;p, <~corescentando 
que a pr·ol'O~'J.ção e o acldb.mento dá se.~são elo 
Cong'resso só podei·ão ser determint1do.i ·por 
votação do mesmo Congresso. 

São succe3sivameu te submetticlas a, voto~ e 
npprovac\as as seguintes emendas üo sr: Ar
thür Rios: Onde. se diz : .- porlendo sei· 
prol'Ogaco, accresceüts-se: - adiado. 

Accescente-Sfl no fim do a.rligo: a-. p1:0· 
l'ogaçãó e o adiamento da sessão elo Coügresso 
só poderão ser cle,termiuftdos por deliberação 
do nJesmo Congt'esso. 

t<;' re.speltacla <t emenda 'do Sl' CyriÍ!a ·de 
Lenws ao § l. º dQ ar t. 17, · fict1ud.o · prejudica· 
elos uma identica <,lo Se. Frederico f3õrges e 
o aclditi vo elo Sr. füi.l'bosa Lima. · 

E' rejeí ta da <t emenfüi. do S1'. F i-:rncísc0 
Veiga, ao art. 18. 

E' approv~1.ilo o seguinte ·substitutivo elo 
Sr. Hygino e ontr,1 ao art. 18 : . . 

Substituam-se as palavrás-as: del'ibera
ções s~rão tomadas pela maioria absoluta dos 
seus membros por esta~: . · . 

As delibe1·ações serão tomadas po1~ iliaioéia. 
ele votos, adrnnüo-rn presente em cad'a uma 
elas carnaras · a maioria . t1,bsolttta do·s seus 
111 em b'rns . · · · 

Fica p.:·aj uilic:üla a. enwnd.u; . do Sr. LBoví. 
gilclo Filgu13ids. · 

ô s11: · PP.Eiir'nÊwrE anirnnci~t a'vataç,ão ela, 
emcncl'.L do ::>r. Fr .. nóisc'.) .. V~~6·Ll. ao iiai'úg1:a· 
pho·UJllCü elo l\Tt.. 18. - . :· _, , . 

0 SR. GXBRlE!_L DE MAGALH·ÃES req11~t arlia
rnento ela. vot 11 çao desta. emen,Ja paua q·mmdo· 
Corem votadas us emendas ao urt. ·3-1.., . 

(") Não fui l'<Wisto pelo oradot". 
· - Consulto.tlq, o C.o.ngresso rê] éi t<i/o&oqiie· 

rimento ele 'aâii11'Í1ento. · · · .- ' 



-ri{ em seg uida jiosfa a yotos e rejeiüt1.b a 
ern eúela <lo Sr. Francisco Veiga,. 

Silo rejei tadá.s a 'l emenrfos· rJo Sr. A 1 ci nclo 
Gut111 :1ba r-a e out ros, e do Sr . Joiío Viei ra ao 
m ·t . 19,. 1 

l\Iol'aes.-A)meida, Nogueira .-Francisco Gli
cori o. - LlJ per Soare3.- Moraes Barros. 
Cos ta .Jnnior , - Alfredo El lis. - Pt1Ü lino Car
los .- Mur.;a . - l~.o élo lpho ivliranclq .- .\ll "elo 

~iio rejeitad,1s as emenrlas do3 Srs. Fr::i,n
cisco Yeiga e Corrêrt Rabello ao art. 20 . 

o' SR. Jos1:: HYGrno ' (pela ordem) r equer 
verifi caçilo e.la votação cln, emenlta cjo Sr. 

l-'i nheil'O . - .~ . M ireirn cltt Si ! va - Car v" l&.11 . 
- Çainp6s Sulles.- M. Pr;1do Ju11i ot; __ 
Rubiiio Jnnior . - Carlos Garcia .. - Roei ri ··ues 
Alves . . " 

Cqmh l{abello. · · 
i)rocer.le ndo ~ss a veri ficaç itc, r eco:J.hece -s J 

t c- t' ~ ido a en:oudtt rej eitada. 
O· Sn. ._ PRESIDE cT TUl declara que se vn,e pro

ca.lct' à . votaç;\o eh emenda do Sr. Fróe3 da 
C1·llz .ao art. 20. 

o $rt ,. FRÓES DA CRU.Z (pela orcl.em) apre
sen tou.essa emenda,, clepoi.:> q11e o_ Congl'Csso 
deu aos e.;tudos <t ftc ulcl 1cle de legislar . Com
p~ohe nde- 8e que a i1 1ter pretraçã'l i.J e um ar
ti'go, constituciooa l não póde es tai·· à mercê de 
lêi :i de proces:o votados .pelos estados . 

d r·i me affi 1nçavel e crime inafianÇ(LVCl não 
é i11na classil1cação scienti ílca . · · 

Pt;e fel'o que o Congresso cletemii ne qual é 
o c&s'l em que cnda um de nó; pó<Je S'.l ffrer 
um cori straug irnento, a dizer - cr· irne aflfan
çnv.el ou in_;,1ffia,nçavel - que não corres
p1m !( a classificação scient ifüa alguma . 
(A poiados. ) 

· Posta a voto3, é r"jéitada a eiT.Cncla do Sr. 
Fróes ela Cruz e outros. 

.E' ·ig ualnfo ote rej eibÍda a. ea191jd:i sup
pressiva do Sr. Alcinclo Gu rnobara e out ros. 
- E' rejeitada. a e111 e1ich suppt'essiva da pa

b .v·ra.....:: ig·ual - contida no art . 22 e o1füre
cicl v'pelo sr. Arth ur 1Uos, fican do prej Llcl ica
d a~. a:~ .. emendas do Sro. Thomaz .Dei ph ino e 
.1\l ineicla Blrretu e outros. 

E'. _ rr.j ei ta• lrr a emeuda. substitttliva do Si· . 
Th )Odue~ to Souto. a':ls ark 24 e 26 do pro- · 
jecto. 
. Sito j g ua\rneute rejeitadas as emcnclns dos 

Srs. Leovigildo Filgueiras e M. Vtt lladáo, 
ft cauao ·prej udica.dtt a do Sr. Azeredo . 

E' "'rejeitada a emen:ht cio Sr. Gil Gonlit rt 
e ólÜt"03. 

Sffo post.as a '/o tos ~ apprn n tlas hs sc
g ni11 tes eme11rlas rio Sr. ~Me ira de Vnsconcellos 
e olitro ri.o ar t . 24: 

Em vez cl ns pa lLt vras - ser nomeado -
d igi'.:·He - acceitae nomertção . 

Áccrescente-se ao fina l elo mesmo artigo o 
segü inte: - sob pelll• de perch do l11 tillclat.o . 

E' Ígua l m~n te a1)provado o seg ui nte achli
. ti vo do ·s'r. Custod io de iVle llo e ou tros : 

Accrescen te-se ao a r t. 2,1 o parng t\1 pl 10 
seguiqte : -

I\1 ea. ca rgo cl iplonrn fi co e c0mmai1do mi
l itar, em casJ de g uerra OLl 11 :1q1.wlles em q1.1 e 
se aehe, com promet titia a honra e iu tegridacle 
dtt ' 1.1 11ião, pmle1'il. sel' nomeado qooadol' ou 
deputado indepenclenlementc ele liconça ela 
r e3pectiva camm·a. » 
· F·Ú~àm púfu cLca~L\ s as 'cmoncL1s su PP•'es

siÍ'as des Srs. LucCJrcl::t Cout in llo e outro~ e 
À qgusto de' Freitas . . 

Silo r ej eitádas ns emembs do;;, Sr3. Al
méi1la Nogqeira, Augusto de FreiL1s e Fraõ 
cisco Vei5 u .. ao art. 25, fi cando prejtiLlic:tlla as 
emencbs Srs . Leovigi ldo Fig ueira:> e Jnlio de 
Casti lhos . 

Decla1·;1111os tet' votado cont1·a a emenda 
q,ue estalt1ít1, em beDefi cio dos es tados, a có 
b_1"<1nça, el tir'ante cioco a nnos, ele 15 º/ 0 acld i
cwn"es aos im po:;tos de in:i port,1çlo e.o brarlos 
em ca,la 11111 clelles, pnr pl'eferirmos a eürnwla 
qne deixava facu kttiva essa tax ·ção, o qu" 
n1elhor consu lttW<t os interes.;es clus esta los. 

Si.la cL1s ses;;ões , 11 de fo vereit\1ele-J89 1. -
Lauro Sodré. - ::Serzr.del fo r-onéa. - Caoti'ío . 
- Anto nio B:tetm - M1t ta Bacellar.-Ma no J 
B1 ra.Lt . ~ Pedro Chermo.nt.- Paes ele Car-
valbo. · 

Declaramos ter -Í,-o tarl o a favo!' do § l º tia 
~ monda do Sr. Ln.uro ·J\Hi ller, o outrns, que 
u ent;i o Rio Grande elo Sul elos 15 °/0 adcli -
c10nae2 . · · 

~a la elas sessões, 4 ele Jtnei.ro ele 1891.
Lmz de Anclracle.-Jrifiq ele Siqneirn .- Espi 
rita Santo. - J03é Mariano - Andrá Cava.1-
canti.-.Tosé Hyg'ino.-A11 tonio ele Carvalho. 
- ,Jos!l Simeão.- Almeida Pernambuco . -
l3 e!Jarmino Carnei1·0. 

Dccl.ari mos qqe cedemqs os no."ios votos ao 
principio de ig ualdade ele subsidio par it as 
duas camaras, fo i no sentido de não ll aver 
augmento alg lllri no subsidio que correspon
de aos elep11 t.tclo.i. 

S tia ch1s ~cs:;õ ~s , 4 ele fevereiro do 1891 . 
Joaquim Valia dão. - 1\ro do Prado . 

Decl:1ramos que votam os co nt rn a e:n'ln<:la 
qne estátue a at're1:iu dação ele 15 º/o add icio
~rne .i ao imposto de . impor tnção : 1°, porrprn 
J ui ~amo.> .~ssa . mecltda summamente ·prej u
dicial aos rn teresses da União, pesando ·sobre 
<l. sua princip::i l i'on te de receitt1 e·t irando-lhe 
a possibi lid 1ele de pro:iurar nel!a recursos 
p:tra 'os casos necessnric·s ; 20, porq ue, posta 
e! la em pr,ltica., ma,is dilficil se tornará a 
v !d~ 'do povo, .iá grav.ádo po1· impo3 t?s pes'1.
el t:;srn1os ; _3°, porque .1 ul g.m1os t;ll chsposição 
perturbadora do systema t'erl erativo mar
e;1ndo aos estados nhteri a 'tribulavel, ~ v i !en
t emente ela e:rnlusíva competonch da· Uniã.o. 
Decl>tl'ai11os mnis que votámqs a favor eh ex
ce pção qn i nto ao est:tclo cio Rio Grande ci o 
?ui, aUm ~ e mu!fas on•rHs razões, pela, ele 
.Ju lgal'mos 1mposs1vel a r epressão do contr .. 1-
bando, desde r111 e se eleve. extraordi 11 t1ri;1. 
mente o imposto el e im portação . 

Sa la das S:JSSões, 4 de fcverriro ele 1rn 1 . -
Pere"m da Costa. - Tho:11az F lores. - Abren. 
- Alcitl es Lima.-V,ictoririo Monteiro. - Cas
·siano ci o Nascime nto.- R1 miro B1r ce llos . 
B. 03ori.J. -I\1enna 'Barreto.- Julio Frota . 

._-\ ssiz Bcazil. - Fern ando Abbott.- Piilhei ro 
Mach:do.- J1.1lio ele Cas tilho3.- Borges de 
Mede1eos.-Hornero Baptbb . 

Declaramo3 que votámos contra a emend tt 
qüe supprime a li !Jel'clatle da rn1 v0gaç1io de 
cabotagem, eotend ernlo qlle em lei ord inaria 
deve m ser eq ni_par·aclas as concli çü "s da nave 
g-aç1io naci ona l e est rangei r<1.. - Jnlio de Cas
t ilhos .. - Homero B 1pti:; ta. - Jn lio Frota. .

. Pereira d,t Costa. - P in heit'o Mach 1'do . - Bor
ges ele l\Iedeiroi. - Tho ·nn7' Flore i . - Fer -
LJ t\.ndo Abbott . - Ass is Brazil. - Alcides Lima . 
- n.. Os'lrio. 

Os roprcsan ltrn tes Lle S. Pau lo vn trrra.m 
8~tan rlo dada a. hom, o S1·. pre3ide nle ele - cont ra a emenda do Sr . l3a.pti st11 cl r1 Mo tt:1 e 

clar ::t rrd irrcL1 a vot .çã.o. out ro3, que sup pdmiu a liber la.I e 1.ht navr-

São regeitadas ns em ·ndas ::wart . 26 o!Te 
. r ec'id ·s peb s Sr'3 . Alcindo Guanab.u·a e Pedro 
Aiherico: 

. ·re;n it rnesrr as s9guintes :1çiio -de cabot.i gem, exigindo que só seja 
. feit,1 por navios nn.cionnes . 

Dcclamções ele 'Vo !o Sala elas sc:ssõs~. 4 de fevereiro . d ~ 1891. 
. - B.-Campos.-A. Got'do .-\.foraes Barro;; .-

. Declara mos .tel' votado conti a a emendrr do A. iVloreira rLt Si! v ,t. - Campo' s d te3 .- e. 
Sr .. Lauro .M ull er e e:_.i~o.; q11e e~ta. b ,., l ece I Garcia . - Angelo Pin heiro . -;-Co~ta Ju niol'.
~ tax:~. 11 ~ d 1 c1.on , 1 .. l de. lu, /o. sot)J'e o valor da 

1 

Carvalhal. ~Pau l i n o ~urlos. - :todri gues Al-
1mpo1 t,1çao, em !,wo; cJo:s e:st ,tdos . ves. - Alme1da Nog ue1 l'a . - Rubião Juniol'.-

Sala dns sessõe.1, 4 c;J.~ fo ~~ennrn _çfo 1 ~8 1 . A_l fredo Ellis.-.-Domingos de Mora(ls .-Lopes 
- ~ · Campos.- A . Go1do-. -:- Domwgo, d > Clrnv~s . -Gl1cerio ~-Rodolpho l\lil'M cla , 

Declaro qúe votei a fü~~o r 1.h emenda ao 
§ 13° cJo pi'oj ec to de Constituição, ·p1ra que a 
oavegação de cabotage m seja frnramente na: 
cional, c11mriu11 nto me opponha, como · el e:" 
mo n·tra rei é rn ses -;âo 0rdi11ar ia , a qualqtrer 
rnanopolio de rnweg-rrçãq l'H cional,como agora · 
su~cede com a Companhia L\qyd füazileiro que . 
reun3 em si cit1co companhias ·rle rn1, vegaçâo 
subvencio.nada5, percebendo todas .ess ts Au b
ven çõ~s, que rf).on tlm qn 1si a 3 .000:000$JJO . . 

S~ l a das ses5ue13, ,J el e i'evereiro de- 189.1.::-:-. 
J . Retumba,. 

Rerpreiro qne S3 consigne na a :i ta _qtH? , : 
teorlo assi ~·n ·u l o a em~mL1 chs Sl's . Bap tb t1ii 
da Mott:1 e ollt1·0::; ao art. 13, tive d.., pn :s.1b 
vot-l r con t1'1l ,. por verifi.ca1·, µw um e.;tudo , 
acurn.rlo do :i.ss:un ·· to, que vis:w a ta'! emet1tla 
uin p1•ivilegio insn~ ten tci,yeJ.- S . rL -J . de . 
Serp.1.. · 

Declaro que votei contt-:1. a <n1enrla do Sr . · 
Ser wdello, ao a rt . \º do projecto, be m como' 
c0n tra as emendas rios Sr.> . Art lrnr Rios e A . 
Stock ler aos ns. 3 e 4 do art. 7°. · 

Sala \las se.:;sõ3S , 4 ele fevereit•o de 1891 . ~ ' 
Jos '.l Hygi no. 

Declaro que· votei peia emenda do.:; Srs . Ba.:. 
ptist[I ela .Mu lt.<1. e outros, r eiigida nl?s tes 
termos : - clevenrlo, pór3m, a n tvegação de 
cabotagem ser Co ita por navios nacionaes . . 

Stü a das sr.ssões, 4 ele fever eiro ele 1891. ~ 
Meira de Vasconcello3, 

Declaro que votei contm, as emencHi§ n:o 
ar·~ . 24 do pt\)j ecto de Coí1sti tuição, em 2a clis - · 
cus Jão, assig nad.:s pelos r epresentn,nt1Js CFi l 
Goular t, Theod ureto s o·uto, A . Azeredo e a . 
fa vor da emenda ao mesq10 artigo do rep1;e~ '. 
sen tante Meira de Vasconcellos. ' 

Sala elas sessões , 4 fe verei ro de 1891. - ·:.' 
Amerh:o Luz. 

Dechramos, pwa e vitar duv ida, que a;; 
ex pressõ ,~s- liberdaclc bancar ia-~mpregt1 dà.s 
mt eme nda ao art. 33, § ·8°, sig nificam plnril
liclade· ba nc:1ria, isto é, que, embora i•oguh- : 
dos por lei federal sómente , haj am no paiz•: 
t>11ltos h.tnc'ls emi:os01·es qua ntos fonm. pre-. 
cisas , segund o o d·esen vol vimen to economico 
.deste , e dentro elos lirhitos e condi,ões legaes; 
e~ tabe l ecida s. . ." ' 

Sala elas sessões , 4 ele fevereiro ile 1891:
A. Ca valcanti e outro3. . ' 

O SR. P RE ;rnEN'.l'E· clesig LJ a par,\ n.nnuhã fi. , 
seg uinte ordem cio dia : · · . · · 

Conlinuaçã.o tia vota ,~ão elas eme1iJa.s oíl'e- .' 
recidas ao projecto tle ConsUtuiç·ão na ·2• cfü· 
CilSSfíO . 

Lt:ivan ta .. se a 'Sess?i:o :'is 4 llo rn:s e 2:1 minutos 
da tarde-. 

DISCURSO P RONUNCIA DO NA SES3ÃO DE . 
28 DE JAN EIRO DE 1891 · 

O S r . Gil G ·ou.lar t ..:... Sr. presi
dente, meus collegas . He, itei rn lllto ttti tos t!e · 
occ upar este honrosó posto, porque ,; i bem· que : 
novel• nas !irias rb h'i buon, toélavia sei. q11 e 
é ella cheia de arras ta mentos e pe· igos pwa · 
aq uell es que ence.ti1m a carreira parlamentar ; 
hesi tei a.inda porque diz-me :1. eonscitrnci;i gue 
o meu c.tbethl scientifico não está na nltura 
cle,;te .Primeiro e ill ustre Coogresso ela R.e1iu
blica (1u10. apoiados); hesitei, Jlt!alme nte, por- _ . 
que vi, peht opinb'Lo qn •tiil i,, na da im 1H·en~a, . · 
que são co nside ritclos impor tn rws os oe.1clores . 
riue cli:icntem a Co11slitui çiio clecretarh e. pro
curam emellda l-a, não ~e pt'e,; l:a rvlo a _vo 1 a !~::t 
sil e-nci9s:i1i1qnte t-i l rpí'a l foi C'1 11 Fecci(1 nadn .. 
p do p:lti'io tico e bene111e 1·ito Govel'ílo -Pl'o
visol'io . Igual C•;nsur;t j il,. foi fi.l it;t à co ninji>• ' 
sfi.o elo; 2 1, que a liá's chegou ;t t t'>1.tia lhal' 12 ' 
h'lras coosecutivas em •d gun; di is, exâc t.a,- ' 
ment1j qn u.ntlo ss perg nntct\la; pela impi·ens<i, 
onde est«va o Congt'e:iso. · 

Unx SR . füirh.ESE'NTf\NTE - E' erro da im ... -, 
pl' <3 DStt . 



• • - ,. "! 

·o--S- R.-.· -Grr; ·-G.our·-•. A.-11.--T- Entretnnto, a11.t'1.g··o·· . .. . . ·1· - - . ·o o"'· !J~' · li can;·, i.leYia ~do[Jtal~o, po~·c1ne e·ra. ellc . , .... .felizes e arJoanbdo.i em. c1v1 isaçao 11510. s~ ~ u " ,, .1 1 · · r consoan te co:n o mais aelean ta·10 ieuera. ismo. · e conceítuad·o orgáo des;n . rne;ma ir.uprepsii. que .leem constituições e leis mais aper e1ç~a - l b t c S"" D 
· · · 1·t· .1 '18.9" · d", s, 1,1.,'S 0., qLie te"tn a ve.t_liura. ele ser Mas, encetados os l e ates nes e . OD!lT? ~ ' !\firmou,· em .ret ro ;.pecto po i ieo ue · 11, que " ., , " - t d" so io ex m1rn"tro 

l t l S-, g·o"ern··,1clos [lO" e' -:: t,•elistas J_)orn 1. n .. t.en~101rnclos., ouvi, eatee OU" ros, o 1scur e . - . ~ .. e3t~ Con0°·1·es;o, digo mx ,· que.o ac.u:1 e:_. ' · - " · 1 i' j t n convenci ele "lle os 
l S l l t · dotucl .. ·os de e.>1)il'it0 recto, p· rnt1co e conct:- (a ·,i :~en• a, -por om e I e '' · iudo e3tà alJui.i::o lo , e:t,[tc o los empos mn- cmciu•o-os elo Tllesouro Feclefül, m~smo -elll 

narchico3·. liaclor · - - é ci· r·cut~stanci as orClinarias, er[vl~ rnUt_to. SU-f_)e_ -· ·O que m~is i11t9r "ssa a. uma · 1nç.w_, Il<LO . 
Em -Ciue. dados, pergunto eu, se ba.seou o 1 riores aoô 1;ectlraos que, tn.mbem . em crnctim-

. i·t· . 1 s· d possuir boas leis, mas ter quem as s11 n ex- t·,111c1",1s or·clióo_. i' ias, pocl :'m 1n·0Jüzir aqnel_las es~np,tor p:.> 1 ~co - Pª\'ª ·J~ g'.1-r u~n _e irn o, eµutar (apoiados) ; o essencial _é que os _g-o- " 
1 

f 
cuJú3. membros, em sua muor1a, nao tt verum vemos sejam muralis::Ldos e saibam re~peiLir quatro unicas font~s .c!e rem J. que oram re.
rri"nd i ·ensejo do ·or.cupw a tribuna ne_m re· e o·iiiar a opinião pLiblicl. (.liiutos ªPº"dos.) s•.irmr:!as para a U mao, uma ··das qn~es-a 
velar, em legisl •tur<t ordioaria, sua cornpe- Poe isso, digo, si conseguíssemos votar ui~rn contribuiç1,o p1Shl e telegrnph1ca.7pode-se 
teucia em ma:terht legisla tiva? . Constituição aifapti.ld'1 ás c:rcumstancias diz3r qu i é neji.ttiva, porq.ne Q cu.; t?rn do se.r-

A verclacle é que a imprensa revela-se in-. act1iaes cio llOSS') paiz, qi+e sej;t uma, pl10to- viºº exeecle ·n, sua l\l!Eltt. ÇonvencH11e t_'.lm
conse1uente com sigo.mesn'l<L qmindo reclama gt'<:tpli,ia elo que ti. nossa s ictedad~ tem tle bem . q11e a rnrlacção da emenclrnnwluzm . 0 

o encerramento ele - di~cu:;sõ3S apéoas euce- l.Jo:i1, c1 3 ulil , tie a,ssll)li lavel, encan'.rnllanclo·a, grande incouvenien te de ab3lar o prerhto .. do 
taclas . . ele ma terias ela maio!' transcedéuch. .p::ti'.1 0 b3 m e pnc1, o sou ap3rfe1çoament~ paiz, P•'incip~dmentc ins praça~ .es trangeiras 

· rno1»1l, te1··e11101 í'e1· to 111elhor obra elo CJ •te .s1 onde temos collocada a noss<t clt v1cb cxtema, Niío é razo:wcl que· se füç1 rwes;ão sobre . - " 1· d · r n, 11111 111°1'0 
Slll)ord1· 11 ~rmo~ ess1 mesnfa co:istitnição a e eot.e111 1 que ev1amo~ p ·ocuc,,r · ·" . e3te Con°-rcsso I):J.l'a impedir que os 1iepre- " " ·1 · 1 t·s,· 1105 "OS e0 hclos a mesma 0 d"·· ci11·a·Iqt1e1· ~y;tem.a scientifico _ou 1)ltilõs'.J[)l1i_c.o,_ pe o q1m, _g-ara_n 1 ~ 1 1 . " ,, ' . "' . '· seutante3 elos e3t<tdo3· analysem e mo 1tiquem " li bel'.dacle de tnbutar que era o ohJect1Yo da , 

o projecte constitucional como lhes parecer p::ir mais apel'feiçoado que se.Ja. dti ame.nela da representação rJo Rio GI'ani:le do 
m,ais eo11Venient~ . a93 Ín.teres~es do:i ei tado3, Si esta Constituição re;;peitar o que de bom Sul sem ex pót•mos o.credito ela União q11e, a 
<JUe vão formar a futura H.epi1bliea Federá tiva nos Le o-on a monwchia e encaminhar a H.epu- final, é ci•e ,.ito cios estados, a uma c.le1)J'ec1ação 
do Brazil. blica .]~ara a prati;a ch1s virtucl~s _p~blica.s e r.tpida nos nforcJ.dos financen·os da 8l1ropJ, 

Basta· poncler<tr que trata-se de -votar. u_m privadas, que se lnseam 11~ 3 prmcipios ele to- onde estão os credoMs do Braztl e 011 ·te _sem
pacto fl~ndamenta l , ist_o é,_ uma. Const1tutçi10 ler.incia, liberdade e altl'lnsmo, teremos con- pre io~pil'amos tt mais illimibcla co ~HlnnÇ'a. 
que, pura ser fecuodti _e recommemfar os que seo-uiclo imitir a,q•1elle gra.nde Pº"º ume- Esse m:; io conci li<1.doe dos, di1·eito:i cltt União . 
a app1'ovarerh, carece ser irrétractavel e ri~1no que é o exemplo e admiração ele todas e dos direitos cios e,ta.dos, foi-n~is propol'cio- · 
pé.rdm'ar"intacta por dilata.dos annos. as naçÕJs e a qnem não cessamos ele invocar nado rn ·emenda, que foi a[íprovad·1, cio mus~ , 

- e r.logi.\l'. d11sta tribuna. tr» rJt)rescnLrnté p3lo P.cril, o · Sr, Lauro Não se justificará. e3te Congre.3so si não v 

fizer urrÍ'.1 obra . clerract·ei 1•a. e qlte sirva tam- Mas peço licenç1 p::tra dizer que nã::i imita-: So"lré, emendtt qne transferiu pnm os e3b~os 
f t · riamos o novo americano, a qus me refiro, s. 1 o direito exclusivo .de tribubrem sobre.as, 10-hem para as geraçõe.;; u nras. ~ , 

fizessem o; umlt CoLBtituição calcada nos mo!- dutitrias e profissões . 
Se•. presi)en te, re1wi~~nta11te ele um esbt.rlo eles da constituição elos Estados Unir.los, da St•. presidente, pel13o que, com esli1 mpdi~-

pi;iq\leno "e POllCÇ> popni030, .0 E:;"piri to San to, . ..;ui;S'l, ou de qtrnl~uer 01itr'a republ ic1, . ror- caçii.o, o pt'Ojeeto constitucion l i couci 1 ia p31'
nãq posso de.ixar que ?e eocure es.ta seg_u nifa qué as nossas condiçü:Js ôOci.tes e elhuolog1cas f0itamente os i nteress .~s reci"proco3, da União 
diijcu_s~ão sem justílical'. omenrfas que, con- são outras e muito divers1s. e tios esttdàs, sem qu •, , alJs._, lu tam ,,11te, se sa-

. ,junctiunente com outros ~o llegas, rJpres.en- cl'iliquem os princi[)ios foderativo3. ' 
t t d · t l fl' 1 18 El las fi zer,_am olwa r)erf:J; t:i. em re.Ja.ção ao .an e:; o mesmo es ar. o, o .. erecemos a a gu1 o tJrincitml aL,º'Ume nto elos f/IP sustenta-, 

t. 1 ' " t - d' · l• 1· seu e~tttdo so.cia l de eiltão·, como elles, deve- " ar 1gos e o pt'OJec o app1·ova _ o em _t 1; - vam a. emenda da re1wesentaç.i.o do Rio Uran· , - · mos ter j)rincip::i.lmenl o em vista o <·st.ado . 
enss<1.o. · 1 · l de cio Sul em qne·,· subsi;tind0 P<t!'a a Untü.(i . actrt :.! do povo parei. quem vamos eg1s a.r, o 

M ds imperioso se to!'ua o no33o dever em ·rnci<' eri1 q ne vivem ~is, respeitando todos os .o diraito de t!'iJJUtar, c~m 11lativam.'3nte com 
face ele duas eme1,1das c1ue carecemos com- t os osteldos, so~1re tudo aqnillt1 qu" .nfür fo~ss direitos· :i.rlquiridos e até mesmo cer ·os precon-
hater, porq11e sua appl'ovação pJt' este Cot1- ceitos, como por exemplo, as crençiis r .ili gio- exclusiYo dos estado3, terii1 sm1pre a U.11üio 
gre:;so muito preJ'urlicarii1 aos pequenos e até · 1 1 - motiYo 1mr·a in varlíe 03 direitos Ü!JS esta<lds, -1 sa;;, arraiC!·adas na maioria e a popu açao_, em . a iilgu11s elos grandes estac os 1la Republica, ~ 1 t tn.xan :lo sobre as i11Jnstl'ia:s qLie fo.;sem cre1-

~ .nom :. de quem ·ag-imo3 como mam.a ar10s, e rafl1·0-m'l ús emendas que nnnclttm pagar as d 1 · 1 das e protegidas pelos estados no interess:J cio 
l 1 para quem v1unns . ecreta1' a s1 l'ilg'll a-

divirlas dos estarlo3 •lté 15 e e nove1nbt·o r e üom de todos 03 rlireitos e deveres . seu desenvolvimento prngeessivo. 
189} 'e colm1r 15 °,1, acltlicionaes nos im.11ostos · 1 Convenci lo d.J arzumento, a1rnei a emencLt • Si atTrou x·1r nos, o mrris qu 3 for p0331 v,? , 03 .. 
de import çã.o, em favor cios est'.1.dos em q11e hços centralisador•es do ex-giwernri manar- na commissfío dos 21; mas, â ap1wovação d,1 

. forem p.1gos. chico em to las as relações clo .gnverno central eme:rda cló Sr. Lauro Soiré re:io l vsn a ques-
, S~. _pr.~sLi3ute, pcll' -nni.s r[:.IJ a~ t to n. opi- com os estados, -sem prejn-.licar os lnços tão por fó:'rnêli a resgundar . os direitos dos; 

ni:io da impretlSa nEi,) p.1cli1\m?S, pl'in~ip 1.l- polifü;os ela .grande vatria commum; si cor- e$tados, re.3peitanclo ·se os principias federa-
m91Jte e11 qne reprdsento, ri1·1s não sou n itLmtl t-trm is tocl0s os nbusos . q:1e perturbavam ti vos. · 
dó l]:;pit'ito S Lilto, facilitar e:n n.s3ampto d? a, inJepeuclencia, elos goveP11os elas provia-· Sr. pre.siclenb, desde que a União i1ã<1 póh 
tinta 1rn1~nitude, ·votando silencio.sam811te cbs, e cl11s -_gra11Jes orgão.3 rlo poJer punlt_co, tributar sobre industrias e proti.ssões nos es
dbposiçõ!3.S r1ue pode~iam ser a,pprovadas sem si dermos· vida autonoma aos estado1 e pr1n- taclos. não VA.i o a .possibi li,facle ele lauçttr im- . 
um .p"i•otestó r>or _pa·rte da.qnelles a qnem , vão cip.d111e11te aos.municípios. qne sfí.o a base car- postos prejtidiciaes aos .es tados; sinão ~m qm::i. 
preJutlicir e parn que1n constilltem clamorosas· rh,<!l de todos os governos democratico<, ter 3- hypothese a. de crear o imposto de captação. 
injustiças. · - · mos consegni•lo o nosso cl .~sirl eratwn '}UB não Mas, es~'.l imposto ê um rernrso exti'emo. de 

· Os m'eus constituintes pocliam e deviam to- deve ser reformw system iticamente, mas, que só ::;e deve lançar mão p·1ra accudir. a 
mar-me severas contas 8i vissem o estado. do . . conseriar, mel l1or1mclo, o que cb bo:ri existe, . g·rave:l compl'ombsos da Unii1o, recursos ·d9 
E~piriló Santo prejudicado em seu clesenvol- ·e re.form.tt' prndente inente o que foe iucom7 que a.manl!ã, e em caso·fambern ·extrem9 eHa 
vfmea·to· po·lHico ·e·inelti>trial em beneticio ele paüvel .com a nova fórma de govemo e as as- e só ella deverá usar. -
alg1,Jns grandes e populo3os estado3 ela União. pit:-iÇõ3s elo povo. O SR. UBALDIN"o oo ·AMA.RÁL- E6te am~..: 

.,Víerilll), ;po.is, cumprir tim imperioso dever, Senhores, não po;leremos pa.ssar .rapida- nhã, deva se dizer- ja. 
deferindo pe1·a11te o Congresso e coustatando mente ele um systerna mào ele governo para 
nos aullaes deste Po, 1·l,·1111e11to o nosso 1110 ·!0 t . f' l 1 b o SR. Grr, GOULART-Sr. presidente, tinham . • " um on t\l supe1·to1', · az rnr o ogo o ra p3r- d - d · d 
de encarar. estas graves questões eonstitucio- fe ita e de accordo com todos os principias so- os esta os razao e1mpng1nr o mo o por que 
11.a·e~ .• ·1·e· 1·en1os a~s.1· 111 lt. lJtiid,·1do 0, nuotº ele · ·1 · · t·i· t · - foi, no projecto constitucional, foit1 a distri-

" v , "' ., "' c10 ogieos .e s ·~ 1 en 1 1cos, porque es -es so sao 1 · - d d 1 1 · 
l·e_.'pon'º· b1·11· .. 1"· 'e f/Ue aos re·pre"eutn, 11te" do e 1 l 1 1 · m1çao as ren its, porque nen mm e os 1111-, •" wu v " v iecu ncos.quamo a)raçacos sem repuguancm 

1 
. · 

Espií'ito, s w to t.leve . cabeP na .confecção da pe lo __ povo· pi:t.r~ quem se legi ;la. . potstocls res:irvac. os exd·cJns1vamente . pdara os
1
. 

m,ugn:i. lei que regLJ,hwa, ein breves .dias, os es a os garantrn. ren a certa.· e pon .erave · 
gr<1.nies e· rele irantes tlesiguios da noss.:i. Applican:lo ag01;a este; princi pios ao projecto pwá todos. · 
patria commum, constitucional, começarei pelo que é relativo Es>e inconveniente não se da com' 0 imposto · 

a cliü1inuiç'lo do3 impqstos, no que conce1~ne que lhes foi ceclido-:le industi'ias e ·profissões, 
En te,rn :lo na imteria, procurar\3i re3muir. aos direifos . teibu tMiós d::i. U niào e dos e3- q u3 constitue uma. fonte certc1, de renda :'em 

os riieus pens:1.mentos, para nã;o ser colhiclo tados. · · · · · ... · , . todo~ os municipios ela. republica. Impostci"já 
pelá, hor.t .f1ítiil" é lJ!'incipaln1ente par" nã,o 1 f' ·t t d · - l · t co11hec1·ct·o·e ~ccAito pelo povo, l)O'cie ser.cac·1·1-
b d b 1. · l ·· · 1 · Teuc o ·e1 o p;ir e <1. .. commt$Sao e os vrn e e .... - " 

a us::t r a enevo euc1a e os que me · 10nram · · · · · · · 1·1· · d - t mente au2·111entaclo 11a· 1Jro1)orça-o da popula- · - um, ap01e1 a · L uma emen a que apresen ou o ~ -
com sua atteuçap. · d · · t t 1 i:. • G l d s 1 ç·,õo· e r1·quez~, ele cacl0 11111t11·c1·p1·0, pnr·qu·e 1·nr. 1'·s illustra o represen an e e o n.IO rance o u , " " " - , .. 

Sr. ·presicJ.e nte ;·não cqncorcló com o.>. tiue sr. :Juliode castilllos, e pela qual se estatuia. f1cilmentese tolera aelovaçi1o de um tl'ibuto, 
susténtam riue os principias ·reptj.b!icuio~ ' fo~ riue; respeitados os imposto3 sobre · a irnpor- com que e,tarnos acostvmados, elo que a crea
cl}ratívós serãci sacriticwlo3. pelo sim1)Je3 fac:to tação, os direitos sobre a -navegação, '1S taxas· çào rle irnpo.;to novo, por rninimo que seja. 
deJlão éx,btir ,pf\, Con~titui,.)(iq unia cornplpt._~t cio sello e as contribuições postae3 e tel1~gra- (Apoiarlos.) · 
e ab,olnta discrj"mini1Çã9 de ·rendas eqfra a pllicas, unicas t'3ndas que ficariam pertencen- T<.\mbem é este o imposto que mais iriteres· 
Uni_ã.o· e ·os esta;cfo3, · · · clo·á UnHo, ~el'ia 1la" comp3teneit exclusiva sa n.o.3 estailos reservar exclusivamente pai'<t 

Tambem não _cqncorJo co:n os que tiram a dos estados cfo ~retar todo; os 01Jtros impDstos si, porque é o mr1is apropriado pam ser t rans
mesma cone! usão, si . i<lopi a"-se na Constitu:- qne não fo3sem contrarias á Constituição ferido aos municipios que sobre · elle eh vem 
ção e principio da unidade d.i. legislação e da Federal. ba;;ear seus 01·çamentos. 
nHto-istratura em todo3 os esta 1os ela He :rn- ~ParecetHpe que esse systema era, o mn.is _ · Nã:i con!Ji:iço óntro imposto de renda füo 
bli~1. E', geralmente, sabido que os povos ini\is·1 :>1uiples-e maís perfeito; e que, como bom re~ certo par~ os municipios, qne sfio os compe~ 
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' tentes .. para tributarem as inclustí:ias lo2aes · 
na, propqrçff.0 de -sea des; nvolvim:ento e ln· 
cto"s . Só ' as mnui :ip.11irlades p.od3m com 
exactidão e j tistiça f;1ze;· o lançam&nto dÓ im
p03to sobre iaúustriase p1·o tissões, muitas das 
qilaes; pre~isam ser protegida.:; com: a isenção 
Lle tribut9s e até com subvençõ3;. · 

Sr . presidente, uão lia , no mel!:. mo:lo de 
pens~ r , . argumento qne ·justifique a adopç;io 
da cmend ~1 que autoris1 os estados a t<txa1·em 
com:inai; 15 º/u o imposto de impor tação, do 
que , rcsultal'ia uma iinnginnria v,1nfaQ"em, 
sómente pafü nlguns estn,i.l os em prejuizo de 
(•Utros . (Avoio.dos; mu;to bem. ) 
. o~ dBfensór3s da e1rn~nda sustenbtm que 
a.Jgnos eslau9s · cobram pres3 nteme11te im
po;to ' addicion '.\ l so '<re a sua im portação, 
sendo-essa a sttrt principa 1 fonte de receita 
dG' qne não · podem prescindir , exactamente 
q:iàµdo vão ª ' s:1mii· 1:ovos encargo3 com o 
systenm republicano federatrvo : 
· Sr. pr.osiclente, o argumeiüo tem mai3 :tp
p:i.rencia do que rea\ichdo, vis~o que não .pro
hi ~)o o projecto constitucional que, sob outra 
fórm;1, os estados continuem a cnbr::w chi 
p:i,púlai;-ão_ess'i ou maior quota de imposto de 
qtJe .careçarp. ·para equilibrar 03 seus orç.1-
mentos. 

Pelo regimrn antigo, que ainda vigora, 
n.ão podiam as pt'ovincias tax!:lr; so\lra a irn
por.tnção ; mas. algun}as . províncias, hoje 
es.ti:l.!los, cobra v,1 m uma certa pur;~en tagem 
sobre a importnção com a rlenominaÇüo de 
imposto de consumq, dé tran>it'1 ou .ile jui·o. 
Q tem pagava e, se impost o?, Quem.deve con
tinuar a pagai-o na llypothese dtt approvação 
cl:t êmonrla 1 · 

lncbntestaveimente, os habitante3 de ca::b 
esLtrlo onde for elle co 11raclo (Apoiar.los ) 

Si nccRiUun a conclus'.i.o , vou a!{ora, concluir 
o meu pensa111e11to. Si a popnt 1çi'ío do estado 
em ·l]u.i for coi)l';vla atam uddic ional B 'JU3tn 
tem de snpp:n:tar a elevu.ç'i.o do imp::isto, 
deve-s r~ r'speit1r o syste:na do peo,i ecto, d~i
:rnnclo !\ União o dieeitn ex:clusivo eh tribntar 
a .importação e iP pP.dir a essa mesm:t popu
h1ç5.o.a _som1n:1 ele impostos col' respondentes 
aos 15 ° /o, p.w accl'escimo nos impostos ele 
inrlustrfas e prort>sões. · 

Acho isto razoa ve! o até f::cil. füt>b que 
o:: JogL;l;tclores de carla estado, os chefo> poli
ti cr.s · o directores ela opitii<'io públic 1, ncon
so!ll :J:n o povo pela impreiB1, pela tribu na, 
poi' todos o; meios· de lWopagaurla, a pag1r, 
sob out1·a fórma, os me.>mo3 i.mpo>tos qno já 
estio p:tgamlo. D,;sde que o contribuinte se 
convence que um impo;;to não é novo, nam 
!'oi· ;1gg·rn: vnrl6, desde que sabe ~ue a penas foi" 
des.'ocaclo, facílmente se conforma com elle . 

Nii,o· ha, pois, razão ji 11'.t ·s0 :i,dniittir . t:i,x.-t 
n.:ldi~ion'tl sobre n: impórtação em favor· dos 
estarlos, o que nc,1rretaria o gr::wissimo in
c.)n veniente de p3rtnl'hfLl' , coufünrlie e bara.
llnr principi03 constitücionam. (Apoiacfo s.). 

··os ~ ;;tarlo,; podem ir buscar· .nâs mesmas 
fo~tes a ,quota que agom tiram disfarçarli:t-
men.te da importação; e e:;s;i, qnota, unicLt 
aos· irnposfo3 qtie .iá lhe e3ião re.<o rv~1 clos pelo 
projec_to approvado un primeira ·. dbcusstio 
deve ser sut'!Liente pa ra fazer , face á.> des
pez-~s. si , estas não forem desordenadas. 
(A vaiados.) · 

s ,mhores, es ta emenda constituo uma cb
morosa injustiça aos e~tatlos pequenos e por 
is'lo fambem a tenho combatido desde que foi 
apresentada pela prim(3iea vez n[J, _commi5são 
dos vint '3 e um de que t'lz ·. immerec-idamellte 
part-e. ,(M.uitos nr1o apoiados .). 

Muitos_ estados, . e o Espi,Hto S:rnto e ·um 
delles, nao · man teem ·.commerr. io di1'ecto de 
imp6r.taçiip e exportaçãb, si bem .Qlle tenham , 
portos e até alfandegas . (A r,oiaclos .) 

O estado qne rep1'ose1ito faz todo o seu com
n1éi'cio ~lé irnportnçtio e· exportação, in liee
ctamente, por int ,;rmeuio ria Cilpital l"ede!'al. 
E4a circtunstn:ncia tem sido .sempre omittifa 
ou osq necida. pelos q ne tee ~n discutido a m;i,
terin·, inclusive o ultimo orad0r que occupou 
a tribuna, o s·r. Oiticica. 

O ex-mini;tro da fazenda, Se. Ruy Barbosa, 
os ses. Serzed.ello, Oiticica e Espirito Santo, 
todos apontaram o estado . do Es2irito Km to 
como uma cnrga pesncla aos cofres · geraes e 

pareciam ter mzão porque ai,~·nmentamm 
sobre calcnlo3, b~ S3'.\ rfos em dado3 omcines. 

A verdade, porém, é qne taes dados, ap ·sar 
ele o ffi ·~bGs , envolvem .g·.r,·PS>eiro3 et•ros e nlo 
merecem a menor fé. ( 1l poiarlos.) 

Bast:'l ponderar qns elles não declnram que 
a renda geral de i!nport 01çtio e- expoHHçilo d::. 
alfandeg<L do Rio el e Janefro, com pr () hende 
tn.mbr.m toJa a remh perteucente ao E;:pi rito 
S:rnto, corno comprellemlo a rh' Miuas e 
gramle parte da do P.1raná e S.wta C<Llha-
rina. · 

Si a irnportaçffo totnl elo Espil'ito Santo é 
foita pela alfantleQ'a do Districto Federal, e é 
irnpossivol cliscriminal-n., qual seeá a qu e. ta 
que caberá ao Espil'ito Srnto, nos 15 º/o a l'li
cionnes, que corno consnmillor será ob · i ,~·aclo 
a pagan, si Coe approvacla a ementLi '?O E,;ni
rito Sanfo co ·11 0 on tros periueno 1 e itado .~ tri
butarios de e ,tfulos visinhos· sertio one1w los 
cJm esses 15 º/o, m~s inda receberão. 
( Apo iado s.) 

O Sn. Moxiz F REIRE - E' uma nggravação 
d8 impo;;to sem vantagem alguma . 

O SR. GrL GouLA RT - A qnota que iri 
sobrecarregn,r o cor1311miclordo Eipil'ito Sant,o, 
fi cará na alfü ndega do Rio ele Ja1ieiro e, poe
tanto, nos cofres da União . 

A.inda qae em meanr escn,la o mesmo snc.
codel'á com os contri buintes elo Par<rná e de 
Santa ·catb~. rin :1, . que muita cous1. i"rnport.am 
podntermedio do merca1lo tlo Rio.rle JilneirQ; 
o mesmo snccerlera com . o Rio Grn,nrle do 
Nor te e Sergipe, cu,jo co•unprr"io de expo:'. 
ta~ão G impoetnçf\o se faz cfu'.fsi todo pelo 
porto ele Pernambuco. 

Ü SR. AllL\RO CAVALCANTI-E CO.l11 a Pa
rahy ba tam bem. 

O SR. Grr. GoULAR1' - Lofl'O, é evirl ente q110 
e-;s-J. einontlri, i1l ém rle Í1ã.o ser' Ú0 i!essqrh 
perturba o systemn, do p 1<nj ~cto , e ri :\ em re~ 
s11 1ta·to a P.Xl_llor:•çã.o dos es tarfo!i pe'qnenos 
inlo3 grancl;i;;, beneficiando . aquelles em de
trimento tle;,tes . 

SI'. presidente, f .. 11'r. i fl.incla 11111n 11tlfere11cL1 
a eS>f!S tn bell •s aqui li..lns o p11hli ca.dac; em 
rl o rnmentos otnc ia ~s q11 e a.pro~ 'mt 1m o R~ ri 
rito. S·rnto c0111 unm renrla g9ral a1iP.nns r)e 
cento e tantos c'.ln tos Il'.l exer~icio de 1888 
a 1889 . 
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proximo clesl:1-capital, e na;; divisas do ~i o de 
Janeiro e ele Minas, com um clima bern g- 110 e 
um·1'extensa co3ta de m 1r, dotaria de n111it os 
e bons !JOl'tos. 1tin ln, S3 'c011ser v;1 e6 t<tcionario 
o relativ1111unte cb ;p0voacln. po1·qu;} nã.e pos
sue nm kilornetro ti Í(j!l fl l' de via-Cer rea c ~ n 
struida com o auxilio directo ou indi rec l.o dGs 
cofres g3raes. A pr i v~ç'to desse heu'.'l fi cio não 
pre.iud Íc\a ~ó ao Espi l'i to Sim to, llHS inéli reclit
men te a, todo n paii, é mn.is pal't icnl:lrmente 
ao estado. de Mi nas, cuj a n umeeosn re·p r ,~s 'n
hç lü nos p~ rlnme ntos do antigo irnperio, 
esqueceu-se dnquell e pequeno terdtorio, pot' 
on·cle hoje porlerLt to .lo o nocto ele Min·.1::; 
f;1zee s1u commercio dir·~ cto de impo1·taoüc1 o 
expoetaçi'ío. Senhores , ua1 natut'ül 1rn 1cl or cl l 
es pirito humano no.> condu z n, zelw nm's llo 
peopt•io cio que elo allw'o intere:;,e, mas q11 rsi 
sempre succe-le qne o eg.,1ismo, a simp.Ies in
rlifferença ve m m·ii,; twde a pre.i'lrli 1~ <H' ta1n
be1n :i,os q110 wi mostru.m poisuirl \JS d3 h es 
s 3n timen to3. (Gritam -se clitferentes a,in rtes .) 

·Perd<'ío ! Per Q'unto ·qnal n. p:'ovincia riu .. 
prosperou e floresceu antes de g·o~ íll' J;.1rgn.
mente elo .certos subsídios elo governo gefü l 'I 

Ui\I sn.. R?PlU:~E'<T;\NTE ...,.. s. Paulo, por 
exemplo. 

o SR. GIL GOULART - Nanhnmn,, digo eu, 
p'lrÇJu3 nnte3 rle abertas ::vi tra fr.\~· ri as e:; t1\1-
rlas de f..i t' ro de -Pe;tro 11 e rle S,111tos n . . Jnn
diahy, nem rvlitrn.s, nem S. P>tnlo "Onstitniam 
territorios fl orescent.e3 e cnhi çados como se 

. fol\tm tornando postel'iorm:J n te. 
Sem q1iéra.r ofl'rnrlér n ~ sn 3ceptihili;:L1,des 

rl o3 repre-ent-intes rle nenlrnm · es t·irlo, digo · 
que n n t.es rhts g-e,111 rles de< p1zas g:,i rae ; c '!TI 
_este;1da.s de ferroe naveg· ·1çl.o Bó prnoipe rn1~11111, 
il cu~tn, ele el0mentos proprio3 e r.0 ·110 re~e p
t:tculos ri o commercio com o int ·3ri01', as ci
cl'1.cles do lit.toral . (Cru rnm-sri apw·leg.) 

P0Ç·) 1 ic.3ni;a p:wa dP.svi n.r-me dos fl rmrtPS (;) 
voltnr no mAu propo>ito, porr1'le son 11111 ft' 1co 
ornrlor, fraco pelo ph ys ico arl oenhcln, e frnco 
p3los recursos iiltellectuaes de qu ) disponlio. · 

Vorns - Está cl:1ndo pl'Uvas tio conti'ario. 
o SR. GIL GoULART - o povo de Minas, 

ence1'ratlo entre ns montmib1.s, co•110 o cht 
SuiNi, ª''º~t1imon-se tl8s le os prirniti vos 
tempos a viver ií1depenrl ente. i\fo.s, p:i, r;t cori
seguil-o, ar.lopt.ou os mais severos h>tbitos de 

Si to la a rewh annun l fosse apenas essa ecónoniia, chegando a privar.se rle certos 
certa!l']ente o esta.- lo qne represento, seria um gosos (nrío apJiaclos) para conseguir solJra:;;' 
encargo, um ve1:dadeiro pesitrlello pn.ra os orÇ 1mentarias. --: ' 
cofres g·epaes ; m ns . .iá J1l'O>'ei qn e nella uã.o Perdõe-me o nobre repre3entanto que ciiss'c·:· · 
eE til ioclnirlrr n, renda proveniente dn. impor- nl.Lo apoiado. ·· · · 
taçtlo e exportn çilo que ·se ·f 1zem na sna qrntsi 
totn.l i lado ir: Io porto do Rio rle .faneiro e que Pm'a se p:i le r crear nm · c::i pi b l, . p~ l' fl. se 
se pó·le calcnlar, no minimo. em mil conto" acantelar o futueo é indispe us-wel ~nc eifi c:i,1' 
elo réis annu:1es, porqne ~ó 0 imµo :;t.o ge.r,1.1 rle até certo ponto o pr ;sente, imponclo.-se o ca ·. 
oxporL1çii.o sobrfl o r.afé do Espi.rito santo . dadão como a> socied:i,rles :i. p1·ivaçfo t)fl eel'tas 
excede de 000:000$003 . roi:nmocl idaclos e vantagen3 que podem S31' 
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d adiadas. · · 

es e c.'ls0, si, pe o--i ca ~n ps hnsea ns nas · , 
celebres bbellas officiaes: o Espirita Santo .SI'. presirlonli;, sem o nuxilio dns r.s lrarl;1s . 
conr:or re com 41 º/o das renrlns gerae~ . (ig-u- de ferro, principalment'l d<L Est. ra·l:t ele Ei'erl'O 
rawlo com cento e t:i,ntos contos rle réis ; in- Central, o lavrador do terl'itorio mineiro des-· 
cluindo-se m ·is mil contos de rBis -do renda animava ele exportar os productos·.de sn:i. ];e,. 
rla. exportci ção e import,1ção, que ntio é consi- voura, porrJlrn as despozas 1le tram<porto 
dern.da nn.s tabellas, virá a concore.'r com rerluziam-lhe consirleeavelmente os lL1cros , 
mais r!e 300 o /

0
, qu'l.ndo a mér!ia <'xigirlrt é quilndo ntio eram ellos. totalm.ente ahsorr.i:-

npe1rns do 80 º/o · Em vez rlé di! fic it t eria o- das. · 
Espírito Santo a sen favor um Q'rande silcto. O mesmo succeclia na terra pauli3la. Vou 

Ainila nnn vez (ic:i, dernonstrádo qlie :i, j)o- nll'mr um facto que bastará .pn,.ra prornr o 
siçfio dos fracos e rlos peq11 enos é quasi sem- que affiemei. · , 
pro mnito pré~a rin, rr,inci"1ial1nente nos c<i.n- Em 18G4, jit el'fl; conh'ecida a. pr.:ive rbia l 
gress0s .onde prepon'leram "a,s· compacta.~ e fertiliLlade das terr«s pn,ul 1stas e a amenidade . 
num~rosas rep:es:0ntaç?3'~ do~:. e~ t.â.flp3, i,'iço~ .e , -de seu clima .; por ·isso ·lhr ,tm explorar 0 i.n
pop,n osos (aJ?o iacfos). ; 1s~o. vem , provar . que_ terioi' lÜ'"UOS americanos snli'tits e entro elle' 
deS'l ~ longa rlatn. o Espmto. Srn. to, como os . · " "' ' " ' · - ·· ~ · ' • '!!TI .ganet'<ll, qµ~ açi,tbava ele ,se t' yencido na 
outtrods eshdos peqiieilos, t em sido sem j)·rfe · g·uefr.i, da 8 3ccesstio e queria expat i-iar-se . , 
tra a 9s com injustiç1, nos· parlamentos· eh Cl1eg:1 ram atB Ju.boticabal onde fi cafam' ãd- · 
na cão. . . ·' _, .... ' . mira.rios ela fertilidade do solo; 'vendo 'um 

Sr. presidente, ·L[·esrle lon i:rn dãta',''ciuç;) aizér '-
que os estad·os pequenos .nãq m.i:rrecen1 .certôs vig0roso .pé de mi.-lllo plant '.ldo ciíiéo p'alrnos :· 
molhoramen tos, não cwecem ·sob11etudo .de , ~l~ll~~ da· sapt!rficie rl.a terr<~ , ·no r.u"n;lo_ l~e_ nm .. 
estrndas de fe1·ro . Singular theori'a êsta ! 

o SR. MONIZ FREIRE - . Apoia,Jo, muito 
bom. 

j) SR. G!L GOULART -se. presidente, o Es
pirita S'.\nto, que é. üth territorio fertilissiino; 

. Essas ti;ireas, que eram ninfa devpl ntas 
podiq,m Set' adquiridas a preço infirno. Per
g·untnndo-se a um desses americanos vorque 
não iam explorar es3aS tenas; res pondon 
elle immediata.mentc : - E o t ranspàrt <i ? · 



Ora , aht ·o~ ti~ a pron de que.º a11rov_eita.-1 · o SR.. Ucriô~~ RónrÚaÜEs-0 g .wer~10 m.1nca 
menta das reg iões do solo prnluh d3pen·- deu subvença,o ao Amazonas. 
cl ou ria :;:1n vb•ç~o ferr~a, riuc nlo porler11m o SR. . Gn, GouLAR.T _Refiro - n~ á c; m
r}cS3iJV~~ve; ~1u~o. d~ p~1.; . qu_~ · com_? nuxtl 1o·f panhia rle llc.tve.:a<;ã"l rio '\m:1z 1: 1 •_s pri.mit.i
r.o, co f1 1.~ ,., e1ae~ . 111 .. u .. ..,111ou .,e a e~tr.irla ele j vameute encorpol'<ltb pelo lliwtl u \1:;~m1ue de 
fe rro de s_an to3 a Jnndiah .r , pn-;snnrlo pela c;i. .. i\fau:í.. . ' 

' p1t;i. I. i\I a1~ t t~r cie mn•la, o estado ti ~ S. P •ülo ! , . . 
consc·gniu ligar sua capitn l com esta· cida tle ! O Sa. UcHoA RoDRIG Ul'S - A cornpanht>t 
elo Rio de .Janeiro, pela Estmcla, ele Ferro tlo ! do Amazon 's te1:i larg"' Sll 1v0nçao do 
Nort e., construida, ' com C'.tpitaes· garantidos l A;mnonas e uo Para; o Am11z.1nas subve~1 .-

. peloJ C1)('r çs gerues e agora encamp:i.d .i · p:ila c~on i, a te a cJ111ra:1 l1ia cio LloyLl, .J<l subvenc10· 
Repn blicct parn. alargar-lhe a Litola. . nada pelo governo centrtd. . 

O Sri . B ERNAIWI XO DE CA111r,1s- E apesur de O Si~. G1L G?UT~ART - Pe~o licJnç1 pa~a 
egthe3 circum~tanr,ias em outros e~taclo>, não [ con ;'l u~r este rnc1clente com uni 1 l'.eclaraçao 
sr" opGrou egua l desenvo lvimento. 9un nao des:i.g1:act <.1 r~l . ao mc· n !llu~trado 

- . , 1l1terlocutor, e a segurnte: depois qu 1 o 
". !;,:,11S;.>, . , REP RF.SE~:'A NTE -_911;i.n lo s; fez ~ 1 governo Ba'1venci0nou ·a cum pan il b tio ,\ m:1-
,.s ti ,i,c.;1 ele Santos , ::; . Panl; ,Ht t1nho1 lavour .. 1 zoms, . a pro3p3ricl .,Jc do3 e~ lwfo:; do Pará e 
prospera . , 1 do Anmzo:ins chegou n. tal ponto qae , .como 

O SR . Gu , Gou LAR'l'-Poç1 aos nobrc>s col- 1 n;;ab t d i referit' o il lu ;tre col !e ;a, j it 
legttS riuc não me de5viem do meu proposito, 1 não precis:1m de subvengões do go venio 
ri no é. j n;t ifi .jar a!g111nas emendas e combater! ceiit ra l. : -
ó~1tras . · · ~ · 

S
, , ,· l , , , , . ;,• ·, . f 0 ~R . lJCHÓA RODRIGU ES-Si fossem esp;i rm' 

1 •. pi es11 ~nte , qnern ap~ i :•s dB~x:1i: ?º 1~,1- ! o~ rec1frrns do centro, n~o e~tal'Llm · muito 
g nar.l o que nao .bnsta o espmto d ~_ rn1_clilt1va 1 acleanb.clus. 
in ra f. 1zer prospePor nMsmo a t err1tor1os fe1·- t 
tois, qu:rn,lo elles silo extensos, pouco popnlo- ; , O Sn.. Gn. Gour.ART-Vej:lmos agora o .riiie 
sos e ar.. st 1ilJs dos mer~a. los consnmidot'es . [ tem suçqedido ao E~JJÜ'i t o ~anto . Nã.o ha alli 
E' i1~rli s pe nsave l unm benBfica e elfiêaz prJ- · uma e3trnda de fe l'ro construida direcb nem 
tecç::w do gove.rno e _e~sa , ~o 1110:1os DOS tem-! iudirectn.me1~ te ~om o aux!lio rim cofres ge
po dt1 monar~hia, fo1 rnte1mmente ·negat1v(l, 1·· raes; atG ho.J e uao cousegn1:11os Vel' con ;; trui
i:.::ir .1, as provmc1as peqnenas ou ponco popu- elo um eLJgen ho central qL.10 pu le.>se m. inórar 
lOSílS . . 03 males qne >th'ophhun uma ou t ~"or<i, fl.ires-

Sinto 11 ~0 ver aqui alguns representante3 I cente lavoura de can na, hoje quasi extincta. 
tio Pt1 ~ it e elo Am 1zon,;:1s, principalmente o Um verditdeil'o mito fado persegue aq1nll e 
m.m rlt>lincto 0olle .~·a Sr. S3r zeclello que llon- estado . O goYerno centrn l 115.0 S J tem linii
t em dbsa nesta tribuna- o rarit c.1111 o ex- tulo a negar e;ses· mell'.ormrnrntus de ordem 
cosso ele sua renda geral pa.g,i, o deficit elo· mais eJ,evada e que teem sido conce.didos a 
E~pi l'ito Sa.nt9. ont eos estados; ··vae além : retirá algumas 

concessões já feita.s, sacrificando, ·ele envo'ta 
cpm os in.te1·esses elo Espírito .San to, serviçüs 
.i ú. organisados e tambem os cofres publicas. 

u ~ r Sa. RllPlUCSENTANTE- [·Li um repl\)
sentante elo Amazonas ouvindo a v. Ex. 

O SR. o'n, Gour.ART- Eitimo, muito me 
honra . 

Pergnnto: O que eram o Amazonas e o P;1-
r1\ an tcs elo governo geral snbvencionar as 
companhias de p:1,gn ete.> elo r,ortc e do Anm-
;i:onas ~ -

o SR.. UC i!ÔA RODRIGUES - o Amnzonf\S 
1 <;lnt vi vicio ch s snbvençõss qne d:i. mesmo a 
comp1nhi '.1. brazilefra, qu~ par,1 estender suas 
viagens até Ma.111\os exige sn]wençfio. Snb
ven.ciona. tamh~m com[l'.fnhias que viaj,\m 
Pflril o es trang·eiro. 

O Srt . GrL GopLART- O Amazonas e o 
P(l,t'il. sã.o dous estc1dos, que &ó começaram a 
pl'ospern,r depois que os cofres g·eraes deram 
g m.nde subvenção a companbiti do Amazonas 
va~n nave ~Ul', com numerosns vapore·s, esses 
n. ·lmira n3is rios que são preCtiriveis a es tra
cl as 'de ferro. Antes disso o.> orçamentos des
ses esta elos não a presentavam saldos . 

o Sn .. UCHÓA RODRIGUES-E 1 di1'ei a.V. Ex:. 
qtte ha muito t em1)J , de.sde 185?, o orçamento 
elo :\mazon:is di1 saldos p:wa o céntro . 

Lf"~ Sr. .• R 1<:PR1'3llNTANTm -Tambe m temos 
. chd~ s:i. IJ.os, no ba.h1ncrame.nto da. r.l espeza e 

r ece1Lt geral e no ernt:lnto flguramo3 com . 
r/.efi,c i i, 

·o Srt . GrL GoULART - ~Ll s o meu colle o·a 
niío con fnndci ren.J :l. geral· com a rendtt pr~
vincia l. 

o SR. UcnôA RoD1uGu ~3 - Refi ro-me á 
rend<). geral. 

A. pro vinçia.l t e:n fo l' IJf:lCiLlo r .?cu rsos para 
aqúelle esb~lo pm3[ler,1r sem o auxilio elo 
centro que semp1·e o abandonou. 

• O Se ... ·Grr. úour.ART - E en falto ria randa 
loca.! com a qual o eslaclo p( SS'.1 viv Jr inde-
~u~n~. . 

O SR. UcmiA RnDRIGUiiJS - Aind tt neste 
pontQ, as remhs elo ·.Amazonas teem aug·rnen
t ido. m 1i tp e chegn.m para . attender aos ser
viços a,té fl,gora pag·os pelo Estudo . 

O Stt. Grr. GouLAR'r - O q:ie é devitfo em 
g' l'ande parte ,ti :;ubv :nção qne o governo ge
ml tem pago a compflnlm ele na.vegaçfo entre 
o Pnra. e o Anmzonrifí, 

Citarei Ll ons fnctos: 
Concedir!~ e contl'actaua a estrada de .fer ro 

da \'ictoria a Nativifarle, o governo mrnullotÍ 
o contracto depois de feito~ os estudos. neces
sarios, pakando aos concessionarios \Varin,'!, 
Brotlters & Comp. uma indenrnisação LI.e mil 
e_tanto;; contos que provavelmente será, @m 
documentos ollkiaes, lenda à conta das des
p3S'.IS geraes no Espil'it0 Santo. 

O SR. UcHo:'.. Roon.rnuGs_:_O Amazonas s~r
freu dcss.e mal ; ulimamente Jú, foranr dadas 
tei't'as devolutas a pa1· ti cnlare.s. 

O : R . GIJ, GouLART- 0 ~lesamor do e:en tro 
pará ro1yi os estnclos pequenos em até aqqi 
provei:.orn.I ; npoubrei um S '~gundo facto em 
relação ao Espirita Eanto: 

E~i3ti ;~ a!Ii unn, companhia ele aprnnd iz3s 
n11r111he1ros, que pr~sper,tva, ac1ian lo-se quasi 
Set)1pre com a lotaçuo completa, e constituin·lo 
um alJunrLlnte vivei ro cle,ti1nrlnheil'OS para !l 
nossa arrnadn., o que n"'lo s11ccedi i1 om outros 
esbdos ·gra,ncles . Repentinamente o "ovorno 
mandou e.xtiDgLlit' alli a: comp:wlti(l, e!~ apren 
çl!zes mar1111:1e11·os, com o que sncrificou in te·r
esse3 geraes e tamhe111 prejndicou aqLte ll c 
pequeno estad0, que j:í. contava com ari•iell e 
recurso parJ. diversos fills de conveniencia 
l.o~a l_, elos quaes o nmis importante erJ. o con
~htu1r. um bom e proveitoso asylo p~r .1 a 
111fünc1a dA:>ampal'<ltlfl, que se encontrn nas 
povoações de beira-mar n.i extensa costa do 
E3pirito San tô. 

Cingindo-me a:gora ao assu:npto_, pe1i:;o tei; 
c;le1110113t1' 1d0 qne nã:C> rle1'0 np ib.r ess9 im.:. 
po3to a:.ldici111nl de 15 °lo. i)ol' iue nií,o e ne
CBS3::tl'iO, perturba a discriminaç'i.o co ·Btit1d o
nal elas ranclas e sacri ílc.1 os pequeno3 e al
guns ,dos grancl~s estado>. 

o SR. AN'I'ÃO DE FARIA-E ag·o·ravar:a 
enor11'.eme~1te os impostos ele import"'açã.J em 
ouro, 1nflurnclo para a que·la do cambio. . 

() Sn.. GIL GouLART-0 apnrte de V. Ex. 
obriga-me a insi fr · nesta 1mtteria. Effect'v~~ 
mente o- ·impostos que indirecta.mente png.1-
1110~ como consumidores pelos arti;\os que im
portamos d.i estrangeiro são elevatlis~ mos. 
Regra gel'll.l,e.xcedem ele 50 °/o çlo v11Ior, mes.
mo em generos da 1 rimeira neces , cl tele ; em 

muito,~ CU.SOS efoya•Se· e até excede HO CllS[Q' 
'do3 obj ectos na m(io dos-proch1 cto re3 . . Co:nci 
e;se imposto eleve S2 '. pa.:so ~111 lH'O, é c} iru 
que PS 15 °/0 adcl ic10rnes corro . .;pouderao fl 
111 ll Í$ 20 nu 2~ "/o . Np,:;te ca;;o t e1 ·~,,10 ;; u in i;n-' 

posto qua,i prohibitivo para o~ :u·figos cie 
importa<;ão, o q_u ·~ pode condn 7. ir o po1r0 ao des-

· espero e até prejll :licar o thesouro publico n[I 
climin.uiçiio do comrne rch de impo1-t'aç.ão. · 
p,~ra fL a.g:gravação çle9te imposto iníl'ie 

directamente a. lnix\1 elo camb,io, e quem f:az 
a l.J:tixa do cambio é princi'pafo10nto o goveÍ'lrn; 
exigiu1l.o qne o imposto seja pago em otfro 
ern to:lns as alfandegas da Repu ulica . 

E' certo que o gávarno, actn~clme nl e , :não 
vae ao me;·cado comp1':ll' 0111'0 nem tom 11• 
cambiaes, mas ·obri ~a, o; parli c1 il nres, s · .para 
ó pagamento elos clit' ·it03 de im portaçfo, a 
comprar o triplo ou o quMlrn.plo dtt so:nma 
111 "talli ca riuc el'o co3tumavn. co mpra1., -e, p'ir 
e.> la fórma, cJngo o consumidor <los :1rtig,1s . 
e.-trnng!') il'03 a pagul', na rtcLuali.d.1de, mnis 

.40ou 50 "/n elo que ptgava pe.[03 me~mo3 
artigo3 .sei;; mezes ª!?te~ .. 

1111agine-sengora o' [111g111ento d !Sto)n1posto 
a mab 15 º/o ém ouro, e ist() ·em proveito tó.:. 
mante ele algu1U estados e co:n snc1·itici0 eh 
todo.> os outros . 

Sr. presi<lente, a elevação exc"ssiiT:1. do prcr,o. 
elo 3 ai·rigos dB con;umo no3 conduzirá ao re
snltaclo ele estrncar a immig1'ação pa,ra o Bra
zi l, porlendo mesmo co3g-ir o trabalhndo.r es
trangei1·0 que temos no paiz a delle.retirar-se.· 
E' o que j á. es tá sueca Lrndo no Rio cl.t Prnta.' 
Alli o opernrio gilnh::i. uril salario cor:·espon
dcnte a 10$ diarfo:; e a rnnis; pohím, tal-ó a 
cn'e3tia da viela, que, no fim de cada clb., ell!'l 
vem a g,1star rnais . do que ganha, e pnr isso 
muitos opernl'ios t9{llll abanL101.rn,do a R.epubliêa' 
Arg·entina, vindo pa1'a o Bl'3Zil g n.nh ó.r 1110no1• 
s1làrio. 111031110 na 1 tvoum, · porque entí:e 1163 
o oper.irio ~ o tm11ullrndot' l' Lm~ l uinda podem 
ganhw nY11s cio que o 11ecesrnr10 ·par« as tles· 
p2zas qu1 uii.o podem evita r . 

Mas, si continu.n' essa eleva'çii.o g c1't\ I 1108 
preços ele tudo qu<HJ to ó n e~essn rio p:rn1 a 
vi la.,, ao lado c[(l, ba!xa, cat!n. vez nu is pro -· 
nu ncmda, no ca111b10, a. nrssa si tunçi'í.o serh 
em b!'evc a mesma dos e3ta.d os plat ino3. Em 
V<' Z dessa febre do industrias g·i ga.ntesc:is qu 2 
Qr::i. S3 de:;onvo lve 119 p3iz,. teremos o ani - · 
qui llarnonto e o clesapp :i. recimento ele todas 
as nos3'.l.S ant igJs lantes de rench. 

S1'. p1'.JSitle1ite, passo ag·orn. a t.l'<1tcl!' ela 
emenda que manda a União paga.t' a diviLla 
dos es tados ate o dia 15 de novembro ele ' 
1890. 

·Pel'guuto aos defensorés desta emenda: . 
que é que tiverem em vista com a ndopçiio . 
dessa medichl. ? (,1p,.o-tes.) 

· B ~m ; procnfam um~. igunltlade r .o hti va .' 
para salvar os estado3 . das clivi'1:1s contra- · 
hicla.i e lubilitil-o ; a principiar vida. .110 ·1 a; 
ou Pº2' outra, pretencle'n ·por em prati c:i., em 
roli ça.o aos e ;taclos, um prillcip:o sociali:;ta 
quB os se_ctarios des~ i . e5cola p!'Oclam~ni 
co:110 appl1cavcl aos rnd1nduo:J. , . 

Os r1ne ass.iin pens::im _illuclem .. se . . Não c1ti
dem refo1'11mdores que IJast::i col locar em . 
solidas bas3s a igmldnde dDs Iiomeus e elas ' 
po.:;içõ3.3 pa!'a c01Eegnir-se a verda clci1~a ignal
daele. 

l\!ui~as c ' rcnm~tancias influem sempre para 
clestrmr a,; igualdades con vcncio: iaes. 

~ A emen la~ inJ?I'.ven 'eútiss inu. ( ApoirL'los.) ·. 
Sua ailopç;w Vl!H sob1•ecarreo· 1 r ·a União : 

C0'.11 Ul'.la divida immerlia ta 11UIJâf1 .inferior li, 
?ªm 1_ml cont?s do réis, cuj ,i ·amort is:ição 0 . 
Jlll'o.11nportf1r1a. um accresci1n9 de clespeza no3 
Or1;n rnentos.or1)i11:1l'iOS ele cet'Ca de sei> mil e 
qu1oh,~ ntos contos em cada anno. . 
; . s~. as ?,ii:~ums tanci,:1 s elo The)Ol.li'O F'erleral 
·'ª sn.o cldwe1s, o qne to:los r econlt·ece m, como 
1wetP, nder-se qu3 oi /e ní!!ch 8".iil. ,;obr•ec 1rr·~
g .1clo com um nccre3cim"J de tli viua excedente 

. u cem 1rnl conto3? 
Roln rt Peel dizia: qpa·1do a bes ta está 

lll',tilo Clirl'eg',~ Ca, em V('Z dé augrÍJ,en[a "•
1 

·é 
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pr'êcisô âfríirót\ ir ã, car~à ifara "q'u_e éllâ se l~ifo 
deito. - (Riso e apat·tes.) -_-, ". - ·· · .. 
En~are1úós -ngo1·a· a e'rirnõda pelo latio à ~1 

j uü:Ç1. 
.. s:i a

0

lgÚ.ns . e .tado3 _es t(í'.l respof13n.vei3_ por 
grandes dividas outr_os 11arl ~t ~e,:v4n1 Q~t p~ouc? 
devem_; . nest;t~ c.oncL1çQ3s t~\0 -;cl! Y~ r.>:;i,~ np,o e 
póssiv~l _ Q,ll!3 os esta?~!'\. d ~0,empe!1qadqs 01,l <?S 
nue foem ·pequem~ d1v1cla e Ç(>I,J

1
tam C0!11 _OS _S,B LJS 

propri~s re~q.,rsos Jm:a ;ho9ra,r o ~eu cy~ rltto, 
queiram s11Je1t.ar-se a unu responmbil1dade 
ji:i uaI é ·c.ollectiva no tiagamentó de divi •ltis, 
ihá\01·es Çiú dê a lheias çlivicla,s,·, ~Ô'tno sllc

0

cederá -
si ·a i·e~í)éHisabilidàde passar '. Jiara 1:!ni~o, 
porque à lfoili.o sli.1> os estaçlos to os. Nao ha, 
niio po dê túiver uam úúds injusta p1·etensão. 
( .'.\fJo-iãdos ,) - .· _ - ·, -
O- s~ .. Uç;H<i,~ RoriR

0

Iau8s...;ca:la um pJgue 
o qÜ:{l 'gaston. _ _ _ 

o. s~ .' GIL GouLXRT·-AqtÚ nós disse o hon
r ad0 se11l\dor. pefa B.1 hiti, Se .. Saraiva que a 
clivída 'd0s estar!o:; não " procedi<t de 'disíref'ii i.,. 
cios, in 1 s <] 113 fo ram con'trãh idit~ pa:ra ''re 1 ris;Ú' 
me.lhorafnehto' p1iblicos, feU:es, " qqe corr.~s
pondiam a e:strad.1s de ferro e ·outros serviço;; 
org:a!ibarlos .nos e~bdm;~_.,,S i nssirg. ~,- não :.h.~ 
1;tuiior -injustiça do qtJe !ancn r á re.;>pon131h!Í1-
c)ailé c1·a União dividas cor1:espçi,ndtmli>s a -1ne;: 
llfora1úe n to~ . realisi1uos . i:lru a:lguns . ~~tádqs 
i1ue< agora,_.se ildú~m . ~ r11 ()er.to -~:rào _ ! l~ .nde:m, 
ta méri to e prosp~ridarle, ,pará serem-p~-i;-as 
Húnbem a custa dos óilt-ros est;i.1los_qüe fün ._la 
se . pcham privados qe igut\es --beneficios . 
( A1_.;oiaclos, múito bem.) _ _ . 

, 'ó ú. M~Niz fREJÚ.,\!l-É 'estados que não 
teein divida , _ _ · 

UM . Sa-. REPRESE-i\'TANTE..;.E' uil'l argu-
mento egoísta. · · 

. ' o SJl. GIL GOULART-Egoislaê a1nelle qne, 
tlnrau\e urna . soc.iedade,. ga,sta desorclenada
li1ente os capitaes do patrj~1on:o _ commnm e, 
quando se procerl } a li qtüdação , recusrr-se 
repor o 'que demais g·asto1{, exig-e' que se lhe 
paguem as dividas pa 1~ t.' c ulares à custa elo 
monte social, para, afinal, exigir ·ainel:J. um 
quinhão igual ou 111el.hor elo que os.rios outros 
soclos, quando se tratar da p1rt1I ha final. 
(Apoiados; miiito bem , e miíitos apartes .) 

O SR. SEATIRA'-A dontrina de V. Ex. 
é at é sep:iratista :' _ 
- YozEs-Oh ! Qh ! 

o SR. Gn, GOULART-Si 'eu tiver tempo de 
justilical' toJas as emendas CJUJ ::i.presentei 
convencerei ao hob!'e deputado (que é um 
adver3ai·io para temer-se) ; . . 

o.·sa. SEABRA-Muito obrigado . 

o SR . GIL GouL;'l.RT- . . . que não só não 
sou separatis ta, como bmhem riutro taes sen
tinientos unionistas que posso me tornar sus
peit,onos republicanos füJera listas . 

s;. : presidente, não prisso acceitar essa 
emenda porque ella pretende unH jniquidaele: 

. sobrecarregar as best 1s de c:wga que, neste 
caso, s'io os estados péqnenos. (Apoiado s; 
muito bem.) _ 

Trafo .. se ele votar uma éoqstituiÇão, todos 
pmc:amnm os mais adeantados pr·incipios rl e 
fr ,Lternidade; no .entretanto querem alguns 
fazer vingar uma i:lisposição que obrigará os 
poqtlllllOS estados, mais sobr!os,inais economi
CoS _e tambem mais pobres a pagarem paPte 
dns·' dividas el o estados gmwles, ricos e do-

..! t:idos ele gl'nndes obras', taes como estradas ele 
ferro, eng1mhos centrae3 e -outl'os se rviços 

_.,._ cre.i.dos_ e até aqui mantirlos pelos cof!'es ge
rae3._ (A.poia,ios i -muito be1ii .) 

Sr._ p!'esiden te, .o est~ do do Espil'ito Santo 
niio imitou a maioritú los ou tro3 PSt::vlos que, 
durante o u!limo anno da Republic·t, au
gmentn.ram enormemente suas dividis, con
trallindo novas; rro ·contrario; econornisou 
cortoÍi pell1s despGzas e até amorti:>ou ~arte 
de sua pequena cli vicia . . 

Fe.i mni3, q11al1do se O]i'erou fl tr•rnsfor
macão poli tic:1 do Brázi L o primeiro gover
nador do e:;tado, que foi o illustrado, o probo, 
o imrriaculado r;epu!Jlicano espirito-santense, 

br. Aft'ó::iso CÜ1uclió de FreitU:s RosJ , luctoµ 
com os nuis · serfos -embat)aç"os fuianr,ei1' 0S, 
porq11e os_hva - 'ie . em fiin _ (le r.~llrc i_cio e cn
·cont ,.o:.I os c,1fn· prov·nc1::i% in ien·arne11te 
eid ia u;tos . R,,~ orren ao ex -1ninblt'0_rb. fn
zénda. p3tlimlo 11!11 a,uxi lio de, novent;i c1rnto;; 
~l e r·~j s, que effe}livamente fJi conced·1do acp 
estado. 

_Pois bem, Jogo, que se iniciou o exer'"!cio 
do 1890 e começo,ú-se a arre9adar a rece1~n, 
o integro governadot', zelanrlo pelo __ credito 
'º e'st :içlo, mm1~9.ll pagar ,ao> _cofres g-erao~ 
tl'i'nt'a contos, p0r conta do- adeantaJY.ento 
foito ao E:lpirito Santo. 

E aqui clnmo a altençãb do men ill1u tratlo 
collega, o db~'ncto mestl'e n[3-"1es nss1.1mp_tos, 
S't'. Ub:ildino do Amnra l. Este facto .1 11stifb1. 
o meu \'Oto rlivcro·en te .Jo sen, w1. roiumi~~ão 
eh; _vintB é nm, 

0
qunndo t:i'1iten•li, com o Sr. 

JU!io dé C·1slilhos , q_ue !'ül.o 1m_i- li,ci~? aos e;ta
db3 recu,-arem o p1gamento a Um(l.od,1r11111l_o 
a riu ~ se colllprorr.ette~sem P"I 0 p i cto consli
tn ·ionn l, 'nã.ó sen lo mesmo p:1ra _Sll[Jpor 'lll':l, 
f'°m um r(wimen serio emór·n.lh·1d·ol', cnn1b deve 
ser o rl os" g·ovRr'no; t'.,jnblic 1.nils fed •r •ti11il~, 
ne ,1hu•i"I esbdo de;x' d :3 ser r:s ·.: il _1u lo30 no 
cumprfrnenfo -cie seus deveres pac'uarlo>, sejt\ 

' com a llnião seja com os outros estados . · 
O Sit. MÚN'IZ Fii.EiRE- '.v!uilo 1B n1. 
'u{r ._ s·a .. 

1

R~PRBSEN~ANT~ .:... .,ó egoismo 
tarrlbém lm1Yera. . ·e- H a oiifros apar'tes .) 
o SR. G~L - Gou

1
LAa'r-sr. 'presiil 1n.te, ainda 

pl'oclri.1110 ._qqüi a . \n.ulil!dade de.:it s .dqns 
~meurliis _ .po1:que, _ap.réi\ent>tdas pelo il11 st e~ 
senado·r, Sr,, saraiva, declarou el!e, ao term1c 
nar seu c1'iscurso,· ,qüe . - a.ch:rnrlo,.-~ (:) algnn~ 
e3'tarlos_ 'em. çlfrfJculdad_cs firiancei 1~as, ·er<i ne
ce_ssalio auxi\-ia't-6s :por dons on trcs annos. 

s.-Ex., af'sim terminou: 
« E' p1;eciso estabelecer-se nm mJdas vi- · 

vendi. l> 

Pois l:iem, . nas . 1/ispbsições t1'-u1si'torias tio 
projec to cou.stitucipnai está . eqbbçaclo es3e 
moclm vivencZi e 'nã.o ouvi ainda rn_n só orarlor 

-co::itestar a ohl'i gaçãó em qüe fi 0à -a União 
do auxiliar os estados que se acham em 
difl1cul1lades linan.:!eit\1s, até a sua çlefinitiva 
organisaç1o . 

O Srt . PRES!Dt•JNTE-Já terminou _a )ioi:'a. 
O SR . GIL GourART~Confesso, Sr. pre

sidente, q1rn fni surprelrnudielo pelo temp_o; 
apenasc0mbati por ora, duas emenrlas,:all_i.eias 
e pelas minhas nota> devia, ainda jústiticar 
quatorze emendas que apresentei ao proj e.cto 
constitucional: no en tretanto obedecerei' a 
V. Ex:. 

UM Sa. REPR:ESEi\"l'ANTm - Cedo a palavra, 
a V. Ex. 

o SR. GIL GOULART -Sl' . presicle_nte, não 
tenho a honra de conhecer pessoa lmente o 
i!lu3tre reoresen tante d·1 Nação qi1e tão gen 
tilmente acaba de. ceder-me a sua vez de 
fa llar, o que mais me obrigtt pela fineím re
cebida. 
P e~:o, portanto, licença aos collegas que me 

honraram com sua attenÇ<'io p:ira continuaP 
r.om a minlu, ft\tC« critica ao projecto consti
tucional. 

St•. pras icl ~nte, o art. 14 do projecto está 
redigido por fócma qne me parece inconve
niente ; diz eile: · 

« As forças ele terra e mar são irn;titni
çõe$ nacionaes permanentes, destinadas á 
defesa da p,;tr ia no exterior e á manutenção 
das leis no interior. )) 

A p:thtvra- permanentes - é uma 1·e1lun
d•i.ncia, pot•qne basta declarar na Co1i_,;tituiciio 
que ª-~' f0rç(l-s tle t '?.i'!'.l:\. .. ~ _,n_ui_r ·ªã '.L in ~Utujçqes 
nacion~es, , p;tn que, sejam ell ;~ 8 pe:'!1líl 11 8f!\es, 
tão perriiitnei1tes cómõ i:t pró'prfa 'Cdnstifuição, 
emqnantn não for reforma:fa. · ·, 

O c:iracteri<fro de uma c•instituição é sem
pre um11 relativ-1, permn nencia e emrpianto 
ella vigorar é ohvioq11e s'm'i.o permane11[13s o 
exercito e a armada, porque nella são consi
derados instituições nacionaes. 

Por outt•o ln.do a. palavr;i, peririãn?nte.,, 
co"11$ig· 11 :i'.da. 'li :i: nossa' Cons!ituição, faz suppor 
qne CJll"'l'e:nos imitar'' - Enropa armada._ con-' 

- ~ei · ~-::-1..n Ll ü gTHIHlds c xnrÇi lo . ..:, s;~111p re ~:n P ~ .. do· 
g-nerra e con.1li tni uuo uma qme.lÇêL a~ naçõ~~
vizinhas. . 

Dev.emo$ G:upp~iinfr p1lavr.1s. in ~1teis -q~ a
nos façam presnmir com velleidadcs 'g uer-
roii·as . . . , _ 

A fei ção 'caracter;istica dà nos~a Consti-; 
tuiçiio de 'l'.e s_:ir . ante~ a_ de uma p1~ per
ma1iertte, como p311fa :e l;iern o Si'. -Nilo Ptl • 
çahl1a. 

A relimda cb p:iln.v1·a-pêi'11ianentes-não 
altera o sentido elo arti!!o a qneme refiro.; a 
pehs 1111CrJto dos .. nutor·es do projecto fic:t re
spe_itailo e n sua 111te6Tª · - , ·. 

O exerci to e a arin'ad 1, são iu li;;pe nsweis -·{~ 
Repu hl!c1i .como os braços fo1•t e3 do governo 
P"ra os g1~s qne lhes são tl'.:ç1dos na mesma_· 
Const1tmçao . 

UM SR. REPRE'E:-<TANTE- Por tri~Í!or que . 
seji o ntl!'ilero le ·sol L1d,i:i, uni exercito nirnca 
deixa el e ser pernui.nentc. 

O SR. Vcr1ôA Robitrnur,is- E' p~i'a \btio-:. · 
gn·i 1' ·o c·xerçito .. 1Tl9~lerno d.is le vas da home:1s. . 
armadol) d;t auttgtmfade. 

0 :SR • . G.IL GOULART - Ainda assim·, a p:i
la"i' r·a peri111mentes é na hypothe.;e um pJeo..,_ 
nas mo, i>e f~rinrlo~se a ex11rcitos é geralmenfü 
moti vo tle prevenções entre os pov_os civi li
sadqs e pacificos . 

Nao insistirei sobre o assumpto . _ 
Sr. _presidente, com 'o~ me1;s ~on:p.rnhe i ;•ps 

de i'eprésentaç:io 01ferec1 a este art igo o se~ 
gLlinte arldiliv?: . · 

« Os om •iaqs ela n rmn da e classes annexa;; 
ter:iq a_s rn e~ 1úas patentes e. 'vant 1j2-em qne 
os 1.lo exercito, uo:; casos úe ignal categoria. )) 

Fomos in formados de que a alg uns C;ll',S'Ó;i 
da ar1úarla, elo ii:; ual cathegoria a outrc;is _do 
exc.rci to, não correspondem as _mesmns hon · 

. rase vantagens, o que não se comp:Hlece co·11 
os principias de jnstic1 o relati va iguald1de 
que de vem ser a buse de todas as · leis_ tla 
Republ ic'.l . 

P-1nece-me qqe, igLrnl.1dos co mo fo i•am m 
vericimentos das duns no '.ilissimas classes a 
quem a Repllblica e a patria. deYem 03 mai> 
im1norreelouros serviços, devem ser i g- uala• l a~ 
tambem as honras e os postos para aq ne lles 
se1·vidores do p:i ir, que occuparem po.:;ições 
igtfaes e correlata;;, 

o· SR. RETUMBA - Apoiado. E' simple3-
mecíte um pl'incipio de equidade e de ,jns
tiça,. 

o StL .ílABINO BESOURO-E;sa igualdade n[o 
póde éx isUr: as unidades que ss con1'n·rnchm 
não-sã:o a~. mesmas. E essa mesma i!2'nn ld<lde 
hoje' procl tmJda en t1•e 03 gener11.e.3 tÚio h:t el a 
pdrsjstir. 

O SR.. RETUMBA_-M,1s em1 unn to nã0 fo
rem-decre tados esses córte:;, é uma iniquid ida 
m:i nler essa clesignaldat!e entre elnas clas>es 
militares . 

O ~h. . Gn, Gour.ART- 0 aparte do Sr . R.e
tuniba dispensa-me de respond ~r ao .Sr. Be
sou'ro. 

O SR. . PRESIDENTE-Lembro a. V. Ex. que 
a !)ora está tei·minada de ha mnito. 

o ·$R . GIL ílouLART- .Tul g1rei que e3tava 
ifü\.i1do d'l. pal;wra p1>1' prorog-:>çlo d;t h 11-a 
que me fora ce•Ji,l:l por um honrado collega ; 
peço apenas licenç>t p:t.ra ju,;tirlcar rapida
mente uma d:is emendas que aprPsentei, s:i
criticand'o todas as 0:1tras, em numero de 12 . 

A·em,..nrla a que me rnfiro m'l.nda supprimir 
-dous nrtigos que fnrnm i11C l11i rlns em primsira 
dbc1n:;ãn nas di;po; içõe, transi torias : um riuo 
mancl•L nlliar as Aleiçõe< do3 cstarlo:> e outro 
•111e decLJ.ra inco;np,ttiveis os acttues gover
nadores . 

0 S.lt . l°l'IATTA MACHADO-São medidas odio
sas . 



. 3i;o!0 ,_. 

o Sa •. GtL GoBLAR11'-Sr. .. .'p·.'eside·nle, é da 
c~mpeten~ia_, exclusiva dos. -es~ados orga
n1s 1r e regulai; seus_ 1 negocto3 interno3, O. 
Gaye~11 0 Prnvi,s.orio au tori,89u os gov1,rnn.
dore8 a decretar as respectivas constitui-

. ções .tamb~m provis:\rias,. como se foz .. com a 
da Repul~j1ca. · 

·.Assim como na ~on.stituiçfí.o g-eral se uetel'
!nmou qu.e .11.ªs p1'1me1r.1s eleições nao hiLv ia 
rncomp~ti-b1'11dades, nem para o pres,idente ela 
Re1mbl1ca.,. nem par11 os memb1;os .deste Con

· ~res;;o ; . assim · tamhem pii'ece-me que ~as 
co11st1tu1ções dos estados deve-se rleclnr<1 r riue 
P~.~·a .as .primeiras , eleições .não ha incompiti-
b1.J1d.ad.e.s. · -
. Q11and9,porém,quizessem os estados ser mnis 

rigorosos do que o foi o Gove.rno· Provisorio, 
~m todo .o cnso a compe.tencia para decretar 
111compa~íl.Jilidad(ls e adiar eleições, çomo pw:i 
tu~q. uw1s (] ue for. 1'0lati.vo . á fl)l'Jnação. do3 
cong·ressos cios est.dos deve ser da .excfusiv.a 
co.npetencfo, dos govemad~re3. 
. P~n~o. quc;i.,nem m~smfl. em çlis,pp3ições tt',il1S- · 
J~·orias podemos inton~ ir· nag11jUQ .q1.1é ,é exclu,.. 
s1.vamente dos . governos clo.s ,estados, si 
QUt:J\A.mps . ~esde J~ .respe.itar o~ .principio3 fü
dera:t1vos, que serao fa\seaçlos. semp1'e qne o 
C9ngresso Nncio1,rnl votar dispo:;ições p11;;i 

v1gora!'em no;; est:i.dos, influindo• ellas nn. 
po.-tr;ãoJ.lo><. ~arl idp8Jnc ~es, prote:wendo a certos 
grupos po\1t1cos .em detrimento de outros. 

Si· é da nossa co·npetencia rle.cretar a inc 1m
· p~t~bilid?de dos governarlo~es rios ' estfl1fos, 
~ntao se,J'.1m?s.logico: srle.creteinoS' bm '1em a 
ll1CRJ?P~tt1b1lirla(él_e ,de( nc tunl p1-.e11ideote dn. 
R.eru,b.l1c::i_, <le ,., q1.rn:11 · .. os . goverrta loreJ são 
simples mandatarias~ -· -" ·. · · ·· · · · · 
. A . c0mmissão rios .vinte e . um e po'iteri,,r

mente ~~ie · .Cong1~esso,-.em .primPirfl. diSé'.11s3ãn, 
decidir11111 que as iricoijlpii tibi.Iida1lés '. rfo'~ian.i 
sei: · regul~ch1.s por lei orclin-aF;a, ~'. isto "(111A 
não . cqnsl!tu1nm -mnt,,ria . constitn•,ional · si 
isso pr.~cede;_co::n · _!'elí:rç~o no~· .poderes .1<e~>1es 
d<\ Uniae, co111_0 na•,1 p11oéeclerrt em relaçiie aos 
podi;ires-c;las.e*1dos? . 

Os -q·ue se 11103~.ram tão íncons~qu3t1te3 pa
rere que não tomam ao serie a republicri. fü
derati va. (.4pgiados.) 

O Sun l_rtmeºt.o d11ss1. io c()mp1,tibili~1de. é, 
<lize11 ,. . uma me<Jid L de moral~da._cle ; ma:;;, 
enfüo s ~.i 1m logicos : que a m01•a,l.idn;ile 
venln de cima: proponham a. incom:iatibili· 
lLtde .do chefe do EsLtdo, q1B é quem resume 
em si t0clos os ·P0~8res dict,üoriàes. -

Par:a qne ess1s meias me,çliLbt>, odi()sas e in
ju?l>1s, qne EÓ ale wç un .os gov.eruad.oges. 
simples delegados do dict>1dor .• que é oºver
dadeiro r ~sp.ons i vel p9los act,1s tle seus·repre
se:1t:rnte3 .nos. estado.s 1 

O SR. Lo~.E~ . CHt\vEs - Apoiado; est1 é a 
verdadeit'J. do11 l1'.i.na. . 

O StL GrL GQUTART- Esta inc ;mp1tibiJi
dacl J é uma . capitis dioninutio 110.s . deleg"a rlos. 
tio cheftl rlo goyernà ; mas a incompatibili
dade que fore ()S guvernadore3 reflecte sobre·, 
o' pr .. :sidente cln. ,Republica .e saçri:['ica a ini;l.e
pendenci;i. dos •. estados· q llt;l - nos e mostrJtmes 
tito empenhad_os. em g·arant.ir ; nn, Constitui.~ . 
çiio, p:tm ç1ne,_ de : f'u,cto;. se:i un , uelJll: ;co1,1sa
grados·, os .. , priq~ipios. repi,1l;Jl!ean9_s federii..,. 
ti vos. 

Sr. P\'.6Si <le.n~_e,., o ndbtrnentp rlas. el!)ições 
dos esta·los pqr d,elibsração .deste Congr.:isso 
é lambem , ur11a inv;tsã.o de · attribuiçõiÚ.~q1w. 
competem aos governos . geral e dos es-
t.id03 . . . 

: . A npter:ia já, f1li re·~·úla0la_, p-,Jas . consti-. 
tn;cq_~s. clos . cst.açlõs ·d~ ac.~ordo _ÇOI!l os, d ·-i.[!r1fo~ . 
]wpm11lg~vlos cpel_ó .GôvP, rno P!•ov_isór'ÍP; nij'.o : 
po le111ns a,g-11\:t . ir. pet'l.nrbnr o _ tr·i• ba:l J10. ja 
1rllii to_ad ~an t:1cln dos diver.sns gqve!'n,vlnr•'S 
par1t rt reorgnnb;nção rlos e~t>rrlo-s. Em no5, 
;L eleiç?io dos COO\lTessris iáce·;tá · concluiu1, ,, 
em ~ntros ja n:io '1 pos~ivel. impedi.1· que se , 
realise - nos dias fixados. ' 

S>io. el.dções renhidns e dri mnior alc:ince 
politieo.; ti c;u·i,1.1n . de~moralktda;s · com ;is 
, ,nnn.J!aç!l ~s e açli~tmentóc> . si.1ccessiv:os, .condu-
ziu.do o po:vo it .des_cren'çL: ·· - -

-.,-··· ·:·---·;--··"· · ·~ -:· · - .. 

DJmais o Congre-;so , não se .mo3:t1:!\ c-o)rn:. 
rente,.mandaudo adiar elejções ·e 9-nnqllando 
as já f ;itãs, descle qu 3 rectisou-se ap-prov~n· . 
a moção. do Se. Erico Coelho, sqb o · fun.cfa
mento rle qtv~ · não cowinl!a: tlf,.mornir a reor-. 
ganiS(tção d0s _estados. · · · . 
' Si os g·ov:eroadores aüqullarein elçilçõí3S j.a 
feitas corr:i.toda .a regu laridtlcle, q,tfri:)_n t <.u~iio , \t 
opiQiiio pu,blica. do3 est:mkis, mfli1J.fes.ta•la• p~l!ls 
u~'ll \l,S , .. Nem ,-pó Je ca:)Jer _nas attl'il)µi~õ e.s :,de 
nenhvm gov}i.r.ri.ador aqnulla1: eJejçõ:;is p~pu
l~re!,l para assembl.éns . legis.Jath:as ; ·só, e~t · is 
sa() as corppetentes .. p:im con:l1ecerern .. da. va
lidadi;i· ele el~·ições . feitas, pqr con vocaç1ô dos 
p9deres. comp :tentes e de acco.rdo:. coni , leis 
q1Je regulam a. mataria. E' mesmo_inwossi,ycl 
qµ e alguns governa.cl0res,_ ele accordo co::n o 
governo central, se • recusem a ctecreta'r ·a 
uulli•lade de eleições já concluidas paçifiça
mente ; é tambem.- passivei que, .os ele\to3 s ~ 
reunam .em .congresso cons\itu·iqte não · 0be
decendo á c\ecretaçü.o dn..nullidade da< eJeiç!'lo. 
'E1n. qualqui;ir dessas.' hy.potheses a Unfüo iff
vnc\ieá o~ est idos ·co1n força armada. '? ou.cru,.. 
zará .03 bL'aços ? · 

São do t::q1ta grayidaile eslas hypothéses, 
que me parece ú1a is acertado e ele su1J1mii.-pru
~lenci1t não .. se en yol ver (3Ste .Gong_ress9: com as 
eleições elos çqngre_ssos·do;; est>td.os; que devem 
ser. cle:çrn·a vant!J: auton_omos e independentes. 

.. o .SR. PRESIDENTE~ Lembro· que.a ·h011a ja 
foi 4nui:to exc!)clida. 

o SR. GIL (}OULART-S11. Pl'<'Si~ enJe:. obede_ÇO 
a Y: Ex . e formino com esta~ phrnses çle: wn 
nlltavel ecnnomi~ta: · «P<1ra que: ur.n't ll"-i;ííd 
' o.oS•l- attingir ao .mai; .alto gráo ·tle .0p : 1l~.nci11, 
bastnm tr'es cous is: p•tz, teibu.tos m@d·erados e 
hoa.atlrni11i.:;tr.1çio da justiça.» São. estas tres 
COU:ii\S que peÇÇ\.jJnI/a O meµ. paiz a .est .~ Con
g1'eS~O . e _ aos . gqvernos ·da Republica elos Es-
ta.dos Unido;:;· çlo Brasil. · 

Vm;Es ~ (lfuito bem, muito bem .• O ora.clo.r 
1 abraçado• e felicitado.) 



RESSO NAGI NAL 
REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

=== ==;=,.::==. = = = -· J-===========p= = = 
A.NNo-- rr SEXTA-J'EIRA 6 DE F EVEREI RO DE 189 1 N . 32 

nmrnn1jl(JC10 
l.IU t~ IT t.&uü 1UGIOMAL 1 

Ro~hn, Co.>tt i\Iuc ~ 1 1clo, DJmingo3 P?rlo, P.:_1 · l quu.lid ::td~ ele co .1slituin.~~ · nü.?, pi>tlc lom~ t' 
1~·;t F, .. ,.,,;ra Raly>llo f<'eueir.t Pires, Joao c:>ntdS ao poilcr o:rncat1.o, po , que e_lle n .• o 
L~'1 '.1 z' ' 1va·~·tl;1ho P 1~·1Clo J;111ioi' fü rnu.rclrno ele l tem o dire ito de f;twr leis, nns snmr.n to 

47' src~sÃ.o P.1I 3 uP. FlffERBmo DB l SJ l 

I' rcsidencia df).; Srs. A.ntonio Eti ;·~bio e Pni
dcniê ele Jlfor~ies 

Ao meio-cli.t faz -se a chamnd.i, i~ q11n.I re
spondem os 81•3 .. Anton io Eu3e_bio, p,1es de 
Car v:a lho, .Tr:>ão Ne1v.1, C,1st:1 R. riclrl{llB3" Fr.1.11 -
cis~o J\1.1cllaclo, L'lovegfülo Coe lho , Joaquun 
Snr1ncntó; i\L1no(?l Bart1t} , Anto:1io Ba~n <, 
.Toão Pedro, · Cunha J ,rnior, José Sccund1n.0, 
JoM1uim da' Cru ?. , Theodoro_ Pacheco, Ely3cu 
l\fo rt ins, Joáq uirn C;.1 t unda , Bezer1·::t d~ 
Albuquerque Junior, Theo lureto S:Juto, Jo>J 
Bernardo, Oliveira, Galvão, Amwo Ca
valcanti Almeith Barreto . .Firmino ll::t Sil 
veirA Jo~c · Hy~ i uo, · José Simeão, Flo~ 
r-in.no'Pcixoto; PeJi'o Pan!ioo, T::tvareJ B s
tos Rosa ,Junlor , Coelho e Camp:B, Tho
ma~ Crnz, \il'gilio llftmasio, J<uy B[l.rbon, 
Saraiva , Dàming'os Vicen te, Gil Go ulart , 
Mo nteiro de P.iil'°l'cis , Quintino f3ornyu v::>. , 
L'.Ípér, Draz · Cnniei~·o, Elluirdo_ Wan~e'.1-; 
ko'.k, S-xldh nha l\'Llrrnho; Joaquim Fellc10, 
Cesario Alvi:Ti , Amorico Lobo, Campos Sal\es, 
Joaquiln cl o·-Sonza; .Sil rn Canedo? Sil va Par::i.
nho:;- Aqui lino dei 1\.mnra l, Joaquim Ml.l1't1nho, 
Pinh;iro Gued 's, Ubn.1dino dó Amnrul, Santos 
An lmde, Bst.ove.> .! Linio1·, Luiz Delphioo , Ra.
!'ni i'o nwc 11 los, Pinitei l'O \fach·tclo,Ju lio Fl',) ta, 
Relfort Vieira, · Uclló:i Rodrigues, Ind io do 
Bi'azil, L:rnro So:fré , Innocencio Sarz·!r.lello, 
Nina Ribeiro, Cantã.n;P.edro Chct·;i1nnt, l\fat ta. 
Bacelln r , Costa Rod1·i3·nes, Casimiro Junio1',_ 
Hemiqnll elo Carva lilo, Anfr-is;o Fialho, No
n·noiri1 P•ll'.'.in~1 gnu, Nelson, Pi i'es Fenei l'a, 
J3nrb.osa Limá, Bnzerril, João Lopes,Just.iniano 
1lo Se1• pa,-F'rotlorico Bo1.,.gos, .Jo16 A veli.no.'.Jo:;e 
Boviiaqna., Gonça lo ele Lago.-,, . Nasc11nento, 
/d mino A ffcmso, PedrnVo!ho, Mi gnel ele Cas~ 
li'n , Amofi.m Garcia , Epitac:io Pesso~ , Pedro 
AmCJico . Co11to Carta.xo, Sâ. Ancll'ado, Re -
1 nmba, Tolentino_ tb.Carval!ló, Rosa e Silv,1, 
,J.):ÍO l3ar~alho, Gõnçalves Fcrreir:i, Jos ~ i\f:t
ria116, A lme: tl:t P0rpambuco, J u venci o de 
A"" ti i::tt', André Oavnlcanti, fbymumlo B.tn
del ra, A 11nibn 1 F;t!:>ite>, P01·cira. Lyt'J, Me.ira' 
rl n Vasconcol los, João de Sirprn'rn, Joi'ío Yieir.1, 
Lniz ele i\ndr:ulc, Espirit·5 Santo~ Dcllarmino 
t:nrneiro, Pontes ele Miranda, Oilicica , Gabi no 
l~ c zonrn; Ivo rlti- Prado, Oliveira Vnl la;d:lo, 
Feli.>hello l~rc i re , A11gnsto :fo Fr;i it·is, P;rnlo 
1\ : ·~ollo, Tosta, Se thrn, Antonio EnzelJiJ,Z·.1mn., 
ArLirnr Rim!, Gnrcia. Pires, l\tarco!ino l\·lo:m1 , 
Snn los P.: re1ra, C1.1slotli 0 do l\follo, Pa.:1la G11 i
ma1iles,". Milton, Amphi!ôphio, Dionysio Cer
qneim, Le:)Vigildo Filg-ue1rns, Barão de S. 
Marcos j\IeJ1·ndo, B::u·iio de Vi![ ,t ViçoS:l, 
Prisco 'r.,mtiso, i\fouiz l"cei:·e, A tirnyde fo
n ior , F'on3ec;1, e Sil rn, Fonseca Ifarmos, 
:iilo Pcçaaha, UeLano l\farconJes, llfonhites 
fü1rre!o, Cyrillo de L '.m103, Al berto fü[tn rh'io, 
Ol i-veir:i. Pinto, Viriato ·de i\fo:lciro3, Jo:i.qui11f 
nreves , Yil'gilio Fes;oa , Franç:1 Carvalho, 
Daptisl::t eh i\fatta, Frc're3 cl::t Cruz, Alcino 
CnanaUarn, Erico· Coelho, SJ.mpaio Fcr·r;i;;: 
],')pcs TroY;\o, Jac;tws Ou 1·ique, A 1• islides 
Lo~10, iV!ayl'ink, Fm·ciul rn \Vcrneek , T l1 011::i:~ 

. D)lphlno, Antonio Olyntl10, _Jo;'\o Pinheiro, 
Pae:iilco Uascare:1~ins, Gu.br1 el tle :1\·hga 
lllile3, L-:onol !"ilho, Clug-as 1 ob_Lto, Jaco1.i 
Ll:1. Pniüo, 1\le:rnndrc Stocklor, Fmncis~o , 
Vein-a Co~ta Senn 1» Larnouoier , Al1•ai',) 
Bot~ll;o, Gonçalves <::_hav_e3, Americo_ L1!z,
Feliciaoo Ponnn, v 10tl1, Du tr:i. N1c 1c10,, 
Co1't<h Rab2llo, Manoel Fnlgeuclo, Astol pho 
Pio, Aristides Maia, Gonç:tll' .:S Ramos, Carlo3 
d<Hl Ch:1.gas, F1'l1ncisc:i .l\marn l , Do:ningos 

l.. ' lY <. L • - e. ' e tºl • -
c.impos, i!'ran3i3co Gli ~erio, i\Iot• c1 es Bari'os, votar a i:_ns 1 111_cao._ . . ",. 
L-:ip :s , Cha;·e::;, D0mi:1g-03 eh Mor.ws, A'.fol - . Em sessa.:> ordrnarw , srn1 , e rine po.J" · ª' 
pilo- Gordo, C;u'1'alil 11 , Angelo Prnhe1:·0, toma r essas conbs . . " 
~i n ·", Ro·lolp'10 i\Iir,tnda Panl ino C_ti'los , Estando te 1•mrn[l.cl,~ a ltorn. do cxpeJic1 !. ., 
c00

1

t~1 ' Ju~)i~r, Ro:lrignes ' A 1 ves , A~frn lo ! o SE . U b.llclino . do Am~1\tl req,ner, proro
l~l ii , cario;; Ga1i ::<1, -~Ioreira. tla ;:,1lva , 1 gaçao p~r. 10 "murntos a!Jm de trn.tm de ne
Alni :r.Li. Nogueira , Rulriao J LE1101', _Fl:rn ry · gocws ui gente~ . . "" . . __ ,,., . _ 
Cnr ç!o , L·iopoldo rlc Blll llõdS, .Gm mar,Les Na- . Consultaclo, o Congrc""º n.p[1lJ 1a, o I v q,ie 
t;d , ; \fl to:úo Azet'eclo, Cae t ,no ele A lbuqtur- r unento . , , 
cue rlJI larmino de Men lo nçJ , i\fn.rcia.uo de O SR. PREsri;ENTE ~ Tom a p1ww1 a, o 
~11ia lhiíes, E-l uw ,lo Gonçal vos , Fernando!· Sr . repr~seulante Ubaldmo do Amaral. 
Sim s, L •U\9 i\Iü ler, Ca~'_l~> Çamp \ 8f1~- o Se . Ubald in.o <lo An.i.a,ral 
111 1,Jt , l .ace~ua Coulml102 \ ICtorrn? l\Iot ~e d ' 

1 
diz que o Cono-resso resolveu hontem de uma, 

Pere_:i;.t da Cosfo , Anta.o ele ~Mm, J,~_l i~ d~ ' maneira. irre t~actavel,o com o voto cio or::tclor, 
C1sl1l.1os, Ern.e .,t~ e~e Ol1;~:;a, ~º\!e:; ho- 1 que nü.o devem ser senadores ou ~l c put:L1.los 
i\fed e ~ os, A:lmcle~ L ima,, 1 · ~" s1 B_i,iz -·R;cha ! os que exercerem ~argo3 de presidente ou 
mnz .1' tores, f\. bre.i, H~me~o ~ p!tst~ , , · director ele compnnh:as . 
Ü.Sül'h\ Ca.s31an? el? Nasc1111euto, Fer~~mlo j o omrlor repete: ele moclo irretr;; ctas<:>l, 
1\:bbott , Demetrio Ribeiro o Mr.rnna Bcuieto: 

1 

iforque a nmteria do artigo .iô. tinha. sido 
Al n -se n, se.3são . appl'ov.1cla. em l ' discussão e sendo agor0 em 
D.;i.x(\.]n ele coJipai'e;;3r com .caus'.1 m· Sr.s. : 1 ~' igua lmente :ipprorntlo nito ost1\ su.1 J1ta 

Frederico Serrano, João Severiano , Generoso I a ~a. _ . ' t , 

· M::tqw--· Raulin i Hol'n Roclri"'ties Fernar1- hst;1 votaçn,o irretract:w el. cojl~r.ou 111111,os 
~1 ~·· ' ;,{:~l't~1 ho 

1

Ro lri•> L;es _ T Í~eop!li lo dos i membros do Congresso em ~: ll 1ur;ao es~irnrd:i. 
s·,;~{toJ' -Leitmlt>o ]\f ;ci~l , Fmncisco Sodré,. () uiyi cle!Ies é o orador. . . - - .. . 
oonde 'de Figueiredo, Malta Ma_chaclo, João 1 . E ve1·c~ade que a, Con sti_tu 1 9~w. n_lw <:>.~tc: 
ele A.vellar , cesario Molta. Jumor ; e sem 

1 
a11~da promulg':cLi, _n.em P Llb!.tca.l~, . con_. .~ 

cam[l. o:; Srs . Rangel Petbna, l:!ernardo ele , gu1nta111cnte, na.o e,t,t em execnç,~o, . ;n:~> 
Me12donça, Santos Vieim, Luiz Muru.t, Do- cles!Je que se_trata de mem?ros elo Cong 1 º"~~ 
min '.!·os Jestíino, Vinh:t 3S, Badaró, Ferreira ; a rntervençtto dom _s~r chversa: pc l o_ 11~eno,, 
B , ·lã.ó Buõno de Pain1 Darão. de Santa '. deve-se flca r na dnv da. si O'\ rn curf;o., na-i ,i.n -~ ' ' v ' ' 11 1· ·- - · 1 ~11~lo"o~ OLl Helcnn LnLz Barreto e A'nt.onio Prado . l Qlle .a e 1spos1çao sao alllc a ,,e ,., ,_ " 

, .' _ : , , _,;- nn ,,_ · rlepntaclos . Algnns col!ogas do orac~Ol' foram 
E ltJa, p 1Sb em tL~cns~.w _ 0 s,, .. 1 tL ! mais lonr,-o em s:rns o;;::rup ulos, p(l]s, Yotn rlo 

bate np;wov,vl::t n. f, ctn. eh seSS'.tO :rntocc-

1

, 0 nl'ligo,'retit'aram-se da casa .. 
clenl e . A nm ap1rte do Sr .· Espirito Santo, pcrfo -

0 s~ . 2' SECRBTARIO (se1·vi11do 1lc 1.·~ prn- : Jllc que respeito mais fl. digniLlado rio ;:;311:; 
ce:le li leit u.1·a do seguin te. lj co llegas e ni.i.o eotre na. i nte~ (!úo cl~ l_lcs .. 
· _ . · A outl'O n.pn.:-te do mesmo Se. Espmto Sa.llto, 

E:\.PED!CNTE . . 0 or-n.r-1ol' replica. que o nobre represont :.cnte n~.o 
Oíllci•) tio l\IinistePio rlo3 Nego"ios elo Inte- \ tinha C(LIC suppor con.s'.l nlgumu, o que clevrn. 

rior de 3 do c:wreatc, cornmunicn,ndo que. ern esperai· o prnceclt111 cnlo 11e rnus colleg-ns 
11 1 1;1\i;:;ent l chün, S3 te tn3011it te ao l\linisterio i e núCJ pi·ocm'ill' fazep insinuações sobl'e o ~cn 
d t Gncrra, a re~oluçfío do Co ngresso Nacional, ! pro~ed :r. · . . 
a pprova.da em S'.!S.>io tle 28 do me7. findo , 1 ~1zsni.lo .° mc:: rno Sr. _ F.sp1r-tlo S;w '.? ;111n 
propJndo fosse rnu tcrtd1 ao Go~erno Peo- 1 e.;t;\ no tl1 t·c1 to tio pon:n l' como qm,,, ;r , o 
visorio a ccnsorva.çã.o peq1etun. no nome do ! 01>;1 rlor ta.mt.e m cn ton:!c r11to, quer o::; cJepn- . 
falle :·ido Dr. Renja.min Constn.nt no Almanach 1 tudo> on senarlores, que fazem parte ele com
Jlfilitcw, no lo.~'<U' q:ie lhe ;,..)m [1et i,1. entre . os 1! panilins como directm'os , s_::i rnsolvam n._ tle_ixn1· 
g-enernes :le bri~·1th.-I11 t c 1 nttlo . es tas ou o Cong1·esso, ~stao_ no seu cl1rctto o 

. . ! ni'í.o tem c1ne ch1 r s1 ltsfoçao a pes5o::t [l.l-0 S r . Can-tão ê obr .gn:clo a. snb1r 1 O'nm::i. . 
iL tribuna porqn~ f,17; pill' te dar11nlles qtie nã:) 0 

lfa urna certa Ll ilTiculclade em se conl1ecce 
tiveram o eascp ile occ111~n l-a , _uem nn. l'.r1- bom o illca nce do Ui't ig-o em que.-·Uí.o; pelo, sn::i. 
ú1 0 i1•a , uem !~'· s·Jgnnd::t dncussao. _ E [tpro- parte o orador dcclat'<t qne n:.io pode formae 
ve' t:t ~ ?~cas 1 :10 par,~ riuc:xar-sJ do St~ pre- juizo a respeito. 
siJente, a quem att l'ilJu J o f:lcl'.l elo nao. lhe ! Muitos meml~ros elo Congrcs.>o sup ;:> u ~eram 
te1: chclo n. p:-davt'a. . talvez, votando por e ;te <ll'ii g-o qu e os mrn1s

Tinha n~c,~ssa~1 d c tl o n~al', 1fa P,?- l av~\1 na 1

1 

tei'io3 contitHrn.m a ser cornmissõe.> tlo p~ r
segnnell\ thscu.:ssuo elo p1'0Jec ,o, nao SQ p ~ 1·a hmento e qne pol' este eontinnam a S}l'em 
jn, tifi cH uma_ omondn. q·w.ripresentou, e l!Je feit os- e desl·oito3 a S)ll boi prazcl'; cst.io com~ 
p~rece eh ~n:1J o1• 1m portancia , porque rcfel';)- 1 plctamen te i l ludidos . 
se a sancçtto das la1s, como solJl'e .onteosj 1 Outros p3n;a.ram, tal vez , que ::isú m in- · 
ponlos que tambc:n Jalg::t ~q g_r,rnde 1mpJr- com ~atibilisáriam essas du~ s ru ncçõcs; euten-
tancia, e <]ua, enlrctnnto, nao po.le tl!sc:1l1l-os dhm ass im comb1ler a plntocrJcin,, qne em 
hcje ; não o?stant :, lcn:.lo t!c desemp3nhar se 1 termos vulg,1res q1.1 01· diwr o o:lio l\o ca
do colll[)l'OllES;o q11 · 1ri :1~0 1.1 _tle co11tes t 11· n.s. pi ta l , 
assQrçüJS ele nm yu!Jrn rep1·e:0e;ltante, contm Nilo falloa mesmo quem tli.>S3SSc que es:;e 
o es t11do d;i PJra, que o oraclot• rnpt'e3enta, ci'.t 0 meio tio an·cd:11· algu;m s JYl3501 s qno 
clirá algu~1n. cous::t a rcspo1to , afim tle_qne 1103 prnj1uli cavam a. politica. rios seus o.>tados . 
1L1wies mo fiquem ar1ucllas ass•)t'çoes s;m Si, com effeito, se prJ tcuúe decL11·a1· g-uerm 
pr·o t sto . . · . ao ca.pital ; si se entende que os dii'e<'toro,- de 

f>cp01s _LI.e largas co usl'lot·~çõas a l'espc1to comprnhias e empraz~1s sã.o os plntocratas, a, 
d::t s1tu1çao prospmt tlo p,i,r,i., e de demon - l'aí\ito IH'Ov;1lece dcs•lc já . 
stral' CJ1~;1nto as rentbs daq1ielle c.; latlo t eem Si o motivo ó ser ag radavel às pesso::i s que 
COllCOl'r:tlo pa ra 03 corl'eS g-eraes , . O ·Ol'~cl?!' • se querem livl'ar claquelles col]eo·a··, tambem 
~7nlc ino ter ~e11:1p_o tle sustentn.l' ~, ~~1unw ti._medida P.revalec:.e dcs·.lo jà; si g:itl'o;:, p<Jr i'.·n\ 
p nnu vaz en11tt1da , tle que o Cong 1 e;,~o, 11 1 sao os motivo.s, nno, 



O orador .declara. ·que nem a sua pesso8, 
nem ns S(JUS interesses estão em jogo. 

Nesta qu~stão niio depende, nem.elo governo 
n<lm do Con g-resso. 

O orailor é em ta·l caso qu3m _çlecreta para 
si. 

Para res0l ver e3te Ci\SO não iria fazer o 
cJnl'eonto do legblaclor constituinte, ou 
m~s n10 do legislador urclinario, com o director 
11. ; componhia~ , não iria pôr ua balança as 
v1ntag.•ns e os prov@tos r.le um e de outro 
ca",Q''\ po's só o que lhe competia er:t decidi!' 
l or si mes mo onde melhor ficnri <t collocado, 
(nde irniis poderia ser ut il, si no seio elo Con
gresso, si no escr-i ptorio de uma companhia, e 

. sLpor rnatnra reconhecesse que em ambos os 
logl1res nã.o ficriria bem, volta ria para o seu 
eicriptorio ele <Lcivogaclo. · 

Não é elo oradur q uc s ; trata, pois já deixou 
de SPl' presidente ele· lllll fl. Cd111p 1nhill, 111 IS C 
])l'P.ciso rawr justiça a S3 US co!leglls, que não 
podem proceder do mesmo modo, e pot' mo
tivos 111 uito dignos ele respêito. 
. I-fa alguns coll ogas, a quem estão confiados 

interesses do tal monta que não lhes seria 
licito , na hora . em que qu,izessom, cortar as 
súas relaçõ3s com as compn1hias ciue repre
sant<tm ; si t~.l fizessem-, procmleriam mal. 

E' necessnrio qun o Cóngre.sso diga : si está 
re:;;olvi lo que o~ plutocratas, os homens ela 
inJustria, sejam incompativeis com o lagar ele 
senridor ou clepntaclo. · 

O riue se pi'ecis » sri.her, o que se riuer que o 
Cong1·esso diga é que, si o que fe votou hon-
te·n, enlt'<t em vigor desde já.. _ · 

o orador 1iií.o prGcis:t justitlcar a r:izão, pel:.t 
qi)lll co11snlta o Congre sso, ·a raz[o por que 
não pediu a palavra, qúanclo se discutia este 
ponto do projecto ele Constituição. 

O \W8prio artigo addltivo, hontem votado, 
impõe um::i . pena ao 1:epresFl nbute . que, ao 
mesmo tempo, fúr clirector de comp·rnl1ia . Si 
h ~i irn11ns'çilo de uma. pena, deve htiver quem 
a tl,ppliqus ; .es3c alguem não pólo ser outro 
si11ão o Co:1gre3io. . _ 

O omdor está h1ct1fio 'no art. 24; ·é gerente 
de uma eompanhia-q_ué-gosa ele favores fecle
raes; mns precisa saber primeiramente o que 
se considera Cttvor neste _ caso: Será a gwao- _ 
tia de juros ? Serio c. :i1tracto bi- Iat ~l'i11 em_ 
fjUe a companhia clit e recebo onus? Seri a 
simples concessão que rn estende n outras 
compttnhia.s ? · 
· o orador não saLe; por isso pede expli-
cações. 

Concluindo vepete que tanto elle como os 
seLis .coJle0 ·as, que se aclrnm iucur3os no art. 24 , 
teem ne~essidaclo de ser egclareciclos, afim de 
optarem, ou pela cadeira que occupam no 
Co1wresso, ou pelo !ogar que toem elas com-
11anltias. 

o SR. Pu.r.:s10ENF.B - O Sr. Ul:o.ldi_no elo 
Amaral a.presenta um requerimento, que ó 
1)erfoitri.mente um caso _novo, no sentido de 
ser desde j à. ,interpretado um a1'tigo ela Con
stituição. 

Parece-me que a mat_eria elo requerimento 
não pôde off.Jrecer assun1pto de duvida .. 

'I'.rata-se ele um caso no1·0 que niio está pre
visto µelo regimento; por isso peço, ao Sr. re
pr13scutm\te Ub dtl1110 qn 'l mande a mesa po1' 
03cripto o sen P •riuel'irn~nto, pam sobra elíe 
;;e.tomm' umlt dell\Jtwa0uo. 

Vem à 1rnisa·, ó l ido, ;1 poiarlo, p03to em elis
cnssti:,• e a1fo1c10 poP ter pc ~lirlo a palavm o 
Sr ,· Jus~!niano Serpo. o sogn1nte 

Consultado o Congresso, é approvaclo à re
querimento "do Sr. Jos3 Mariano. -

o Sn. . . PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. 
José Mariano. , 

VozEs-0 requerimento não passou. 
O SR. PRB51DENTE - O requerimento fo i 

_visivelmente apoiado ; mas desde que ha re
clamação, peço aos St'3 . . repres3n~ante3 que 
occupem as suas cadeiras para verificar -se a 
votação. ' 

Feita a verificação, recoi1hece-se tet' sido 
approvaclo o requerimento. · 

O Sr. Jo.sé Mariano uiz que seus 
illustres co!logas que voL1ram a urgenci::t 
vão se convencer que ci Cong'i'essà ganhoL1 
ma.is tempo com os cinco minutos ele ul'gencb 
qnn lhe foram concedidos, do que si não os 
concaderne. 

Vae ter a_hOlll\\ de apresentar duas incli
cações. 

Umrt clellas é propondo que a primeira 
parte da ordem do dia seja limitacht a um 
qnarto. ele hora, e que o tempo das sessões se 
prolongue por mais uma lloru. Esta indicação 
alter·a o regimento. · · 

o regimento não é uma obra duraclora, nem 
permanente. · 

A ont:'tt iudicaçãe é para facilitar a apre
sentação de emendas e s.ub-emenelas depois 
da segun1fa votrição . . 

O Congresso sabe que o regimento não per
mitte mais apresentação· de emendas, mas 
como, pela multiplicidade de emendas apre
sentadas, verificn.-se que teem sido até ap1jro·
vaclas pelo Congresso emendas que se entre
choc im,-que e3tão em· antagoiJismo, porque. 
conteem clisposiç·ões contrari~s; outrüs que 
estão incompletas e preci3am de modific.ição; 
outr<is que precisam de ampliação; outras que 
estilo amplas í:le rriais e jwecis1m ele resti'ic

. ção ; e como, por ou Iro -lado, conside1~anTlo 
que nãio tendo poclielo · acceitar a mesa · um!i 
emenda firmada por illtistres iepresentantes, 
regulando a questão da legalidade financeira, 

. vaé se cal1ir ·na contiugencia de soffrcfr-se 
os horrores ele uma prarogação ou de fugir 
impatrioticamente i convocação exfraordi
naria qne o governo talvez entend;• i1eces
s::irio fazer para não ser obrigaclo' a continuar 
em dieta.dura fürnnceir,1, pensa o orador que 
eleve tarnbem aproveitar es~'.t ·accasião para 
apresentctr uma emenda relativa a essa farta; 

A indicação que o orador vae n,presentar 
tem por fim reduzir a disc~Bsão do projecto 
constitucional. . 

O CongTesso na su::t alta s1bodoria. reaol va 
como entender, tendo o 01:aclor desta fórma 
cumprido o sea dever. · 

Veem à mesn,,s[o lidas e apoiadas as segtlin" 
tes . 

J,idi caçõçs 

Proponho que o regimento rnja rerormaclo 
p::tra o fim ele fic1r limitada a um quarto <le 
!Jora a meia hora do e:..-petliente, e as sessõJS 
durarem cinco horas. 

Sala das sessões, 5 ele fe1rereil'o de 1801-
Josi ./l[an·am. 

Propopho que se. reformo o àrt. 58 do re
gimenJo p;1rµ o Gm ele sei' pe~mitlitlo que por 
occasiao <la, segunda d!scussao das emendas 
n presentadas em segundl1 discussão do proj e ato 
constitucional possam ser' otrerecid01s emencL1s 
que terão uma só Llisc1:1s;fi.o, ampli rtivas, re~ 
str~cJi vas'.n:odifica ti vns ou auppr~ss! vas, e bem 

ReqLierimento assim add1t1vos contendo materrn nova, ele-
. e o- _ 1 ~ l , · v611do n(d O caso o Congresso, por votação 

Ro~nr.u 'O q~'.º. º· ,, o:i"res,o. e e, aie 51 0, - previa, consideral-:1 im1jortn.nt~ e l]rgente 
~rt t. 24 cla Con~t1tniç.w se n pplica aos :ictuaes p n>c• poderem ser a ceei tos. 
rnemhros rlo ~ongresso.- U. do Amaial. S'.1.la elas se33Õ3S 5 de fevereiro de 1891 -

o SR. Josi·: MARIANO (pela 01•dem) - St'. Josº l!Jci·»r o ' · . j • ·, ,t 'I ,_, 1 Hdl , 
1we~irl o nte , estri.mos alll ' ''· n:t 1Jr1me1ra pai e, · 

o SR. PRESIDENTE- ,Ja esta esgotachi; eu O SR.PRESIDENTE! annunciaquo vae pór em 
ü1 üecla r;ir-nr1lem do (tia. .discussITo a moç['l rlo Sr . Jo~é ~fariano rela-

0 SP .. JosB MAr:rANO - Si não p:lsso foliar tiva f,, diminuição tb meia hot\\ e proroo«1ção 
se'"l.1 requeret• tu:genci:i peço '.'- V. E.x. que da ses3ão p:ir mai$U na !:ora . 

0 

co·i~nltd a ~'s<t st m ·~ concecle cinco murnto3. O SR. ZAM .. ~-Elll1·1. em discussão 'I 
' UM SR. REPirn~11:\'TANl'E-Peç11 10. O SR - PRE>ID 3Nl'E-Sim, senhor . 
l)f!T R\l SR. RE P:rn SENTANl'l~ - Continue a o si.),. '.ijA~!A-!'\1io , senhor. Vae á coirnnis-

fall.àl', SâO de j)OliGi L j)::ll'í1 dn(' j):Jl'eCer. . 
U t;R. JosÉ MARI ANO-Nii0, 11 ~ 0 'lU6L'O que- 0, SR. J 0.3 É ~1A R I :~ :'!O ~lsso ~ pelo res·i.mento 

brar o~ preceito~ re?·imentae~. nnt1$º· 

O SR.PRE3IDENTE-Attenção.Ao Sr. ·depu
tado zuna peço q·ue me inrlique qual o artigo 
do reo·imeuto em que se funda. 

o S~;. ZAM:A:- Sr. ·prPsidente,.sou o homem 
do Teg·i1mn passado. (Riso.) 
. O SB,. l\1oRAE3 BARROS- Peço a palavra 
pela ordem . 

o SR. PRE8IDENTE-Tem a palavra o .Sr. 
Moraes Barros. , , 

O SR. MoRAES BARROS . (pela ordem) diz 
ri no em vii tncle do art. 27 do regulamento, 
niio póde entr~'tr já óm discmsão a indicBção 
elo Sr. José Mririan o, porque diz elle : não 
poderi ser dado para ordem do dia, nom 
constituir ob.iecto ele discussão, nssumpto que 
não seja imme~liatunente lig~•do ao fim c!o 
ConoTes>o co:no constituinte, s1lvo reíjuer1-
merrto devidamente approvn.do em sessão an
terior jiela maioria dos membros present~s. 

Sr. pl'esiclen te, não llóde ·ser conce<lid;:i. a 
ur Q·ei1cia contra esta disposiç~.o -expressa do 
regimento; e na fórma desta disposição ~ 
iwlicJçii.o ha de entrai' n::i ordem do rha, si 
assim rleciclir o Cong:ress:i, sem o que não 
pó le en tr:' r u::i ol'de111 do clb. 

O SR. PRESIDENT8 .-:-Tenho eleante de fnim 
ni"i:o se\ o art. 27 com9 o art. 38 assim conce
bido (lê ) ; · 

« . .\l't. 38. Estes requerimentos e i1Hlic1çõJS, 
rlepoi3 do apoictclos e p1stos em discu$são, 
durante n. primeira meia hor11i_cla sessão,serão 
postos a votos, si não houver q-nem sobre 
ell r. s peça a palavra.>} · · 

Parece-me que ele1111te deste ai't·õgo o mea 
procedimento esli de" accordo co:n o ragi-
mento. · 

O SR. ARiS1'lDE3 LoBJ - Peço a p.tlavm. 
O SR . NIL'l PEÇANHA (pela onlem) ~O Sr . 

Arisljues Lobo pAcliu f\ palavra. 
0 SR, PRESIDENTE - V. Ex. p'ediu a J:l:l.• 

lavra pela ordem para dizer que o Sr. Aris
ticles Lobo pr,rliu n. palavra? (Riso,) 
. O SR . . Josrb ~ARJANO (pela qi;clerii) - n.c~ 
.queri que fosrn votada urgencia para .s~ r in
cluída n. inclic~ ção · na ortlem do dia ele amrt-. . 
n hã, casn o Congresso julgue-CGll venien te uão 
votal -a boje. 

O SR. · P1moIDENTE - Neste sentido é que 
estou proce·lendo. 

Agora está. ncliada a cliscussfío por ter pe
dido a pétlavra o Sr. Ari~tide ;; L'lbo. 

O SR. JosB MARIANO (pela ordem.) requer 
ao Sr. presiclent~ que consulte o Congreoso si 
concede urgencin. para qne as duas inrliciiÇões 
que teve a horira de apresentw sejam dad~s 
p::ira a primeira parte eh orcle:n elo dia de 
am~. nhit, d3 prefürencia a quaesquer outras 
m1t8rins; 

Po>to a ~'o-tos este r;eqnerimento, fica em~ 
patnrla a votação . 

O Sr. .. ros 1~ MARIANO (p elei ol'Clem) requ '.3r 
a verillcação r.la votaçiio. 

Procetlen.lo-s3 à veriílcac:i"io, reconhece-se 
ter havido empate na votação. 

ORDE~1 DO DIA 

VOTAÇÃO DAS EilIEN_DA'l AO PROJECl'O DE CON
STITUIÇÃ'l 

Com11a:rece o Sr. Prnelsnte ele Morae3, que 
occu1xi, a cacleir'a eh presiclenci 1,, 

Continua a votação rl:ls Pmenrlas otrt:Jreciclas 
ao pr0jecto de Constituição na segnncla dis
cussilo. 

o SR. PRESIDENTE-Na sessão de honte:n 
ficou empiüarl:i. na votação da emenua dos 
Sr3. Ln,uro Müllet' e outros, relativa ao im
posto addicionril de 15 °/,,. N i1 rórm11 elo regis 
mento, a; votação sobre este empate tem pre
Cereucla . Vae, pois, votal'-S} estfJ. parte da 
emenda cio Sr. l\lüller. 

A votação ficou om1ntach no § 1° da 
emenda. 

A ernencl::i estabelece n::i, iwimei1'it 1nrte: 
« \ lJnii:o cobrará,_clnrante cincn ann9s, em 

beneficio cios estndos, 15 °/ º acldicionaes ao> 
im110 3tos rle importação que em cada um 
tlel!e:; for cJhrndo >> 

O § 1° exceptn:i. desta disposição o estado clg 
Rio Grande do Sul. 

Vae.,.se proceder, portanto, à. votação SJ':>t\ l 
este paragrt1.v1w. . 



0 SR ·. ASSIS BRAZIL (peZa ordem) pede que · 
o Sr. presidente esc lareça o' Congresso sobre 
o ponto -da votação, por isso que na votação 
an tei:_ior algm1s represen ta.utes vrtarnm sim 
ou nao por en15ano. · 

Tratftndo-se do uma excepção na relaçfüi 
do Rio Gl'ande do Sul, -póde parecer odioso, 
essa odiosidade de.npp·1rece Jogo_que se at
temla qu~ a aggravação dos impostos do es
tado do Rto Grande do Sul s''ria o me$l110 que 
deixar a porta aberta ao contra.bando. 
; o SR . PRESIDENTE-Eu ji lw.via, explicado 
ao Congresso, tanto quanto e permitticlo á 
mesa., o assurnpto sobre que ia ver2ar a vo
·taçã.o. 

·A emend:l, na sna primeira parte, estabe
]A0e o imposto a<Hicional de 15 °/o soure a 
irnporttção em beneficio dos estados. 

O§ 1° exceptua desbt disposiç'.lo o estado do 
Rio Lit'. ,nde Llo ;)ul. _ 

N,Jío posso ir além desta expliçação. O Con
gres,;o tem o projecto, que llrn foi Llistribnido, 

. e Silberá re3olver em sua sabedoria. · 
YozEs-Votos ! Votos! 
Procedendo-se á vota~'ão do § 1. o da emen

da cio Sr. Laul'o Muller e outr0s, e rejei-
tada. · ·. 

Sã.o succes5iva1mnte postas a votos e re
jeitadas as emcnd is dos Sr3. José Hygiuo ·e 
outro e Fra·ncisco Veiga ao al't. 27 . 
· O SR. PRESIDE NTE annuncia a. votação 
da emenr:l(I, do Sr . ]\.leira ele Vasconcello3 e 
outros ao§ l,0 _do art. 27. 

·O SR. l\rElRA DE VASCONCELLOS (pela Ol'clem) 
pede que se proceda á votação da sua enren
ch1 em 2 pi:trtPs, por envolver nrn.teria clitfe
rent'3; uma até il.s p::tlavras -:lous deputados, 
outrn des•.le, - ac3resc ,nte-se até 8 0 llm. 
.. ó .. SR." Piu;i~roENTE di z que realmente a 

em3nda contem duas partes., a J.a subsljt titi-
. vc1, a 2. ª aclrlitiva; pelo que vae submetlet' 
sepwaclamente á votação. 

Po·stas successivamento a Yotos as duns 
emendas do Sr. Meira ele Vasconcellos, sito 
amhas rejeitadas. · 

E' igualmente rPj sit 1el3. a emenda elo Sr. 
E !Jilacio ao § 2. 0 cio art. 27. 

PostiJ. a votos, é approvada a seguinte 
emenda do Sr. Gabl'ie l ele Magalhães: «Em 
yez de - por estaclo3 - diga-se: - pelos es
t::tdo.s .». 

O SR. PRES:D2 NTB diz que cousHera a 
outra emencla'que o Sr. Gabriel de ~1<1g-a.lhã"s 
n presentou como aclclitiva, ante.; como substi
tuti va ao§ 1,0 do art. 27, e neste sentido vae 
submettel-a á votaçfí.o. 

Posta a votos,é approvada a sr.guiute emen
da do Sr. Gabriel ele Mnga\hães: 

Accresce1Jte-se o seguiu te : 
. Paragrapl10 unico. O numero de deputa.-

dos e a Córmrt da eleição s ·rãa regulados 
por lei ordioal'ia do Congresso N:tcio1111. · 

O SR. PRF.SlDENTB declara prej udic;1 das 
as ememlas elos Srs. Uchó~t R.oclrigue3 , Epi · 
tacio e outros, Lacerda Coutinho e outros e 
.Tulio ele Castilhos e outros . 

o SR . EPI'l'ACIO Pr;issoA peclitl a p:llavra 
pel::t ordem, lYlra re~ln.mar co:ltt\ t a rlecis5.o 
do Sr. presidente, crmsider.indo prejudic<lfla fi 
emenda. que apresentou cem ou t <' OS collegas. 
O Congresso jiL vot·lU o art. 27 onde se 
estabelece o minirno ele quat1°0, bem como 
outra emenrla do Sr .. G·;1bdel de !Vlng,t!hiíes 
q11;1si i1\entic1 ú do orador e que o Se. presi
dente niío considerou pr.,jurlicada . Pens L qne 
a sua emenda., que estabelece apenas um 
limite entra o mini mo clli quatro e o maximo 
ele 25, não est'.i prej uclic1da. Entret,111to, o 
Sr. presidente procedera como melhor en
tender. 

O SR. PRE3IDENTc:-A mim pal'ece-me que, 
de>cle •que o_ Congresso substituiu o§ 1° elo 
art . 27, fie .iram pri>ju•licadns toilas as emen
das rebti vas á ma teria .. D<nde, porem, qua 
V. Ex. reclama, vou consultar o Congre~so, 
afim ele qne e:; tc decida si esbt emenda e 
outras nii.o e$t:1o prej udlcadas á Vi§ta da 
eme111ln. do Sr. Gabriel de l\fag~ühi'ies. 

o SR. Er1TAC!O PmsoA. obtendo a. pala v.ra 
pol 1"ordem diz qu ~, si o Congres>o nlío a.é-

ceitar a sua reclamação, deseja que o Sr. pre
sidente o elucide se, appt'.Ovada a emenda do 
Sr. Gabriel ele Magalhães, acha-se p1'ejudi
cacht outra cli3posição da, Constituição, aquella. 
que estahelec3 o miuirno de quatl'o. 

o S:L PRESIDENI'B-Nfo , senhor . 
Consulttulo, o Congre$SO considera. prej udi

r.adas todas as emeuclas rehti vas ao § 1° elo 
ar·t. 27. 

E' appl'ovarla · a seguinte emenda do Sr. 
Artltur Rio3 ao art. 2d: «Depois da palavr,1 
-iniciativ"ct - accre.:;ce11te~s3-clo. a'liamento 
da sssslo legisl<tti va, e o nMis como está no 
proj ccto. » . 

E' rej eitada a e:nendn. elo Sr. Theodureto 
Santo ao art. 28. 

E' rejeit 1.cla a emenda do Sr. l\'1eira de 
Vascoucellos ao art. 29. 

o SR. Ft~ANCISCO VEIGA . (pela ordem)
Teudo apresentadõ ao art. 28 uma. emenda 
que se ba$eav11 no art. 25, que foi _rej iitado, 
considero a mesma emenda prejurlic,tda .. 

O SR. PRESIDlilNTE- Si V. -Ex:. assim o 
julga, decl 1i'o·a ·prejudicada. 

o SR. CYIULLO DE LEMOS- Tendo tambem 
apresentado um systenu de emendas, d;ts 
qu:1 es uma foi reg·eitada, consid.ero-as toclas 
prejuclicaclas, porqu_e deixa:n ele obedecer ao 
plano de que faziam l)arte ., , · · ·· · , 

o SR . PRESIDENTE- A' \• ic;ta da deClt\l'U
çi'io cTe V. E~"'· cleclarci-as prejudicadas, e bam 
assim por igual causa, a dó. Sr. J ulio ele Cas
tilhos. -

Vae-se votu.l'" a emenda do Sr. José Hygino. 
O SR. JosB' Hyµrno- Está..prejuclicJda. 
O SR . PRmSIDENTB- Pareci':1.-m3 qu3 uã'): 

entPeta.nto si V. Ex. assim o jL1lg,1, cot:isi-
dero-a·prejulicada. · 

Sii.o rej eitadn s as emendas dos Srs. z ,1ma e 
Leoveg-ildo Filgueiras ao art. 30, ficando 
pre.iudi~açla a rlo Sr. Cyrillo ele Lemos. 

E' annunciacla a ·votação da ·emenda sup
pt'JSSi va do Sr. -Lace1•,Ja Continha ao art. 31. 

· O SR JUSTINIANO ·SERPA (pqlr.i ordeni) cli_i 
que, ele accordo com os precedentes, drwe te«. 
preferencia na votaçlo a. e1mn la elo Sr. Al
minn Affonso, que supprime os il.rts. 31 e 32 
e§ 1°1\est3 ultimo. 

O SR . PRES!DE!'lTE diz qne o nobre repre
sentante tem raziio, e. que snbmett91'il·a votos 
sep:i.radamente a suppre5::>ã.o ele cafa um elos 
artigos . 

Pós,ta a votos a emendi1 suppre33i va do 
Hrt. 3r;--otrerecida lBlo Sr. Almino Affonso, 
e r ejeitach.1, fica,utlo prej uc\ic'.lcJO O additi VO elo 
mesmo seu hor 

Ficam prejuclic1das as emendas suppre>
si v;is off.Jl'ecirlas rto art . 3 l pelos Srs. Lacerda 
C0Jtinl10, Firmino da Sil veira e < utros, ·e a 
substitutiva cio Sr. Gil Goul~rt e outro3. 

~, rejoita.da a emgncla suppressiva. rlo § lº 
do 11rt. 32off 'recida p ' lo Sr. Almino Afl'onso . 

o SR. LACEllDA COUTINHO (pela orrlem) re-
11uer a retirada da emenda que apresentou aos 
§§ 1 o e 2º elo a rt. 32. 

Consultado, o Congresso consente na reti-
ra.rla per! ida. 

E regeita.rla a emenilc"t elo Sl'. Schmidt e ou· 
tl'os ao § 20 do art .. 32 

E' nnnunciada a votação ela eme11cl.L do Sr. 
Cyrillo de Lemos ao art. 32 . 

0 SR. CYRILLO DE LEMOS (pe la onlem) diz 
qne esb ernrJw!n está prej t11\icarla, porquanto 
seur~o complemento ele ontr;1s que teem tofa 
connexão com a orgauisação elas duas ca
maras, e ha.veudo o Congrn•so cons 1rv11do o 
artigo, 111ío tem a emewla, razã:o de sei·, pelo 
qus pede S3ja e\la retirafa. 

O SR. Pn.E>IDENTB - O Congresso ac:tba 
de ouvir a explicaçfo que o nobre represen
tante ac1b,1 do dar . 

S. Ex: . propõ3 a s11ppressão das p:tlavras
o presidente clil. Republica, - porque ha 
emenrh ao art. 33 cL1ndo ao Congres5o e não 
ao Senado a, cornp <tencia pn•;t, o julgamento 
do pr2si lente da RepLihlic:i.. 

Pelo p1'0.i ~ct0 à Carrú:tra. compete a ac~u
s:iç,1J, ao Senado o julgaiueutv, Pela emenda 
o .inlgamento pertenc3rá ao Congresso. 

Post,t a voto:;;, é rejeitada a emenda do 
Sr. Cyrillo de Lemos. 

E' igualmente rej '3it'lda a emenda do Sr. Jos 3 
Hygino e ontros,ficauio prejedicadas as emcn. 

da.s dos Srs. Almeidtt B.:i.rreto e outros, Gil 
Goula.rt e outros, Julio ele Ca.stilllos e outros 
e Z::una.. · · 

O SR.. BAPrt:lTA DA · MoTrA (p ela Ol'dem) 
pede que se ~u-sp3tllla a se;são por 15 mi1rntos, 
p~wa clesca.nço tlo~ Sr;;;. rep.resen tantes. · · 

Po_ito a votos, e approvaJo o requerimanto. 
. Su5pende-se a se>são ás 2 hor<tS p 45 Uli· 
l1uto3 ela taecle. , · 

Reabre-se a sessão ás 3 horas e 15 minutos. 
·o SR. PRESrnENTB anmmcia a votação elas 

emendas ao art. 33. · · 

~Sr. F i·ança Carvalho(·)-Sr. 
pres1cJe11te, á w:1.gin<,t _25 a~l}a-~?: o_ S(lguinte 

Ao§ 8~ clo .art. ,33 
Accrescente-se : - gu:wdan..io, quanto a 

esta, o regimeu ela liber.cl:;tcle _!n11c1riã. - ,1. 
Cavalcanti e· outros. ·, · 
. Logo mais abaixo : . 

Sendo d :~ compe~encia privativa do. Con
gresso. Nacional· "'-"-· 1.ii't. 33, § 50 - própqmo9 
q ua SeJ am al Caudegados os portos do 'estado 
do Rio de Janeiro seg-uiutes : G'ári:rnlúi : São 
João ela Bàrr~, Macahé, Busio.i, · Nlctlfe;oy· e 
Angra do3 Reis. · :-. -.. _. .. · 

Sala elas se3sõ 'S; 28 de janeiro de~ 1891. · -
D; · M.anhties Barreto -~ outros. . · . 

Visivelmetifa' houve- aq1li unrlio·eÍi'd 'e:iui
voco : este § 5° deve ser vofado emº referencia· 
a_o § 5° do art. 33 e,- nã9 ao .. § 8° .do lll't. 33, 
si bem que me pal'ecesse ma1s c·tb1 vel nas dis· 
posiçõ2s transito rias ;_. mas .-pó !e. ser ·votado 
aQ'0ra e tr•:ns1~ort11do depois pari1 ás dis1ío3i-
ç õ JS tram1 to rias. . · ... ·" .. ' ' 

Seu hores, o· Rio de ;h\néiro ilão· te1n portos. 
E' est,t nma _questãa de vid-a ; confio. q·rn o 
Cong't'es30, quanto a Capital Feder:ü ·sep:ti'a
da form11r um esta·Io á parte, ha de · votar 
e~tn. _ m'ldi•la_, ora. propost t, porqu9 ·os' portos 
sn,o 11npresc111dt;·es para 0·110330 engra;n'teci
mento. E, confio tanto.no noPte,·como i1o snl, 
que aco:npanll'tmos hontem, ' qu tndo .$o' i l
legou aqui a necasiicb. l ~ de vid 't, e · S3 pelia 
o imposto rlo3 15 °/ ,, addicionaes sobre a im
pot'taçii,o. Ente11demos que en tre os i11te1'esses 
da Uni!io e d:}S estados niio hitvia tl'epid:i.r. 
Ouso, pois, hoje, 83p3t'<ll' que o Co rwre3SO 
vote pelo§ 5°, a q11e lll 3 refiro, para s~r de
poi~ transportado pa.ra as disposições tr«nsi-
tor1 1s. · · 

o SR. PRESIDE;\"TE - As emeildil.S ao 
art. 33 sã.o avul tadissim·ls, e a presSP, com 
que for~m or_ganisadas impBdiu q'ue se fizesse 
a classrficaç10 regnla.r; col!ocando as emen-
dns ao3 respeclivos_paragraphos; · · · ·· 

Mas, pal'a evitar esta on1missão, eú v'ou 
submetter a votos as emeudas col'!'espon
cle1~te~ aos parag1»1phos na ol'dem em que 
estao 1111 pressas, embora não sejam cofres
ponden tes á ordem elos ·articros, vTs•ó que 
essas emendas e3tão destacadas e rienhumà li· 
gação teem . · · · -

çomeçu sujeitando a v·otos a einei1dá (lo Sr. 
ve.1g1~ p1•opond.o a suppr :ssão da p1.J;wra
pnvat1vainente-; entra, em igual SíJnticlo do 
Sr. Zama. · · 

Posta a votos a emenda do Se. Francisco 
V~ig'.' inserta na pagina 24 do impresso, sup
pr1m1n rlo a _P~.lavra - privaiivamenta ~do 
art. 33, é reJetta'la, fiç·mdo prejnrlicac!a a 
emenda que no mesmo sentido o[.ire'cen 0 
?r. Z:i.ma e que se enc '.mtra na pagina 2.6.clo 
tmlll'eS30, _ . . . 

E' .annunci_aila a votnção cln. emélitla sup· 
press1 va parem! do n. l do art. 33, o!fe.l'ecidn, 
pelo Sr. Leopoldo 'Filgueiras. · 

o S1i. LEOVrGlLDO FILGUEIRAS observa que 
n 'io lhe seu elo po3si vel fundamentnr r.st-l 
como outra emenda que offereceu á sabia 
cdnsideração do CougMsso, porqlLe, antes rle 
ca!i ~r-lhe a palavra.. pela ordem na inscripção 
fe ita pela mc!'m, foi votndo o encerrnmen to 
d~ 2ª d!s.cussão elo projecto constitucional, · e 
pod3nrlo paracer p1_radoxal a idé t con-1.ida 
ne~tn. emendí!, vi.sto como nã.o pô \e otreracsr 
outra. complementar ás at.trihuições "cio poder 
executivo, pede ao ~1'. presidente qna "cpn~ 
s·1Ite ao Cnngr•'SSo s1 consente na retit•ada. da 
votação desta emenda. · · 

(') Não foi revbto _pelo antoi', 

' :.<:J.· " 
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Oonsurtad'o, o Congl'esso conssute na re· .e.a do SP. Gordo: « le5i3J::1,r solwa hancos de 
tirada. pefül::i,. . emissão. » 

E' annunciada ::i, vobçITo da omenJa substi- 1\ emencla do 8 1'. Meit';\ rJi r ngei tu.la. : o 
tutivi ·aó .. § 1° cio art. 33 , ofrer·~clch p3lo o Congrcsro ne resolvet; si a <l·J f;r. Gorlo 
Sr. Meiran le VascoriceHos. · .- · · - · · ostit prejncl ic.1th . · . 
· Postas a · votos · separadamente as duns \'ozgs - E' clnro que, es tá. 
vnrtes ela eni-enda, ó regeil:ach a primeira e Consnltado, o Coogt'esso ju\gi, proju lic<td;t 
c111sideracla prejudicada a segunda.. a emenda. 

Snbme.ttid;\ ·a votos, é approvi1.di1 a seguin- E' annuncin,,Ja a vo ta~:ão tht emend;t elo Sr. 
te emenda substitutivas dos ns. 10 o 11 do José Hygioo, no n. 21 rlo art. 33 . 
:1l't. 33, offo rocida pe lo Sr. Felisb3llo Frei1•a: o 81~ . Jo~B Hrn1xo pondara que a sua 

« CQmpete privat~vamente ao Congl'esso 1 emenda ·se refere a oatrn que S9 ::te.ln à 
Nacional .resolver deltnitivamente sobre os pag. 46. 
limites· clós estado3 entre si, 03 do Districto Tendo p1•oposlo a creação tle unu. milici<\ 
Fedeí'al e os do tenitorio naciona l, co:11 as civica; como ins titui r,li,o do~ e;;tador, di z a sua 
nações .. Jimi~raphe.';, cmendfl, posta em vot~çii,o, () Llc em _voz de 

E.' rejeita<la a emenda substitutiva do § 8° força polida!,- diga-s0 milicia, ci vica, qne e 
do art. 3~, do .Sr. Moira ele Va.s::!oncellos . e a reserva do exercito, ::\o pns:m qnc a força 
outros. . . . policial !llíl o e. ' 
. FJ con&ide,ra(la -prej Ncilicada a emenda adtli- Nos c.1so3 de defoz::i. intefo:i, e ext0rna, ha-
tiva -do. Sr .. Thomaz Dellim e outros elo§ 11 ve-nrlo rnil icia civicl, eõta o governo eleve 
do.mesmo artigo. mobil isar, e lBrtmwe nos estados. 

E' approvada a ·seg0inte emenda subslitu· Assim, pede que se vote e.-;ta snl em:3ncla 
t iva . do·· n. 12 do ar t. 5.3 -otl'erecicht pelo Sr. quando se vobr a da pag. 46 ao at't. 63 . 
Serze lello: . O SR . PRTiisrriRNTll diz qne o Sr. repl'e3ell
• «_ . .\u-t0riwr o governo a cl3clarar a gual'l'a tant~ Jos ·~ Hygino p3las razõ3s que expenrleu 
si não tiver lagar-ou não puder produzir seus requer o adL.tmeíl.to ela- votnçiio da emenh 
e.Efeitos o·recm'50 do· arbitramento, e a· Jazer rehtíva a.o n . 21 do art. 33, para qu ' ndo se 
a Pi'1Z:· · votn1~ uma emenda additiva ao art. 63 sobre 

. Fiei prejudicaria emenda identica npre3en- a i~oli~if). civ ica. 
tnda _pe lo Sr . Theodureto Souto e que se- Submetti·lo a votos o aLlianrnnto, é appt'O-· 
a~ha:.Da .. pagina 24· do ·i 1npres:;o. · vac!.o, fie ' ndo adiada a votaç'lo eh em.en la . 

O Sa.1 . Ati!GU~T,)• DE·'.FRElT&S (1Jelti -or-leiw .. ) . , ·O SR. ].='Pcf<lSIDENTE:<liz q1rn ha tees cmenrlns, 
pede ·a rét irli.tla da primeil'a p.wte:d1 ememh . 'uma do Sr; Jos'J. Hyg·iuo, outra elo St' . ]/Jovi
q\).e:d 1.preaenton snbstituti va -- elo- n. 21 do ·g·i lrlo l" i lirueil' is e ainda unn ou trJ. do Sr. 
art . 3i!. " '· Theorlureto Souto. 

Coosúlta:do ,o.C0llgre3so •ccncede a retirada As rluas p1•imei1»1s refürem-3o ao u-. 2i elo 
pediclu. . . · -.; •: · · . .- ,: . ··· ·. · '· · ar.t. 33 ; . n. ultima re fere-se aos ns. 2rJ, 25 
. P0sta · en~ ·.seguida ·a votos é aj}provacl<l. a e 26 elo art. 33 .. e aq1m-s3 à. pa.g; 2-1. 

seg.untlP,.p:i.rte rla· emenda · do mesmo senhor · O SR. Liwvrcm,Do · FrwurmtAS (pela ordem) 
q~1e n1and;ii accr~scerJtçi,t' ao n. 16 . do· art, 33 requer que sej 't ronsultado o Congresso. si 
as pahvra:s. - .da União, :. · · . ·. conce·le praferencia. pa.ra a emenda qne nprn-
o .~. SR. Josl,h MARIANO (pela ordem) per- S'lntou á conqideração do Congr 'sso, po1·qne 

gunta .si.:havenclo uma disposição que pass,i é m;iis ampl11 do· que a do Sr. José Hyg ino. · 
as minas .. para · os estado.i não fica por isso o S11, p'rrnsroENTE diz que a mais ampla é 
vrejudicado ·O n .' 33 rlo art. 33. _ . a elo St'. Theoclureto Souto porque sub3tilúe 

O :4R . PRESIDENTE rliz que ha emendas que os ns. 24, 25 e \'6 no nrt, 3'.l . 
n~oclificam · essa disposição; mas que na re- O SR. AR'l'irn~-:, . Rrns (p elà 01".lr.:m) iJeclc ao 
d.acção dell11s.oão_ se · p_:idia fazer alteração Sr. presirlente unu m:plicaçií,o. Si for vollvh, 
nenhuma sem cleltbernç,io do-Congresso. em primeirn lagar a emenrla do St'. Theo-

Que ,considera pl'ejudieacla a emenda of:l'e- dur2to Souto, e si aca.so o Congresso nii,o de1· 
re_eid~ ,pelo Sr. Adolpho Govdo e ou~ i·os, sn!J- sua [lcquie;;cencia., ficam prejudic:iclas [lS 
st1tnt1v<l. .a'..l n. 8 elo art. 33, em virtude ela outr;1s ~ 
r ejeiçij:o de emenrla iclentica cio Sr .. Melra de O SR . Pn.BSID~NTU: chclat'M[tD, r'ej eittclo o 
Vnsconcellos e outros . substitnti YO do Sr. Tlnotlnreto Son to, prn-
' O Sn.. CJ\RI.o:> GARCIA (pela ordem) de- cedei votnçfio '101 outro:; . 

sej.asaber.si,appt',)V;1claes ta emeoda,f"bun pl'e· · Accrescanüt qce n t fcirm t do regimento, 
j~d.icaclas as ernenrias do St'. Ju lio de Castilhos é forç·:1do a suhmet ter á Vdtos a erriend o. do 
e Amn..1•u Cav,tlm1nti à pagina 2;) do impresso. St'. Tlnodureb Souto q•.10 c0rnprollendc tres 

O.SR . PRESlDENTE clrz que a emenrfa do Sl'. nu-.neros. , 
.Julio cl.o Ca&.!J.lhos visivelmente llca prejucli- o SR. 01Ticw.1. clrnnn a att10D'.) ií.o d,) Sl'. 
cada_, porque e ~ubstitntiv_a, e ado S~' ,Caval- presidente para a emencbclo Sl'. Jo3 ) Hygino 
r,:rnlt é .umad.cl.t1vo ao al't tgo elo proJecto. que é mais ampla no f;eu espitito. 

o $ <. MARTiN/TO P,I).ADO ob,teo_clo.a pal f).vra o 83.. P RESlDE"!TE entretanto, v;1e s:ib-
r•?la Ot;cl~rn, ,1'8CJU.$1' C[U e .tenha .1'.!'Cferencin, meltel' á vntos a prer<Jeencift rer[narid \. pelo 
n_íl. Yotaçao a emenda elo Sr .. Tn l10 de Cas- Sr. L~ovigil•lo Filgn.'liras 1ur;i, o scn su\jsti-
lt,lho$ . . . . . . tutivo ao n .. 2 ± do a.rt. 33 . ' 

. Cop$ullarlo . o CongT03SO, e rc.J ~Itatlo o l'il- Consultado, o Congr.~s.s '.l nfi.o co ncell0 ::i pre-
quer1mento. _ fercnci::i, peclicb. 

O SR.'; Mon.Aus B BA rrn.os ol.lteucl-o a pal.avra Posto it votos, u rnjdil :.do o subsUntiv J llo 
palli .oruom, cleclaça qne a bancn.Lb paulista St'. Tl1eodtH'Glo Santo. 
vpton . co ~llra a emenlla elo 51'. Mei.ra de Va~- E' annunciar.la a votaç[o das omo::id;1s dos 
concellos, certa de que sefrl. rnbmcttich a Sl's . . lo>': Hygino e L'Jovigilclo Filgneit'itS. 
votos a do 81',. Açlolpho Gordo, qLte a rncsnrn 
tl é putdçã,o acr,ei ta . 

O Sn . PRESID EN'r 1~ - .J\. dec lar::d'lo do 
V. E:\, Rer:\, t nmadn ; n1a0 a cmonda est:í. prc-
.i \1dic~cl :J.. _ . 

.O Sn.• MortA1~3 ' E R\RRos -E' cngm10 , 
qne se · d n·~ l a r:1 ·em tempo)· o f',1cil el e se re~ ti -
1tca1· , 

o Sn . LAURO _i\iuu. lj: n. (p ;:la _oJ'dem) - Jà 
qne a bn.nc!1cla de s . . P;u1ro n_caln: de ap1'0- · 
sentar eõ ta rccl <tmn ção, pede se consulte o 
Congrasso, sobr.o si ,it!l_ga pt\ não prej_nd,icada 
a eu)énrla rlo ~r. C\ordci, poP 'is>o que as bn.n
cai:Ia.s .de· diverso 1 estados votaram no me.;mo 
})reSll\ji)Ósto .. ela rlo' S.' P;iulo. 

O SR. PRESiDENTE - As dnas emendas 
~~ t fio assim-concebidas : 

-/1. do Se . Meifa · : « legüla.r ·sobre ns cc.n
dii;~.õgs ele Lnstitnições ele brwcos ele emissão, » 

o ·f'.J r. M eirade °'Ta,sc once-11Jos 
aclm que ::i; emenda llo nobrn rnprasen -
trwte pnr Pernjm\J :ico, o Si.· • .To3e Hygino, e 
cml'l effil ito mais amplJ. 

A f.t! l:\ (la, disposição r ehLi va no clit'ei to 
proc(nsun.l nfín importa, qn e cll c al1 i n!lo 
és teja comp1»:: '1 cndi:lo. Ningncm r.o:nprn hende 
qne o Congro:>S'.l tcült:t o cfüeito de lcg-islJH' 
sobre direito civil, commorr:ial o crirniu \l sem 
tine tenha o direito do legislíl.r tn,mbsm solH'e 
o direito ]ll'OCCSSUal. 

Nest rts circumstaucias, pareco -lhs que, 
p3lo facto de ser · a omend u. rJo nobre r eprc· 
senhnte mais ampln , devorá S31' votada' em 
primeiro Jogar, sem se consirlcrJ.r prejurlicalla 
a emend t cio Sr. Filgueiras cm relaçflo ao 
direito processun l. 

o SR.: PRESIDP.NTE-Vou SlllJrnctter·::t votos 
as emenrlas n'.l 0.'cletn em qne estão col lo
cn,d:i.s. 

o S R- . FREDERICO B::JRGE3 diz qm ha' na. 
pnginl1. 21 uma: cmencl L ao n. 2,L 

E' n,nnnnciacla nov,tmu ~1te n. yotaç''to d:1. 
em 0:1 dfl do Si'. Jo3é Hygino. 

O Sa . . LBov 1cm,no F'rrhUEi tL\S . perg-unl:n. 
si., se 11clo r ejeitada a cmantlh elo Sr . Jo :é 
Hygíno, nc.i projtdiC[V.l CI. [\ quB tçve a llo!H'i\, 
de nprasentar. · · 

o SR. PRESIDEXTE-Nõ:o, seullot'. 
Procede-:;e á vota0S:à do snbslituti ro do 

Sr. Jos'i Hygino, <jU J e rejeitado. 
Püsto a v.1to.:;, é ª 'PfH'OV itlo o scg 1ün te s· .. 1 l.i

stitnti rn :io n . 24 , a prescnbclo pelo 81'. Len-
veg i Ido Fi l.!2·ueirns : · 

<; Log-ifl1CI.~; sobl'A .() clil'eito ci vil" cri'minril, 
commm·ci~, l e pro~e.>sti::1. l da Repubhc.1. » . 

O §r. Lee>polclo de I3nlh.õe~ 
diz que o assumpto el a 9'ie se _trata é clé 
gran ie i.nportancw., o p1·01ecto foi ass.1g.nado 
pol' mai3 ele 85 repl'.'. sen t}lp te3 e S. Ex. o S~. 
p1esi.Jeote ac;1lJ1u de v~r·1ncar qn~ n::i votaçao 
dus substitutiv03 anteriores a ma10r1n. a favor 
elo projcc:o foi muito not<tvel. . 

1\Ltito~ cios signatar10s rio pro.; ecto, entre 
elle:i o Sr'. Zama e o Sr . BJ pt•sta eh J\fol ta, 
mataram-se quan rlo se proc 'clin. a conlü;.;em, 
suppon•lo tet'em jit sido contados sens '.'atos. 

Ptide port:lnto o omrlor qae- o Sr. pees1•loate 
consul~e - á casa se consente qne se pro~ech a 
v ,1taçii.o nominal sobre esta· l"l't'<tve questilo; 

Con3icler.t estn. Constitniçi o qne· SG e.1tá vo
tando nrnito ímpot•tantc, vorque. contem a 
rniuçifo de tl'eS g-r<1n·les que.stõ3.; : a .dns rendas, 
a· clrt legisl 1ç;i,o '" cl t nn gLJtrn t1H'i1. Si est <ts 
tras questões não fo rem r 0sol vidas d :i nccor.clo, 
com os principios feJ01•.ttivo3, ni:i,o tel'Giúos 
ropuhlic:L fede rn tiv,1. . 

Pecls, aio ln. o oraclw , .qno nssta q:rnstão de 
maio1' traoscendcncia., consulte. a e 1s1 S3 co. n
sen te em que se pl'oc2ch n votn ção nominal 
sobre o substitutl! livo .nprosentaclo pelo S!' . 
Leovig-ildo F'ilgueil'as. 

O Sn. PRBSIDBN'm diz CJlle o Sr. repl'esen 
tan te Leopoldo Bul ilõ33, alleg::rndo que n 1-
g uns membros elo Co'.1g rnsso, qus votaram a 
favor ou colltrn a emenda, senl·aram>se 
a ntes ele se f.Lier a contng0m, t'equer que SH 
proceda á vo t1çüo nominal para veri rlcar 
rir1u elh votação . · . 

A mes1., ).leia ·votnç[ o syrn bolic1, tn.nto 
quanl'l . fo i passivei, procedeu á contagem, 
fazendo n. prov:.i e a cootrnpr·ova . 

O res ul Lido fo i 92 votos a favar da emenda 
e ffí contn . 

Consegtün temente, a mes.1. an mnciou q 11 e 
a em3nd' tinll 1. siti o a.pprova.1 l, e ness; c1so 
o Cong l'osso res )\ vcrLt sob1'.~ a p l'o~eJcnci ;t 
tln. vota ç~o no:niinl 1'0íJU3l' ida, como meio 
de ve t•ificilçil/1 d<l. vo t·içi,o an tol'ioP. 
O S é~ EsPrrum SAxTo lembraqu 3 j á u:na 

v0z se 1nvia no·l':céh cs.n ve1'íflc 1.ção n.o se11 
coll egíl. Sl' . .To:;é l\I u:iano, e, p::ir t rnt~ , nrln, _ 
r1ne rlevLt lll.ver nn Lh1.lo nn pr0~e:l t menln . 

O S:-:,. Ptrn:;rnr.:NTR r os pon rlo qne o Sr. E ;
pie;to Santo, qne m·tlinm· i ~ mon t.e se dei xa, 
levar pot' m11ito cntlrnsinsmo, p.31.lrntlo a p~ 
lavrn, e us:imh <.lclLi :i.nl cs elo ·ohlcl-a., :icn· 
tnva.clc fJZ r-lli c nma ínjusli çn .. 

s. Ex. o::; L.\v<\ :i o lado do St'. .To ~ú i\far in no 
e elle poder:, dizei-o : rel[nGron quo n, mos::i, 
fi zesse nova vc1· i ri c l Ção cl n. voLição, e a pre 
sid enci::t cleciarou q:w O Jl :ÍO f,1 zia j)Ol'í[L1C j;'1, 

se 11 w ia . l ii'::vlo a conl: l'::i prov:i , mr1s que-ia 
conm!iai' o CongTc:;so ; o Sr . ,José Mnri:i.n o, 
entifo , retirou o~ sen r cqnorim onto. Tal fni o 
que r;o dcn e nilo o que clis>o o S:' . Espirit a 
Srin to . 

S. G:c t1(H.1 0 f1 c:J. L'C<'1' \. 0 d8 r1uo ni1o foi neste 
Con g-ecss1 q 110 vain npn n:ler nornus ele c,rn
clH cla do direi l:o e do j ns li rJn. 

o Sít. E:> PIRTTO SAW1'0 n:J:.o Yê razrro J)Jrn 
que o S1'. pr2sitb 1te :;3 mo~tre tão suscep ti
bilisarlo. O orarlor, j 11Jg-:u1 clo o caso s?me llrn.nl ü 
ao primei1'0, ap811'\S disse que tlo\'ia ser jnl
g-arlo p~lfl, mesma. fót'm u. S. Ex., por tanto, 
podi a dizer rprn o c::iso et•a di ~· erso ; mas 
daqui a j u l .~ar que. o qne elle or,idor di ,s2, 
e1·n, uma dos 1 ttecç[ o n, S. E x., v.10 granllo 
cli . f1erei1~·ª' porquanto tambem n[•J foi nesto 
Congrc.sso qJie vci u rqwenrler ns r cg-1'.\S ele 
con rlncta. 



O Sg .- Jos t~ l\lAtUANO diz que, desde que 
o seil no:l1e foi tl'(l,Zido no incitlen te, cujs, t er 
mirr:.içiío .c! esejrr, ü i 1~á. qne Q sen illust r·o col 
leg«t .Üd i.Ell1C.t lkt 11'.ío polia tct' o pellsamen to 
de .ceps:11\U' o Sr' . µrcsitlen te, porque S . .... x . 
nesta, corno EJm l o ~l::ts as qucstõJS hn, proce
d'itlo co:n a. rnes tm\ e C:)St umeira, iseuçao tlJ 
a.nirno . 

S. Ex. na quesl:'.io que so deu com o orador, 
cons.ideron-a de confiaaça ti rnc"in , e está 

· bem cerb qn':l ·aiud.t a consi1lera, porque 
pol' mais <JUC o orac\)e dé;s3 toda.;; as cle
monstr<1 çõ8S ele que 11 ;\o o ora, em t orlc o 
caso,-pe!os précci.l e11tes q1ie o Sr . peesirlen tfl 
estabeleceu , s~1'i [t descoosidera.çao it, mes(l,, ú 
por is;o qn:rnclo o Sr. presidente . appe llar 
p::ira o Co11grnss i, n i mh (]'.mmlo o omdor 
tives•.e certez:1 do quo e.; t3 S3 cólloc:tria, a 
sou Iatlo .... _proceel8ria, . co•no p ro~e·leu , reti
rando o seu-. ro ·p1«rimento , porqne a a·itol'i 
d:l.lle do ;1 res iclenrle rio Cong t'<l3 JO el evo GSLi l' 
acima. de to:la. a. smp"Wv · 

Pol' tanto, ·d33•.le q•1e e nobra 1'3]ll'JS3 :1fante 
po lindo qrrn .ª presi-lencia c.1n -ul te a 1 Con-

- gres30 i1ã'.l col l o~ct a questü,·J em terreno 
diffllre11te, o oh1clor· n ib - póle deix:i,r de ap
pl<tn-:l ir a. in!lexibilirlall':l cio p1'ocJ:lim 3n~o d1t 
mesn , collnctndo-so n.o set1 l:l do. 

O_ Srt. P 1msmENTE rli ;~ que , t •111 to no facto 
presente co:no em rel :'i <;ito ao iuci:Jente pelo 
pedido do voi-ificai;ão da _votoçãq, feito pelo 
St'. .José Mwüno, o .. proce:llmento da !W3St\ 
foi .o mesino. 

Tendo-se votrulo uma emenda, a me3'.t re
tili cou a votnçfto que f'oi annuuciarla. Um 
111embro elo Congresso re:;lamou, pedindo que 
tt verictcnção fosse f,.•iti1 nomifüdmente. A 
rnes<t 15or si não podia deliberar; e por con
seguinte sujeitari(l, 1L votação elo Congrnsso , 
'si devfa, proceder ou nilo a unm votaç11o no
mhal. 

Subnrntuc!o a votos o rw1ue1·irmn to elo S1'. 
Leopoldo Bulüõe3 sobre vo t~çlo nominal, 6 
r ejeitu,do . 

O SR. SBlt1 ·.1. i·eriuut• pt•orogaç1o tla s::i8sfio 
por mei<t hora. 
- P0Sto a votoJ ·, vet'iltc.1 . .;se id~ lt a,vc e tiume
rJ, prdo qu3 o Sl'. prcs'.clcntc clccla !'a ::uli 11_fa 
a votrcç[í'J uus emendas . 

Yec:11 ú mosa "'s s~guiutes 

Dociarciçõcs de vota 

Si 11 ~0 cs ti vesse prosidinclo '" sessélo elo 
€ongTe3so, voLlria bf1 n tom contra '' emenda. 
d s S1·s·. La111'0 Mull er o outros e3tabe lece nclu 
o impo3lo acldicioua.l ele 15 °_/o sobrn o impor
tação , em beneficio elos e3t'.l dos : 1°, portiue 
8 . P<nilo nl\o precisa closs·ci a ngmento ele im
posto ; 2°, inrqne deterrni uanrlo a. · emeurla 
que o ]JtWlncto dos 15 °/u alld icionaos anoca
dado 11;i, ali'a nrl ég(1, ela. Capít11l Feder.11 sej a 
repai'ti-.:lo cnt 1·e os estado;; cio Rio ele Janeil'o, 
Mi nus Gentes e Goy~ z, tfarà um rosul taclo 
que S. Paulo con t.ribuiri com o imposto e o 
lhesouso cLu1ue ll e · estado não 1·eceberil. dous 
t el'ços cio SCll proclncto corre~ponclente á im
.po r: ta ção qne ,pnra. aquell e es tado é f8ita por 
inter me lio ela alfandega desta capifal, vi s to 
que s6 um terço 110 . sua ·irnportancia é fo i t'.t 
clir ~cta.ment e por Santos. 

Votaria igualment3 con lrJ, tt eme nda do3 
Si;s . Baptista da Jviott(l, e outros que supprirno 
a li!Jercln de ele cn:lJotagem , que represenfa 
umi1 conquistn, liln ral, feib lla _cerci1 de 
30 ann os . 

Snla chi s s3s;:;õe3, 5 ele fevereiro cb 1891. 
- Pnidenlc ele ilf ornes . 

Declaro que, si esti ves3e pre3eu te na, ses3fio 
de ho:itcm. vob ri.t CJ11t1·.a a emenda. c\ 03 
representantes José Mar i.i no e L-i ui·o Mül-lee 
elos 15 °/o ad.!icionne~, po~que os estado3 pe
quenos, como Sergipe, que n:io toem imp::i t'
t a.ção dir2cta., .nacla Jncmm com a ernearla . Ao 
contrario, el la e incon rnni en te p:wque :;;o°Jre
Cf!l' ; · pg~~ o contribuinte e auxil 'a sóm mte os 
gr:Jndes es lmlos visi :1 llr1s, paI'a.· onr.le veem 
clirectamente t:s mc1·c[tdoria s . · 

S'.tla elas sessõ3~ , 5 de fevei·eiro ele 1801. -
Fclisbello Frcre. 

Declaro que votei 8. favor da. emeuJa cio 
Sr . Gil Gouli1rt e outro> suppres:;ivn. el a 
incomon.t ibilidade e:; tab3 lecicl1 no art. 24 do 
pt'.ijecb de Constitui c,,1., eelat.iva aos membros 
de dlrcctorhs de banco3, cornpctn!li(l,S ou em-
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Q'uer m pi-i111e.i1:a, quer )lesta. .discnssii:o 
a.pre~entei {\, ·mesa algumas epi.enda~ ao pro
jecto, que dent1·0 em pouco teremo3'çle ·votar; 
não nutro a pre tenção llc toniar' ljÚfeito 9 
trabalho, que pelo gvverno nós -1oi· ofru reciclo; 

prnzas. m:ts ca;cln, um de nos tem a obr·igaç~o els pro-
:oial:t cbs s ·.::ssõe3, 4 de fevereiro ele 1891. - cur,n· melhoral- o, na. mecli1fa .ele suas· fui'Ç is. 

Vote i con t1·a o artigo elo projecto de Con
stituição r1u0 dispõe - sera o Yi;e-pre; ielen te 
él ' Republica ipso fact o presidente do .::>en<telo; 
e bem a~sim votei contra a cfüpos·çiío elo _pro
jec to de Coastituição, qtie estabel :ce ét regra 
ele 8e t' o S8naclu pre:>i0.li ·lo pelo prasiilente do 
S11 p!'emo Tri •fumtl F'det'<tl, qmtnrlo delillemr 
corno tl'ibunal cle j u .;t i ç ~l- , e qae e:;te não pro
fet•ira seateuç:.t co '.1.clemn,ttol'ii1 -sinão ·por clous 

·te»çÓs dos membro3 presentes . 

As miillias crenç .~ s i-eligio;as porém, ' me 

Sed a das :;o ,;õ35, 5 Ü8 l'cive t•e lro ele 
Frederico Borges . 

ensi nal'<Lm que Deus;· em SBLb altos ele~ig nio;;, 
muitas- veze::; escolhe os mais hu111ilue3 e 
obscuros p3t:<t in ,trnnienlo ' de su <~ ' sC.berána 
·vo11 tade , e tanto é i~to ·verdade,· ·sr. fH'esi• 
ciente , que na. tadhcussão,f1ímos nós .os hu- . 
mi ldes, os ollscuros, qL10 cà.nseguin).os . o.bter a 
passagem ele cl11ns emendas rla m:Lis ;alta .irn
por t<Ul t'.Ll, quaes .a -red ucção elo tempo de 
duração do mandato presi1.lr3ocial, e a eleição 
elo 1° magis tl'itclo da R.epl!ll>lica ·pel!l inffrrugio 
popu lar clil'eeto , m'erliLbS, a qqe alias ·S.e op

]8)[ .- pun lrnm· com tenacidade p_;; do1ni.mtclbres do 

Declaro· que votei pela ·emeqch\ elo ·Sr . Ar.:. 
· urnr Rio:>, que· m1111fa ~u p;:>elmir a p,;i,h v·rn.-"
igual- Llo nrt ._ 22 do proj !Cto ele Con:; ti tnição, 
rerJigicto em 2" cl1scussüo. 

Sclla das.ses.sões, 5 de fllvereit'<) de 1891. -
l\lcit'<\ ele Va,sconcellós. 

Drdaramos qll e vvtamos co11tr<1, a emewla 
D.O art . 27 rio p1·ojscto ele Contitituição, -apre
senbda 1nlo !::lt'. Galll'iel do J\1agi1 ll1:1es, no 
sentido ele a.u torisúr o Coqgresso Nacional ~t 
reg11hL1· lJ ::J l' lei orclin.ar ia o numer:o tle de
putados . 

S1la elas sessões, 5 ele fev .:ireiro tle 1891 .
Manos! Fcanci ;co ~daclmdo . -Joaquim ~ Leo
vigilclo ele Souza c,u·va.llto. -J ia~uim Sar
mc u to. - U chó:t KoJrigues . - Berfort Vieir,t. 

O SR. PRESrnENTG tlc:>igna para amanlli'i a 
sJgninte ordem cb dia : 

Con tin nação cht vot<tÇ"ilo das ementbs offc
rocifas no }Jrojecto ele Constitui ção na so
guu!.la discu:;sito . 

. dia. · . . . _. , .. , .. _ 
. Não t.omarei . tempo~-. ca~n :d(:lmOJ'.ando:-me 

. ntt dbcussão de , dous dos mais imt-ortatltos 
assumplos, que por nós toem de ·ser reso ~v l-
do3- a discriminação cl.:18 r~;1qas e iJ, reforma 
j Llclici:i1'fa . · : 

Te11I w sempre presenteá -men~oria u -cjm
selh:) elo poeta lüino: « ·1.wm fillx · mitte1~da est 
in messeni al<enam ·tivi». Conto- que·-º~ . que 
pos;uem compqtencia., que não tenho, . consi~ 
gam re3olvel-as com sabeclol'ia'e pruclencia, e 
com proveito gerll! pat'a ã, nnçilo. · 

· Com rclação -a. ·distribuição das rendas .de
sejo muito que os iHu3tres collegas, q11e me.a 
11101' do que eu, entenc\cm ela m<Xt i,ria_, -nos 
otrereç:11n ao menos um mocl-tts viso.ncli; ·q u::i 
po3sa garantil: ans .estados sem fe.cnrso~ 
actualmente meios.de ·se maú_t_eren1 r egl;lhl'-' 
mente, até que suas co ndições fiuancelrG8 
possam melhorar . 

· Qllirn to a questiío j uclicfaria, falta-me a auc
toridacle para r esponder á c1füca. feita pelo 
illu>tre l'ept•esenbute (h Babüi, que en
cetou hoje o cleb<t te, ;l:;, emenclns a.presentadas 
pelo Sl'. Amphilophio, e semtdor José"I-Iygino: 

Lev:rn tou-so a :sesslío il:; -l llot\ ts e 25 ini- nqnelle acha-se ausente, e e; te nio p_oucle 
nu tos Ült tardo. obte t• um Jogw na ins ~r i pção dos 01'.t clor;es; 

DI SCURSO PRONUNCIADO NA SESS1\.0 
lJE 29 DE J ANIMW DE 18\Jl 

O § r. Z an.J.a. (s i!71rncs ele Mtençao; oiten
cio) - Repete-se a todos os momentos que a · 
nação peecis:1 en tral' no regimen da leg·ali
thtde : i·econheço estl1, verclar.18, e ninguem, 
mais do que eu , deseja que cesse de uma vez 
este estado anorm ~ll, cm que, sem a menor 
nece:isitladc, ternos vivido, lta p3rto ele 15 
mezes . 

O Dra;;il estó, acostumado i liberdade e . á 
leg-alida.cle , e nao ha brazi leil'o pat ri11ta, que 
nfío estej '.t ancioso po1' ver cessar uma · für ma 
tle, govemo, que niío póJe realmente ser 
clm:sific(l,da en tre as f6mms conhecicfas e des
Cl'i p t ê1S p3los publicistas . 

E' l'i r.:oroso cleve.r de todos nós conconermos 
pa.ra que sej;L pl enamente sa ti,;fei ta esta. as
pi1·açilo naciooal ; nus receio muito, eu o 
confosso, que Ltl aspiração tão cedo $e não 
rea li zo, e que a1u i estejamos discu:t indo o 
vohrnLlo uma constit uição p::tl'i1 vel-(l, quoti
diarnmente violncLt pelos que se acham de 
posse do l)::Jcler pub! ico. ( ilpoiaclos e naó 
apo ia './os.) 

Deus queiea que me engane em minlms 
sinistras previsões, e credê, senhores , que 
terei o mais vivo prazm· em confessar e reco
nhecer puul icamen te o meu errn, si os factos 
posteriores conseguirem desmentir-me. 
_ Serei o·primeiro a applaudir nqnel! e3 mes

mos, elos quaes tanto clesconflo hoje, s i vi r ele 
uma v0z res tabele.:ido e respei tado o regímen 
legn,l, ele qnri a. Repnb!ira não tinha p1'ecisão 
ele te!' sa,liido . 

o Sn . AIUS1'IDB3 IVIAIA . -'o D'ga, antes 
crear.lo . 

qualquer cl'elles r esponderia com vn utag·em ús 
<tccusações, que ouvimos, .porque á •·erdttde é 
urna essas accnsl:lções só aüi11gtcanij _i_cu1tos 
secundarios, ci 1·cu,mstancias acce350l'ias , rnb1•0 
as quaes transacções são pbssiveis .<:)- acceifo.: 
veis, mas uifo fer iram o ponto · capitar · da 
quesU1o, liUO 6 í1 unidade do poder judlciari0,_ 
Apoiaclos .) 

Trata.ncto- se d'estes. dou.> assumptos, con~Q. 
clci. Constituição em gora i, , é incli~ponsáel, 
que os illm;tl'eS mom!J1·0.;; deste Congresso. 
5e compenetrem ela seguinte verdade, que pos 
ensina distincto e moderno public'sta. : «são 
necessarias gra.ncles quali•farles de caracter 
ixtra dotar de um systetm\ ele gdv~noum g-1·õm., 
ele paiz -di viclido entre iute1·es:;es cli ve r·sos. O 
talento nao bi13ta ; o tale nto e a habi lidade 
sós não podem allraçar uma obra' La!. 

Os homens clrnmaüos '' tcab<tllia1· ·uellcl. 
devem ser completos · sob o ponto ele · vista 
mornl. Não ·se trata somente de iu1itginar 
planos, crear titLllos, ·dbtribuit'- j u-risdiçõss _ 
poderes . Tl'üta-:;e de apvroximar, ' cle :ê!j:us ... 

tar entre si 'interesses coutrarios, e coJJ01 liar 
pretençõos opposta.s .cumpre sa.oer 'reconhecer 
e acce1 to1r co;110 necesS<u'ios grarÍcles. 'expe
di entes ; é mister muifas veze;; sac1•ificri:r 
pontos de preüilecção, ou ele interesse ·par·
ticulm' ao grande fim de·clar .a maior fêlici
dade po:;ôi vel ao maior n'.umero {iossi vel. ·Se
gue-se riue, pn.ra cl1egar ··coni successo ·tro re
sult1u.lo clesej ,elo, est,, vash' empreza ·êxig·e 
um profnnclo sentiménto dejustiça, ' un'i gí'an
cle espiritO de · có'nd'escencb~ncia · ; uma ;'ai ta 
clóse ele magnanim1clade, e ele páfrioti~n10 ·: 
ella exig·a em iim· esU saúde intellectml!, por 
assim clizer, 'r1ne exclue-b fanatismo e a 'in
to lénwcta t anto quanto o s0i·vitlsmo -·0goisttt 
cios lnt.eres3e3 e da opiuião-.» · ' -. ·, · 

A cst::is prof11ndas e verdadeiras consiclera
GÕ3S elevemos subordinar todas ~s nossas 

O S1i . ZAi\lA. -·Peço enc,ir eci clil nlPnte aos cleliberaçõJ:S, no momen to ql!tl .nt ravesmnios . 
meus illustl'es co 11 ,<gas qu:) me interrompam Nada de ·i.ié.t8 ab::.olut.1s e -exclusivas s0bre 
o menos possive l com 03 seus apar tes, atten-1 ponto a lg·um. ~ó por meio de sensatas e 
clenclo que muito t enho a tlizer, o que me vejo reciprocas concessões poderemos conseguir 
mlstricto ao· im1zo max iuw de 60 rnimitos. o nos.;o dc$içli;rMirni , porqmmto tuclos uós 



- . . 
·só:nente so!nos movidÓ3 lBlo desejo nohre ile 
organi:;;tr a p.1.tria . r epablicana do melhor 
modo po33i vel. 
· · E como, impellidó por esse elevá.rio intuito, 
for ;1'tlllei algumas emendas, corre-me o dever 
de fuud llll l:lntar-ns, aincb que. li ge i ramen~e, 
pois qne _ nao diti(lMi1ll do imlisp::lnsave l par_t 
dizer tu io q u:1n to sinto n ec<3füli,hv1e ela dizer 
hoj e ao paiz, aqui reunido. .. . . . 
· · No paragrap]10 unico üo ai:t. 18, n,pJlrovaLIO 
em·:prirri:e:in diseussão, a Constituiç5.o confere 
á Ca1m~rn dos Dep utad0s e ao _SGnn,do , entre 
outeos dü:c;iitos, o de el·eger a sua mesri., Na 
eleiçiró. ~<ts)n.es :1s, das assemblé_ts p1liticas, a 
e1üid<td'e"-...,p·rê3iLleú~e-~, sem a n,1euor duvifa, 
a: de-rnãio t· impor'i11ncia. · 

Entretanto, dep~>is de havern1os reco:ihe
.oiclo no Sena•lo o di rei to de eleger a sua 
mr,s:i,, no art. ·31 mu til runos essJ direi to 
determina ndo que o vice-p;•esidente da Repu· 
blica ipso fa cto seja o presi·lente do Sanado. 
_ O S:t . SsABR.A-E' uma. excepção ao I:Jrin-
cip~ ~ . 

O SR. ZAMA-E' uma ex:epç.fo cuj o alcance 
não comprehemlo, e cuja utiH lacle não achei 
ainda .. que.m me -ex.plic11sse . Si no ar t. rn, 
p·: rag.r;,tpb9 u11ico, o. re · l ~tctor do p ~_ojgc~o 
cónstit'ucionn,l·, que se discute, r .:ico nhecJ ll· 
co-n v-enie11cia ' de :~·confedr -ao Sétudo plena 

- lib~i·Jade '."i:ie ele'gcr'· a" s:ia mesa, pot• que 
razão no .art. 31 -restringe logo ess_t liber-
ctaae 1 (..-l. paríes .) - ~ · -

· Percló:fm' me oú1obres represent:wtes que 
riie ab-1f:ÚÍ1 ·â. vu;1 -c:Jm tlio numerosos ·apartes .. 
Sou ·uni.' "ente' racional, e Ulíl ·hàmem razoa
v~1 ; · Q,1ero votar, m ts saben clo·o que .voto e 
por ·.qu :i wifo : l!'ic·1e, p1io, sabendo que tenho, 
cómi'i-o Diogene,; da àllliguifa L0,anclarlo com 
~ miuha. lautern ,vacc3Sa procurando entre· os. 
C'Jlleg .s .-m-ü" .éo m>e te1úe.:; ti. .d ·q·ie m 3 e xpl i
que -:ts vant<1gens dts disposições do art. 31. 
E quepéi:i .11a,ber a respo, tt LllliM r1ua te nho 
podido·-;obter1 Eil·a : - Esta. dbposição é 
littera:lmente ·copia.cl<t c[,, con ~titui çáo elos 
-E;fad'os LJrii,Jos da -Ainerica do Norte! 

"Eírr·ce1·fos :ássú'mpto:; a minh 1.: natu t'()za ê 
um pouco m·liS exigeu te : eLt não m"l se.1ti ,. ia 
satidfeito co1nnüg"J me:;mo, si 1·0.tasse a.qn i 
ine1ii'â~ s só porqtte e!U1s existem n'c1s consti~ 
tuir;õJS [Ki litic<tS cJ3 ta,es ou bes povL>S . (Ap oi
ados ; ap.trtes . ) 

-O ::>R.. ·E:::PHUTJ SA:-<To - V. Ex:, quer a 
fastio? Eu "chrei. . 

O SR. _ ZAMA- Não p·1d ' ainch atin.tr c::i m 
a; ras'io, pefo qnal o vice-presi'lente ela .Jte · 
puli lica. ·só vor esta .ci:·cumstttnci l·, deva pre
sidil' o Sen;trlo. 

O SR; "EsPIR.-rTO SANTU - Eu quero dar-lhe 
a· respo;;ta : ouça .. .. 
-o s·R. ZAMA-- Meu bom e presado co :

lega,· seja car1d1J:;o c mmigo ; lembre-se que 
escapei miraculosamente da. rolht\ ele um 
general (1·iso) que està a estr .. tg 11· a lamina 
n.li-1da de SUD, espai.la em C•tmpanhas de eu- . 
ce-rr.imento, para as quaes, quando muito, se 
pod ,r ia em preg 11• o sabre dtt pr,tç·t de pret. 
(Ap'lt tes). Àccresce ainda qus apenas po' s J 
clis'por .de temp:1 nmito. limitado, e o rne u 
di::;cll rsci- terá · aincl;i uma segunda parte, de 
qué não mP- 'é licito prescindir. 

Compreheu(lo pref'r.itamen te que si o vice
pre3i-lente · e lei lo for senador, poss L o senado 
a se·u turno, .si juJg,tl-o capaz ·e digno, ele
gei-o seu presidente. 
~esta :hypóthese respeitadas serão as dis

posições do art. 18 ; mttS, si por qualquer 
circnmstancin, o que · é muito possi ve l, o 
vicB-presidente c[,,-Republi ca não for Senador, 
por qne 1'notivo· 'ha ele oc:cupar :.L pre:;idencia 
do Sennclo? Sei'in, confllndir os porleres, o que 
é sempi'e grave em uma constituição. 
. .A,inrla _ se11do senador, o vice-pre3idente 
p:icle ter . muitbs ·dotes e qualidades, pel is 
quaes se recommende; mas pode faltnr-lh::i 
çompetencia p:tra ·presidir lll!1ª corporaçiio de 
tão álta impO:r t 1.ncia pJlitica, ·e, neste caso, 
teriamas o- senarlo, e o vice-presi'lente, col
locados .em sitUnçti:J muito esqL10rcla. 

Por estas cdnsideraçõBS parece-me ele con
veniencia propôr a; -'suppress!io ·do Ar t. 31. 
E quando o C1)J1 \(Tesso ,julgue não dever a t 
ten·ler ás minh1s obsgrva~ões, rogo á com· 
mi.:siío de r edacção que supprima a p'.wase-

ipso facto, que nelle se encon trn. Uma c.:insti· a influe n :ia el'eit•wal e p:ilili ;D, riue tGrha um 
tuiçii.o política de ve se t• .t ofa elht e.;~r1ptti em ltume:n em qualquer es tmlo, ser-!11e-ll • se t~1-
ling ua ve1•n ;: cula. . pre impo:;;;i ve t· ~uc t ar bt'ilÇO ~' br,:ço com.o go-

lg1rnes co n;;i.ler.1ções cabem :w art. 32, § 1°, vern él , entre. nos sern p?e t<w pouco escrupu· 
em' que se cletermi na, q nc ? SJ:ia<lo, _q 11amlo h .;o em ma tt~ ri[I, oleito-.·al. 
t 'l nha de delibe r<H' co :no t1·1buna l, seJ 1. p:·e· O SR. Jo.\o ns ~IQUBTRA - Entret >ulto, · 
sirJi,lo pelo pre~iden te do Su premo. Tri bun~tl V. Ex. 1v1 11i vei u lucbn lo assim. 
Federal. Não Jlll go o S:;n:do ·bl'ilztletro tao O ;;R. ZA~IA - .\ hypothern óáo é a mesm.a. 
iacapaz , que ri 'lo 'po ;sa o S3 U - preside_. te pre-_ A !neta, que in111tive <i 15 de .11oveml.1ro , não 
sldil-ci conve'nietifo'rne'ute, ·qu1nJo tenln de é igu d it -lucta, ~ue se lt t de tr<tvª'.' no· fu
funccion arcomolribum1!,para j11l garoscl'im3S tn t'o. Reflicta. V. Ex. que o p:ivo baln1nocon" 
dú"res ;Jóosa'1ilida11e . Só pJde1i1 surgir incon- se~·tli•1 · e leg·er~me, por.1ue cada. ·eleitor tinha o 
venlen tes cl ll intervençlio de um dos m 'mb r·o.> direito de escreve r em SU[l ced uht 22 no .nes 
do po ler j u \iciario nas clelibel'ações ele um dos pn,ra cleput'.tJos e tl'es par<t senadores . Si tüo 
rarnos do legi;fattvo . A sJ ptr ,1ç'.io e lur1nonu f'osse esta circn111st'1nci a, nem eu, nem o Sr. 
Ll03 po'JerC3 Ó CO :H.l' Ç['.l indhpenswe! pat'l1 O S 1raiva es tariMnOS a ·1 ni. l~st -.l teriit inf•tl i- .· 
seu ren-uJar fu11 cciona1rn>nto. . vel1neute suc~urn bido em nm:t lnchi singular, 

Dún':'•is, em todos os r .:lgimen> li vres ,, o rne3mo com o ·ex-minbtro lbs flnan ç,ts, q11 J , 
po::lel'le••ishltivo é o poler p:ir excellenr.Ji. : comJ v. Ex:. s1l>e, qnn.si quJ nlio tem in
é, por as3irn di zer ,primits .inler pares; entre- tluencii. oleitor.1.1 n:1 B.dtb. 
tan to, na Constitn 'çito, que nos offdrecer.Lm , O povo bahiano tem sem duvida, a lti rnz e 
nota-se O !) JilS'.l.111'rnto re3el' Vado de f.1 ze r i ·1depe nJenci;1 , ITI<lS Si CODSElg' l1Li fazer Vill g't1r 
descer este 'po::ler éb alturn, e:n que deve minha el,,içii o e a de m:1is ele dons illu.ltres 
sempre cJpservar-se. · com [}anheiros, f,,i .i>so .dev ido it circurnstan-

~ '11ot •3 ·Se ninrh ~ue o Congresso j á appro- ci 1. de po.lerem os eleit1>1'8S vo t<Lr cm 22 no'i11es. 
vou um ;\clditivo cln um illtBtre repr0sentante Seria, co:11 effeito, exig it' de mais cl.1 pnciea
rlo eshd '.) rle i\linas G3rcws, ri ue prnh ibe que eh ba hi:tll(l, preteu lcr ·que ariue! le est:J.rlo nii.o 
fu:1 c'Õ3S rl'e ui i 1rofor s1j:un ·exei'ci.Llas _pJr ho11rass3 ·com a sua co:ifianç 1: a lguns ele .s'3ns 
mci1{bt'<is de outro ~11:i.lqucr p'oder. _ _ ci !tt'lãus qn ~ ell e conhece; e jnlg 1. dignos da 

Pens:1, poi i, que 1n .rla teremos a perrler r.om nobre m'ssão de zelar os so1u i11teresses e ric
a su'[lpres~ii.o _do § !0 do at'. t· 32., que t:1m))em ren,le1·os S3'1~ di reitus. Em umfl lucta si ngular 
proponho. - poru 11 , [Dt' null<L (_[ !1'.) S3j;\ a indivi •:lu:di rL,.d? 

o art. 3?, appro ·mrlo em 1° rli s3usslio, dis· protegida p ;lo gov\Wno, s~m pre trrnmphara 
põ i qu3 o · m ~in ibto cl3 s -, n:i,clnr durara, nov_e do seu ndv.e1·saril), ai11rla que e te diJponhL da, 
annos, renova-1Flo-se o Senado p8lo terço tn· mais legitima o raal inflnencia. / 
ennalmênte. Justilic1m este tll'ligc' . all ega n lo O SR~ JoÃO nm SIQUEIRA - \'ej<irnos po!'ém 
~ue o Sen<tdo é, por assim cliz·ir', um corpo qu d o remerlio, que nos 0[3recJ . 
1110 lemrlor dos_ exces:;os do l'illllO po pul .i r rl:t o Sn .. Z.\il!A - o Temedill qn B VRjo p:i.ra 
le'!islatnr;1, e conservador das t i:.Hlicções p ~tr· r emovor o incon veni ente, ~ue indico,. é are
lame11tares e Je;< Lil ativ · ~· - nov:iç[o integml elo Scrn arlo. Na mec11cLt qúe 

Si h'tbit·1s.;e11ns um p_uz rle m ~lh'.Jl' 1~ co:; tu- propo11l1,o, o m·wda_lo rlu r•1trá s3i;; ann ns pW,1., 
m3S eleit11rae3, si o g-.wern:i se co1•rigi:;:;e to11o; . Si os p:• iiríeit•is vot:tdo3 a ·15 de no
r\o mm ves'J rle int.e1·vir em el r, iç5e3, o q:rn vernbro perLlem trr:L;- •1 nn ns Lie duração ele 
n[o e;pe1'0, - porr1u ~ . 1tti' IH . Repnblic'.1., elle seu m tndüo, 03 ultimo.> g.1nlnm ·t1•e.:i nnnos. 
continu•:u o; lrimentavei; m'> l<.iei ri.o i·np3 - Os~ :" conseg-ui1'<1m os pri:n eiro:s log:tre.; no 
rio nest" 111 de i:t,. e t tnto que, n.U n11s rno ul timo pleito. os c::in.:;·1g11iram por seu 1ngrito 
neste recinto , te:n cab~ila•lo , e cab:tl'.1. (apoi<i - r e,-d, não porlem rocei 1r o re,;n lttd :J de n'lvos 
chs e n'.io apoiai.os), tr . 1tanrlo - s~ d'J um L pleitos . . .\ind L devo 110t rr q11e nem sempre a 
eleiç'.Lo , em ~:na e;p;nlirnei•lade do elei tor urn a. co nf1W8 o p1'i111ciro lo·.rar no que real'men
dern ser completa,. t~ n1'1.is direi l:o tem a es-;rt r:listinc.;;ii.'l . A~1ü 

O SR.. Jo:\o Dt!: SlQUEIRA - V. Ex. ê in- 1113smo nn. s :~de l'e1lB1\ ll ti vemo.i o exem plo 
j11stis>in10 ne;te pon to: poi3 ~:.ie :ü é o mini s- com Sal lanlrn. i\fal'in l11 , sem qne mencionando 

'tr ~ el 1 intel'io.', r111e e ·cleputa•.lo, nifo tem aqui o ficto te:1!1:t pot· dm nsc 11 1·e~e1· o merito rios 
vinrlo . outros P- leit0s. O eleitor p•clendo rli:;por 

o SR ZAMA - füí•l fallem os dos ministros, ele t1'es Jogares, encon tra valvnlas , 'por meio 
l]Ue querem tor1rnr irrespons-i.vei1. On tr'or•1, 1 d ·,s qu 1es pó_le, s:im cn ll o·:nr -se aberLtrnenle 
srm; a .0-or .1 nifo. Nfo me o~cu µarei dos.cai-1 em ºf P)'iç:fo ao !,iOVern o, fo v1wecer alguma 
xeir·os, q;ww~o a r.e.ip'l n<:abilinar!e só eleve ser outt'a ~a:11lid.'.'tL1t'a, qne lhe inspi1·e $ympat!t!a 
rlo.i n.rnos .. . S1to ho.1 e ape nas ·rcg1;tradores rio.o; _ e havera assim sempr.3 esper-111ç11. que ::i. op1-
ac tns do n::icler, e não devo traze'.-os ao tapete nião, n[o o!Ticial, po;s 'L füzer-:>e represen t .r. 
ela di s~ns .;:lo. . -O SR.. LAURO MÜ LLER. - Mas ns ,im o go -

0 SR. JoXo DE SrQUl!:IRA - l\Lls V . Ex. verno, q11e póJe f;i wr nm, poJerit igu<Llmeúte 
está se r.•forinclo a elles. ftz .)r elegei· todos tras. 

O SR. ZAMA - Asseg\11•0 ao nobre repre- O SR. ZA~IA - Tem l'azão o nobre repre-
sen tante, l]ue nem pe lo pe ns·imento me passo u se:i tante, e nem c•n t ist'l qus mnitas veze1 
a pes~o ·i. do ministro rio int •rior. isso se dê, mas o rpie ê for:t de d uvid!I ó sendo 

Terminemos, porém, o ineülente , e prosi- tres os no ·ne., , em qn :~ o r. l eitor po,;s:t votar, 
gamos no caminho em q•1e iumos. ;.:e 1'it muhfacil a opp0siçii.o rode :· olrter um 

!ln dizia, que, si os nossos habitos eleito· Jogar . Agora 1110)1110 ti vemos o exemp lo com 
raes fns3em ontro3, e si os nossos governo3 a eleiçfio d:.7-1:1'. Saraiv:c. _ _ 
não fo 3se:-i1 füo incorrigiveil, eu acc0it1tria n. Po:le1r-se-hia rne.,mo a:loptn r para a eleiçflo 
renovaçii.o do Setndo pelo terço, n0 fl1ü do do Congres-;o o voto incompleto, q113, sem S'"r 
tr iennio Nem f:1ri:1 qno , tito por ontra ~trnl- nma g•1J';1 ntia segui"' pir ... n. opp 1<ç:i'l, dilti
quer fórma rh r enovnçiio ; m is já tenho a. cul ta , ontre•an to, a breraclos gov r. rnos faze
c 1heçi hrnn c:.1 , e la.J•ga exp3riencia dai:> rou- 1.lores de eleiqõ3s. Fallo como homem p1'.1tko, 
sn.s rle' meu paiz. pas;e, ou não, a minha emenda. Pondero 

S·1i bem elo fllB em m:tterin, elei tor1tl se tem a inr\a !]ue não vejo vanta.g·em re·a1 nesta'cla3-
pass11do, e.,tà se pnssn.nrlo, e pre.vejo desde. sil1c11Çli.o de senadore3 ele tess_, seis e nove 
J.gor1t o r11rn se lrn, de p:1SSM' no futuco, na annos : corno qne se estabelece uma esc.da, 
renovação do Senado. · · em que nns teem menor irnpol'ta ucia, eh que 

Attenrlam os illustres congressistüs : n, re- outl'Os . Com o systema nropos to, as po_;· tas 
novaçiio pelo terço sig nidca riue de tres em cio Se1mdo !Jrazilei t'o fech>Jr- se-hiio de unn 
tres annos cada, e;; tu.do, t erà de eleger _ um ve7. pm'it qunnto3 se habituar·ilm a pl ei tew 
só scnacloi'. A ln ~ tn. t mv:1r-se .. ha corpo a corpo eleiÇ'lilS_ por cont:t e sob 1t ·re;; pons·1 bi lidnde 
entn urn oa.nrl ichto protegido por todos o:> re- propria. pois ~ue eu, p ila minha , rn rte, n[o 
cursos o!Tiches, e out1'0, ou ou tros, que dis- .n1it ro n osp2r .1Dça rle r11rn ·t1\o ce Jo o governo 
pMh!l.111 !l.p 'lnas de influ 0 uci:c pes3o::tl. Com- rle nossa t el't'ü deixe de cnvolvel'-SG em elei
prch0nrle o Co'lgres.>o que em t ae3 conclicões çõe3. 
i111possivel será triumphnr cio po·ler, qne dis- UM SR . · REPRS;>ENTANTf.: - l\11s o presi
põ:" de tantos meios ele compressii.o e corru- Llente. sendo p·1r qqafr., :i.nn os, quando muito 
pçiio. A r e11ov>1ção far-se -ha ·n0is, sempre no po:ler.it fazer um terço elo Setrn clo . 
b'll-pr~zer rlos g-overpantes. (N110 a1n iarlos e O ~ R . ZAi\fA - Penloe-m e., o nolwe co l!ega 
apoiados.) Desenga n0m-se ; qunlqner que sejD, a enticlD,Je presidente ou governo ntío cltS[l,p- -



· p(l,rece jámais : si salie um· presidentJ, o:1 h':1. 
· · outrn, e o~ recu1·sos ofiici<te3 si'i.o sem;1re o; 

-.., .mesmos. Não sou tão oi:;tirnisb, r1uJ acredite 
que o nosso governo mudo rapiLlamGnte de 
lrnbitos, µri ncip:tlrnente depois do espect.1culo, 

..,_,. que, ha: 14 mezes, o':lservo. · · 
Passo ao· c_tpitulo 4º, que se inscreve - das 

atfribiti·ções do Congresso. A hi, no art . 33 encon 
tra-s13 logo em principio o ad verbio-privati
_vamente-;-seguinelo-,e 34 numero3,qll'l es p3ci
fica.m o3 assumptos, sobre qne,q.ner a Cama_1'.~ 
des De putado.> ri1rnr o Senado pocle;n le5·is lar: 
mas sobre todos-este.> assnmptos interrnm · o 
presidente da R3pulilic.i. com a sancção, 011 
com o voto. N<Io póde po:s (l,pplicat•-se a este 
arti.g-o a exprJSS:i.o -privati-v:imente, cuj1 si-

___, gn i!lm1ção todm 1.163 sabemos : é U !ll't simple; 
emencln; de ·r edacç1o, IJUe, ainda quan.Jo não 
fosse .votad,1, pelo Cong1·esso,- a, commissã.o d, 
redacção deverh fazer . Seria clesair.:JSo par~ 
no3,_ si rrnü3 tnrr.le a.lguem lendo a nossa Co:1-

.. sti lu ição nos julgasse tão cl~scuidadm que até 
€Stas falt eis d'3b:nmc1s pass(l.r .· Ai.ncln ln pot1co, 
fiz obse1;va çiio semellMnte sob l'e a plm1s13 ipso 
facto. , 

UM SR.REPR.EsE::nKNT.E- Entretanto,V. Ex . 
g:osti. tanto dos 1 \tino rios. (Riso.) · _ 

O SR. ZA~IA- Gosto eom etfeito do latim, 
nl:ls ufio para empreg..t l-o nos artigos Lia Cou-
sti tlliçr:io ele meu pa.iz. · · ·. 

N:io pensem,.poi'ém , qu.e ao fazer ob3erva
ções desta ordem ten ln em vish con.rnca1· 
o auctor 'dó proj ecto -em discussão. 1'iido~ nó; 

• sabéril'oS' ' qu J clle conh~ce perí'eitam~nto a 
li ng<1ür, ·.que· falia.mos ; ~ã<.1 h1pS'J:> inovitaveis 
pH':t a.riu ~'(l es, que,sobrl3Jctl'r t g do3 rle.exces

. sivo.; ·a tfa zeréi , veern ·-, .~ na necessidade de 
r·~· pmp1r:rr u:m t rab.1 llt 0 dl3sta ordem em curt11 

espaç > t le tem p:>. Po le-sri mesmo dizer que 
este pr0j .~c to de 'Ço 1stituição ·foi e8cdp to a 
va·por, ou ~obre a pen na, o qu e r.le fórma- al
g uma diminue .o m-wito litt13rMio e scient ific ) 
de seu a uctor . 

No c.•pitqlo 5°, t1·at;indo-3e rias leis e ra~o 0 

l·uçoas, B'3tt1.be lece a Con::;titnição no art. 3.13 , 
§ ~o , o ·modo p .JI' qLDS3 deve proceder,qn ~.ncJ o 
a q:ia.Iq:uer projr:·cto fur tiegMla n. s1nc~ão pt' ;
sidtJ 11Gial. fi.:st e methodr1, alé:n d ; mot'oo:> e 

.'7 compliéa lo, não :iat isfa'1., aU poque não 
pro vê, nem res9l vé to -Ias : s hyp'.:l th •ses, 
que sép;idem 1hr.e que fatalmerite se rla.rão . 
No pro.jecto exige -se que em cada; u!ln .dtts 
c~rn:11'.1s sej:i de nov.o cliscLtti da f1. lei, o:i roso
luçlo não s1n~cio11 :1cl:1, e que em cada 1rnu 

. de ltas sej(l, approvnd;t em votaçlo n iminal 
·pot: dous te1 ç·1s de votos rios presentes p :w~t 
<tu.e poss;1 ser l8i cio Esh rlo. ll0 riue es tá es
cH pto e p11s;oa nn. pr_im1ira. elis311s,ão ;;e de
prehende (jU 'J , Si U;'\.o houver a tct[ rnaio r•i.a 
de dous· trrço3 em amb.ts as ca.tmtra;;, preva
lecerá o ·voto presir:lenei 1 l. I>so não · nie pa
rece j 11st.o: será atar Lle mai; a represenbçio 
na_cio11a l à vo !1tade presidencial. (Ap~iados . ) 

· No pro;e~ to em di;cus;ão j ú são cerceadas 
demasia. lamente ns reg;1lin s do porler legis-
1.ativo; em ve2 ele poder por ex~e lle11cia, j it. 
o t rnnsfornmram em poder s11borcl ina1!0, o as 
consequencins em b1•13ve experiment1.rnmo.;. 

Comqu 111to eu não cornprehenda bem a ex:
iger1cia rle 1rntiorins .nHiOt'eS, ou rnenor.'s, ele 
dous terços, ou tres qucJrtos, .Porq 1rn n:i sy
ste:na reprJsl3nt Ji vo delibera a maioria.qu al
quer rine ella seja, r e.; peito, t'lcl t vht n. exigen
cin. cios rlons terços; ·nns p1·oponh::i outro pro
ces30 1m1is simpl1°s e abrevi :ido - a fn)fio do3 
carn aras - parn rescil verem sobr'3 as lei; 1100 
sanccionacl11s . (Apoi d()s.) 

:>/ H.euni·-la a ropTesen-t:lção nnci!)nâ.l, si por 
dou3 terços dos membros prese o tes für de 
novo approv;tda a lei, ou reso lução não sa:ic
cionada, sera eleclarnd,1 lei do EstlLlO . 
(Apoiados.) 

VozEs- Pl3rfeitamen te. 
Ul\i SR. RÉP RESENTANT.E-, A questão deve 

até ser resol vicl<t por sim ple3 maioria abso
. luta. 

O SR. ZAMA - De acc::H'0lo co :11 o nobre col 
leg-a, q·ue me honra com o sou ap:ir te. R,ea l
mente ÜaSliLria a maioria absoJufa. dos votos 
cbs (ltms füni.aras reunicl1Js, e si não apresen
t ei 11 emenda nestes t 3rmos, foi pelo receio 
de não vel-a passar com mais es ta. a lteração, 
qne afinal de contas é a verclf\deir<i.. 

i 

p,;.; o; t ·•I'!l1J3 , em que relligi ·i1e me::ida Shb-' 
stit:i i: .t (ê) : , . 

«-.;_, ·:·; o proj scto de lei ou re3ol uçifo u1b 
S'.1,:Jc;i 1 l:l Li , reséilve:·ã.o OS d ü U3 ramos do 
poJer legbLltivó )'3u:1 iJ03, so~ a p rc~;d e-n cia. 
do presi':leilt 3 da ' ca.nrnra:; i ni0ia;Llom cb -pro-
posta; si o projecto for a~provarlo ainrfo unn 
vez P' los dom te1'ç::>s do3 membros presentes, 
voltará p.11'a o po ler executivo pa.rct a solem
nihc\1) clíL p:'omulgaçiio. 

a) A fusã.o el :s cam 1rits ter:\ togar no ecli-
11cio fa Cannra elos D.;[)lt td:is, e pt'esi1il-a-lw. 
o prnsi.Jeu te cb. c.1nnr.t ini cüdor"i . 

b) O lY.'Bôiclente, 1° e 2° se~re t tri l3 da outra 
c.un 1 r:t te rão ns>e11 to tYl m3sa . 

Sal.t das se3S'J3S , 28 de janeiro ele 139 l.
Zama .» 

A e;11w1cla, que apre3ento , mandando sup
priin ir n J § 2° do ar t . 40, a palavrct vice, é a 
co1Be1Luncia elas idéas, que susteutei sobre a 
presitle.1·3;(1, do s~nado . 

O al't. 43 r:etermina que o pr2si.Jente cb 
Repnb!ic .l. pronu nCie per,i,n te o Supremo Tri
IJ'Un a l F0Lll3ral a sua Mfirtnaçfio. Cornprehenclo 
esta clhposição, porq ue, seu lo a posse a 15 de 
novenfjrn , nesse tempo não se ach .t reuni :lo o 
corpJ legislativo . Mis, si por qualquer cir
curn.,ta1Dia, ou. pot' .u11u coi1voc:i.ção extraor
rlinaria , 0L1 po1·que . a sessão se prorogue, 
porque rasã.o não ha ele \"Ü' o pl'.3Sicl rnte lhL 
Republica pronuncht' a sua alTir111ação peran b 
a repres3ntaçio naciona l ~ (?lfoitas a1joiados. ') 

Ag-.Jr t nn;mJ t e1\imós de eleg131· o presi
.len te; n Snpremo Tribunal ain·.h;. qão füncciona; 
p ·r1rnte q113 m ha lle pronunciil.r a ~ua. àtfir
m1ç'lo o prnsi lenti; íJ!l3 elegermos '1 H;1 de ser 
perante oCo ugres:;o Constitni nte,que c ·lebr>trá 
l1111:lS3S3àO 13Spechl o:iÓ p:l.l'cl.eSUl acto.( Apoiarlos.) 
Proponh·J, poi.>, qufl se nccrn"i;eu te ao art. 43 
a sJg1ti 11 te di;;p 1.;içl'í.'J (lê): 

·« S·i p ir q1rnl 1net' circumsLrnci<l. aclnr- se 
func·]ionaudo o Congr133;0 Nacional, o pre"i-
1\ente el13ito pron·unci.wit semp1·e a SlU affir
mação perarite f\S camar.1s reunidas.>) 

Vor,!']; - Ap::>inch, muito i.Jem. 
O S:i.. Z \ MA - Nn, ·primeirn rliscussã'.J votl3i 

pela emenda eh illustre represe nt:tnte do 
l~spirit o S:1.11 to, o Sr. Dr. Mun iz Freira: em 
mbt·3 r S'.ll val' o ponto pr·i ncipal - a eleiçio do 
presiden te da R~pu bli ct - pelo suffragio po
pular direr.t0; n'.ío po·lin .. 1rnm de'rÜt então 
oJcup~ r-m'l elo acce3sorio. H•)j_e, porém, a cous' 
é ou'.ra : é pr.Jclso comagr·<1r em tofa. a suJ. 
plenitu le ct victorh elo p:·inci p;o ac •eito. A 
13!eiçio pira o presi le .Jt13 d l R13 publica tr-trá 
sempre ·abt lo ao paiz. · 

Nã.o de3~nbro . v 1 nl<tg0111 1n exigencia da 
mf\ioria ab3ol uta para que Sl3 seja rel'onhecirlo 
presidente: · ante3, roe· p:uece, só desvcwta
gens tr.wi um s~z11ndo e3ct·utinio, proposto 
no § 2° do art . 46. Propoulto, pois, que neste 
a~ tigo se dig-:1-:n liorj<t .r.elati va- em vez de 
abso luta, e supprim(l.-se todo o§ 2°. 
o .~i xemos inteir 1mente no cri terio popular 

a. esco lha do prinrn!ro m t '.!'i5tr1tdo da Repu
biica, O povo, diz Montesq uieu·, tem um 
fado a·.lmira\·el para escolher os mais dignos 
ele su:i. conlümça. 

O S:t. St<ABRA-Tr . bndo da eleição de se
nador, afirmou \'. Ex. que o governo poclia 
intervir paril fü.7-er os senadores: entretanto 
Agora., tra.tanrlo-se rle e le:rer o presiden te e 
vice-presidente cln. Republicri , julgi1 que o 
povo tem independenc'a e IJom senso. 

O Stl. ZAi\IA- füio tl') e acho em cont1·a11icçfo 
comrnig·o mesmo, co:1 forme pensa o illustre 
colhga, e basta pourlurar-lhe a circurnsfan 
cia de não poder ser reeleito o presidente 
p3ra se cornprehendor que o caso é--di.;cer;;o. 
(T·»o.cam-se outrJs apartes , qite fo i impossive/. 
toma;") 

O honrado repre.>ent:rnte ela Bahia com a 
inl 11 !çã.o prompfa que tem, e com a intelli~ 
geriçia, de que dbpõ13, comprelrnnde que a 
eleição cio novo pre:;i lente trarà, como con
seq uencin,, governo novo, e que o existente 
11(1, occasião ném siqner será llguilho<tdo pelo 
insti11cto da conservnçã.o. E',porl.anto, de es 
]J 131'lU' qu 13 o governo qL1e vae sahlr, se man
t enha. em certo g 1·á'.J de-neutrn.lidnde . 

Accresce que fàr-se -lrn. b l eleição simul
tane~unente em · 22 es tados, cuj .ts opiniões e 
iutere;:;ses naturnlm13ute não serão uniforme~, 
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e ii. t 1refa. ele int:ervir offici 1.lü1ente tornar-se
lli1 muito mais diffictiltosn .. 

Cri)io que com est,1 s pa lavras tenho ns
poU,ttidJ a observaçã.o que Sl3 dig nou fozer-:1~ e 
o illustre collega da B:i hia.. 

P.issarei ag·ot•a a ll'atar ela or'g . .lllÍS9.ÇÜO do 
pofor execütivo, e sobre este.organisei variIJs 
em3tLla'3 , que voa snbmetter · á npreciação do 
Congresso. 

Receio, Sr. pres'.dentl3, que em vez ele uma 
t'epubJic,1 democra.ticJ, que a naçã.o des!'ja., 
não-estejnmos aqui orgaui3anclo uma repn
blic.t au to~ratica, . t .es são o.> poderes con
forillos ao presidente, e tão illusoria o 
inexeqnivel é a res [ionsu.bi lidade, que Jll e 
a t trilrnimos . (r1po i1idos .) Diga.mos sem re-
buço a. verch1clo, -

N·i, prat ica. n:lü fl t meio de tol'nar effecli va 
a responsalJiliclade do presidente, c,ul3 torna-se 

.o sen horabs) lu to ele to.los os poderl3s. 
O meio clG conjurcw o p13l'igo , que diviso em 

futuro muito proximo, e r1ue infeliz mente .j(L 
temos exp3ri ment1.1do, cousist t1 em cercar 
todos os elepositarios tlo poüer publico de 
ceeto grito de responsaLilida:le'. Não· po$SO 
comprehendm• fun ccionarios d i tã.o a lta im-: 
portancia polílic.1 e \tdministra.t iva, corno os 
ministro~ de Estado, i5e n tos ele nspo11sabi li-
1foclo, c irno qu31"creal-03 o prese:lle peojl3cto. 
( r1po iados.) 

Sou, t odos .o sabem, par li,la.rio decidido do 
sY3tema 1nr la •11entar, ·13 tão elec cliclo que 
cilezo a a lfün ar riue fol'.1 d"sfo ,;ystema, ni\.o 
poderá hav \\'governo li vre no r igor do termo. 
Res peito, por ·m, as opiniõe3, í]U fl me sã.o cop
trar ias !~' dever meu acreditllr .qul3 muito 
bons moti vos os levam a. cornb r te1· o p(l,1fa
mentarismo, i·1e:n q11e me p11·eç1 que elles 
combatem ante; 03 abusos desse! systema, elo 
qne o systemtt em si. . 

Prnpon ho um t especie de t ransacç'io, um 
meio t ermo, em· que ai rosn.mente nos p::>s
samos enco1it1'<ll' ele accor ·lo. CrHemos um 
system:1 mixto, ,riue garanta os interesses e 
clirdtos d,i, 11 11çi'lo ., {!amo ti mio ao rnes t!O 
tempJ as attl'ibnições do executivo. 

O SR. t.i:srmrTo SAN·To - Não gPsto ele 
meias medidas. · 

o Sa. . ZAilIA.-Entl'~ t ,t11l0, em política ellas 
sã0 freq uen temente emprng1tdas. A verda
deira sciencia politica. co 11si ;;t•'l em saber -r.Lzer 
em tempo as conce3sões inrlispens 1veis. De
mais, nã.o sou nenhum A lexa nclre, . caraz 
Ele contue com a miBIH1 espada os nós g0rclios1 

.que se me apres13n tern na viela puhlic:\., 
1-'ror.uro obter. o que ma' s inclí:;pensa.vel se 
me a lTi gurn na. . occa;;i:i.o, sem abdicar o rli
rei to ele ex igi e m«is no frnuro, quando, 
as circunntancins o perrnittirem . 

Deixnrei ao presiden te comp leta. li bercbcle 
de n:>mear e elemittir os seus minbtros; mas 
estes tauto po:lérã.:1 ser t;r1tdos do seio do 
Con,:;re.;so, como ('ó t·.t'.' del i.e: os rn in isti·o:i 
depti taclos ou senadores p:idarã.o ser re<;i.leitos. 
(Apoiados.) 

O que tenho como essen.:ial é que seja m 
com o presiden te responsave is 11e.rante tt 
naçfo p13 lús fa l tils, enos, 0 11 crimes, que ·por 
ventura cornmcttarn . (Apoiados,.) 

Náo com pr~h:mrlo a vai1tage m rle impedir~ 
se o millistro rle com parecer p3rante o Con-; 
gresso . App~ llo neste momen to p~tra, os 
l1 omens de bem deste CongT0330: c1unl S(ll'l1 
o ministro zelo.;o ele sua honra é cligniclade, 
que, accusado pe.ran te urna assemhl1h, c•Jmo. 
esta, n1to sinta impe tos de vit• immediata
mente . de fe_nr\er-s:i , . e mostrar-se isento elo 
qualquer re3po11.;;a.bilidacle '? Quer me parecer 
que hqm.ens de certa ordem rec\1sarfio 
sempr~ a,]iosição de ministros, q11a l se riuerem . 
cre~tr. Simples secretarias, registradores ape
nas dos aclos tio presidente, eis a. que ficar~m 
reduzidos os n1inbtros de EstaLlo ! NesLt 

· situ11.çiio, ele qu e forçt\ moral po leriio ell es 
dispor para se opporem ao.; excessos preõi
cl euciaes, ~i po1· ve n turn este3 se d·~ rom Z 
Um verdadeiro rnini stm de .Estar.lo dev13 coil:
partill;ar co:n o presidente d(l, responsn li ' 1 i
claJe -nioral, po!itica. e leg-al. Será o m ·iJ 
unico de t ermos moral idade e escrnpu~o in 
a.dmioi~truç:\o. :;~"':"'i2~ 
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Reilic ta-se aimlD, senhores, que, po1: maior l desempenhar todos 03 elevares elo homem .· 
fJUe sej;1 a int8lligencia, o zelo e a activicla- Por1111e sell1es ha de pii var do ·exercicb do di-

. '.lc do _prns1clente, ser-_l he -111 i:iatem1I.1nente reito politieo '? - · · 
1mpo:;s1vel tornar por s1 coottt dos mu lt1 plos e A familia não se clesorg«ulioa qu ·i-ndo ella · 
.variados. negocios que correm pelas .d iversas exerce a medicina, a advocacia, ci mngisterio 
Hecret,1rw~ de es.taclo que temos, rn::1ta con~a e fünc~ões pn.\.Jli.cas, (l tD exigem mu ito mais 
se lm tle fa zer s;:i por conta e na fc tios m1- tempo, h'ctba l!Jo e c1·iterio: élesorgJnis·1 r-se 
ll!:ltl'Os . h.a, poeém, ·pelo facto de ir ella em dia de 

Como_ u'estas co ndiçõJS ise::ital-:is. cla r e- eleição cLr o s'eu voto! Niio, isso niio .e ver-
spous .ll,1Jid;.ule, r.orno pí'et enc!e o [Jt'OJecto em dade. _ 
discus~ão ~ Creio que a taes observações não Quero crê1' quo, ·r:inda so ll1es conceJen tl o o 
i:iO re3po11Jo com vant'l:gem. (;lpoiallos e apai·- direi to de voto, a, nnior pal'to 1ião s3 apr·~wei
te~· .) - . ta.r.1 ela. concessão, graças aos nossos ltabi tos 

Levado por estas considerações, proponho e ed ucarii.o. · 
qu:i na secção 2 .ª, c<1p . 4: 0

. , ar t. 48, diga-se O tiR'. JoXo DE S1QutnR.-1.- 0 àil'eito de voto 
- rcl'ere[](Lun- em vez ele - subscreverem- concedido ás mulheres nos Est::idcis Unidos 
que no ar t. '1\) snpprimam .. se as J{aütvras _:_ 'deu múo resultado. 
deputado ou se 1: ador. - e que 110 pa.rng·mpl!o 
u ~ J()O d' este ar ligo supprmm-se 0 aelvel'b!O- Q S1i. ZAMA-:-Fnçb,mos a e-xperie nci.1 ... 
m10. UN Sn. REPRE3ENTANTB-1-'óle ser peri -

P1·oponl10 ainda que o aTt. ;sb seja ~ub - gq3o. 
sl1t11itlo pelo segnin te· (lê': O SR. ZAMA.- Não t em'.],. Come.::e11os por 

«03 rniubtros que 05.0 forem clerutacl.os, ou pouco : limitemos o clif'eito de voto <lS Cll
senudore;;, p11d eráo co1111jare.cer _as sessões , . sri.clas ..• 
qm~n~lo tl bcut ir-se P orçarnen to dt1 p:1s .t:·1 que OUTRO SR. RicPRE>ENTÀNTÍ<:~;\IaJ estn, jú 
dm~·11·em, ou íJLHlndo qual.quer âi.IS du:is c1- é mp1e3e11 t;tdaiielo rnaddo, que tem a Cil.pa
r.mras entender nec('ssarh1 a prese nça ele cicluclê precis 1 , .. 

a lgum delle::i solFe qLulquer nssumpfo, e po-
de1· 5.o córn mnn ícar-se pe~soalmente , ou por Q Sa. ZA.MA-:Si o mal' ido é p,or si só capaz, 
escr'.ipto cqm as co:nmis,;ões elo p;lr lamento . e a sua cap::ic1darle .s·e reun .3 .a da t•spos:i , 

os· relatol'ios nnn uaes dos min ist ros serão nada perderá a sociecbde, poi$ que duas capaci
t1irigidos no · pre.~i dente da Republica e ao Con- da eles concorrepão â. urna: ·am pliemos o direi to 
gresso fütc ion .d » · · · - ús viuvt\s , que geriremesbbelecimelitos ao-r i

.colas, inclustriaes ou comrnerciues, ás 
0
qne 

_No ar t. 51, l. ' lin!m, pt'oponho a suppre.>- ti ve'renl' titull\ scientiftco ou liiterar'ios conle
stw ela palavra - nao, - e no§ l. º do mes- rido por estabelc.cirnet1tos de instrucção do3 
mo artigo, que se substitu1 a expressão - estados ou da Unfüo, ás que -exercerem o 
porém, pelo. palavra - ainda . m:lgist et'io ou em pregos publicas. _O numero 

No cap . 5. 0 e indisp; nsavel, em obe.J iellcia dellas sê~',\, .muito_ dim_inu~o . ·na mas'm, gerri.l 
ao rlano, r1ne co~1cabe, que fls . pa:tavras .:.._ela . dos votantes, .o creio ate · que mn1tas oão 
r espon srcbilidade do presidente , .-;- se acldicici 7 · úsai:·ão tão cedo .,dos di reito3 qile 1!1és co:1co-
ne - dos min istros de estado. - No art. 53 dern'tos . · · 
cfpreciso tmnlJem accre;;ceótar, lo_g-o depob Tenho profnnda con vieção de f!U C a p:'J 
Lhis pal~_vras - no pres~d?nte ela Republica- senç::i, ela mulher nos cornicios eleitome3 será 
ns seg-umtes - e nos m1111st!'os de estaclo . sempre um ·u le n~ento_ de ordem o ele p:iz, e 
. Fei to isto, ncrnJi.to que teremos o poder mn.1to concorrera · p::tra afus t ~n' dos pleitQs 
oxoc uU rn melllQr o rgan i ~'.l clo, e mepos t1ypo- ele!loraes o c'.lce te, o punhal e a mv.al111, tão 
tltcses ele abusos, quer ]lOt' parte do presiclen- usados en tre nós . 
te, . quer dos mesmos ministros. · E porque· nem receio que se de;organi 5e a 

Eis o meio t ermo, que imngint:i, e n'e•;te b::ise em que [tssenta. a familia, e porr1ue tenho 
terreno creio que serão pcssivsis e licitas esta convicçii.o; proponho que flO art.69 accr·e-
co1Jcessõ3s d ê lado a lado. scente-s3 a seguinte disposição: 

P11sso ao titulo 4 .0 , secção l .ª art. G9 . «Inclusive as rn ul herns casadas, as viuvas, 
Expel'itnen to sol)l'e este ponto, confesso, um que di l'ig· irem estabJlecimmto;:; co:11rnei·ciaes, 

ç;cl'to constrangimento, poeque me parece que ageicolas ou iodust riaes, as CJIIG exercerem o 
o Congres~o não o t em encarnélo pelo seu ver- magisterio .ou outros quaesqnee cwgos publi
thtdetI·o prisma: e a r1uesti10 do vóto as mu- cos, e as que tivernm titulo litterm'io ou 
llieres . Alguns cl0s illustl'es collegas a c·o:1si- scien tifico por qualque1' elos estabelecimentos 
clernm pelo lado alegre, quanclo eu n. tenho por ele insteucção publi ca da União ou· clo.s es-
nrnito séeia e grave. tados.» 

Comprehendcm todos q1ie na minha idade não Sobee o d !sposto 11 0" n. 3 Llo § 1. 0 cl'esto a e-
me posso nrvorar em IXlladino cJo beHo sexo, tigo ouvi a opinEio a1.ttorisacL1 de alguns am
e muito menos pretendo fazer _ruido em tórno ciaes g·euer.ies e ·supef' ioi'e3 , qu o 11'03 ta ' Cc'\S::t 
ele meu nome. Parn mim <i -uma ques tão de- teem assento, e, cing indo-me a elllt, p1"ono n!Jo ·· 
di rn ito, qtie tal'de ou cedo stJrú resolviJa em a supressão lLts palavqs que so seguo:u Llo 
lú vor das rnullrnre;, . B.istnrit que qiialquer pois Lias pahwra>- pt\1ç~.s de prct. 
Jl.H<. unportanto cl1\ Europa conlirn-lhes di- - Comprol1en:Jo e s::m tluviLfa app !,ttlllo a. 
1·citos pol.ilicos , e nós o imitaremo.'> . Temos o homenagem que o atlto1' elo projecto · qniz 
nosso fraco pel a imitação . iwesta!' aos alnmnos 1.lns cscohs -milit1u'es i:le 

Nenhu ma o\.ljecção só l'ia teol!o a te ao-ora -ensino s:1perio1'; mas ·as ex ige n ~ias do ser~ 
ouvido con trn a opinião, qLte sustenfa1{1os: viço aconscllmm q11e a reg-!'a não soffre exce
os nosso3 acl versa r ios limitam-se a asseverar pção. 
que a concassãn de direitos polt iicos ás mu- Nem a suppi'fs;iio, que propJnho, pócle 
lheres tr,1ni. i nfi ~live l mente a desorganis··1çii.o pare~er odiosa a qnem quer que sejn., porque 
do, la1· e da fo111 lm; nenhUI_n delles, pol'ém, a promoçio d' ess~s alümnos a offic '.aes depen· 
deu-se ao tt'abalho de explwar-nos o modo e de ::ipenas d_e sua applicação, e co:1seguinte
üs motivos de>sa dcsorg'an isação . Em nss u m~ mente de sua vo11 tade, e foz-se em 'Curto 
P.tos desta ordem não bas ta .affil'mar; é pro- espaço de tempo. · ~-
ciso l'rovnr. Po1;c!er~~'ci aiu:lrt _ao Co2g1'2sso ue o nA do 

Ninguem co11testtt i1 muHtei' a igualtlade dr, art. 60 1mo t em m~ t:> 1·.1zn,o ele ser, -::1- aote", 
apliJõ3s que tem o homem: - q ~ianto · á difl'e- nunca t(lve. F.:m 1. 0 Ioga·!', separacl .. i a ig-reja, 
rença de or :;n 11is:1çi10 ph ysicn.; pouco ou ne- 1lo estado, este nctda tem que ver com os in 
nlwrn valor tem n, o_b,jeeçii.o : <i ,1m i5 i1 111a cliy iduos, qm~srit-1i:n· qtu sej1m as smts crenç.as 
qnest:lo de ed ncrrção . Ne1'vos,is e fr,:c::is ! Porém religiosas: em to !@s os estados vê ·cidadão. 
elldS são tarnberi1ene,!'g"icns .e· f:)rtes,, confo1;me ( r1poiaclQs.) F>ri, 2. 0 log-ar eSt[t rlisposi.;'ío <i 
ns occ<1siõ~s e rril·io ' socia l em .·que vivem : pe el'eitame~1to ocios,1., poi'í!UO «os rel ig·i osos 
ol!ns. app! i c~m-se- á rn?llicioa e á jurispr u- de ordens monasti~.1s , CJ!l tp:rn ltias , cougeeg-a·· 
Llct1c1::i, bo J,em com.o 1103 \ no magister-io nos ções, ou commun dad s d§l qu.llqLBr llo:iomi
uxcedem; no exerc1c10 Llus empt•eg-os publicos ção, s11jc! t ,ts a Yoto ue olJ ·dicncia 1w1·1.,1 ou 
11ão nos são i :rrerinre~; ·na aLlmfn istrai:;ãn ue ~stn.tu~o , que imp.wt,1 a 1·e-111úci,1. 'u~• Jit~rda
SL1:·, cns't .e bens em rO '.('t'<t gf!t»ll andam meli101' ele irdivirlu;d », <ti1J1h q1rn nós lhes conferis-· 
do quB nos. A' excJpção li '.' imposto ele sangue, 1 somos direi tos p"i!iticos, ni'lo pode ri 1m exer
concorre tambem e im b imposto para enche- cel-os, porque a isto se oppoo1i1 os rnus votos 
rcm a.s rtrca~ (lo ~hesom'Oi ·fi.nalment?, podem ·re!i9·io;io$. ( Apoimlo,«) _ -

~-

L-;mbt'arei ainda, aos illustres _colleg-as qne 
1n primeircL cliscuis:1o; por vot :çi16 qu asi una- _ 
nime, npprovanns o ailditiyu do- ::;r : ScJrzc· 
dello, q:io 1i { ur11 no § -2G do :ut. 71, e pelo 
qtnl fi~ou ros.o lvid o qn o - por- mptivo d::i ,,;
cre11ç 1, 0:1 fun !Çiio religios::i 11e:1llum cidnd.lo 
bi'azi leirn pode1·:1 SB t' privado de sei,JS clire·i-
to3 pol ili!os, o·civb, nrim eximir=-;e do · ca:11 - <!;-'!'" 
cumpri :nenlo da qu:tl1per dever- civL3o . -

A pprova'Hln es tá ndcl iti vo , o 1103::0 po:1s1-
me11 to íicou cl:tris:im.o . 

Conssrv.1r, poi>, o n' '1 do .§ 1. 0 Jo n.rt . 69 , 
serh ap:,n::is 111:1-n ter cli .;pos'çüo i.nu til•, ocl ios1 , 
qne só:1iente revelaria o e~.p:r:to- de ltas tili 
çhu.!e co:i lt'il a r clig:iio .c1tlulic:t, ele f!!W se · 
üei-:rn v.1 to:1nt' o :rntot' r.lo proj ec ta ·n·'.t o~c \
siãõ em q tt e o ehliOi'.Wil E;pero , pois, o 
tenho por certo qu3 n'e:;ttt clis2u3s~o cle3appa-
recarú e~kl cli sros içTri. · -

Pnsso ao a1't. 71, _§ 6 . 0
, e p1'o pon1lo que ahi 

substil u .~-se a ~ala vra - leig,0 - p'.lr - li
vro. 

O Congresso, em cli versas yotaç>õe3, te:n 
de:n :nstrndo que ;.ão se dei xa :i.rra ::lLll~ pelos ·~ 
c;_en.timciltos hostis aos catltolico;, que in
~11ir ,u:n no cspü·ito do nutor, .ou >1utores do 
pro.i ecto om d iscn,;são. D ~ ereta ndo r1 l\IJcr·- "-" 
d ade pi enn. o comri lotn. ~e conscienci :1 , o' le-
gisl 1rloros c,@nst\tui Qt.8s \ht llepnbli ca estii.o 
mni to longe ele prdGmlerem Cl'e:i r uma naçã'.) 
ds dheus. (.Apoiarlà,§ .) . · 

As sociedades humairns não perdura m sem 
reli g'.ão , <Jtrn lquPI' que ella s0ja .. (Apoforlvs.) 

O propr'o' Voltaire cxc!amwa : si ·Deus niir1 
ex i-'lisse, seria miste1- im;ent'.!l-o . Pretemhr 
<JUO o ensino en.tl'e nós s·•j n; leigo , no ,r igol' do 
teTmo, p:ins1 en, é, pl'eteo,ler o im p~~si ve l. 

Q:.1 ·1 J(jne1· que seja, o pt'Ofessor, este -natL1-
mlmente pro fossa uma rol i ; i_ão r1ualq ner ; e; 
nns -li cçGía.;; qlle fizer, lEt ele tl'ansrnitfü aos ;;; , 
alumnos . as op:niõ )S . qus sustenla: e'<ta, ó 
a le i natural. , O E,;tado não é o inllividuo, 
e. pol' is.to mes110_ que o Estado ni'lp ado .,ta: 
nen;i preforo religião ·a 1 g nm~, t em o dever 
tle não enYol rnl'- se.01:1 circa_mstancia a.lguntê'\ 
cpm. as, um rito~ r_ehgws:is . O lH p_3l do po:lce 
pn!Jltco. eleve ltmi tal'-so a gat'l\1lt.1r ao ensi no 
,plena 11 berdaçle, prest:.tndo sempee a . mnis 
eleti.cla n tten_cão á corroo te eh opinião irnbl ica; 

fa \Vashrngton, o 1m111ortal -p1tr.iarcha da 
Repu\.Jlica Norte A.mericri.nn., que pretendemo; ~ 
imitct r, eslabolecfa como prin ~i pio essencia l 
q:ie ninguirni pMe. -dii·igir o opi'.nfrio, si11cTo 
sob a con:liçao de rqspeitar suas susceplibiti-
dmles, mesmo exagem<tas. . · 

Deixe a Con_stitni çõo que ct:tcla um ensine 
~ apren~la como melhor lhe parecer, Ao go
vol'!l:J 1:1cumb:i iµspecc !ona t' e fiscalisar o 
elbino publico .de mod::i a rec'.onhecee com 
seguran~,, qaaes. as escolas prQ'."epidas pela i 
P.opnlaçao br,iz1leu'a - si aquellas em quJ se 
r1s ~a de todo a ic!éa de Deus, ou si aqnelLts 
ern qne preceito :; r t.·l i.g iosDS são en3inaclo3; e, 
:;egnnd o a froqn 0nc1.1 tlG calla um ri. delL\s 
auxiliai-o.:; de preforencia. ' 

Si pretendemos deveras seguit' ns pegadas 
Lla _g 1'and~ · rep u\.Jlwa, que siucer ,1 n1enle 
.ad11111·0, nao. \.Justa CJLW c~piemos servi lmento 
o tex to cscr1pto ele no3s :1 Gonstituiç'io, cum
pre-1103 . !arnbs1~1 . imi t;tJ.·ílS 0'1\ , seLis Jrtbi tos, 
e. no senso pratic.), com que sabem alli::ir fts 
cl1spo~ 1 çõ33. escPi pt:ts de su:1 ConstituiÇ:ío co:n . 
as e~1ge L1 ctas elo govc1•110 e eh opiniãQ. 

E' as:;im qne se procede nos Estudos- Un idos 
da America do Nor te. · 

O. g·o rnrno ' nij:o astatue que o ·ensino nas 
~~colas pulJJ.icas s.eJa dado por e>t,1 ou aqn~lla 
forma , mas _ verillca quaes as nnis procu-
1·aclns, e, llit r:;i,zão rli1·ect_a da freq1.10n cfa , 
prcst<i a cach llll1ê'\ assistcucia e socco1"ro . 

_Nãq quero outr:i. ~ous 1. p:irü. a nossa It':ip11-
1Jllca : S'lll. u111 c t lhol1 co pouco exigente, acc~i to 
a l1berdnde de cirnsciepcia, ; nrns, como cons3-
q.nencia delh1, t e.nlto o direito d~ exig·ie igunl 
ltberdncle no ensmo ~ . 

Sobr() o,te ponto, porleri'.1. alon ~.,1 1'-1113' · mA 8 
r.reio de.mecPss:i.rio füzel·o, porqi~a me p~t'e ce 
<JU3· o Ccn ~rasso está ·convonc'.rlo de que a 
doutrwa, qne ::;11sten to, ·e a unica cnrrqrn.tivel 
:-orn. :i . rcpubl ic.> :Jemoc1•n tica, que rleseji\ rrÍns 
rnstitn1e, ~ a m11c:i pos:livc l par·a es ta naçã.o 
nova. e av1~la,. ele. to~las as 1iberc1ades e jít 
acostumada as u1st1trnções livres . 



·'--" 

la-me p;is>awlo tr.ltar . do § 3° <lD ·arL 71 
(r_le"j laraÇito do d·ireito:) Este p:li'agl'.1.p!10 rle
terrnina que to:Jqs .o:; itdi viduo3 o cJnlis>õ-is 
ro_:ig-ios1s podem ex0rcet' publi .::.t e livre
mente .o s0u çul to, as_soci<11J.dr·-se pwa es;e 
iln1 o· it·lrp1il'iwlo bJns - 1!Jservrdos os limites 
p1sto_s p:elas .leis de 1nc<o m1rta ,.c g~111'cladxs as 
leis c_i;-im.inaes. 

· Esta .questão tem sido ~qui tão b:'ilhante
.. me11 te cfür,u lida por ._ou ti;os, que 1111i3 co:n
petencia teern, çlo que Gu, q11e bom po leria 
tlispet1sar-me ele a ld ulit• considet'ilÇÕ3S_ sobre 
oi la. E antes ele proseguir, agl'a:lecJrei ao> 

·il-!u~t1·es sectarjos elas escJ!as posiUv·ista e 
_conti;t<i, que aqui toem assento, o auxilio 
le .< l, _sincero e valioso , que e lles teem presb
do a nó;- outro.;, que temos dsfendido os , 
d irei tos do3 c11.thol!cos . -

Esse.3 rnoços, por honra rlelles, o digo, 
,eles !e que accei.tam urr. · p~i.n cipio, acceita,m 
i:e3oluto3 tod;tS as cops3quencias que delle 
dec'.l.rrem . (Apoiarias .) · 

Receb,;un e ll ··S prir men int~rmetlio os agro.
_,deci111en tr:Js dos catilol icos. (ilf \titll bdn.) 

· Serarada a igrej;t rio E~ta lo, a .igr·eja flcfl. 
.sernfo urna pes,;oa .i11t·.idka, q 11e ~ó deve est.1 r 
§pjh t'1, <\O ri irei to co.:rnnu rn. ( A.priiarlos . ) Sa
hidos do sy.:; tenm de concorrbtn; a app!ic19ii.o 
JL.1s leis de ·mão-rnortn. n·ão pà.le ter .lOóO.P. 
(.-1.poiados.) 

E' indi>penswel portanto substituir aspa
)a.yr ._ts-:-. .a.f?J,enxid~s o.s li11út.es po:;tos pelas lr<is 
de mão- morta pelns as palavrclS - ob§.er·vaclas 
<!S ·rj. i5po8iç .1es do rlii:e ito. cornmwn. 
· Dáve·m, igu;t lment_o Sl?r st;1pp1;e~sas a3 pala 
v.l'as- e 91.hi'.datf.as as l eis _criminaes, porque 
não . e diffjci l pa.ra os abusos, a que el las 
Jmde1~1 dai· . .logu·1 segunuq a interµretação 
.das autoridades. Basb lembrilr algum1s 
_çlas disposi_oões do noYo codig9 pena l. 
· S)u ,obrigado a apelar a. vapor sobre todos 

estes p.ontos. O pont~iro elo relog-io parec.1-
m.e afidar _com vertigino::;(l, r«pldez; e eu 
ten ho ain·la a seguilda pal' te· do meu di.scur;;o, 
de- que não ·p0sso presci11cljr . Dil'e_i ma.i -> al
g1~1m1s .pa!ayras sobre _a C,onsUtuiçfio_ e pa.s.;;·:i.
I'd l adeante. 
·_ Temos de eleger o presirleu te etrecti vo 
o o _-'vice,-presid_ente da Republica.. Tendo o 
Congresso acceito o principio tle serem o 
nresidente e o -vice -presidente effectivo elei
l os pelo sufüngio dipec to, occoi·reu- me a 
jd!}a 4e pl'opor que, em homenagem ao priu

·cipio, nos limitarerno;1 a0 ·ora á eleição ele um 
pres_iclente G Yice- pmSi(ltmté provisorio, que 
.oxe.rc:ssem as suas funcç03s até a eleil'ão 
éfrectiva . · · · · ' 

Não -t-Bnho esperanças .a fazer vin o-ae a 
emenda, pois vejo o pé em que se acti~un as 
cousas : _todavia sc1bme.tto-a à apreciação do 
Congresso . 

Ao § 1° a t't. _! 0 lias cl isposiçõGs traúsitorüts 
proponho que depois da pünvra-uice-p;·e
~i,leate, _accrescen te-se - p1·ovisorios, e que o 
mesmo se foça no § 2°. o para completar o 
111eu pensamento propon ho que sob o I!Unlr:J!'o 
4° se pddicione mais u Tl parageaplto redigido 
pela f"Çmn:i. s3gui11te (lê) : 

(< 0 l1!'eSirlente provisorio, e em SU't falta O 
vice-presirlente, exe rcel'á as suas fu n°çõ.3S 
f\L\ que, constitnir!os os estados, o Congresso 
decrete a lei eleitor.1l ,_-pe lac111ul devemre 
g-er_-se as eleiçõ3s federaes . . 

« Dec_r~tacfo a lei no mais breve espaço 
possiw l, pi'Oce·ler-se..'.ha a eleição directa rio 
pmsiden.te e vicd,-presidente éffectivos pelo 
corpo eleitoral d11. União.» 

·A co1úequencia deste adrlitivo será, senrlo 
~P!'>l'ovad n, a sup_presc;~o dos pJ.rngmp!to.J 
4° e 5° do mo3mo ar t igo , suppressão que 
proponho. 

Concluirei a priq1eira p1rt·:i rlil rnen discurso 
lendo o seguinte adclitivo ás · disposições t rans
itorins : » Na ·eleição das const ituintes dos 
esUtlos vigorariio as disposiçü:is elo lei de () 
de janeiro 1le 188 1, n fí [Hrt.o rela.tiva ú or
,g-un is 1ção dns me;oas, receliimento das s-e
llnlas, t1puraçü.o dos votos e juntas npu
rail t'i!S, 

Não !ta neccs3idade ele alargar-me so')re 
est.e as3umpto ! 

O reg-t1la.mento - Cesc!rio A7vim, ahi est~, 
Q explica tudQ ~ 

C0m hl re.;ulam-;nto não lt :1Vdt\i c.)llSti 
tuiçfo r egul;tt' pos;;ivel p~t-t\t o~ est'.t .lo3. 
( Ap0iacl;s o n '.10 apoiados .. ) 

E·1 tro a.3·or,t, s311h 1re.i , 111 segu:-i':la e ul 
tima _pal'te 110 meu di.iC!lt'SO , fjllB, S3H:lo p l
liti (:1, t:1'.l rvia ·3 co:1slitucio11:.tL-aind L, 1ío;·11ue 
se l'el'e~e a eleiç'i.o" do p ; ·.:i~ide :1te eh ltcp:i
blicct e eleição que s;i lu LL re 3Jisal' dea tro 
de alguns di<tS. ~spe t'J que o h::> :1r.td0 Sr. pt'e
sidente pJrmiltit<nB-h t _a m~3m " libse 1 ttle 
rL::i "tr ;!Jnn.1, rp3 te_rn permittUo a var·l0; _of'a-· 
clore.s e n o:i teas occa,;iõJ>. 

1) ter reio é e3pinil030: tJjr,·\i ffi •J3!11'.l i l1 C-lll
·t1 eSCBl1tC; t .tl, po1·.3;n , te:n ::;i lo a lienevol•n
ái p:i.:;soil, que 111 3 te1m :;em'. H'e dispensa lo 
03 illu:;tre;; collegns, que OtliO cont ' r com 
toda a tolcrancb paro. 0 3 conceitos que VO!l 
emiltir . 

:i.nt "s ele tudo,de·.hro qu3 minlia-;pa!'.t
VPas não terão applic1ção a nenhum rlos no· 
bres eo ·1gres;i:;t11.s, e que n'io tenho em mir\t 
fizer insin u»ções a qnflrn quer qu 1 seja. O 
que vo11 llÍl ' l', ~ob ft min ln t'es p >Il 3tbili•ln;di 
jiesso d e por conta pt·o :iri" é a p i11cts o r .J
:;ulta lo cl.t c:mYlcçlo profmtcla clJ thea es-
pil'ito . · 

i\.o entrar nestn. cas i, Sr . pre3íclente, .no tei 
riue alg11ns d is m311s c0l le3'.lS olinv:1m-m·-i 
com cJr ta de:;confi.wça nã.o s'3i p·11·riue, .i •ll 
g Lv.tm-!-ite :,n:;peit·:i , prin&[nlmen e aqu Jlle> 
que vinham, como eit, r.la moo u·clti!, ta:lto 
l.iberae.> c 11110 con<ervado1·es. Dens , porem, 
terr) permitfülo que es~a3 .,,uspeitas se tenlt Ll11 
po.uco a poul)O cles v 11pe~i:Jo, e qua.s i todoJ fü
zsrr.i-:-me Iioj~ ajustiça, q:te mereç) , e reco 
nhece:n que, apos1r ·c1e ob:;caro, S'J U um col
lalilo1wlot' sincePo, lc:il c de:;i n tet\lS3 ttlo cl t 
Repub ticJ. - p!' inllipio, Republica qua, co:n 
dor o dLro, a;nda. está !)1lli to lo;ig-e ele ser 
archi tec: tacl1. (,lpoiwlos.) 

Havia C0,1110 qne o proprisilo de füze t'-me 
pas3otr por inimigo i ntransigente e f,eoz elas 
instituições clemocratietis, e at.é p:)t' nm dos · 
uolJ!'es cx-rninist!'os Lti clnnnclo tle se'Jastiü.
nist.a . (Riso .j 

Si seb1stianista quer cli.zer !10mem que 
1-1eseja. um t Republica verüarle il'ameute de 
moc1•tttica, ürtn:t(h\ sobre a · virtu .le politic1, 
S 3ri1, mxleradt\c, ecouomic:i , que re<ÜÍS3, em 
uma palavra, o gornrno do povo pelo povo, 
eu soa r ealm en te um sebastianista, e in ~or
rigi vel, pot•que' não depol'e~ as a rmas, co:n 
que c ,-mbato, a sabel'- .a penna e a p::tltwra, 
emqmwto não vir rea!is·.1d0 este llesfderaturn . 
nacional. · ~ 

Des·Ie que me resolvi a a ceei tM o no rn 
l'egimen, tenho prócunvlo servil-o com a 
lealdade e de,interess::i, com . q11e soem pt'O·· 
ceder aq ~ie lle;; que comprehendem n. politict. 
como o mais nobre e elevado emprego das 
fttculda.ries ltumn.nas. Dura,nt(3 um aono pr0-
curei clo:ü rinat• e republicanifür o povo ln
ltiano; nunca cômbati a. ll epublica: tenl10 
combatido !10 ·nens e netos o1IicLtes, qne me 
prt1·ec3m iucon,11nti veis com o regin t0n · da 
clernocracb. · 

Não sou Llos que S3 cJntent:un com a sim
ples mullnn çn, de nome: si clesped irnos a mo
n:i rchia pe!U: llepnblicn, ô mister que a l\l~
pub lic1 seja uma realilhlde. (Jpoiridos.) Para 
m>tnterem-se os erros e abusos rio p:1s:;ll.clo 
nilo valia a p:rna fazer uma r rwolnção. ' 

A minha attiturle 110 dia 15 rle 11 1vembro 
rfo 1889 é conhecida, e nem eu procu ro or.cul 
t ,i l-:i. . Um·i ve t , pore:n. trinm phantB a re vo
luçt'in, o meu passado me imp ~rnh, o rlover de 
acceit>1r a Repilblica . Qnem, nos tempos em 
qne ninguem cogit l Y<t ele derrub:w a tn'.J 
n::t10cltia, qu em , n·i sess~o da c:tm'lra ilo;; denu
taclos, em 8 rl e· a.liril de 1879, r espomlen·lo a 
Saldanhn Marinho, dizia: «O nobre deput ido 
pe lo AI to Amazo1Hs, de cujo pn.tri otismo já.
mais duvid ei, ha de convit' c:i111111i0·0 que a 
maior aspiraç"Lo ria clemocracb m xGrna ó o 
1<·overno da naçb p1la 1rnçü.:i . A t'·ir;1n rap:i
blicana ou monarchic:t para, os q1ie qu3rem o 
governo repres-9n tativo em toda a Sct t par.lz,1, 
deve ser unn q'testão ele or.Jem s~cun · la!'ia . 
So'1 ª' nnnrtrchii.s. comri sob o r8ginw·1 r erlll
hlícn.no, <t~ n:tçü "JS JW<1spe r·.t 111 di:s íe qn0 lt11 
sy.; tem·t p1Plament;u' t'.êal. D.i u:n Ll::lo a. In
g-la.terra, a Belgica, a Italia. e outras n:i.ÇõJs 
marclpm c\e1mss9111bl'aclas 11~ vang-mmfü da 

ci vilisaçlo. soJ o scaptro do'.;\ reis con~tituçio
n·t e3. Do outro a Su\:;s1, os E,;tados Uuill.os 
d.d . nericá. do .'fot•te e .110 ler a.un3nte a 119-
nica l"ran ;1,, C'.J.:Js titni.hs em ropa blic ts, tri
llt 1111 o mJ.nn c:t·nin'.n. As rapu"1iil),lido Pt\.1tti 
e li. t America Ce ntr,t!, c:im sc r·e·n rep:tblic.ts, 
uil'l siio m tis fe fües do que o Br··azi 1 • 

0; nns;os autepas.s<idos, q cnj o3 e~f0rços lt 3-
roiCJ3 chvem rs um togar entr.i as' í\'tç"õ is li
vres do g-lo 10, l e gat'.tm - n o~ a mooa.rchia con
sti tttcio tlitl r.1 pr~sent 1tiva., como :1 f·) t•nh m •i.s 
apt\>Q~ia.d t :'t eoaservaç.fo e ao clesenvolN
rnen to d.ts li 'ierd,tde3 con111isbvhs E:nrJ!l 'tu'to 
11i10 me couven ~er 1le que no Bt'az' l é impos
si ve l o c. •nsorúi::i ll L chmo~rncia co:·n o-throno, 
c m.;orv 1 r.~i a lt9rança q113 no3 legou aJS c\ vi
g-o:'os t gJra,ã0, que qu .Lsi todct. clesappace3eu 
já 11<1 f,1c3 rfa tet'ra. 

Q·mmlo for mistel' (jt10 eu c:tminhe 1nr.t a. 
f'r Jnte, caminharei , por~ne o 1fosti110 do ho 
nn n é tr,ib:.tlll tr o. prog t'erlir )), nã.o p.oiia, niio 
ü ·v ,a dez ;ctn1103 dep 1i~ rlecl<H',tr-se -rnimigJ 
da Repuhlica. . (.4.Poia {os.) . 

Si . !Ylr'é;n, ~eh 1.,; thnbta qnee diz3l' hom'lm 
qne cJgit.1 n;1 re$ta11 r 1ç:10 rlo telt::i 110 e rlt ;dy
n tslia br •g>t ~ 1ti1n, decl.1 ro rpo essJ. d3n.o.Hi
n;rçiio nã.o tn ) pócle se\' >tppl ica1Ja. 

O ·1ue pen.;o a rB$p3ito rJo p tssaclo di ,;se-o 
f'r.tnct e c 1 th '1gori c unent ~ a \l ;le f'.;vet·eiro 
do an :ro pa ,·:ndr-i em · numero·sa e so lenme as
sqm\J léa elo povo b1ll1iano . E.;se cli:lcnrs'l corre 
impresso, e alguns dos ill ustres colleg'as o 
leram. -

v Sa. I,ons TROvÃo - Bn o li. 
O S1t . C1-1A VE.>- 1<; eu tambcm . 
M u11•03 OUTROS SR.s. REPRESB~1'AN1'BS-Nós 

t.1111be"a1. · 
o S_tl. LC>P8S TROV.\o - E' um trecl10 fjl)e o 

honra. sobre11uneira. · 
O Stc. ZAMA- Niio o lerei agora p:im o; 

congr·ess's las, que não o conhecem , porque 
r.dta-me o Limpo; mai comprometto- mo de;;dc 
já. a public<tl-::i integra lmente co::n o meu Llis
c nl'~o p1ra IJU9 a naçfi'.l inteirn o fi1ue conhe
cendo. 

«Esto u convencido que 11Ü.O L~romos Lralxtll10 
e:n coi:nbcllQI' pt·otcações á rnst.aut'<tçã.o d<l 
mon'.trc!tia o dlt clynas.li;1 deposta. 

«0 bo:11 so nso çla nação brazileira sobre o~L ~ 
ponto t om-se manifestado, posso diwt', uui
verslllmente. D:::isde o pt'imsiro momento com
prehamleram todos qns entre as cous,1s .im
provaveis lia v-ia urna que àttingia. quasi que as 
pr_oporçõ3S do u1.11 imp;issi yel moral-a vo lta' 
dos Braganç1s n.o tlu·ono li.o Brazil. Nin_gqe1 11 
l ucrttri:1 co:n cll a , nem me3 111J ·a clynaslht. 
(.lpuia(los .) 

(<Antes torlos teriam a .PBf'd er . , 
« A hi>tori:t ahi es t;i. p:tt\t. r.len1'.l:.1Sl1\1r qúo 

as clyu1lstias r est'.tnr:vfas vo.lt un se:11 pre p(3 io· 
re3 do s1ue salli1·a111 . Os reis _no exilio pe:u e.;
r1u e~em, nem aprendem cou>a ;:llgunu. Si 
co 11 ;;3guem reapossw-se ela c.11·ó:i., respit'a1p 
vinganças, au tor is \111 repres:dias sangrentas, 
e a esp iria. la j ustiç:-1, cég;1 peh p lixão, é vi
bra· la com fut'or p:i r to lns os lados, col11endo 
cu l ptdo~ e innoce11tes. N:tcl'.t lt1crou a l ngl tt -' 
ter r,t com a vo !La ele C'.tt' los l [. 

« A restauraçiio dos Honrbons fo i um .enoe
rne rles:is.tre político pn..ra a Franç,i. O v,ulto 
!ternic,J"e ensanguentado (le Ney, aincl1t ilqje 
pr·o testa con tr L à erro µo li tico dos fra.ocezes . 

« Depoí;, por:prn u~o h-3i de dizer em ·pu
bl ico o qu3 hntas vezes tenho dito a mim 
mesmo, e aos m:i 11s amigos no s ·:io d<t a~11i.
s·1de'I Nfo ln o qrrn aproveit~r na dynas,ti,, 
clecal tid tt. 

(< D. Pedr·o rle Alc111ta.r:i, esse sim, tera sua 
p1.g ina na. ltistrwí:1, que jil.m,1is çleix11 dtl ser 
j11st.t : a no;terid tele reconhecerá stms virttt
cl e3 e qualidades Jlf'ivadas ; mas elle eotá in
teir·am'3n te en rraquecido pe la. 1110.lestia e pela 
i !ade, e em s11'.t consciencia ele ·lto111 3m de ·bem 
s:w:t o primeiro a reconltece r- se ,impossíi -ili
b r\o pa.ra assumir de novo a. suprema m:1gi3-
t rnturn no saio de uma nação como esta. 

« p,) Jemo:; n 1;; !e n IJ:''U' c·Yn veaera.ç'l 1 o 
s:ud itle do ex-mo:1.trc!11., mi1s n: n~·u ~m 1leve 
cog 'tar ele rap:l l-o no tl1ron.o . (ripri-iadus . ) 

(< A Condessa cl'Etl é, S'.ln}.clt1vida, um:i. milo 
ele fmr\i! ia. exemplar, u:na espo.sa mo:lolo, do-
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t1.,da rle tochs as vi!,furle.s rlonrnsiicds,~ mn.s 
mão re~eh:u dn, ~rnvidencia ·os dotes.e q1rn.Ji._ 
dades 10d 1spen~[lve i s pira o papel <]Ue lhe re
servava a 11ereditariechie . E ' nem se dio-n 
QU,e êSta.~ C{U:t.lidailes Sii.O rl\spe.1!'\flVeis ~O 
r~1 const1to~ional,. A ficção não porle ir .até 
la .. Por ~D· ,1s pu~o qirn se prPtenrl ri. suppór o 
reg1mer, p~r.lamentar, o. mn11<1rcha lia ele 
infl~ir sempre sobre o ct'e,stino da nnç'io. A 
~:i.-~ : conrlessa cl'E:U teve ninda a infelicirlatle 

'ti.e desposar Ó Sr. Gflstnn d'Orién'ns, o q1Íal, 
não sei porque, incorreu na animai! versão 
-pnhlica. E' passivei, p3nso eu, <]Ue !mia ex
cesso de severidade no julgD.rnento deste ho
mem r;e la opinião pubhca : o qu.e porém , é 
fóra de duvüla é que elle jiunrii.; 

1

cr1oseg 11i11 
c,rear adbesries e syp:i.thias no pniz, e nma. 
ver. perdi.~,._c:; a conflanç;t e a estima ponnhu· 
difficilimr .. sinão impossivnl, f. r 0 conquista 1-a s
Os filho', da ex-princeza imperial silo 'crean:. 
ças ; •-. nos não estamos no caso ele · sermos 
gove·rnarlos por meninos. (Apoiado'.) Demais . 
que' n nos responderia pela capacidade d8 
q1rt!qqer de·lles? . · 

«No ramo lateral, D. Pedro A ngusfo, aincla 
Ilia t:em pouco. a.caba ele mostrnr quA nrm 
m1esmo é um homem. Os episorlios a bordo rio 
AlaqíJq,s, .durante ::i, viagem para a Europa, 
provam q1p lhe . faltam cor::igem e energia, 
qrni.liilnrlPS que :i Jiil.s nns 25 annoS Wbram ao 
mvfor numero. (Apoiado.•.) 

«ó outro, o . 2° ex-te1vli1tu da arm1rla. 
D. August<\ rlizem torl.os os <]ne o conhec~ rri 
d.e perto .. que é exr.elleote ra.1)az, m •s qne 
nada. tema, a, ~erio. Segundo m" con'ita sem
pre se di>~hrou repuJ·,' Jicn no. (Riso.) 

«A. verr:!:ul .e é, poi;;, uma e. nnicn . 
« -'0,.inrla qne snrzissem restauradore .i, nfío 

hflveria o que rest ,1urar. 
' <<Ó uos~n r .·g:iinen polilico fitturo, pela 

'!'orçn dns circmm;tnnchs nec·~~sn ria e fatnl
mrnte ' 11$\ rle ser ó reginien rep11hlica110. 
5'ohr;e _est"l ponto porl "ll1PS mesmo rlizHr : -
réstava esr.ripto. - No meu mnnifr>sto no; 
lbvhia.nos to ~nei pnt<'nte rine a po,terid::ule 
m1io encout:·:i ria ont.rQ explicnl)1io p-irh. os 
ac0otecime·1tos de 15 rle no vemh1•0, siniio n:t 
lei rlo . rl.estino, qne m1.r"a ás ins •ltn i\õe~ o 
tf'n:- mo füta.l · rle sna ex1~te'ncia pelo proveito 
11111e rlell :~s po1le h -i m•ie ;1 sorierlnrle . l\'o mn
m1mto em fJUe rleixnm dfl ser n!Pis. de's~ ppn.
:recArn dea11te do .. rnnis insigniflcante acc:i-
dente . . · · 

.« Foi rle -ii'rn . iinrernrlor ta.mh0m a. opiniilu 
rqne c_it.ei. de Napoleão II!, na Sllll. liistor!a do 
Julio CP.sar. · 
. ((A RPpnhlicn, si 11[0 vi ASle pela revnlnçiío, 

viria. nm pnnr.o rnai~ tnr~le pel~ evol nçii.o, j;i. 
o rlisse . Nfio hn.,n.nis.meh de PVital-a, nem ;le 
rP.IJloveJ-n. (.Apniod.ns. ) Esner·•r a volt:t rios 
Brngnnç·1s .. ef]uivaleri~ n ·esperar a. vo1tn do 
vencirto rle. A.l?nc(' r-Q11; hir, e a. épc:cn. não é 
pat/l- ~ehn sf.In n1stn~. (Muitos apó iri r, /os.Y · 

ii M:1rche, pois. rle::as .omhr;id:i a R:epuhlica. 
A . ref:fanr:1('i'io é um esreetrn, .nma alm··· rlo 
ontr0 mnn4o,.. que não deve metter medo a 
ninguPm. . · ·. · . 

« Adrnil.tamo~. porém. qne honvesse tAmA
mri.os que n tentnssPm. Com quem h;1vinm de 
füzel-[• ? C.om o exqrcito e rom a nrmn.rln? 
l\fos, o exArcito e _a· n1•mnrla. fornm os nntores 
<la R13pnhlica .. Nfío l'PP)-'esentnri nm o pnpel rlo 
Saturno da fnhuln a dPvor •r a propria filha. 

.1' r.om. o povn J mn s o povo nem siq1JPr 
d1ssocn:n ta. O que "ll e qu er, nque e 1le0xi.ze 
é npenns um rr~ imen de lih~ rrl arl e e ri ·\ ordein. 
sob o qrn.tl pm;sa. livremente 1lesenvolvor-se e 
agir, rlnndo maxima, expanf:fiO ás f::\culrlndrs 
qnP. l,)ells a tod ns concedeu .. J:!içrnmo' uma. yer
daile: esta8 flitas riueslõPS pnl.it icns nii.o aA'e
ctnm as mnssas populm:es. Somos nós ou1ros 
qqe nos con~ngramos exr.lusiva.mente á cnusa 
pnblica., que nos p.1»0 occupamos rle th eor i ~ s e 
doutrinas sobre as ditl'erantes fórm as de go
verno. 

~<0 f'f~Je n. massa geral ri.a popnlação f) llel' e 
exigP- e 11m g-overno rle l!herrlnde e de arriem 
fJU e lh P; J'_espeit~ c1s 'di reit~s" r11ie Ihe dê paz e 
trnnqu1lhrlarle e qne adm1111~trf:l o r>n.iz í\Olll 
zelo e es"r11pulos 1 mornliil nde, (Muit.o bem, 
vicos. e mtmernsos.opoiorJ,os .) O povo ni'io pos-
5~H\ em rr:gra g·~ ra l, grande illstrucção scien
tifica ou hl temria, mas está me IJarecenclo 

' 
que tem mais senso com muni çlo que nós ou- parece a ver.:la.cie, e é o resulta.do· de profoi1'1a 

·1ros os politicos . (itfoitvs u1Joiados.) ' convicçii.n . A~ura" ma.is do que em qualq•1er 
. «Com a ii1te rvehção armada do estran·- 01Jt1\1. occnsião, preciso dct toler,rncia dos il

geiro 1 Mas serh o caso de todm nós em- lust re.:; collegas. 
punharmos o fuzil do solda:lo, arma.nela-. Um din, quanúo .o tempo tiver p.,1ss~do sobre 
nos par<i bradnr aos intruzos: - nada .te111les as paixõss e os interesses 110 momento, a his
fJUe ver com o morlo por que nos queremos toria reconhecerú; que o principal creador do 
governar. Aqui úã:) ir11poreis a vossa vontade elementorevolncion>1rio fui Benjami.11·constant 
emquau tn houv:i1· um ente humano qne re- Botelh.o de Magalhães . (muito s' apo.iarlo<), quo 
spire. (Applausos gerrr.es .) . . .· . · füz a rna;s activa. e effictz prop_agn'nda no es-

«Os proprios restuurndoresccira.qa.m de ver- pirita das escolas (apoiados), :t pro:1agand:i. 
goo lrn, si, p:ir:1 a r·enlis :1ção cios seus plnnos. nos jornaes e n'1s conforen,cias puhlicas, p1r 
1 ivessern ele r ecorrer 11 bayonetas. e~trangeirctS. si só, todos o reconhecem, exigiria mnito. 
(Muito bem ; muito bem.) ·- · nniores esforç··s e 111uito mais t.empo para prc-

. «A Europn, porém , é muito pra t ica e nrnito duzir seus fructo>. · 
S'1bida parv. envçil ver-se em nossas qne~tõ .~s A hbtoria cliri), fJUe a revolução foi feita 
domesticas; mas si .porventura lhe falta.sse o prindp1lmente pela mocicL:de dns escolas ar
rnnso e o criterk1 p:ll':t querer nos impor pela. r;1st:i.da por esse louco, que chamarei su
fürç ;i, uma fórma de governo que nós· 1y,pelli"s--· ·blime, que, no silencio elo S3U g1tbinete, 
se11103, havia de nfinal reconhecer que, por abraçado cnm os livros; imbuído ilas doutrinas 
mais fraeo que. se .s upponha um povo, é de uma escola, estrnnho ao mundo e ás suas 
invencivel quando con1bute peh l.iberc\acle ílllSerias, havia creado em sr<n v;1sto cerebro 
da patria. (Estrondosos applausos.) um ideal politico, sem.cuj •.t r·ealis·1ção enten'iüt 

« Ni'i.o lrn mm to, o põhre MexicP, o frnco que n. pntria nem podia ser gran ·le, nem feliz. 
Mexico rlen ao velho mundo .uma lição e3tt'on- F:~s3 ideal eret a republica, qu:ll elle a SJ-
cl0sn. As .bayonetns fr.incez"s, isto é; ·OS me- nhava. . . 
lhores solLlndos do continente europeu, soh o SR. foÃO DE SIQUITIIRA :._ OrD,; felizmente 
as or1lens de um chefe como o n'nrechal vem v" Ex . ag-om fazer justiça.a Benjtmin 
Rasnine,° n1io poderam imp'lr áquella nação Gnnst i nt; tenrlo . entretnuto, vot:irlo con tra. a 
S3m recurso;; 11111 Hnpsburg-o. A caheç:t elo mo~ii.o a<]ui ~ pr .3sentada, quando .elle sahiu 
infeliz Mfl.xiuiilhno rolou á~ mil.os rle J1rnrez do minisl"rin. . · 
-o arlvngnrlo rle Jum·ez, quq nnncn. foi ho- o SR . ZAlll Á ...:..: Eu · 111í.u nie!'eéia n'.\sta 
ITI •'rn de g·nerr::i, 111aS que com 9 seu palriu- O'C 1si1ío . um nparte · ~le.stes. (Nunuirnso~ 
f.ismn fez rer.u,i.r o exercito frn.ncet,. . aDni;,.rln•,) Si votei, ha .rlJas, contr 1. essa n:10ç1ío , . 

·« O sinbtro acontecimento. rle · Q1ié1~e taro foi simplrsmente porque entendo que cartas 
ensínou n. Europ·1 rine ·na ArrlP.ric:i . o~· ,póvos h"rn8 nn!!P.ns ~ó devRm ser feit.ns no~ hninens 
se !!OVPrnnm se0'1!1irlo sna soherDn:í. vnntarle. politico~ depois ~fa mort.e i. mas \lesde q1ie u~ t 
n Rrnzil 11[11 hn r!P. se r infüri"r no Mexii~o em r.n.mp~. ~A : r•brin - e rece~o..~1 º .. c'irfo-:11r rio ü
circu.1fü;tancia :ilguma. ( A71plaitsós · gemes e l nstre son lindor. meu esrm.to recto impõe-me 
pro'ongn.dns.) · · · 0 chw.r.Í• di'l "fazer á sua. memoria a.iiútiça 

« Repetindo como Tacito que, a n(ío sei· n. fJUP- elle te~1 dir~ito. (il'I.U:Yº b..e.1n; i.nuito 
riue a JYlix:io rio mnndo s11rre.-mn 'ab>ife· ito bem.) . . ·. · . . · - . , . 
r.orncão hum1110 torlos º·' l)nt.ros sw timr>ntos. · O primi;i1ro f:~cfor ·rla. Repubhcn-:-Ben.i~m1n: 
direi rine r1 hnnr:i e n pro1win r!i ·r!l.irl.1de r!::i .. seg1rnrlo- moc1dnrle rta s escola$: terc-i1ro - 
rlyn ~ ~tin rt ec;1 hidn. riã.o lhe permitt em mais rlil-0-hni com f1>:i.nr111ez<1.]) '.'1'f]lle esta é n. minha 
voltar ao Brazil. ( Aiioiarlos. ) ronviccã n : o t<'rceiro foi o , genernl Florinno 

« 1-I:l sceirns na viria ·q-118 SR não --p'ldem <'S-
0

Pei1ú1to, rt'!A: na (•J3içi'í.o q11~ o·~cnp~v·a, e-com 
íJIHicer. e o' bo111 sens0 nc nselhn qnA se evit'l n .. 8Ympatli1~. que . :io .Ax.erP1t~ 1 nsp1~q.va n seu 
por todos os meios .e rnorlos occasiõ s d ·lhs nome si tives-e q11Ar1rlo , porln ter feito abnr
Sfl rrproduzirem. E' profoDda a. minlh con- hu· :( revoln ção, (Seiú~;cr.ío-.) ~P.rn o auxi lio 
vier.no 5r,h1•e este ponto. A monarcl1h mor1•eu rl 0s tp, ge1ieral, a RPpu!,Jica não teri l sido pro
pnr u111a. vez pam Esfa terra. !Apoiados; clamad,1. (;lpoio.flo• e ·n,10 àp'oi11,rlqS:) · · ·:' 
apartes.)» · · ··o SR. EsPmTTO SANTo:'-..V. Ex. ·nesta: ·apre-

Quem nssim se exprimia .então perante nm ci ;i ção é inj us!n·, nã.o pô·le, nii.o deve esqu_ecer 
povo. a fJll ~m deve twh a. sincerló:11lé, porque o nnm" d9 g-Pnern.J Deodoi:o. . . . 
rlel J·e tem rec .,hiclo innnmeras p1w1'ns decon- UM SR. REPRESENTAN·n;-Si .não fossen1re
flanç ·1 , rlirá híje perante o . Cong1~es'io Na- nrral Deilrloro , a. Rep·1blic:.i. não sEff:1 rh. (Tro
r.ionn 1 ·-Sou hon:i.em rl tt ordem, eh pa_z e· ria cri 111-sc muitos apartes, q1.re inten-ompem o 
legaliclade: serei nm p :·op::izanrli-t~, si qni- ortJ.rlnr.) ·.: .. · . · · 
zerem, m:is ni'io sou revolucionnrio : pre flro Íl_SR. ZA~rA:~o11 vi 'conJ ó r·~sn·ej to 11ne elevo 
S.empr'C CS 1'1Pi03 ]P.,Q'ae3, iJ. ViOJencia e á força; ~ Jihe1•rlnr]e ele . pe!J '.)DmelitO as Opiniões, que 
nté hrje só fonho m 11dn.rlo a. pen na e a pn- n~::ihnm rl,e emettir illn .;_tres cnll ega.s : tP. nho o 
lavr;i; mas se t •1nt ,1rem restaurn1· a monnr d;reito dr. ·esper3 r qqe 011.e:, sajham ter igual 
Phia. e os BPng,, nças, apesar do re~p ·'ito pro- tolernnrh pnra o. q1ie me .proponho n. rliwr; 
fnn •lo e eh ven "raciin, que tenho p<>lo Sr. mns nntes r.le che15'ar lit, sir:ito n.ecP.ssirl '.1rle de 
n. Pedro ele Alcanta.r·a. uã . he_silnrei, rle- S"\Anl ificar 11 Congres~o rlp prncerlh11lnto,rine 
.cl;1ro~n, em ir R rn. as bnl'!'icnchs dns· r11a8, tive rlnrnnte qnasi i11n ::inno na.itÍ')rPen,s~ ha-: 
annvclo, como me for pos.>iYel, 'para. imperlir hi :nn, para fJ .\le se. reconhrç<t ,qn_e 11ão posso 
f)ne vlninie à tr.nt ~ tiva:. quero ·a 1iepubl.ic:1 , ~r>r J irlo pnr s11speito sohr". es.te as~uTl'lpto .•. s'lm
como que.rem-n'a to·los os repqblicnnps ~in- Íll'P pror.u1·ei i~p,ntar o g~1rernl M ·noel Den
CPro.,, (nuito bem; muito bef!i:) qnilro-)1 . . POl'c . r]Ql'O da Fqpsecn. rln. l'e<pnnsabP.li rh .rlé moral 
que esta fórmn. rle g-o verno , nn phrnse do mo- p0 Jos .erros e f,qt •.s co:nmçittidas pelo gove.róo, 
nnrch ista Gnisnt, é a. mai~ cnrnpn tivr.J corn n de f)ue elle er.a chefe. ' 
rlignirlade bumnna, qnrro-a finalmentr<; iíor- 1-lonnm rle espada., e tendo vivido seín;irê 
r:ine cnm a repnbl ica brm orgnnis 1rla., abrir- nfa~f.fl(]O d9 scena.rio polit ir.o, ·eu, convict·1..:. 
nos-ha lni'!!OS e v:1stos hnrisontes, e tr ·r-n'os- mente nsséverDva qne a cnlpa. devi'1 recnhir ' 
ha o progre'sso, a. çrran ~ esa e :i. prósperidarle torla $Obre ns rninistros civis, que,.como Sllp-
rln. pa.tria, que todos nós fanto pre~a1pos. punha., o dirigi hrn : - · · ' . 
(Muito '!em.) · . . Os mens arlversarios d.e lá qnali!foavam até 

Os que (llhnm pwào füturo,,e qinda os que ele r:i~pPrteza poli!ica, o.que PJ'a: apenas since-· 
ver>m com desgosto o presente, r]e\:em com:- rid f1 de d.3 minhn. alnm: Jióncos rliàs antes da 
prehender que restaurar o p;1ssado; serit. r1~- ah.3rt.11ra do Congrns3o, che :~úei a P-sta, ·cidade, 
trngradar, e as nnções não teem esse di- e r.om a. me3111a convkçiio, .a ponto- tid fJll ~ no 
reito. · · · dia Hi de novembrb vim a sessã.o, trazenrlo no 

A missão rlos povos é progredir e pro"'redir bolso uma moç1ío esrripfa: p'1ra investir rle3rle 
sempre. (MMitn bem. ; muito bem ) " lozo o Sr. Dwlrloro · elo cnrgó de presidente ef-

V. Ex., Sr. presidente, tem visto que mnis fectivo dn. Rrpn.)>licn com os poderes e pefo 
rle um Ol"nrlor· tem feit·) n%ta. tri hun a o sen tempo que a Constit:ri r;ão clet.e1•minasse . 
ca plt ulo ele histori ' : ha ele permittir-me igu1 l A lgnns de m 0 us ·collev s viram eSS'.l. moção 
lihcrL!ll•le: quero pela primeil'i\ vez historiar, e entre' elles à Sr. João ·de Siqueir;l. 
e h1 stor·i~mi-s inf im et stuclio-: n.:t phrnse ' n SR . .ToXo DE SrQUÚRA -.:.' E' ·verdarle; 
rio anna l1sla lnt 111~. Co.m~ brnz1le1ro , e re- 1 mns i i 0 tendo por vezes atacado em seu 
presentante da nnçao, cl1re1 apenas o que me joruaí. 

\ 



- ·o SR. z ,\MA ......: V. Éx. ll'iLo é justo nn. sua· 
'- · aprecia~iLq _:: ábqi1.ei 1nii ito.> netos do gove'i'l1'0; 

ataquei ;iJ'guQs dos ministros, e especialmcHJte 
o ex-ministro· dás linanças ' ; mas sempre' trn,

-- tei com ·consideração a pessoa _do gêneral. 
' · Os :n umerci-s do P.eq_ueno Jornal · não-'rlesap

pa'receram, e por elle se"-póde 'ver a que se 
r:edusiam 03 abq1ics, a que s0 refere o npbt'a 
représenhtn te·: não .coq.ye1Yi poré.m, p1'ol11~g»v' 
este incident_e_ de "pouco y,tlor ·para a questão. 
Tu;lo q.uanto ncaho de tfüer tem por fim 
prõ'vnr no Congresso que não 'ine movom as 
paixõ2s· n<V .opinião q·ue vou emittir_ . . -
,. Pnra mim a .parte ao General Deodoro no 

- res1iltivto,da · evolúção, e na promnlg~ção fla 
Repul:ilica é npenn.s p2rceptivel. (Muitos nero 

-_-;- apoiádo'.~; vivo.• contestações. Reina zi_ar algiim 
iiistz:1tes graiule sit-~sui·ro -') 

U~i SR. REPRESENTANTE ~V. Ex:. veiu 
, exci tu__r os animos e perturbar a ordem do 
Con·$'rêsso. -

O SR. ZA1fA - Não lrn tal. ·Esta,va escre 
vendo um·capitulo d·e hLtoria .i luz de mi-

~ nhõt - consc·'encia. r · 

. _b SR. ESPIRITO SANTO - Mns este capitulo 
esta errado. -
· O SR. ZAllfA - Pois corri_jn. o erro : não 
tolho a niuguem o direito de refutar a minha 
opinião. 

- O Sa. RErUMB-1.-Eis o-re;;ultado de traze-
re:n-s 'l pnrn. "qni as opiniões pess0a.es. 

O SR. ZAMA - Outros, antr.s de mim, j!t. 
teem s1i::ite11ta.do opinHio, siniío irlentic:i, ao 
menos semelhante. Ainda lrn. poucos rli:1s, 

1 : lemos no Paiz, jorn , 1 qne não pó·IP. ~er sus
peito, e ein _su_as c0lumnns editorirws um 
arti·Q·o, em. qne o n utor, referiudo-se a B.m
jamin Constant, di zia. : 

«Pobre, sem 0sperança. de riqnez~ proximn 
ou remota, tiranrlo o pão rfo sua familia. do 
seu tr;\Jr1 lho nniC>tmente, niio t "ntfo antros 
rendimentos siu:i.o o.> s~u> orrlenn,•los cfo len te 

- · .. , e o ssn s0!do rle militar, sendn o unico arrimo 
dos seus, arriscnu tudo-J pfo, o nomA, n 
prdpria c~.heçi p1.ra salvar n p1tria, e dP. li

. neou, prP.parou e levou po1· drrinte, elle sô, 
1 .' até i vir.torin, n. revolução de-15 dA novemht'O 

-pois foi elle . qnem f,3z a repnblicn,, visto 
como Benjamin Constent em o uni~o homem 
qne cli<p rnha, elo prestigio neces3ario para tão 
grandiosn, obN. -

«Venceu, é verdade: mas, si não vencesse, 
seria p.1ssádo pelas armn.s, a não ser q<rn " 
monarchia, para mnis seguro v~r , na çratirliío 

<:}. da p~t1· i1_, o seu rlominio, s-i rlé;se ao lux.o da 

•..-C 

infinita mngn -i nimi lnde rle perdoar-lhe . 
« Pois não é is'o lou•· urn.? 
« l\fao; asna foi aiwla mnis lo'n g-e , l 

1 

l 
« Senrlo o nom~ de maior presthio no g0. 

yerno, tenrlo por si a a, loração da mocirlnde 
da s escohs, sP.nrlo o 01•g·aniz:idor rl 1 Rep:1i li
cn, o seu patria.P.ha, dispondo. prrtinto, mo-
ralmeute do norler, m1iS do q•1e o proprio 
dictnrlnr. niío SA nproveitou rla su:-i pnsição e 

,eh sua. forra_ par 1. imnor a SLn vo:1tnde e tão 
VPl' larlP. li 'Eto ·pe, ultimamente, si Pra enor-

, me ai r da., si11ão mn.ior, o se!I prestigfo n'l 
paiz, era no emtanto, quasi nullo no go
Yerno. 

« Po :len rlo ter-se enrirpiedrlo e aos sens pn
r entes e nos ~ens amigos. rnorren tão pobre 
qne só deixon di virhls ans seus her.J.,, i1'0S , rli
viclas , e )le qne nií.o tinha. vic'o3, ri 11e não eh va 
festn.s, que não tinha, ostentil ções, qne não 

·' -· frequentn.va o munrlo que se diverte e que 
.-... _nem sequer andava de carro ! . 

« Poi~ nifo é isto lo neura ? 
«Oh! mas a delle foi nrnior, muito mriior 

_ ainda,. -
« 'ReconhP,cenrlo que a sua · obm fallrnra 

em pa.rte, rine esta Repnblictt não era nquella 
que el!A idéara e construira, e pm·a c11jo 
exito S'lcrificou tutlo, inclL1sive a repngnanc'a 
e a formn.I reprovnçlo a. muitos actos elo {!íl
ve?no de qne era pnrte, de tal modo se lhe 
confrn.ng-iu a al11n, tiio fün rlamente se sentiu 
g-olpe~ rlo no sen corilçii.o, on·le nunc1. en~on
tra1·a logar o rancor o'u o adio, que fez á 
patria o nnior, o JU[\U snblime dos sacrifi-

11.· 

_cios .- morr.;)u da. mago:i,- inflnif1, dti Cne·xpÍ'i
_111_i i1e l rlor· de niio haver polido f;Lzél'-a - ~eliz, 
e ·morreu cJmo um der'rofa lo, eomo um ven
eiclo, elle, o p.ltrioti1 s''3m_ rriacu la, o nhís bel lo 
heroe, o veneedot' m:J.is glorioso da c·1mp1nlrn, 
de 15 tle novembro.» · · 

"Eni todo o artigo· n:l0 se enc'oi1fra ~ 1'né1io1· 
referancia, ao nome elo Sr. Gen eral D~odoro , 
r:n pJnso a,indci que qualquer que fosse o 
offich l g·BneNI, que puzessem a fretlte do mo
vimento, o resultado seria o mfJsmo. (0$ 
apartes cruzam-se ; viv~s co itestaçàes,) 

o SR. - ESPilUT0 _SAN1\) __:_ A pezar -de "tudo' 
quanto diz o or,1llor, é inrlispe:1save l fazer a 
corl'l3cçlto, q1v3 lembre i, lia ponco. -

o ·sR. RETmrnA - O ·orador o·mitte aind.t 
nrri dos elemento; que concorreram prtl'a. a; 
victoria ela revoluçilo- a esqu.ttlra.. (.4poia
dos.) 

· O ~R , ZA~rA - Tem razão o nobre_ re'pfo-
sent:rnte agrade:(o-lhe m?smo o nuxilio, qne 
iieite 1nàmmto me pre .;; t;1; não qnáo 'ser in

_i n~fo 'par':i uin·guem·; 'o ·_· oncut·so dà ésqu:ic!ra 
foi ' s3111 · rluvi1.Li. vnlioso: sera o qLurto ele-
mento; (Numerosos apartes.) ' 

Emfirn, senhnres, tet;miiiàrei o meu capitulo 
affi1'rnan·lo que n, historia, mais t11rde,_ co:n a 
sua infal li vel j ·diça, ha ele - ll'<llBmittir á 
posteridade o no rne d •que! 1"1S, qne leal e de
senteres:Snda,men te se "mp·mhaNm,ou se em
penharem ainda pel:l furnfaçii.o da Republica 
no Brazil. (.4poiwlos.) 

Pns30 ao ponto pri11cipnl e ultimo 1b se
gnnrl;i, parte de ln"ll discnrso a eloiçlo do 
pre3i .lente fa Rep11blic1, que ~eremos de ren,-
1 iz:n rümtro rlc pou~os dias : reputo constitu
cional a mn.teria. 

Já fiz sentir n.o Congres;o a minh'.t boa f ··. 
e a lisn l'a_ com que sem [lrR rroc,,di c:>m relação 
ao chefe ao Governo Pr.ivisorio. 

Dr.pois rle minha est:vla nP-; tn c1.pit~ l, prlo 
e~turlo ac111wlo dos factos, tenho-me visto na 
·!olorosa, necessid,1de de reformar as minhas 
orin i õ ·~s. e hnje. se•11 p:tixão, sem orlio. sem 
rancor, S:l!l ohrign,rl o a CO'l fesn.1· que infeliz

-mente, não 03 mini stros civis, como eu pen-
~a.vn, -mas o prnprio gen ~ rnl Dencioro é o 
primeiro e o mnior rPSOOllS>WfJ l pelos "Tanrie3 
err0s e fiJt,1s commAttirla-:; pelo ,g-overno r:·o- _ 
visorio. (Vivas contestações; nwnero,.os apa1·
tes.) 

Por ~nrid~de, senhores,nrio me interrompam 
por e;ta fórnrn. -
Lwnbrem-~e de riu0 tw1ho o direito rle t er 

minln opinião indivirlu ·\l, cnj ;\ re:;pons1-
hõl 1•! 11le assnmo, e q1n esta opiniito, qne :1 li;is 

_ póde-se r er1'onea, des·le que é o 1·es11Jtailo rle 
u 11a co·ivicção -i i nc3ra, merec·~ ser respeitada. 
( \ p~irdos ; continwrni os apartes.) 

Vejo-me n' ne~essi<facle de apnell:ir par;\ o 
honr;tdo Sr. presi1.lente para que me ma,n
tenha a, p:ilavra. 

o StL PRESIDENTE - Obsel'l'O n,o nobre re
prese•1h1nte 0ue uf\0 lhe posso v·d0r em con;oa. 
n.lg11ma,. rlesde qne se affa.~fa elo re"'illl8llto e 
enc:iminha a cliscussão p:ira este 

0 
terreno. 

(A p1iados ; apartes.) 

O SR. ZAMA - Ent l'et:i nto , Sr. preside1üe,~ 
estou t ra tando de um pnnto, ele qu~ tratnm 
ns r!ispo~içõ3S tran:;i tr.1üs' do projecto, que 
discutimos. 

Senhores, eu acho-nn neste recin tho em 
posiçii.o exci:ipci onn J. -

Tomei com o nobrn e ge1Jero30 povo baliin.no 
o compromisso de_ dizel' aqui, com a mainr 
isempçii.o ele animo, tn<lo qnanto eu tive>se 
por ver l:i.rle, e de . ·cnmprir a, tor!o o . cust0 

38,., 

Desde que é secreto' o _e;orutinio, su;Lmto 
que não é licito á me•;t aceit tr de ·~lar;t<.;Õ;)S: de 
voto3, per:mitti•Ü\S ,aliás. 1rns vot;i_çõe3 orJi
narias; niio se .tr(l.t:\'co:n. etftlito da. votaç'í.o 
de 1n ttei'its;'' más Ll t' · eleiçüo do prime1r,) 
in1·gisfr,do• da Repú.)>licl. ' ·'-

Tenho portanto 'o 'de-ó-e\:' ,·de· rl'eçlarà.r com · 
n.iltece le11,d,1., do alto da tribuna,_a nação que 
·me"jtilg,o, n,'.t obt')gação_J'igo~osa, ,.i1é nã'.o - 1 vo~1r 
no. g.me1· 11. Deodoro, __ q_1p - r.eputo incompe
tente pira tã) elevc1.da.s fnnc;ões. (Grande 
sussuiTo, apartes ; 111.0 apoiados.)"' ' . · 

o SR. ROSA JU:<IOR ;,_: o -g 'rn Ú'.tl Deodoro 
nad<\ Incra, _nem p3rJe cem o sêu voto. 

ÜM Sá. REPRESENTANTE - Tambem não 
_votarei nelle. .-: · " 
. Oumo SR. - REP RElE :-<r ANTE' -:..._ . 0 9Jlaro 
també'm que não voLwei no g._rneral DJorloro. 
(Apar:es. ·J ' : • _ · , " • 

Vorns-1\foi_los outro3, p'.lr~m, votarão: 
1) Srt. Z.-1.MA-;-A qne vei1! o ap~rte co:n que 

r'lahi 1'ne lloorou o c.'illega:, ' que _daqiii Qão · 
possó füstioguir? - À - ri1'i t1ra . 'tfi ,époc<i, a infla . 
não me inv:idiu. o e3pirit'ó:_ E1:i' não :co;ito 
nern 'de n1'eü$- focrr\3 _e p:wd .i.s iriHvi\:l uaes. 
qu-i.'nto mais nos do gel'lé-ral -.oeô1foro. ' 'Esfou 
certo q11e el 1e· m\d>1. perderá perdendo o meu· 
voto: tam1'1em nad;1. perdemi ou lucrarei com 
elle. Pr •ciso talvez de torlo o mundo, m 1s 
não preciso nem quero prec'sa1· do general 
pa,ra cou ;a alguma. 

O SR' .ToÃo DE SIQUEIRA - Mils não dove 
reputar in1Jigno o acto uaquelles 11ue nella 
votarem. -

O SR. ZAMA-De cArfo. Os nobl'es repre-
s •ntuntes podem col!ocar-se em po•lto diame- -
tr;1 lmente opposto aqn•·lle em que me eo!loco, 
irnpnlsio11 ;1r!os pelos rna,i; nobres e patrioticos 
intuitos. (--J.p .. i~ dos.) Cumprirei o· qne me 
p:trece um dever mau : a me,;ina. liberd:tde 
p·u'a, os que commigo não pens,irem. 

o Stt. JOÃO EE SIQUEIRA - Quaesqner que 
s~j ,1m os erros que S'l queimm nttribuir ao 
g·en<"ral º"º loro, el les eles • ppareceriio rlean te 
dos g1·an1les s •rv iços quB prestou, arriscando 
a propria vida p -ra, proclama,r a, Republic:1. 

O SR. ZAMA - l>to é um prnto f]Ue h't de 
ser elncidn.do pAlos historiadore3 futuros: 
hoj) mes ino rtl:.runs s•tlJ31n já a q:rn111 se rleve 
a proclamn.çfio d;t repuhlic.t. Eu tenho pira. 
mim qne foi n ultima co11s3, em que o general 
pensou no dia. 15 Não ventilemos neste 
mo: nento este ponto. 

l 'u SR. REPR{!;SEN'TANTE-- H'l a.ind•1. outro 
candicbto o Sr. D. Pedro de Alcantam. 

O SR. Z.un - Ha p1u ·o rlis >e que consi
rler;W;\ o general Deodoro incom petente p·1rn. 
o alto car;<o, a que pT'etendem elevril-o, e 
ne.;tci pen~'lmento ainrla hoje me vein con
firmar a G·1,~eta de Not icias co1n o editori-il, 
qnB publicou ~oh a epigraphe PresirlP-n.cia da 
Repithlicrr.. onrle s<> leem conceitns, a t.tribuido.>, 
sem duvida com funeln.nrnnto, a S. Ex., cm· 
ceitos, rine nii.o se coarlnn;tm, nem éom a 
sua, posiçfto presente, nem futura, 

O SR. JoÃo ele SIQUEIRA - O jornal tem o 
direito de critica. 

O SR. ZAMA - O mesmo direito nssiste a 
torlos, e principnlmente aos representtnle~ d.t 
nação, const ituidos pelo prnjecto constitu
ciona I, eleitores do primeiro presidente do. 
Repuhlic1. 

O qne li na Ga~eta rle Noticias entristec ~ u
me profundnmente, e veiu confit•rnnr a r es -
lução, em que jâ estan1, ele não votar no 
Sr. Deodoro. 

os arduos deverns de represent:rnte delle. O SR. PRbSIDEN'rn - O que está em dis-
Os f;ictm nccnninl i m-se por t.•l frirrna cussão ó a Constituição, e não a eleição de 

rl rsde a. inrlemnisnçã,1 ria. e;frnrh Perlro to aM presidente · 
o porto d;1s Torres, qne en não pns~o mai-; o SR. ZHIA - Comquanto julgue que 
r e::! 11Rn.1• ao dictaelor torl a a responsnbi!i·farle estou tratando ele mnterbt constilncional, sou 
moral. politic-1 e l'<gal elos des1stres rine Jrn prompto em attender as ohservações de V. Ex:.: 
14 meze~, nff!igem a. nns>;a infeliz patria. trat.irei pois de terminar. 
(ff17.o ª'f!º~arlns ; cnn:estaç ,;e<.) . . F,n nunn oppuz n menor contestaçii.o ' 

. A e!e:_çao <lo. pres1 rl1rntri dn. R~1rnbl1c1, por árpiel!es rpíe aqu i tem proclam~rlo o a: n:wal 
d1spo<.1çao escr~pta .•. clnra e term1nrrnte, e que DéOrlor . .1 homem nef1essnrio e impres~indivel 
o _Cong-resso nao. ]~ode revogar na hora, for- • pnra a oro·anisação da .republic;i,. 
se-ha por escruttmo secreto, 0 



· ~·oús- r~ é. 
0-úraÃs ..... Sera uma .e1o;çã,o mi,iito hon; 

rc.s;i .. 
ó .. f?.a. J:A~IA ;_. $,~n.lw1:es , rper_mittam-me 

t,ílí:rnJ,n.ar . . Com ó n1esmo d.ifl'!Jto Qom ·1q.u_e .os 
.s·rnlJores affirmam, n.Qg,o e.u. Qs nobr9s ·col
legasjulgum que a ru zão está de S\la·parte : 

.. penso que e·stit -do meu "lado. · 
.Todqs nós s9)n9s )ev\\çlos por i;noti vos .ele

_va.\los. Res,peitemo-_nos · )'e.e) procll}nepto, e 
,e~.P(lríl.Q10S qu.e ,i:t opinião se pronuncie 911tre 
nós, ou que _.QS .f<:1ct9s _._posterio1:es venJrn,m 
_provar q~rnm melhor vin' o_ futuro. · 

A in~oin_pet.e~c,ia do . gq_rnSr<1 l . 1:es~J ta,d_e spp. 
p.ouca rnstrucçao, da fa l t;i da mfü:;pema vel 
'educação p11 litica e admin,istrati va; dtt ausen
cia de orientação democratica e -até de sua 
, JH'.Opria. in rr~ l e . (.Yão q,pGiados ; coJ.Uest.ações.) 
,E' _p1n:a e , JlHp plesm~_qte .h.t1ine}Jl .. <le .esp•1da., 
e desta esJ)''l'ÍB ele homens não prec\~a.rnos 
absol_ut~lmP.l~te n.~ época_çrit!c<i, ,qtJe a~raves
samos. (Nao apoiados.) 

Não' l _l~e contesto gl01:ias milit~r:es conquis
tallas rtqs ~am pos · de bü.talJia : c;:in,te.; t9-lhe 
~a.peua~· os tltu)_os yoli tjco~. A alguns par'e
c~ra rncgnvçn1:ente . a 1111 gµag_ém _rude e 
f l'anca, de que es~ou t!S~pt:!o ;_a _outros, espi-

ritos mais f1_'ncos _tnlve z, parecer~\. perigosa.; j perfectiliilidnde-, á que é de~tira.rJQ. A morte 
mas lle1 ele cumpr ir até ·o fim , sem a menor é a-p nas uma passagem, .e somRTe .para. um 
he~ita çü.o , e seja · qu il fór : o resul ttVlci, o3 est::v lo me·llrnr desde que a bus:iolà ela vida 
ard 1~os deveres d9 ai to 0.i,rgo, ele que me in- te'Ll lrn. -~i to .o .de-ver. A .morte é habeas.-corpits, 
rn.;trn a confianç::i. do povo IJahiano. é. a lihercl <'I-cle arnpla e completa, a mor·te ,é a 

Já me teom c!leg·;1do ::ios ouvidos vozes e.l o viJa ! (Sensaçao .) · " 
nmo!lç 1: nem creio 1·1el Lts, nem as temo,· não' UM SR. REP-RESENTAN]E~Be J.las doutrinas 
obs-t<~nte a certezli r1ue .te:1ho da mà vont •rde ·para um rep1·esent.1 nte do partido catholico ! ! 
df -~1e~ad o~· e_~_e ._su~ g~n.t e .c.~nt'.·:i.. ~- rllinha 0 SR. ZA~IA :-E ,poi:q.irn estas minhas creu-º Ji:; .u1 ,i e .1n~1 0 n1tlcJ11 L rnd111.luallcLde. çts' são ptofu ndµs, e porque creio 'deveras. 11a 

Par.a que estas Gmeaças se -realisem, sará i nd efecii rn l _j nst iç·i e inexgota vel bonclacle 
mist"r q,ue da~ reg;õ".s ofü~iaes teoll:i .desa p- di vio a.~, e po·rq_ue ai.nela a existencia, _que ae
p_a:ec1clo de todo 0 rnGtS rucltmeutar se1180 .po- rasto~ ne.;te planeta, já .não t ~m para mim 
J1 t1co . Toda e qualquei· violenci 1, contl'it mit:n attrncti vos, e porque o iT1eu esp-irito, dospre
só mo pô . .Je aprbv,eitar . Si me eleYqrem á zu.ndo as cousas tr~r rena s, eleva-se de dia em 
altura ele victi mq, a estima pnpular C<·impen- dia pnra Ueus, ainda quando estB Congresso 
sar-'!1e-ha amplainente. Depois, Senhores, . ha em peso me orcleuasrn de -çotar no genera l -. 
1n lrn gungern huma1m üm vocnbulo, que Pão Ma.noel Deod0ro da Fons3w, :;i;iuda qnanrlo se .r,. 

tem parn .-min1 a 1uenor significação. Isso.a riue reu nissem aos illustres cullegas todos .a1qu.el
vulg"l'lnente cl1 ama.m nwi-te que a tauto;? fcrz les que costumo ouvir e r1-speitar,. e todos 
tremer, . não existiJ . Tu.do q.rnioto Det:s creou ju_ntos tl'.)e cl'ssessem: Vota ! Eu me levan taria 
no Un iverEo é eterno como ~; l!e, 0 conlinua.r:á so;ínl10 contra todos, e com toda a 01.ier:gra de 
e~çmo, em quanto sua vontade omnipoteiit.e minlrn. a lm<1 lhes br<1clarja ; Etiamse bmnes, 
n'.1-o resolvei'. ao .contra 1·io. A propr·i:1 materin ego , nrn ! 
~no mone : transforma-se apenas; e o espirilo (llluito bem; miiito bem-. o .orador e comp?:i- ~ 
1111111or tal segue sem p1:e. pela sabeclol'ia das lei s m.enJaclo e:qb rqç,q..dJ por 1riuilos . Sr·s. repi~esen
cli vinati marcha péõgrns~1va a le que nt\inja -á tantes.) 

/ 

Rio d i Janeiro - ~mpreusa Nt\ciona.l - J 8 
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PresideÍ1cia elo S1·. Prwlentc ele l'tforaes 

SABBADO 7 DE FEVEREIRO DE 1891 

pos, Francisco Glicerio, Moraes Banos, Do· 
min<>'bS de l\1ot'Ms, Adolpl10 Gordo, Cat'
vallfal AnO'elo ·Pinheiro, l\forsa, Roclolpho 
Miranda, P'fiulino Carlos, .costa Junior, l~o
clrio·ues Alves Alfredo Ellis, Carlos Garcn, 
Mo~ei'rn ela Sllva, Almeida Nogueim, Rubii1o 
Junior, FleLiry Curado, I;eopoldo de Bulhõe3, 
GLiimarães Natal, Automo ·Azereclo, Caet:lno 

, Ao n1eio dÍa far. -se a chamada·, á que re- de Albuquerque, · Bellarmino de Mendonça, 
• s:Jondem os · Srs. Prudente ele Moraes, Paes ·l'vfarciano de Magalhfíes, Eduardo Gonçalve3, 
d~ Carvalho, João Neiva, Costa Rodrig.ues, Feruando ·simas, Lauro Müller, Carlos C::i,m
Franci·isco Machado, Leov.igildo Coelho, Joa- pos; Schimiclt,/~acerd::i, Coutinh_o, Victori~10 
quim Sarmento, Mano9l Bar'.1-ta, Antonio Montefro Permra d::i, Costa, Antao ele Farm, 

, Baena João Pedro, Cunha Jurnor, Jo3é Se- Julio ele 'casti lhos, Er?esto ~le Olive!ra,. Bo~·
cunclii{o, Joaquim ela Cruz, T-heodoro Pacheco, ge,~ ele Medeiros, Alc1des Lima; Assis Br~ztl, 
. Toaq.uin1 Catunda,Bezer~·a ~le Albuq!1erque Ju- Thomaz Flores; Abreu, Homero Bl.ptista, 
.nior José Bernardo, Oliveira Galvao, Amaro Rocha Osorlà .Cassiano Jo Naséimento, Fer
Cav~lcanti AlmeiJa Barreto, Firmino d11, nando AbboÚ, Demetl'io Ribeiro e Menmi 

-Silveira .T~sé H.ygino, José Simeão, Floriano Barreto. 
Peixoto,' Pedro Paulino, Tavares · Bastos, Abre-se a sessão. 
Rosa Junior, Coelho e Cftmpos, Thomaz C~'uz, Deixãm de comparGcer com causa os Si'S. 
·Virgilio D11masio, ·Ruy Barbo:>a, Sa_raiva, Matt'.t Machado, Elyseu Martins, Frederico 
Domingos Vicente, Gil Goulart, Monteiro ele Serrano, João. SeV:eriano, Gtmeroso Marques, 
Barros, Quintino B.ocayuva, Laper, Braz Car- rúwlin-0 Horn, Rodrigues Fee\1ando~ , Mar
neiro Eduardo ·wandenkolk, Saldanha Ma- . tinha Rodri·gues, Theophilo êlos Santos, I,ean
rinho', Joaq.\.ÜITI Felicio, Ces:trio . ~l vim, Ame- . dro l\Llciel, Amphilophio, Frn'.lcJsco SoclEe, . 
rico .Lobo Campos Salles, Joaqmm de Souza:, · conde de· FiO'ueiredo, Ferreiea Brandao , 
.(S ilva Ca~!'ldo, Si.Jva Paranhos, Aquilino do Jo1io ele Avellar e Cesario Motta: Junior; 
Amaral, Joaquim Martinho, . Pinheiro Gu '~ e sem causa os S1·s. Rangel· Pestana, Bermr
des, l.ibalcliub do Amaral, Santos Andrade, do ele Mendonça, . Santos .Vieira, Albei;to 
Esteves Junior, . Luiz Delphino, Ramiro Brandão, Luiz Murat, ~ampat? Ferraz, M<tY
Barce.llo3, Pinheiro Macha·lo, Jnlio.' Frota, rink, Domingos .Je3mno, Vrnhaes, Bada.ró, 
Belfort Vieira, Uchóa Rodrigues, Incl io do Bueo-o de Paiva, Barão de · S.anta Helena, 
Beazil , Lauro Sodt·é, lnnocencio Serzeclello, Lopes Chaves e .A-ntonio Pra.do. · 
Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont, Mat- E' lida e posta em diséussio a acta da. 
ta Bacellar, . Casimiro Junior, Henriq 110 de sessão antGcedente. 
carvi:rlho, Anfrisio Fialho, Nogu~ira Parana-
guà, Nelson, Pires Ferréie,1, Barbosa Lima, O Sr. Espi.rito Santo- Sr, pre- -
Bezerril, João Lopes, JU3tinhm0 ele Serpa, sidente SeD'U]]([O se vê cb se3s!io ultim'l, 
Frederico Borges, José Avelino, Jo~é Bevi- tomando a pafavrn na occasião do ;expediente 
laqua, Gnnçalo de Lagos, Nasc!mento, Al- o distincto representante do Parana, Sr. Ul~1.l
mino A:ffonso, Pedro Velho, Miguel ele Cas- tlip.o do Ai:naral, refP.riu-se a urna. med~da 
tro Amorim Garcia, Epitacio Pessoa, Pe.-lro · que passara nfste Congresso em 2• cltscussao, 
Ai~erico, .Couto Cartaxo, Si). Andrade, Re·· incompatibilisando os membros deste .Con
tnmba, Tolen tino de Carvalho, Rosa e SiI - 'gresso, quando presidentes de quaesquet' 
va, João Barbalho, Gonçalves Ferrei- bancos ou em prezas que recebam favor elo 
ra, José M:ariano, Aimeicla Pernambu~o, governo. 
Baptista da Ma.tta, Froes da Crnz, Alcino S. Ex. nessa occasião cli3se que .affectava 
Guanabara, Erico Coalho, Lopes Trpvão, ~ni- ·essa medida diversos collegas que ja naquella 
cques Ourique, Aris~ides Lobo, .Furquim We_y- occasião se deviam ter .retieaclo do Con
ne'cl~, Thomaz Delphmo, Antorno Olynth?,Joao . gresso. 
Pinheiro; Pacifico Maf)careuhns, Gabriel de Declaro., conheço bastante as distinctas 
l\fag-a lhiies, L·3otrnl Filho, Chagas Loba.to, qualidades que ornam S. Ex.,. · . 
Jacob da Paixão, AJexanclre Stocklei\ Fran- O SR·· PRESIDENTil- Ob3ervo ao Jl.Obre re
ci::co· Veiga, Costa Senna, .Lumounier, Alvaro presentante que o que está em discússão é a 
Botelho, Goúçal ves Chaves, Americo Luz, fe - , acta, e V. Ex . . está respondendo ao discuroo 
liciano Penna, Viot.ti, Dutt'a Nicucio, Col'r.ê:t. do Sr. Ubaldino. 
Rabe.llo, Mtinoet FLi'lg-encio, Astolpho P10, O SR. ESPIRITO SANTo-Tem relação com a 
Aristides Maia, Gonç11lves Ramos,. Cm· los das acta, e V. Ex. verá cio seguimento. - . 
ChaO'as, Francisco Amara l, Domingos Roclrn, Dizia ei.t, faço justiça a S. Ex. quanto a 
Cos& · M~chaclo, Domingos Porto, Palleta, sinceridade ele seu ·mo:lo ele pensar,· riuanclo 
.Tuvencio de · Ag· uiar, Anrlré Cavalc1nti, Ray- disse que seus collegas se haviam retira.do do 
mundo Rmdei ra, Annibal .Falcão, Pereira ·ConO'resso . l\'Ias, parecendo-me que essa 
Lyra, Meira de Vasconcello:s, .T oão de S~- su1)posição iI}1poet::i,va; o princi1)io de que, 
queira, João Vieira, Luiz de Amlrade, Esp:""'. quando houvesse inc?mpátibiliclacle en~1·e as 
rito Santo, Bellarmi90 Qal'l1eit'o, Pontes de .fmrnçêiss de 1m.nfatarto elo povo e presidente 
Mil'ancla, Oiticica, Gabino Besouro, Ivo de . dariuellas coi11paohias, se eleve propender p~n· 
Prado, Oliveira Vallaclão, Felisbel!o Freire, . esta e deixar aquella, superior <t qual irno 
Auausto de Fr13itas, Paulo Argollo, Tosta, vejo posição social nenhunn, ex temei o meu 
Se{bra, Antonio Eusebio, Z1ma, Arthur RioJ, juízo, lançan:do um protesto. 
Garcia Pires. i\fa1:colino Moura, Santos Pe- O SR. UBALDINo DO AMARAL - E' um en-
reira, Custodio de Mello, Paula Guimarães, gano ele V. Ex. 
Milton, bionysio Cerqqeira, Leovigildo Fil- O SR. EsPIRITO SANTO - S. Ex. entãO se 
"'Ueiras, Barão Je S. l\farcos, Medrado, Barão dir.igfo a mim com urna autoridade irnmensn., 
de Vilfa Viçosa, Prisco Paraiso, Moniz Freil'e, e verbernu -me de modo acenimo, dizendo 
Atbayéle J.uuior, Foils9c:;t. e Silva, Fonseca que ofl'encli a cli g·nidade dos meus colleg-as. 
Hermes, Nilo Peçanha, Urbano· Ma1•concles, Ao contrario, meu collega, eu sou riuem pe.de 
Manhães Barreto, Cyrillo de Lemos, Oli- a V. Ev. que nuquella plll'ase sna resperte 
veira Pioio, Viriato ele Medeiros, .T 9aquim mttis a clig-niclacle elos seus collegas, porque, 
Brev\'s , Virgilio Pesso.::t, Fr.~~ça C~rvalh.o, quando houver a menor incompatibilidad e 
Ferrêira Rabello, Ferreu'a Pires, Joao Luiz, entre os dom cai·gos ele que se tràfo , V. E" . 
Martinho Pi•ado Juniol', Bemardino d} Cn!li- offencle seus . celleg;cts snppondo que elle3 
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abraçarão os·interesse3 de pl'asiclente de c0m• 
panhia, p::i,ra renunciarem o interesse Lla 
communhão brazileira ! 

o SR. UBALDINO DO AMARAL-As· notas tíl.
chygra.pliicas a.hi estão. 

o SR. ESPIRITO SAwr.:>-E fazendo appel1o 
pam os elevuclbs sentimento.> ele· V: E.x: '·mas 
sem a menor allm:ão, chgo qne foi lllJnsto 
para com migo. Não , tem o direi.to ele suppor 
que eu seja capaz de, sem ser as claras, de 
frente, atacai' de soslaio ou . socapa guem 
que,r . que seja., porque quem, falia neste 
momento, apezar d~ .estatura. m1nuscn~'1., tem 
gr,rndeza de· coruqão e sentime:i.to~ t~o ele
·vados e .illibaclos como qnsm mais· os tenha • 
Portanto, ·eu ; qtimido füllei, ·não tive· um 
pensamento occulto, cç>mo 'nunca tt ve, · . 

Peço aos meus collegas que nunca veJam 
nas miqhas pii,lay_r.as ~entime.nto . qcculto : 
encaro o in-imigo, qiiancló os ha, de" frente a 
frente, ele viseira erguida e não o vou · ata.-
cai:' de tocaia.( Mtiitõ be111:.) . . 

Ninguem mais .pedindo a palavra, ·e ·dada 
por approvada a·a.c tn.. ' . . 

• :... . • • . ·1 \" .. -~ <;.- • • • 

' O Si. ... . Oiticic.à·-:- Sr. presElente, o 
Diar io Official publicou h9j.e o trafü~lo ~l e .. con;
mercio celebrnclo entee o· Governo ProvBorio 
e ó elos E:>tados Unillos da Americ<1, e3tn..bele
cenclo"recipt'Oéidacle ·de isengãn de 'dir~itos de 
i'mportação, ·no .nosso como nas1ue.l le pai~, P.ar.:1. 
cli versos generos t<rnto ela mLlu~trüi brazi le1ra,1 
como ela ainericana . ' . . . .. 
· Nao quero trazer, coíno,' uu \ica tl'ouxe, 'para 
e3ta tl'ibuna a cUsclissaó dos a'ctçis que. o Go
ver11'0 Provisori·o tempratic<1j:.lo n.o exe.i'cjçio,d.ll. 
attri'buição que nós, o Congresso con·~itniiJ.te, 
den1ittiLi ele si investindo clella a.o poder .. ex-
cuti vo. · .. 

Não cle3ejo, .portanto, a peeciar as, vnnfagen3 
ou desvantagens cle.ite -tr1üado; <).[), strà con
:veniencia ou incon vel'1i.eri!ci'a ; riãó 'p'rocuro 
investigar ·por ora si ha. compen~âçilo p;ira a 
iseoÇão dos impostos cj.e importaÇao· clos.ob
jectos que veem claquelhi. região, na _isenção 
de impostos d9s protluctos d~ industria bra
lizeira paquelle púz . . Mas i)erinittir-µíe-ha 
V, EX. . . ciue (:)U .estranhe q/ie, (:l·s~a.n~'.o r~u_!l.;do 
o parlaménto e o Congresso a .te1~m10q,r,· .o ·seu 
trabalho constituinte,· devendo don'ieç:w em 
poucõ· tem:po; os · seus trab<ü_l10s ordin'a.rios, . o 
Governo Provisorio esteja a expedir decretos 
que são ' vêl'dll.çleiras1eis,· que .consultam-todo 
o próbtema economico elo no$SO paiz, que ::.1-
tera ·e n~oclifica yrofündamente_ to ::Li a nossa 

. viela economica; cleceetos, c"da uin do.s· qnae~ 
exigiriit estudo methodico,.demorado, especial 
de uma, assernbléa; e que, em.tPetanto, s'ío for

·mulaclos por um mioi;;tl·.o e·publicai:lo'S "C0111: n, 
respohs:;ibiliclacle ele todo b Go·verno Pi•ovisorio. 
Estrai1ho isto; porque :s-rn de opiniáo qu<;J. o 
Governo Provisorio, ·acçeitamlo embor:f> (),. gen
tileza do procedimento .cl•o .Con.gT13sso, deverin, 
demittir els si ·03sa · re3pous tbilidacle que (\ 
mui to grande , pedindq ~ opinião da repre
sentação naciona ! ·e .a sna coo11artici paçãõ prm'I. 
os ell'eitos que estas leis vão produzir. . . 

o SR. BELLARMINO DE MENDONOA-JÚ havi:i, 
çlelegaçã.o legi~ lati'í7a anterior. -
· O SR. OrTICICA-0 meu collega', Qi.!O'in\er
rom pe .me com ·O seu aparte,, não attended ao 
que eu disse, no começar o meu dis~ul'.>o . 

Eu disse qne o Govérno Pr0visorib estani 
no goso ela füculdade de 'legislar \lOl' uma tle-
cisão do Congresso. . 

Estranho unicamente o seu procedimento, 
porque parecem-me de boa. pratica governa
ment!>l qne clescle o momento que o Con
gl'esso se reuniu, cer tas leis . ·que e11tend!lm 
com n. economia nacional, n~o fossem decre-
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ta.das jielo poder ex;ecu tivo, quancl9 o poder 
legislativo está em pl~no exi:ircieio ele suas 
funcçõés . (Ha clive1·sos apai·tes.) 

Oh! senhores, estou acbando de dizer que 
reconheço'" legiti111id;1de do,exercicio das fu11c· 
çõ'es do governo, mas que estrauho unic 1mente 
es8e pt'ocedimento. ( Apm·tes.) O.:; .méus col.
leg;1s não levam o seu füte<.:hismo ao ponto de 
querer prohiliir qne, na, rninhu, liberdade de 
represent:wte d;i nação estrauhe os actos que 
o Oowrno Provisorio pratica. 

UM Sa. R!j]PRESENTANTE - Apoiado; neste 
ponto V. Ex é acompanhado .por muitos col
legt1s. 

O Sa. OrrrcrcA - V. Ex. permittirá qLie 
eu estrnnhe que o Governo Provism•io esteja 
com tendencius hoje, embora a mudança de 
g·abinete, de continuar a mover essa machina 
de fazer decretoE, nessa · fe bre r.le cl ecret<lr 
acceitanclo toda a 'responsabilidade do abulo 
profuudissimo q'ue um tmtarlo como o de hoje 
vem trazer á nossa vida economica. 

UM SR. RmPRESENTANTE - llpon te isso. 
O SR. · Orr1crcA '_ Bfl.Stfl, dizer que o Go

verno. Prqvism;io em 14 mezes tem expedido 
mil e tt'esent_os e tantos decre to::;; a monar
chia. em_ s~sseuta anuo::; expediu dez mil. 

O SR. JoX.o DE SrQU8IRA clá um aparte. 
O SR. OrTICICA - Para que está · V. Ex. 

QOm este excesso ele zelo pelo Governo Pro
visorio ... 

O SR. J oÃo DE SIQUEIRA - Não é excesso 
d ~ wlo. Entencfo que V. Ex. faz uma grave 
inj u~ tiç:1. ; dizer não é provar. 

O SR . . OITICICA ." . - arr?sta-me p:J.ra uma 
discüssão qne não de.seja, não quero, nem 
agora cab~ desta 1.t:ibnna., 

Tenho a liberdade, corno representan te dfl. 
nação, de .fazer o que acredito que fazem 
toC!os os meus collegas que se interessam um 
pouélõ .p,elo probl!'lma ecooomico cle::; te paiz. 
· Eu, na rninhà opinião humilde, sem merito 
e. sem valor (militas iuío apoiados), estranho 
estes actos e dou a;:; razões porque o fuço. 

Dizia, Sr. presidente, que V. Ex . me per
mittisse estranhar que o Governo Provisorio 
niufüü1do de gabinete, continuas0 e nesta febre 
de decretar, vinda já elo g-,1 binete antigo, 
acceitando toda a responsabilichcle dos abalos 
profundos que esse decrato de hoje vae t razer 
ao nosso commerc'lo. · 

. V. Ex. e o ,Congresso . sabem que a maior 
parte elo commercio é fei ta hoje com os lniz;es 
da Europa e ess!l commercio ·vae sotrrer um 
ab:tlo muito profundo desde que se estabeleça 
a. protecçfí.o p,ara to~os os generos viri'los elos 
:E~tados ' Unidos, l!vres ' estes ele direitos, 
c/11.aildo os outros co~1tioun,m ~obrecarreg<.1.clos 
elos impostos das tar1fns d!3 hoJe. 

UM SR . REPRJ;)3ENTANTE - Lá tamb3111 se 
protegém a,lguns gêneros nossos. 
·o SR·. OITICICÀ - J':'lão •se argt1menta sob\'e 

assumpto de- · tanta g·ravidade como este ; 
deste morlo_h'1 outrns f>tee3 por onde encarar 
.este problema: (Apoiados.) 
" 'v. ~x .. , Sr. presidente, vê que estou sendo 

constatitemei1te intenompirlo. · 
D SR. ·Pu"EsmENTE-Peço aos nobres repre- . 

sentantes que não interrompam o orador para 
e que po~ga terminar O ~en diSCUl'SO. ·· . 
. . 'O SR. OITICICA. -::"' Hoje a m8 ior parte do 

i1osso commercio de importaçfi.o é feito prin-
. cipalmente com <,)s pf(izes da ~lll'?Pª· . 

, Pergunto a y-. Ex .. : do primeiro de abril 
em dia:nte o que se vl).e-dar 1 Tor:los os gene
ros importados da Etiropa ' ficam sobrecarre· 
gados CQI11 :OS pnerOSQS iq1postos de importa
~O que exis.tem h.oje,, e todos 9s generos ca
illtµiagOS Qe~l? qecr.eto ficam ISelltQ3 de im-

, po8tos. . . 
Pó:te se dar.[t coc10urrencia ~Não. 

. E' !lWíto n[\-tUrlJ.! que a cqrrent~ da imror
tação passe da. E'uropa par~ os E.stadq.s, Umrlos 
proeumnrlo generos que nao sofü'am unpostos 
e dej;{ando de importai' aquelles qae os 
·pagam. · · 

o que se dará e qne todo o commercio que 
tem relações com· a Europa terá ele liquidar, 
e V. E'x. comprehemrle qu@· f\l?alo profundo . 
eS"rsa liqaidação virá trazer.-

Mas., eu n[Ó que1'0 .agora -. sn.ber si o decreto. 
é .bom ou s.i é máo; limito-me, como tenho 
feito femp1'e nesfa tribuna, a tratai' clã.mate · 
ria co11slitucion:ü. 

Peço aos meus nol)l'eS col!egas que atten
clam p.1 ra o seguinte: ch1cla a ·concurrencia 
eh importaç1io para· os Estarlos UnUos livre 
de imposto~, é deixada a importação da. Eu· 
ropa, com a prohihiçiio que o::; ·impostos im
põem, a que 1ic;1m reduzidas as r endas d,i, 
União con:::agradas pela Const ituiç::i.o 'I 

v. Ex. comprehende qne o projecto de 
c0nstitui.;ão basêa fl, renda ela Uniã.o pricipal
men te sobre os impostos de irrlportação que 
por si sós lhe dão 95 . G00:000$ em unrn renrla 
de 136 .000:000$000. 

UMA voz- Sã.o os principaes. 
O SR. OITICICA- Passando todo este com

rnercio de importação a ser feito livreménte 
sem pagamento ·de irnposto3, porque natu
ralt'nente a coffcurrencia não se poderá. dar, 
e o commercio de im portaçiio terá. de ser fei
to pelo,s Estfl,do3 Unirlos, onde vai a Ui1ião 
buscar recursos para , as despezas do seu or
çame1fto? A que fic rt reduzich e'ita renfa que 
a Constituição estabeleceu e qúe a Uni5.o terà 
~e ir busct\l' principalmente nos impostos ele 
importação que não existem mais 'I 
· O SR. JoÃo DE SIQU.GIRA - São muito 

pouco3. , 
O SR. 01T1c1cA - O nobre representante 

par~ce que não leu o decreto. 
Ui\IA voz - Nã.o leu nã.o. 
OUTRA voz - Com certeza,. 
o SR. ÜITIC!CA - Si o leu não 

a devida att.enção. 
lhe prestou 

O SR .. To!-o DE SIC<UEIRA - Ha um:.i grandé 
comp2nsaçao ... 

O SR. OrrrcrcA - Quem duvida dessa com
·pensa.çJ.o? Quem está enteando n.a apreciação 
do tlecreto ? 

Pergünto ao meu nobre collega qual e ahi 
a vantagem ? · 

E' a exportaçfto. 
Esta augnientará . 
UMA voz - Ilias pó'.le tambem diminuir. 
o s·a. OITiCLGA - A ·exportação pertence à 

União pelo projecto de ConstituiçKo ? 
Não; todo lucl'o que tivet· a exportação 

pelo accrescimo clf>stes impostos, irá p1ra; os 
estados ; a União não tem nem um real cles~fl, 
renda. 

Ao que ficam porta.nto refoúLlas estas 
rendas da: União .? . 

E' claro que , el ln. não tera com que satis
füzer aos enormes encai·gos do seu orçamento 
(Apoiados.) 

Sr. presidente, e'.1 fui até a leitura deste 
decreto mi1 ·propug-uidor até impertinente 
neste Congresso pela renda c\os esta.do3 ; e 
po1"mnis de uma vez declarei da tribuna:, que 
pelo projecto da Constituição os estados do" 
norte pt'incipalmente os d;i, Bahia ao Mara
nhão ium ílca.r litt eralmente na mi.seria". 

Eu o disse e Sutitentei da tribuna; não pude 
desenvolver .nem prova1' essa proposiçiio com 
alguri.3mos,-porque i)1felizmente tive a 1mh.
vm em hora em,que o ·congresso não tinha 
representantes qu 1si ne~1lrnm . . . 

Hoje, porém, passei-me para o fado do 
nobre senfl,rlor pelo Paraná e elo Sl'. ex-mi
nistro ela fazendil. para dizee · desta tribuna 
que fiqu ei atterraclo com:.. não S3Í bem 
comq qualificár; a p:1lnvra verdadeira & 
roubo, mas creio que não elevo usar della 
nestlt tribuna, e então direi que fiquei atter
rarlo com o enorme deficit que se augmeutou 
ao ja ·e

0
xtraord.inario deficit que b Sr. ex-mi

nistro da fazenda declarou existir para 6-or
çamento cl:J. União. · · ·- · .· · -

1;1~111 renda~ suffi?ie_ntes, dadas pela impor
~aç~o, s~1~ ·P.oder. tr.1b~t>:1: a expertação pelo· 
proJecto de Com,t1tmçao, onde ·it'a a Unfüó 
buscar focUr3os parií. satjsfazer os encargos 
do seu orç;1mento? A-resposta é uma unica: 
nos in:postos cumulativos dos e_stfl,d.cs. 

Ora, Sr. presidente, hoje dit.-se o caso de 
~xelarnarmo3 com mltis acrimooia do que hon
te_m: ;:i .. que ficam reduzidos estes polJees es-
t1dos ? (llfaitos apoiados). · 

E:ites estados que já ,não ti11hão rencÍa sur
fici ente no tempo fa moua.rchh para pocler·em 
viver,. ·ficarão na republica fodei'ativa com 
meno1·2s recursos, e r.lem tlisso sobrcnrre
gados da grancl3 faculchtcle que se dá. á União 
de empolgar com fl, garm do leão, por s;1' o 
mais · fot'te, os pequeninos, os es~assisimos 
recut·sos qae por m!sericordia lhes são dei'
xalos p:1ra sati3faze;·em a todos os novos en
c,irg-os qne lhes impõ·3 a Repub lica fü,forativn .. 

V. Ex:. estit .vendo que eu tii1lrn razão, 
qu:111clo dizia qno o meclmni.;mo acloptarlo p9lit 
constituir;ão erJ gaito, tinha mo.hs enferru
jad,ts, impre,;taveís, eram as mcsnus do 
tempo do imperio, que uão prorluzit'a'.11 l'J
snltn.do alg•un sinão o baqueJ.mento das ins
Lilnições porque os estado3 vi viam todo3 03 
llias a clam ir contrci essa partilha de impos
tos, qne chamavflm leonil'a,prejl\llicial, e qu l 
nem ao menos deixavi que elles respi t·:;ssem; 
e hoje prova-se que elln. pi'odnz tão ruins ·re

. suita elos que a primeira · móla em que se 
tocou, o systema veio por terra.. · 

D SR. EsPrturo SANfü - M \S o decreto, 
lle que V. Ex:. trdn, é em füvor das _ classes 
pobres, dos prolGta·rios ; refere-se aos ge.., 
neros de primeir<1 nécessida.:le. 

Uu SR. REPRESENTANTE - Não ha duvida. 
. al ~unn; debaixo desse ponto de vista e de 
altil imp;rta.ncia. . 

O SR. OrTrcrcA - Mas porgúnto aos nobres 
representantes, ri ue me in terrompen'l: quem 
é que fallou nisso? qnern foi que dis;e que o 
decreto tinha vantagr-ns? ·· -

O S1i. Esrmrro SANTO-Nilo; V. Ex-. teve 
1 o cuidado de não fallar nisso. 

O SR. OrTJCtcA. - E:i di3se que não entmva 
nessfl, questão, julgo nii.o ser esta a occasião 
de en tt'.11' na a prechçfi.o do trabclo, enco.-
1'!1udo dest ti tr:buna unicarnen~ te a que.3ti\o 
constitucional. Vou füzep aos mens collez·as 
um:i, declaração, franca: eu, luhitante do nó rte 
e protluctor de assucal', como sou, appbutIO o 
decreto . 

Para mim, peõsoalment.e, elle é muito bo;11. 
Já veem que nii:J estoa defendendo interes..:; es 
mcus, .mas os da União, que Yae fic:tr sem 
rendas. 

V: Ex., Sr. presidente, est{i, vendo quo o 
p~rno ~cloptaclo pel.a. Constitu içilo é que hoj e 
mo pode .ser n~od1 ficaclo, porque passou em 
segunda d1scussao, cahe por· terr.1, clesman
cha·se, produzindo p:ira fl, União aquéll :~ des~ 
a~lt'e , que os seus pn.ladinos queri:im evitar, 
s1 bem que nós,· os outros que_ clefündiamos o 
projecto fedefü!ista, lll1!)Cfl, IlOS Bl1C0111111'0-
damo3 com a rantla dd que a União fkwa 
desf,ücacla , pol'que nóJ (eL1 pelo nBnos 110 

plan:i que apresentei) chvamos á União ren
das . p:fra que vive3se -sem· prejLdicú aos 
estados. · 

Agora, a que vem to:!t1, · esta mioha alle
gaçã,o? E' ainda para formular outl'á per
gunta ao Congres3o: será passivei que nóJ dei
xemos na Consti.tuição, ria. lei fundamental 
um. plt_tno de <lescrimillação de' rendas· q\1~ 
pre.1 ud1ca aos estados, como eslá hoje pro- -
vaclo, e os meuS' nobres collegas não podem 
negar, pelo menos os representantes doses
taclo3 do noete e deixar sem renda o-Governo 
Federal~ 

.Nã? _podemos cleix~r que est0 plano de cfü
tr~bu1çao ele rendas vrngne como disposiçi'ío, de 
lei fundamental, quanrlo sabemo3 que amanhfL 
o poder ex~cu t~vo t erit ele vi1' peclir ào Con
gresso orcl nmrw que reforme a Constituição, 
que ell e proprio dec1'elou. Suppõe que não In
verti, clua_s opiniõ2s a este respeito. 

A .razao allegilC\a · para dat; {J, União a fa
culdade d.e cl e cret~1' e cob1'ar·para si os direi
tos de 1mpoetaç1w, assentava justamente 
neste facto: é que a União deveria ·ficar com 
o cl'il'eito de füzet' tratados c0rnn1erciaes tra
~ado_s i~:ternacicin~e.s, quE'. prciteg:es~en~ ~- sua 
i?qust.i:ia, ou pr9In?1osem a ind~st(ia (!Stran
geira .. - I~ste direito, , Sr. pr.es1rlen te, eT3" o 
que mais se me ;:it1g·ul'J.v-a. ele anfo1oniico 
com o proprio projecto; porc1ue a únião fi. 
c:rndo com os direitos de importação unica
mente, .conJO bas~ prin_cip~l ele sua receita, 
estes chre1tos podmm dtminuir sensivelmente 
ele nm dia papa outro, tlcand'o Ó·poder cehtr;ü 
cle~fülcado en: suas·rcnfüts. Eu rec'eiavn, tsto 
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pt'incip1lrnente poque já. se folia lm muito 
tempo n ~s te tratcido intemacioml com os 
Estai.los Un ido3. 

füi pl'ev h que a União, estabelendo por 
qualriuer te1ü ado ele commercio a cess'.),SSiio ou 
dimi nuição do impJstos p::tra as mercaclorbs 
irn pol'taLbS ,~ a renda ha via ds c1iminuit' o 
nni't9, o então a União ficaria: som rendas, o 
projecto licaria n ul li ficado. 

Ag·o1·a pergunto q11 aos nobres. represen
t :u1tes: será, de van lagem pa rn o Congresso 
que !ique cc•nsignada como lei fümlamental 
um r1 L1Llü do des~rirn inaçt1o de retidas, que 
arnanlt'í., OL\ j á de hoje ne trazendo a el irni
nuic;-<'io da recoita '? Com que fa ró. face o poder 
oxecu ti vo aos sem enormes gnstos? Com ri ne 
fará fü ce n.o pag .1. mento tlo no.>sa Llivida que 
111011 ta n, mais de 50 mil contos 1 

Com que sustontaril. o c1'er!i'to elo 1nL:: ~ Cü111 
que, principalmente, ira fazer face a cer :·o1. 
cornpl'ünTi.>3os comme1'ci'1'JS ela m,iior gra.vi
llttde, c,.Jrnpromissos que si nfto SB impõ3 com 
n, liquid;1 ç;\,o das reli;tçõe3 c911 a K1ropa, e q us 
o g-overn1i t"r:í, obrigaçifo de oncarnr ü i füc,e 
púa sustenttw 03 creditas elo mesmq pa,\z? 
( ApxF'tes.) · 

Não JH·oc9roi sab::r, Sl'. presiclente, S! 
este tra trtdo 0 11 antes, si esta, isençi'io do im
p,ostos pn.1'~t os proclnctos rios Estacbs Unidos, 
alteurlia no -r1esenvolvimento rias nossn,s indus
trias nnscontes; qnanclo isen t:t ele impostos. 
certns m<:rcadorias, que inclusteia brazileit>ct 
póLlo p:-o'-1uzir principalmente hoje com a or
g·anis~ção ern gl'ancle esc.ü :t ele companhias 
quB se esti.í.o levantando to•los os clhs . 

E11 nElo indaguei si o proj ecto protectol' dil . 
ind113tr·i tv estl'a,n geil'a 6. c:mtl'ario a nossa, ' 
ind11strh. Não trato clessn, questão, Sr. prosi
Llen te,po;'q 11<1 ac!10 que ellit n'ioé propria para 
osht occasiilo. NEio terei entretn. nto , d11vicb 
em -occup 1r-rne de ll:i. e1l1'01it1'0 rnoment(I m:i is 
oppor,tm19'. Mostrei -me :i penas rnrprelten.Jjdo 
deau te de um decre to destt ordem. 

UH SR. REPRE 3B NT,\NTE-lsto é uma COU>n. 
sem pés nem ca.beç'.1. 

O SR., OITiCICA- Sl'. pres iden te, eu n'io sei 
qual o motivo pi'incipal qu1 nós temos hoj e 

. de adaptar o pl:1 no ela Constitu ição moditicaclo 
por este p1•ojecto . 

E't tive a honrn: de foemnlar um projecto 
que,. no meu ó:1temle1', r esolv ia tan to quanto 
possi vel a qu'lstão economica fic"1mlo os esta
doS b3m .riquinhoados s·m prejuiw fa Uniõ:o 
e vice -vrrs::t . Ficando os e3farlos e União como 
boos ami ;·os ,, 111 3 m!J~-03 de uma corporaç:lo 
f'ede!'lltiv.a. , · 

Acompanhei as observaçõ3s que aqui foram 
f'ei tas hQn tom p1lo nobre represen tttn le p>lo 
Paranit e s ~1:rnnâo ne3sas queixas a S. l~ x. 
Acho, força éconfess·1! -o, que os nob1'03 repre
sentantes memb1·os elo Congresso j '1lgarnm 
que ·era de pouo impor t·1ncia.' n. q11estão sobrd 
materia economica e ·continnn.m a nssim pro
ceder. E cl ig-o isto porque SS . E Ex. ri:rnndo 
se n.lloi'< : <te ~ta quest:1o, ou retimm -se d't s1la, 
ou nfí.o prestnm ~ülenção, levando n. c1mploto 
desanimo qtwlquer oradol' qüe cogite elo scme
llrnn te ass·umplo. 

Port ,1n to, as disp1siç5Js so':lre renchs pas
sou aq ui como veio elo proj 8cto cio g·overno o 
que meus nobres collegt1s acl:aram mnito 
bom se:n examin.al-o cil'cnrnstllciaelamcnte, 
comoiL questão mereci::i . · 

Cahiu o sys tema a1)resentado pel n. banca.da 
_ rlo ·granrlense . c:chin o systenm que eu havia 
formuluclo modi11can,lo o sy.;tenm dá IJanc::v.h 
r io-gr.1.nLlenso. e o que passou nem fo i o pro
prio sys tema do governo o proj :3cto do Con
st it11i çiío , po1'riu'B foi fal seado com os 15 º/o 
::ul·li cionae3, do qnal re.>nltara prejuízo no 
dirci to' qi10 tem a Uni<lü ele n,ug-m entar ::i: ro
ccit:1 pl'Ornniente da irnportilçi'io. 

O Stt. foXo u3 SrnurmtA- :.'lão ln tal pre
j ui zo. 

O SR. -OITICICA - 0 que ficou não sa tisfaz as 
necessidades dos os fados nem os 1Jn. União. 

Ca.hlram m ·1lous syst emns denominados fe
de:';disLs e qne na· opiniã,o publica acceiton e 
fi ~ou deve o.!:'ystema uni onista de Onanç:1s 
dn prbjecto ele Constituição. . 

o SR. SERZEDELLO-ESS1 denomiuação é 
completmnente arbitraria . . 

O SR. ÜITlCIOA- E' a minln opini:fo, e 
V. ;Ji:x: .. t'Jm opini:'\o contraria, que se h<t ele 
fazer '{ _ 

Hoje e~tá provado que o sys tem:L aclopiado 
pela Constituiçfio não serve . 

UM S'l . REPRESEXTA:<TE - Abso1Lüa-
l113n te não. 

O SR. OrTr.crcA- . .. nem U13Sll1o a quem 
elle ravorecia, na, plwase ele. seus defens1res, 
porqne a importaçEto vae diminuir e n.s cle3-
paz>ts ela Unb'io va,e augmentar, pergunto o 
que se deve fazer~ . 
_ Vou ter n, honra de apresentar ao Con~ 
gr3sso uma indicação,' declaranrlo desde logo 
qn·~ nã.o a considero c.11110 o mell10l' remedio a 
dar ; vJu n.presental-a corno meio de ser 

. possi ve~ modifica r esse plano arloptado -pe l·1 
Constituição, ficando ao arbítrio do todo o 
Coógresso reso lver si h1 ou não plansibi li
clarlo no desfdrpie qne eu e a, lguns meu3 
C')llBgas, que mo acompn.nham na mBsnH 
opinião , rrntendemos qne , resultará, . p1r:t a 
renda ela Uni'ão em cJns0q11en ~ ia desse tratado. 
V. Ex:, dara ármit1ha indicaçfta o destino que 
ju lgar mellrcir. Entendo qne cum pro o meu 
dever levantando esta questão no Co n_gresso, 
pum. que elle delibere cle~de log0 sobre os 
resultaclo3 que esse tl'ataclo vae trazer para o 
paiz .. (Muito bem, miiito bem .) 

o SR . PRESIDEXTE - Na sessão .de hon tem 
o St'. r epresentan te José Mariano apresentou_ 
duas proposbs p'.l.ra a r eforma rio regimento 
e requereu urg.enciaafün de que ellas fos~em 
d11.rlas p:ira ordem do dia de hoje; A votação 
dt'.'s t:i, urgenciit ficon empn.t:\clrt e a,d iachi para, 
hnje . Vai o Con :;resso conse.znintemente re
solver sob"e a· r er[lrnrim:rnto de urgencia 
feito pelo Sr. José l\.farhino. 

O SR. JosÉ M·ARIANO (pela ordem) - Sr. 
presicle'n te, a vota.çã.o a que vn.e se pro~.eder, 
e pnrn. a inrJicar;ão entrar em discussão ? 

Quero p1'evini t' o Congresso ele que a se
gnnrh indicação, por mim apresen tnda , per
mittindo a nprosoutação de emendas por 
occasiifo ria 2ª cliscussão rlas erncnrhs, não só 
não offerece os perigos, que a. muit.os se teem 
antolhaclo, como poderá ser, por mim mesmri , 
ou por outros co ll egas, s11bstituida pen· oufrn, 
qne sat i3façn, perfeitamen te os fins qu? se 
t iveram em vista. 

Como ci meu des~jo é auxiliar, trtnto q@nto 
poss!vel, lt obrn. ria connexfio que deve haver 
no projec to rle. Constituição, penso que não 
lmvérá inconve11iente em submet tel-a á, clis
cus»fo, .e ~hi correg·i l-a., ele n10'1u que fiqu e 
li v1·e dos pcrig·os q:ic muitos vr,om ele prot0l
lar n rliscussilo, e, no mesmo tempo, será 
sa ti..;t'11i to o fim qno tive em vista. · · 

Além rlisso, o Congresso t em o recnrso do 
oncPrmmr,n to e logo após S8 n.nnunciar n, 
2" tliscussã,o chs emenrlfls. nós qne .iú as conh') · 
e e mos, podemos cortai' per fe i tanBnte o abuso 
Lh apresentnçii.o de qun.lqnet' unmero ele 
ornen las, encer!'ando n, discns.;ão, niio ficando, 
entretanto , o Congresso iwiv:t1lo rle fi.:wr as 
correcções de que prncisam a·s emendas . 
(Muito bem.) 

O Sn.. RAThURO BARCICLLOS (pela ordem) -
Sr. preside nte, desejava s;1.ber si estit em dis
cus3i'io, ott si SG pode insinu»r a votaçfo da, 
quesfüo, 

Vejo que V. Ex . concede rpie si iosi nu3, sob 
pretext ci ele S'.l fa.l lar pela, ordem, e assim, 
eu, qlle -vo to contra a eme mL1, que:·o dar mi
nha opinião, para dizer o moJo por que julgo 
se eleva vota:» 

D:' facto qus ss tern r0petido n.qu i varias 
vezes, e, si se conseüte pam uns, deve -se 
consentir para outros . (Llfiiito bem.) 

O SR. PRE.'lIDE:'>l'l'E - O facto a, que se 
refere o nobre repeese ntante tem-se repr0Llu
zi1lo aqlli por diversas vezes, motivado pór 
qua.si todos os nobres representuntes . 

Tenho feito esforços para manter a ordem 
e o regimento, mas tem sido completo.mente 
irnnrnficua a minha intervenção; tenho fei to 
esforço;; i)arn. qne o Congresso cumpra o 
seu Llever votando n, Constituição, e, entre

_tauto, u:1 sessiio de hon tem o ConnT·esso 
ga.stou horn. e-meia. em materin, estrai1bn., e 
nn. ele hoje vae gastar mais ele uma llo!'a , Eu 
nii,o sou o responsavel. 
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Em uo:ne da ordem team-se feito a,s n'laior~s 
d3sordens. (Apoiadn s .) _ 

A::. minhas aclvertencias tesm sido im]loten
te3, razão pela, qual deliberei não mais 
'fazel-as. 

o St~. RAMIRO BARCELLOS - Sinte que 
V. Ex: . não faç :i, cumprit' o regulamento nesse 
ponto . 

O SR . PRESÍDENTE - Qua.nto dizer S. Ex• 
que eu tenho permit.ticlo a desordem ,é uma 
iuj ustiç:t que n i1o mereço. 

O SH,. RAMlRO B.rncELLOS - fü(o dirne 
tal. 

o SR. PRESIDENTE - Não permitto a nin
guem ~violu 'O r g imento . 

O Sr. José l\fat'iano mais rle un:n, vez tem 
sido a:ivertido e chamado á ordem nomiu1l
mente . V. Ex:., p;) is, não tem razi):o. 

O S1't . JosÉ Í\1AaIANo - E' verclacl·e, e tenllo
me sufonett iuo . (Wso .) 

O SR. PRESIDENTE .au nuncia, a vobção do 
roquer ime:Jto de urgencia do Sr. José l\fa
ri<tno, para que as duas moções para .n, re
forma elo regimento sej <nn dadas pam orclem 
do din. cll1 ses;fio de amanhã . 

Consulta,-Io, o Congresso rejeita a urgencia.1 
pedida. 

Vem á, mesa e é 'lido o seguinte 

Reqiterimenio 

Requeiro urgencin, pwa ser votado annnhã 
o mm requerimento de hon tem. 

Em 6 de feve reiro ele 1891.- Ubalclino do 
Amarat . 

Subrnettido a votação, é approvado este 
re~uerimento. 

o SR. 8IL GOULART (pela 01-llem)- Sr. pre
sidente, info1'mo a V. i<:x. que o no 1 re re
presen ta,11te ela Bahia o Sr . Amphiiophio por 
enfürmo cleix:a de comparecer il. sess'io . -

E' lida e 1La sobre a mesa, agun.rdando 
pAcl ido do m g0ncia p1ra ser discuticla, a se
guinte 

Indicaçito 

In rl ico qne o Congresso , aguardando o co
nheci1nonto elo tt•,i tado celebraclo entre o 
Governo Provisorio e o dos EstR-rlos-Uni•los da 
America e public<tclo hoje no Diq,rio Offecial. e 
tendo em consideração a diminuição dos direitos 
de importnção, base da receilit da Uuião pelo 
pr0j 8cto ela Constitui, ã0, addie :is disposições 
approvmhls sobre dbcl'iminação rias rendas, 
para set' leit·t esfa discriminnç'.to em lei orga
nict na l" sessi'io ord io:uin. , cpando serfio 
conhecidos clctdos certus sobra a tlimi nn ição 
dos impo;tos ele irn port:1ção trazi•ln poe est e 
tNtndo ; reformado parri. i ~to o reg ultimento 
do Congresso. 

S<l.la da> s issõe~ . 6 de fovürait'c dé 1891. -
L eite Oiiic ica . 

ORD~M DO DIA 

NOTAÇÃ.O DAS fü11BNDAS AO PROJECTÓ DE 
COfüTITUIÇÃ.O 

Continúa n, votação elas emendas oft'ei•ecidas 
ao projectO de Consti tuição n[L segLrncla dis
cussão. 

O SR. PRESIDENTE declara que vai votar-se 
a emenda suppressiva dm ns . 25 e 26 'do 
art. 33 offerecicla pelo S1'. L2ovegi ldo Fil
g ueiras . 

O St't. JosÉ MARIANO n.cha que esta emenda 
esta prejucl ictlda . 

O Sn,. PRESID ENTE - Para que o Congt'esso 
votasse com perfeito conhecimento do causa 
dei-me ao trabalho de ler a emend:i, do Sr .. 
Filgneiras, os tres üumeros elo projecto·quc 
ella. manrla supprirnir, n.ssim corno o substi
tutivo . 

Ao Congresso .Pois, compete o direito de 
con3ervar est es numeras ou eli.mirntl-os. 

O SR. E3PIRITO SANTO (pela onle iJ~)-Autes 
d~ . f'azei· a observ.açJ.o que lwe tencle dirigir, 
qiuzel'a, Sr . presidente, que V. Ex. ·me ex:
pl'c1:'tSSe o seguinte : no caso de serem acB'itos 
estes dous nume~'os, o que prevalecerá : cllcs 
01: n. emencltt 1 
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Faz este pedicio pqrque S:lbe que o O SR-. Pn.ESIDE.NTf!l diz que· não se acha 
Sr. · presiçlente na direcçãp dos trabalhos pt'ejudicacla a emenda do ~r~ Al' thur R~s , 
S\Jmpre nue vê se.guindo-se iu votação uma. porriue ella tem por fim harmóni;;n,r as clis
medidaq.ue veúi pr•·judicar o vencido clech1r1Ht po~iÇões re la,tivas as attr i b uiçõ ~s do Con-
desde logo pl'êj udicacla · .. gresco 'com as cb Ca.ni'.1,J'a e do Senado . 

No ta, porém, q'tw a.gora S · Ex'· pe·nsa. de Posta a votos é a,pprovad::1 a emernl n, do 
modo contrario, pot'que diz que apezat' de ser Sr. Arthul' Rios que manda accreicentar ao 
a emenda contra o vencillo Vt\e submct tel-a it v.otação '. . _ , . art. 33 o seguinte parage1Ypllo: -Prorogar 

Q 
, p . P b · as snas sessõ3s . 
~a. . RESIDENTE- eço ao no re repre-

Stlllt().nte que não me at.tribua o, que não E' consi1.lermla prejudicada a · einenda do 
dLsse . Sr. Schimiclt e otit r·os, substi tuinélo 0 3 ns. 10 

·Poi· su·a contá e sob a sua ' suá responsabil i- e 11 pelo n · 1 O elo ·proj ecto . 
dade pôde dizer o que quize 1~. E' rejeitad:\ a emenda do3 n1esmos senhores 
0-S l~ . EsPrliup SAN·TO pede que o Sl'. pre.:. ao n. 14. 

Bii.leu_te tome em consideração o que acaba ·ele . 
di zer:. " · 

o Sr-:. : PRESIDE XTIB - o n, 2-1 elo art. 32 fo i 
subslituido pela, ·emenda elo sr.-Filgueirns qne 
diz o seguinte : .. · - . 

« Legislar S'.lbre o direito civil, criminal, 
qommerci>tl e_ pro.cessnal d<t Republi ca. >) 

· Os t1s. 2p e ·25 dfspoem o segL1i ute : 
(<' N. 25. ' E,stotbgleQer· l ei~ uniformes sobre 

nat\iralisação e fo.llencii ; 
,, «.N, ·26. 'Defi ni ~ e punir os erimes poli ti cus, 

.o3 de fobificação de moeda e dos t itulas pu
bli cos da. Uniifo,- e .os commeltidos no alto 
mar.» 
· Ora, aqu i pq'.le haver µma rerlunfaucia., 

mas não me p:trece qne ha'ja antinomia : em 
·todo o caso para so_lv_e,r a questão vou consul
tar o Congresso si a approvação da emenda 
d? Sr. ·Leovegildo Filgueirh.s pl'ejlldlcou as 
tltsposições dos arts, 25 e 26 do projecto. 

. CoosuHado, o Cong"resso manifesta-se em 
sentido contrMio . ' 

Posta l\ .votos a enrnnda .suppressi va dos 
i1 s. 25 e 26 apl'esentada pelo Sr . Leovcgildo 
Filgueil•as,- é rejeitada. , 

E' appro vadai i1 emenda do Si' · José Hygino 
suppt'itnindo o n. 27 do art. 33. ' 
· · Fi'ca adiada a votação da ennnda ao n. 21 
do · ar t. 33, apra3et1tada pelo Sr. AdoJp·ho 
Go1·clo e ou.t l'os, para quando forem vota.elas 
LLS emendas ao art. 62. . 

E'. ~·ej ei tada a .§lmen ~fa do Sl'. Baen::t, SUJl.· 
pr·esstva do n. 33 do art . 33 , ficando prej urJ i
cadas as · ~los Prs. 1).-ntão de E<u'ia e ou teo 
Feliciano Pe_nna e .outro. ' 

O S1t. Pn.ESIDENTCJ rlec1ara que vae su jeitar 
à vothçiio a' éilienda additi va elo Sr. va:i'ladão 
aó n. 33.-

~º SR. _. VALJ,ADÃO (pele;· onlc.m) çliz.qué ess~ 
et1J,~:nctD~ ~rrt cujf\· impre~s.ão foi supprimilla. a 
cODJ.trncçao e, t em por_ fim har.mon1sar a d1s-
J)Q,siÇão. dci'n '. 33 com à · d.o :art . 63 •.. '. -'· 

·2 • e,rrl' ség·hiLll} .~pprp V,ad<} ii __ émenda do Sr. 
\' Çl ltj\d~o,=~- " . . .,, .... ' . ' ,- - .. < .. . 

«< A's palavras - .. i>obroe terras·- nccl'escen
te-se - minas de propr iedade da ·uniãq , » 

O .SJ.'l,.- PRESIDENT8 - Considera preJudicach~ 
a emencl:t substitutiva do n. 33 do Sr . Meira 
de. Vasconcellos e_m conseque11cia da approva
ç:to cltt emenda elo Sr. V 11Uàdão . · 

o SR. PRESIDENTE decla.ra CítB ·vlle sub· 
meaer · a votos a einemla elo Sr. Scbimidt a.à 
n, 17 e 'diz: -llouve ·equivocó nesta emenda 
de parte de seu autol',· 'diz a enrnn·ia: 
« Tr tusfit\\-se paira o cap. 3° da secção 2ª, 
can{orme o venc ido em Íª disciisstio» . Ni1o l'ui 
assim ven2iclo em ia cliscussã:i, e o u. 17 
ficou parm1mnc3qdo no aet .. 33. Pelo qne 
con~1dera ess'.1 em9nJa apeu1s co:ln nov;t 
proposta naquelle sentido. ·.· · . · 

E' em .. seJliid>1 pJ3 ta ~votos e rejeit1fa a 
mesín t -enuncia, . 

São consideradas prejudicadas as emend<ts 
do Sr. Schimidt e outros ao n. 33 e do Sr. Vi
riato de Medei1•os ao n . 24 do .art. 33. 

E' annunciada a votação da emenfa ad.l i
ti va c)o Sr . Cyeillo de Lemos ao art. 33 . 

o SR. CYRILLO DE LEilfOS diz que acl!a pre
judicada esta sua emenda. 

o SR .. PRESIDENTE diz que em visfa ela de
claração do a ritor, considera _prej udi 0 ada a 
emenclit . 

São rejeitacL\S as ·emendas elo Sr. João 
Vieira aos ns . 32 e 3ô elo al' t . 33 . . 

E' annunCÍà·.la a: votação da emench sub
stitutiva do n. 8 o.trerecida pelo Sr. Julio ele 
Ca8tilllos e outros. . 

o SR. FRANÇA CARVALHO (pela ordem) diz 
que,em vista ela magna irnport::mcict elo ar ti go, 
pede ao Sr. presidente que consulte o Con
gresso se conceJe vo tação nominal. 

Consultado, o Congresso rejeita, o reque{'i 
mepto de votação nomin::t!. 

o SR. JOSÉ MARIANO (pela ordem) diz que 
m1,1ito embora estej tL a emenda concebida em 
um só perio:lo, eu.tende todavia que a nnteria 
pó..\e ser completamen te des tacad,1 e por ta11to 
requ_er ,ao Sl'. presidente que con_s!llte o Con
gresso si convém ii,m qlie seja d}viclicfa e1n 
cl@s, pru:tes para a votação, a primeir~t-le
gislar sol~re bancos emissores de moeda p:i.
pel cbnvertivel -se111 monopolio, e a segunda 
- nem currn forçado . ·· · · . · 

_Fitieste requeri1Í1ento úa i.nteuç<}o de b'3m 
encmpi u l!ar a. votagão, 111'.1.S, si ponren tu:·a 
elle vai d·~ encontro.ao ~·egimento, estit prom· 
pto [l, ob3:lecer a qualq>1e1' dedsã'.l ela l11 3S'.'L 

o· SR. PR-mrt>.ENTIB- A emenda substitu
ti va do§ 8° esta i~edigida pol' esb f'ó:nu (tê): 

Legisla,l' sobre bancos emissoras de m')ed•\· 
papel converti VI.li, se:n moJ.10polio,. nem cursei 
forçado. . . 

E' comi•Jerad11 prej udicn.dtt a emendct ·sub
stitu tiva elo mes:iio seuhol' ao -n. 33 clJ · 
art. 33. 

E' rejeitada. a emearJa elo Sl'. Ale:rnwlee 
Stockl3r sup["lressi va do 11 . 8. do a1· t. 33 . 

p; considerad<1. prej u :lica•ltt a emenda acUi · 
tiva do me3mo Sr .. Stockler ao n, !2. 

E' anuunci:1di1 a vota,;ão d.e o:nenrh acUi
tiva do Sl' . Stockl,,r ao n. 16. 

O St<. PrrnsrnmNT.E d \~ q.ue co1BiLlera csL\ · 
em9nda prej uJ.icada, 111as .q1n vae con;ult tI' ' 

o Con'.,l're3so a respeito. 
COLÚult~cdo, o C:rngl'aS3o çonsidera prejLdi-

cn,d:1 es t;i eme :Hb . 
E' i:ejeit!l.tla a 9nnn1fa suppl'essiva do Sr'. 

Stockler ao 11. 3-i, rbanrlo pt'ejurlicctda a qu3 -
o me3mo.senl1pr olf3re~J11 a'.l ·n .. 33. 

E' rej eitada a emendtt aclrlitiva elos Srs. · 
Amaro Caval:anti e outros ao§ 8° do art.33 . 

O SR . PRESIDIBNTE declara que vae suh
met ter it vot~ çãe a emenda ao§ 5° elo art. 33 
elo:; Sr.> . .!Vlanhã'.3S Barra to e outros . 

. 0-S.R. i\~:EIRA : :Q~ \'..MJ?ONCE,LLOS diz qite f\U:l 
emend)1 nao esta preJud19acla .na uUima parte 
que contém estas palavras que não se acham 
na emen.cla clo ·Sr. VaHadão :- otlll.'OS bens da 
União, · 

· Tr,i113fieam·39 pat'<t · ó c:tpitlllo 3' o;:; .ns. 5, 
16, 17 ·e 20 elo al't. 33 . . . ,,. , · O SR. PRESIDIBNTE-Neste ·momento olis~r-

0 Sl'. repres3nt[l,nte José Ma,riailo r eq uer va qLrn rnt ln uc:i.da da eSquerJa ha membt'OS 
qu.e se consnUe o Congrdsso, afim de ver s3 elo Congresso 11ue se t em cónser·v[tdo sentado0; 

O tiR. P.RESI,DENTEL- Vou consultar o Con- e.>te consente crue a .vot<tç,õo seJ·º P81·ta sep_, 1,,.1• quer na votação quer rrn v.erift c,_1ç'ãci, e· desta 
gresso ~· · ·' · . _' . ·. ·· - '" '"

1
' ·' f' ~ · · elamente. A opi'nião da mesct é conh':'cida. orimt ·e 1mpossi:ve l cenfür it' o resultado . ·A 

Sendo consul_tado, o C9ngresso r13sol ve que Esb emendD. é _ foriTiu Jadlt elh ·um . s0 Jfa- emenda teve 100 votos a favor e . a.g·or:i. 48 
a emenda está ·prejudicada. r i o r~o . ·A , votaçao tlella por pflrtes .impot'- con tra:-. conseg11i11teme11 te estit .approva/la , 

O S.1t. PJ,'1,V:SIDEN'l'J'-:-: A .enwnJi\ rlo Sr: Mei:rà tana urna sub-emenda . . senrlo assim,. a nrn._s · v1:>1velmente 148 voto3 niio representam 
de. Yasconcellos tem uma· seg~11.1_d~·;.)nrte , -~ u p-::. mesi não póde·itnn·tür, ao' pedido do . nob re a to_talt .Ia.de d:O numero dos. Srs . membro 3 
Pl'M),11.Iifj.o o· n. 36 do art. 33, no caso de pas- repre'seil tan te. Erí:i:tor.!o o caso, vou sujei tal-o elo-- C9 11 g1'esso qLrn .se .nchnm preselltes . . . . 
s a.r~m , QJ e ~ne:,J.,d .\s ·~1 q.e pl'op .. õe nt a tmidade da á delibemcü:ci do Congresso. ' · · E' coni'\i'rler;vla. pre.iud.icada a 11rimei1•a parte 
le,g}~laç(!O' e.çle,_~l1J)gt\Stl\!,tUm .; . :· ' ·o" ·: e :' ~ , · ;·,~ -,; .. · o ·SR. :_ =-Jos1ir. ~fA.I.tIANO . ;(pela ' o:i:,,ze in) p ll'i1 pa ernet)da 'adrl iti.l!.a .do. S1'.:· Almiúo Afl'õnso ao 
· Jj;ss.D,. e.me1 1.da ,depew!,e ~ e ulteriqr dt:l lbll'ra- . daT .·am,y 11r0va clo ·"1'2S•!iéito ·e ,0oi1'3idérnçfi'o .. al't. 33 e regeitMla .. ··a segunda; .pill't Íl . ·, -' 
çãp d-o 9on ge~spo, e, -,port.wtp, st nloíci hi re; · q1re :lh'.' nrnrec"e o S•1' 1 presi:dén-te, rêtirn: o seu:' .O _St=t . P1u!SIDENTE-,Ih tão terminadas ns 
clarnaçao, acho n, sua vot 1ção para qun,nrlo cse ,, requerimento, · · ··.· " · ·' ·: . .. : art. 33 . Vae-se pl'Ocecler it votação das emen- · 
tratar 'dâ·S emendas re lativas á or"'a ni;;açã0 do O · SR i · PRESID~NT~ '-:·,li. :obidieneia que das ao :art. 34 . _ . . 
pÓler. jurlicjario .' (ri p9 iados,. ) :. º .. . V .. Ex. .rresta nao .e a .mmha pessoa-é ao , · 

Vio(l. prejqd.ic )_df\, ~ <;lJl1en-la do,.Sr. Correia .. regimento .. ·. , . .. . : _ . · d '~ SR.j Joé1'o D~ SrQun:mA requer, e é conce-
Rabe~-ro_,~_õ n:_ ?3 do( art. ~3 . _:, e , , .... _ Pós ta .. a vóto.1 ~a "emend:i.. élo sr: Julio de 

1 
a. pe 0. · nngresso, -a suspensã0,

1
h1 s~ssão 

• ., · C,a.S till10> érei.eitaifa,_ . · . . · ·. por 15 1U1nutos, .p:i.ra desc:i.nço elo -Sr. pre:s i-
~ -an_n1:111cüir1.a ·.a vo tação da, emenda do " dcn '·e e 111en1lJt'o·s elo e · ' Ei reJ· Hitarl'à a eme'nda· do m>,,1no seiilior' ' -" · · ougresso , . - · 

Sr. Artlrn:r RiOS.!J.O art. 33 . V • -mandando t ransferir p1ra o capiLu lo -so os Suspende-se a S3s~ão as 2 ho ;·as e cin co mi-
o SR. GABRIEL DE MAGALHÃES diz que lh e n s . 5,, 16 e 20, f:ieaB. <.10 prej-udicada a rnrte nutoS. , 

l)arece estar pt'eJ' Ltdicada ess1 eniend~. . I'er re te 17 " 1e . ,n ao n. · H. >abre-se a s1ssi'\,o ás 2 e 35 miuutos. · 



o __ s&: Pn,~SIDENl'S- Vae-se procederâ. VO· 
boao das emeurlas ao ar t. 34, e •1ue em pri 
meiro lagar porá a votes a ernencht ' sulntitu
tiva do Sr . Fralici;é)O Veiga ao mesmo artigo, 

o S&, FRANC!SC:J VEIGA (pela oi·rlem) - En
tendo que a emenda a que V. !!:x. se re f"ere 
não deve ser votada . 

Lendo as attribuiçõe:i do po::ler execulh'o, 
entendi que as da.das ao Congresso, perten
c!mn a elle cumu la~ivamente com as ao pre
sidente da Republtca, a quem cabe o direi to 
d·e sancçfo e elo voto, por isso propuz que 
Jo3se tirada a palavrct - primitivamente -
que não parecia applicavel ao c;1so ; uma vez 
porém. q:rn o Congresso decidiu que e3tas 
attr1bmçõ~s dadas ao Congresso, a este per
tencem primitivamente, só resta-me pedi r a 
V. E:c que consiclere preiurticada ess:t ememb 
e quando si tratar das :'.\ttribuições do pre3i' 
den te da Republica, V. Ex. t erá a bondade de 
lembrar ao Congresso que o chere do poder 
executivo não tom'.1. parte nas attribuições do 
Congresso Nac!onal que segundo este decidiu 
serão privativas elo mesmo. 

o S& . PRESIDENTE declara .em vist~ tla& 
considerações do Sr . repres3ntante prejudi
ccula a sua emenda. 

Sã:i regeitadas as emendas elo Sr . S tock.le•~ 
supprimindo a . palavra - immigraçio - do 
11. 2 do art . 3,1 e os ns . 3 e 4 do mesmo ar
tigo. 

Ao votar-se a ememla do Sr . Shimidt ao 
n . ~ ao ª'.t. 34, o Sr . J oã.:i de Siqueira reiuer 
pre!erenc1a pira a emenda do St'. Jo3"3 Hy
gino do mesmo numero . 

o Sa. LAURO llIULLER (pela ordem) diz q,1 e 
houve engano na reclação do artigo . 

O SR. THOi\IAZ DELPHINo (pelo 01·dem) - diz 
que tendo sido regeitach uma. emenda. elo SL' . 
Stoklel' mandando imµrimiL' o n. 4 do art. . 
34, está ipso fiicto prejudicacb, a emend:t do 
Sr. J o~é Hygioo. (Protestos.) · 

PostJ a Yoto3, é approvada a emenda do_ 
Sr. Schimidt supprimindo do n . 4 do art. 3,1 
as p1lavras- pr-imaria e . . . 

Fic.tm prejudicadas as emendas do> Srs . 
Jos~ Hygino e outros ao n . 4 e a do Sr. An
tão de Farin. ao n. 2 em relaçlo á. suppressã.o 
ela, -palavra- immigrac'lo, sendo regeitadtt a 
p 1rte ela mesm'.1. emenda relativa a suppres
s.iJ d.t p:tlavr.t- 1gricult ura . 

r:' regeitula a emenda substitutiva elo Sr . 
J u lio de Qastill103 e 011 t1·03 ao n. 3 do art. 34. 

Pbsto a vo tos o adcl it i vo do Sr Alernndrn 
Stock.ler ao art. 34,o Sr. presideute diz que o 
considera inutil, atten:lendo a que iclentica 
di;;po3ição se encontra no paragrapho unico 
do art. 66, palo que declara prejudicado ore
ferido additi vo . 

O SR. PRESIDENTE põe a votos a emenda do 
S . Oliveira Pin to e outros e declara que essa 
emenda consti tue um artigo adclitivo ·para. ser 
collocaclo depms do a.rt. 34 ou onrle convier. 

E' regeitada a mesma em3nda adclitiv~- . 
O Stt. JosÉ HYGINO requer verificação da 

vota cão. 
Verific1da e3ta, reconhece-s::i ter sido re 

geitado o aclditivo do Sr. Olivaira. Pinto e 
. , ou tros . 
, .E' ~osta a v.otos ~ reg"eita•lf!> a emenda snb

st1 tut1 va elo Sr : Julio de Castllhos e outro3 a.o 
art . 35 . 

J<!' igualmente regeitada a emend t 111 .. odi fi 
ca tiva elo § 3° do art . 36. offorecicla pslo 
Sr, Leopoldo de Bulhões e outl'os. 

E' annuncin.rla a. votação do emenda sub
sti tu tiva do Sr. Z1ma. ao § 3° do mesmo ar-

, t igo. · 

-, O Sr. Costa ~f:.a,cll.aclo (vela or 
'llem) _req_uer preferenci<i na vohç:io para o 
subst1tut1vo, que apresentou, por ser mais 
resumido, mais claro e terminante. 

Consultn.do, o Congresso concede a prefe
rancia requerida . 

Posto a votos o suhslitutivoclo Sr. Costn.Ma
clnd0, é rejeitado, sendo em seguida tambem 
rejeibtdá a emEmdlt substitut iva do Sr. Z·.mm. 

O St~ . OLrvmrnA PINTO pede veri!icaçio da. 
votaQão. 

Procedendo-3e ú. verificação, reconhece-se 
ter sido rejeitada a emenda elo Sr. Z·ima. 

E' rejeitado o substitutvo elo Sr . Francisco 
Veiga ao § 4• do art. 36. 

· O SR. PR(lsIDE:'<TE annuncia a votação Llo 
a•Jrlitivo elo SL'. Ca.ntão ao n. 3. 

SB. OLIVEIRA PINTO diz qne costuma poucas 
vezes solicitar a at tenção cio Congl'esso, e 
por iss::i parece r1ue eleve merecer alguma 
neste momen to. 

O Congt•cs3o n't votação a que se proceLleu 
na l'calidade contrariou- o vivamente, porque 
consignou unn vercladeirn olygarchia., pee
valecenclo a medido. como esta. 

O ora:lol' npt'oveita. n, oppor tunidacle, temlo 
-o Sr. prcsi~ente annunciar!o a votação do 
acld i1.i ro do Si'. Cantão, para declarar que 
votn, a fn-01· uelle, porque sal vará ao meno3 
em plrt::J a it.11h qmi foi rc>jeit1da, evit'.1rnlo 
puJ se poss::i. es tabecer es>aolyg«trchia elos 22 
senadores uniJos ao presidente cio Cong·resso. 

Posto a votos, é approvaclo o seguinte 
additivo do Sr. c,tnfü): 

Art. 36, dJpois do § 3° - accr·esceote-se : 
§ 4 . 0 Si na o~itra camara o proj ecto não 

for appt'ovado pelos dous terços dos membl'OS 
pt'esentes, reunir-se-hão as duas camaras em 
Congresso Nacional, e a.Ili será submetti.clo a 
uma, só cli$cussão . 

Si for approVàLlo p:i la. maioria de dous ter
ços, sera considcraclo como lei, e ele novo en
viado ao poder executivo plra promulgai- o. 

Si, porém, não obtiver aquella maioria, 
entender-se-ha que foi rejeitado; 

§ 5. 0 Ainda quando na camara iniciadora 
o projecto não seja approvaclo pelo dou> ter 
ços ele seus membros presentes, s3r:t remet
ticlo a outra c:tmaea. 

Si nessa tambsm não for approvaclo por 
aquelle numero de votos, ser<i julgado re
jeitado ;. mas , si o for, reunit'-se-hão as duas 
camaras em Congresso Nacional p1ra proce
der-se na forma do p1.ragrapho antecedente . 

§ 6. 0 A reunião elas duas cannras em Coo 
gre.>so Nacional será solicitacl :t pot' aquella 
em que for iniciado o projecto. 

O § 4 . 0 do ar ti,go elo projecto passara a 
ter a numeração de 7°. 

VOZES - Muito bem ! Muito l>em ! 

o SR . l\foRA.ES BARROS E OUTROS- Der
rotado o sy3tcmu. da Constit uioio. ( il!iiito 
bem) . 

o SR . OLIVE lRA PINTO E OUT&OS - Der-
1\ctlLCht a ol ygrachia (l'ifoito bem.) 

E' approvado o segLünte sub;;titut ivo do 
Si·. Feancisco Veiga : 

«\fofüique-se o art. 37 do mo:lo saguinte:
Não sendo a lei peemulgacla pelo presidente 
da Republica nos casos dos §§ 2J e 3° do 
::trt. 36, dentro de 48 horas, o presidente elo 
Senado,-e si este não o fizer em igual prazo, 
o vice-presidente a promulgara , usando dá 
seguinte formula: «F., presidente (oit vice 
vresidente) cio Senado, faço saber aos que r~ 
presete virem que o Congresso Naconal de
cretou e promulgou a lei (oti resoitiçao) se-
guinte: >) • 

São successiv,tmeate rejeitas as emendas elo 
Sr. Gil Goulart e outros ao art . 38 e do Sr. 
Viria to ele Medeiros e outros ao art. 39 . 

O 3&. PRESIDENTE consider<t prejudicadas 
as emendeis do Sr, Schirnidt e· outro e tlo S1·. 
Epitacio e outros e elo Se. Z·rnrn, o1ferecidas 
todas ao ar t. 40 . 

O SR. · Jo3É ~IARIAKO diz que ha uma 
em ;nela do Sr. Zama, que não foi ngor<\ lida 
e que lhe parece não estar prejudicada. 

O SR. PRESIDE:'<TE responde que n.ernencla 
:lo Sr . Zarna. trata da responsabi lidade do 
presidente e refere-se ao cap . 5°. 

O SR. ZAilIA. diz que a emenda qu) o Se . . 
presiden t!3 acabava de ler pa.r.;ce que devia 
estar collocada. no capitulo 5°, ond3 se trata 
cl:t r asponsabilidacle do pt'esidente . 

!';'a. este titulo que a emenda se rc ~ere e 
pede que S3 accl'e3'.!entem as p.tlavras- e dos 
min istrr1s rio e3tado. 

Consegui ntemente julga o oraclo1· que a 
votação d1 rererid<t em~rncla, naquelle mo
mento, nã.o era oppol' luna. 

O SR. P1u1srnENTE diz fll1ifna p:tgina 39 do 
irnpresso ·estili reproduzida/ a' mesnl'I. emenda 
elo Sr. Z·.tma, que sera votacl1t por OC'.!asião 

393 

de ser encetaria a votação das emendas ao 
c:tpitulo 50 , 

E'. rej eitadtt a emend;t do Sr. il lmeilct 
Nogueira ao§ 3°, n . l clp art . 40. 

E' igualmente rejeitada a emenda suppres- . 
siva do art. 41, otl'erecida pelo Sr. Leovegildo 
Filgueiras . 

E' approvada a seguinte ennnd<t do Sr. 
José Hygino ao art. •11: « Em vez de do ns 
tercos, diga-se- metade . . 

E' rejei tada a emenda sub3titutiva do Sr. 
Meim ele Vas~once llos ao arL 42 . 

E' approvada, a seguinte emenda do Sr . 
Francisco Veiga ao art. 43: 

Depois elas p:tlavras - em sessã.o- dio-a,-se : 
- do Congrasso, e, si este não estiver r~unido 
- o mais como esltt no pr9jeclo. 

O Srt . ZAMA (pelei ordem)- Sr . presidente, 
à vista da votação que acab:t ele ter Jogar, 
me parece que é desnecesmrio subrnetter a 
votação a outl'a emenda (apoiados), porque o 
pensamento é o mesmo e não vale a pena 
estarmos perdendo tempo . 

o SR. PRESIDENTE - A emenda elo no':ire 
representante esta realmente prejudicada. 

V<\e 1:1e proceder á vo tação de um aclr.lit i vo 
do Sr. Bil.rbosct Lima ao capi tulo l.0 

o Sn. . AUGUS,TJ DE F~ltE!TAS diz que lhe" 
pwece estar prejudicado o additivo clo Sr . 
Barbosa, Lima, um[], vez que já S3 ne
gou ao presiclenle da Republica o direito ele 
acliar ou disso! ver o CongPesso . 

O SR . Pn.ESIDENTE diz que justamente po1·· 
esla razão lhe parece não est<W prejLHlicada <t 
emeerla. 

Si o presiden te ela Republic:t tivesse eSSlt 
a.ttribuição, é que não S3 poderia. considera r 
um crime o exercicio della. 

A emenda qualifica o crime e estabelece·a 
pena. 

gn1.retan to, o Congresso decidirá, si a emen
da está ou não prejudicada . 

o SR. BARBOSA LIMA diz que depois das 
p:i.lavras que o Sr. presidente acabava de pm- · 
ferir, com o bom senso e cri terio que o cara
cterisam, crê que nada ma.is se1·ia necessario 
dizer para provar que a em~nfa não esta 
prej udic"\ela. · 

O Congresso pócle entender que é desneces
sario legislar a proposito, mas não póde e>
quecer que um publicista e bas tan te notavel, 
James Bl'yce, diz que, a par clCt constit11ição 
do3 Estados Unido3 da. Americn, documento 
notavel por sua concisão, está µma nov.i. con
stituioão mais volumos1 e mais e_xplicitq, ·do , 
que essa, formada. por abuso de in terpretação 
e por inferencias, que muitas vezes podem 
levai' a verdadeiros crimes. 

Foi por est1 razão que o 01·ador tratou de 
especificar os abusos, que o presidente podesse 
commetter qtnndo infringisrn a disposição do 
§ 30 elo ar t . 53, em que a Conslit tiição declara. 
crime de responsabiliclarle o impedir o livre 
exercício dos direitos politicos . 

Ora, não póde haver maior abuso a este 
respeito elo que adiar ou dissolver o Congresso 
dos r apresentan tes da nação . 

Concluinrlo , diz o orado r que o actual Con
gl'esso decirlil'á como entender acertado, .pen
sando nos futuro3 clespotas, nos fu turos chíl.n
celleres de ferro, porventura. accumulados 
neste paiz. 

Posto a votos, é rejeita.do o addi-tivo do 
Sr· . fü r '.Josa Lim1 . 

Pro:::e:lendo-se à vo tação da enle.uch SLtbl
tituti V<t do SI'. Francisco Ve iga. ao at• t. 46, · 
reco:1 hece-se não lla ver n mnero, pelo que o 
Sr. presidente nnnda proceder á. cham'lda, à · 
qual r<:spondem 03 Sr3. Leovigi ldo Coelho, 
Joaquim S:il'mento, Pa.es de Cat'valho, Joa
quim Cruz, Almeida Bnrreto, Firmino da Si'J
veira, Josó Hygfoo , Florhuo Peixoto, Pedro 
Paulino, Tavil.res B:1stos, Thoma.z Cruz, Vi r
g·il io D una~io, Domingos Vicen te, Gil Goulart, 
Mon t.eil'O rle Barros, La.per, Bra.z Ca.rneil'o, 
8dnarclo \V<tndenkolk, Cesario Alvim, Pru
dente de Moraes, Campos S ille3, Ublldino 
do Amaral, Esteves Junior, Nina . Ribeiro, 
Nogueil'a P,tranaguâ., Nelson, Barbos1 Lima, 
Bezerril, Miguel Castro, Amorim Garcia, 
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Epitncio, Pe~lro Ame1'ico, Couto Cart_:no, 
Retumb.i, João B::trbalho, Gonç,ll ·re~ l•'er
reira, José Mariano, André Citva!cauti, 
Meira. de Vasconcel !os, Luiz de Antlrade, Es
pirita Santo, Pontes d0 l\.limncla, Gabino B3-
sou.ro, Augusto. de Frei~as, ?aula Argo\lo, 
Tosta, Arthur R10s, Garna Pires, i'vL.trcolino 
Moura, "Paula Guimarii.83, Milton, Dionysio 
Cerqueira, Leovegilclo Filg-ueirns, "!viecl·rn·lo, 
Bal'ão de Vil la Viçosa, Prisco Pnt'itiso Oli 1'eim 
Pinto, Viriato ele Medeiros, Lopes' Trovã.o, 
I•'!'<lncisco G licerio, Ilforaes Birras. Domingos 
do l\I~1'aes, Aclolpho Gordo, Carvalhal, i\Iurs'', 
Paulrn.oCarlos, Costa Junior, Rotli·igues Al
v.cs, Alfredo Elias, C;trlos .Garcia, Moreira rla 
Silva, Almeida Nogueira, Rubião Ju_nior, B3-
larrmno de Mendonça, Ecl unrdo Gonça lves, 
Thomn Flore.s, C~ssio.no do N<tscimento. 

- O Stt. P1rnsID1"N1'E declara que, pol' falta 
de numero legal, fica ac.liacla a votaç:í.o elas 
emendns. 

Veem '.\, mesa as soguiutes 

Declaraçô'fs de .votos 

Declaramos que votúmos contra a emcu.Ja 
do ~r. Can~ão ao art. 36, depois elo § 3° do 
]WoJecto,- visto como-essa emenda é off'ensiva 
do principio ela dualidada das camarns e tende 
a ' anuullar o Senado. - José Hyofoo. -
Almeida Barreto.-Firmino da. SÜ~eira.
Pedro Americo. -eouto Cartaxo. -Luiz ele 
Andratle.-João de Siqueira. 

Declaro ter votádo pelo subslitulivo do § 8° 
apresentado pelos Srs . Julio de Caslilhos e 
outro3. -

Senfo vencido este substitutivo, votei pela' 
emenda dos S1'S. Amaro Ca valcanti e outros, 
que extiu.guia: com o monopolio bancario. · 

S'.i'.la d:t s3ssõ3S, o de fevtÍreieo de 1891.
Angelo Pinheiro. 

'.Declaramos que votámos a favor elas emen
clas ·ctos Srs. Ju]io, ele Castilho:;: e Amaro Ca
va.l.cn~1ti,- que combatiam o monopolio de 
em1ssao. 

Sn.la das sessões, ô ele fevereil'o ele 1801.
Carlo3 Garcia.-Domingos de Moraes. 

·-06m1mmico UQ Congresso· qua por incom
mp·fo d~ suucle dc;iixei· de compJrecer ús ses
sões ultimas, desde o dia 29 el e ·janeiro até 5 
do ~Ol'!'ente. .. 

'4·proveito ·o. ó"nscjo pam. tl.eclara.r que si 
estivesse presente l.\, se11são ,do.dia, 4, em que 
se .votou a emenda ele 15 , º/o adclicionaes aos 
im'postos de iniportação, ter1a votado cJntra 
elln. . 

' .... 1,, .. .. ,, .. ,, i .• ·. . 

S;i,lQ.. ;çla~ ses;;õe3;,6 de f.wereiro de 1891.
Fernando M. ele Si mas. 

. ~eclaro que votei a favoe ela emenda apre- · 
SGn,tada pelo Sr. Theudureto Sou.to, áiandan
clo que uma lei elo Coog·r,,sso ordinario mar
casse as iucomp!-'- tibilil~d·es.eleitoraes e par
lameot[\res, ·\:J . isto, na.o so por me inrecer 
in}us.ta .. a. incompatibilidade qos clirectores e de 
lm~cq~ .e .com~anhias·, com~ P?r julgar a ma
tena impropria çla Const1tu1ção. 

Sala. elas sessões, 6 de fevereiro de 1891. -
Franc'.sco Veiga . 

O 8 R. PRESlDENTG designa pal'a amanhã a 
seguinte ordem do dia: 

1ª pm;le a:d 1 hora ela tal'de 

Di:>~tis.iao do requerimento do Sr. UIJalLlino 
do Amaral. 

2" parte ci 1 hora ott antes 

.. C~11ifh~a~ã~ ·da ·votnÇão elas emendas ao 
,projecfo do constitui\ão, oITerecidas na se
gunüa discussão. 

.. ·.: /) . ~ ~ ':: '.~ . ·, .,. 
, Levanta-s~. a sessão às 3 horas e 45 mi

nutos do, tarde-; 

DISCURSO PRONUNCIADO NA Sl~SsAo 
FUNEl~Rl': DE 2! DE JANl~!RO U3 1391 

O §e. Bevilaqua (muit'J comma
virlo) - Sr. presi'.iente, illustrcs Sr·s. repre
sen tantes. peço pl'evhmente mõt cle3~L1 l pa:s ele· 
vir intcr t•o rnper a sàl'io ele brilhant:' S oraçõe3 
que teem sido proferidas, com a.minlla rn lavra , 
sem brilho, -e, aimb mais, ob3curefrLi. p~b 
dor ; mas, swle bGnevolentds e pe ;'mitli qne o 
ultimo elos cli.;cipnlos venha t am1Jc :11, desta. 
ti'ibunrt, render modesto, mas sin,;ero tributo 
ele respeitos.1. homen:1g·em ao i\fast!'e. 

O estado ele meu é3pirito, :i. magtu do meu 
cornção nib me pCl'mitte folhw, G eu me 
clispens1rh deste dever, si elle n:Io se avoln
mas;;o p~la rnprnsantação especial riue me 
traz neste momento. ' 

F;tllo em nome dos discipnlos, cl JSSB3 moç1s 
que tiv<Jram a fortuna de bebw as s:1,1s ul
timas li çõ i~, tle receber os selis ultimas con
sel110s . E' unicamente, por attençfo a esses 
amigos, a eoses companheiros, a esses irmãos 
filhos rla.quelle p:w es pil'ítu ~d, que ou.so galgai· 
esta tribun1. (Lrtgry nas) 

A minh'l. obrigaçEio actu.tlmGnte é ser breve. 
Nem porleria tenta i• de !'eve, liOI'qne rnl'ia 
nma verdarleir;i. profonnção cl;~sveu '.hll' p3-
ran te .o Congresso ar1uelle s~cr::wio em que 
está. hoje debu!liadci. em pr,1,nto a stu familia 
desolada. E a isso s3ria obrig1tdo. se weten
tendesse desenvol ve r, de ta 1 har f;tCti:Js on 
apre)ent;w tantas lteroic.ts r~~sJ.gens que or
namentam sua vich. 

Porque não sei qnani.lo Benjami1i Constant 
fui maior : si como homem ele sciencin., si como 
111atl1emntico notavel,si como patriota, si como 
s0làa<lo valente no campo da baü.1,llrn, si como 
revolucionaria, mas revolucionario que tinh '1 a 
comrrehensão lucida elas circu1mtancbts do 
presente, filhns elo capital his torico elo p~.s
saclo, e garantidoras das consequencias fütaes 
para a evol•1ção dos povos . 

Não sei, nns p:i.rece que, a.pe3a,r dcl!e ser 
g·igan te por cada unn. destas fc1ces, aiuda ha 
uma ontl'J. cm que elle representa - a inte
gração de todas ost~s feições, e é a fo ce in
comparavel de exemplar chefe ele f;1111ilia. 

Só quem teve a feliciLlade ele conh~cel-o ele 
1wrto, na intimiclacb, só quem t eve esta fr> li
cidv.rle suprema, é que pocleriJ. avaliar o the
som'o cln,quelle coração, é que cJnheésria que 
s«ntimentos puros hwi,i. 1mquelle homem riue 
tinha torlas as ternura§ d t criança : elle chn
ravn, cllorJ. va as bQ'ri mas da ternn ea e elos 
sentimentos os mai'l delicados, ao mesmo tem
po que sabia contmpor todas as euergins 
incornparaveis, quando o momento o exigia! 

A historia é de 11011tem, é de hoje, pórle-se 
dizer ; estão ahi os homens que reoresenta
rarn o passado politico, e que po·lerão contri
buir pwa a historia com os ftctos, com os 
elevados rasgos de civismo, ·_ele que f0r;1m 
111uita.s vez0s, não só testemunhas, co:no in
ter] ocutores, participes. 

Nem de leve vou fazer umananação neste 
sentido, nem em oJtro ponto qualquer da 
epopéa de s:ia >'i Llil. 

NEio poderia c0orLleuar as idéas e po:leria 
a té exceder as raias da conveniencia uo 
c!'iti:o m?men~o act~ial, em que um1 apr õ
c1nçao v1goros"t sena prematrtm e até im
pos'Üvel em vista dos attri tos forca ·los das 
in.Jividualiclades . A histoeia nii.o mente nem 
ena., a hi storia lhe fará justiça e .iustiç:i. in
teiPa, pol'que feli7.mente 1 os dados, os do
cumentos s'io muitos e irrefutaveis. l\fo.s, 
antes de retirar-me da tribuna, antes de dizer 
o ultimo adeus, antes de njoellrn.r pela ultimn: 
vez ante a im~gem venern.rla do mestre, em 
nome do3 companheieos que tivera .. m, como 
cfüse, a suprema. satisração de receber 
::s. suas ultimns lições, n::i. vespera ainda rlesse 
feito qn.e, ~endo a ~ua g-Iorin., é a gloria de 
todo~ nos, e a glor!a da. nossa patria, é n 
glorrn. rlo. nosso c?nt111ente, paço lice11ça. para 
reproduzir df1. te1hnna a oraoão fünebre pro
fericln. pelo iwesidente chquelles qur, seo-uE>m 
a mesma religião, tão ric1 do pripcipiosº sol i
dos e fecu!ld os, qne póde prorlnzir Benjflmio 
Constant, qne permittin-llte i11 sinu u...:se de 
um modo tão profündo, tão intimo 1103 cora.
ções ele uma legião tão numerosa'cle moços. 
Pela importan~fa historica qne prevê para 

este documentó, . peço ·1icençx ao Oo11g1>es~o 
para que, rep1•oc1L1ziudu-a, ella ~lqtw . co_ns1-
a·nada nos an naes do Congresso Constitumte 
rlesta. Republica, qtn elle creou, .ciue elle 
ideiou tão belh\ e tão puea., sobretu•lo tao 
pul'a como sua ·alnn .C<1.ndidJ., por,1ue estes 
a.nnae3 form'tll1 111'.lnbtta,velmente uma, pa
o·ina da hi3toria do Bi'azil. (-L11.grymas.) 
° Foi um dos chefes do Apostolado Positi
vista. u:n moço philosopho e Sftbio, e sahio, 
sim, 'na pouca. idade .que .tem, quem recitou . 
est;i. oração funeb1'e a beJra cio tumulo que 
g·uarda -0 3 despojos elo gTancle, benemerito e 
immorta,\ braii leiro (l6): 

:« Cid·1•lãos ! - Consepti que o Apostolado 
Positivista 1!0 Brazil t estemunhe neste mo

. mento solemrle a profunda g1'<t tielão que vota 
no granrh cirfad;to de cujo coucm·;;o obj ectiv~ 
ncabamos ele fi ·;ar privados. Nó~ o veneramos 
pelo muito que elle fez em pI'ol ela reg-ene
raçã!) ele nossa pat1'ia, em prol dlt regene
mçfío humana, e !a.menta.mos o seu pre
nntul'o puss:i.me_nto pelo muito que espe
r ,1.vamos... qua rlev iamo> todos esperar d,1s 
eminentes qualicla.des do q11e deu pl'ílvas nesse 
eternamente memoravel 15 de novembro! · 

CidarHí.os ! Nã:o ha. dever mais arduo cio que 
o ele julgar os ltoméns ! · 

no a1~cluo é ellé, ·que o nnis sublime elos 
1mstre3, o fündê\clor dess"t religião de cuja 
victori<\ final B3nj;1min. Constftnt estava tão 
certo como d;i. inconcuss tbilidade ch1s conce
•)ções geometricas, Augusto Cori1te proclamou 
~onstituiP t;1,\ dever a m~ti.'l difücil dc\S func
ções sacerdotaes. 

Os nossos acto.s dependem elas. nos>as qnaH
dades in tr,insecas, da educação que recebemo~, 
das vantGgens que encontramos ·no mundo, 
üa.s circumstanc'1,s sociaes em que nos cles3n
volvemos, da opportunidacle que se nos de
para de manifestar-nos no correr da-vida .•. 

Contemplai a mais obscura elas existencias; 
rrensai em to::lo3 esses co 'lfficient3s ; e quantas 
veze3 nfio ficareis perplexo3 in terrogrnclo-vos 
sobre o valor real dos homens ! . 

Dizei-nos o Cjtte não seriam hnto~ e .tantos, 
que ahi vemos . .arrastando uma vida ingloria, 
si porven tura nos fos3e dado proporcionar
! hes os ensejos que tiveram a feliéidarlo de 
eucontral' aquelles que constituem o objecto 
tle nosso justo reconhecimento... , 

Pois bem! desses elementos ha um que S:J
IJreleva a to·ios : é a morte; po rque só ella. 
tem a, irrevogabilidade _ela Fatali1lacfo, como o 
peoclama. uma das mais peofundiis sentencas 
de Clotilde de Vaux, a excelsa inspirttdora d<t 
reli'?;ião cl:i. hum;i,nirlarle. Só a m:Jrt3 ll03 pe 1'~ 
mitte formw um jnizo definitivo s0bre cH.da 
exist•mcia humaira ; nus tan:!bem quantas 
vezes .nã·) no3 deixa a quem d<t l'<Jalidade' na 
apreciaçãçi dos homens ! q uan t1s vezes uma 
mortti por YenturJ. não úetermin::t que as 
grandes qualicbdes de uma. alma passem eles~ 
percebidas ! . · 

O benemerito cidadão, cujo corpo entrega
mos hoje a terra, deSp9rta-U03 natu1'(tlmeii te 
tod:ts e3sn.s considel'ações. F<tlleceuclo antes de 
15 ele novembro eh J 889, muito dos que hoje ,. 
aqui se n.clnm não teriam feito elo propr'io 
cor.ação um sacrario onde se conser ve vi- A. 

vaza sua. memoria, e se transmitta. intacta 
ás g iracõas por virem .. Nós mesmos que oco~ 
nhecemos ele longa data teriamo8 sentido oco
raçfo acabrunhado por não poder · render-lhe 
um pl'eito de sympathia que os nossos pri 
m':l iros contactos haviam ascendido em nossa 
ti.lma! ... 

Mas naquella data g·1oriosa, Benjamin· Con
staot tra.nsligm·ou-se: deixou de ser o professor 
intclligente e enthusiasta., que quasi todos . -
justamen te preconisaram .... deixou de si;ir o 
vn.Q'O pregoeiro ele uma doutrina, cuja subli
midade tir!lhrava. em exaltar .... e patent()ou· 
se o patriota que transformou uma. sedição 
mil itar, pe.iachi de aviltamentos para nos>a 
patria e quiçi de g-raves moles para a !luma
nicla.rle, em uma revolução de ine;xcedivel 
g'lorid, para o Bl'nil e ele nações beueficas 
]Y.\l'il o pl:rnefa inteiro.... Daquella data em 
.cleantc Benjamin Constant - para nós,"ccmo 
P.ªm ~todos...,..- foi outro, tnnto, é verdad.e, 
cirhdaos, que o amor supéea em merito 11, 

int(} lligencia_. · 
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Cfoe valeram os lalento3 mathematicos de 
Benjamin Gonstant ante esse inol virfavel ser
viço social? Na mathemat.icü,o seu 1101113 qLrnsi 
nilo deixa o minimo vistigio : na historia de 
noss'.t patria, n,l\, nos·;a vi·fa n1ciqnal, ua exis
tench moral dtt humanicLtde, e ll e nmrca um 
fóco luminoso, cujo brilho irá c1'escendo tanto 
m-:J.is qu rnto rmiis remota for a po~tericlade .. . 

·E ha ele ser aos cl ltrões cless .t gloria que o sa-
cerclocio da hununid,_trle-nó.; o esperamos
j ulg"rá o incli to patriota. 

Sim; -que a · esse sac3rdocio e nio rt nós 
compete pesar definilivamente os msritos do3 
que hoje nos er.npenhamos peltt rcgenet'<1ção 
humíl,na. g si ante elle toclo3 os homens ele
vem S'.ll' considerados positivistas em gráos 
diversos eh eva! ução, semelhante epitlleto 
não pócle se r recusado ao cidadáo illustre que 
no governe, como füra delle, repetia que are
geuet\1ção humana só pocliíl, provir elo Mtven to 

.d<1 relig ião (j '.Ie se resume na formula : 
o amor por.principio, e a Ol"l(em p:Jrbase; o· 
progresso por fim; .senBlhan.te epitluto Cttbe 
áquelle ·q11e proporcionou á noss:t p:ltria n 
g-loria inestilm.vel ele primeiro lrnsteai' ~m strn 
bandeira a divisa regener..telora - Ordem e 
Progresso. 

Não é a nós que compe te pt'onuuciar um 
j uiw definitivo sobre uma existencia tão com
plicaeht . Si muitos elos seus Dctos corno mi
nistro constituem infmcçõe3 dns mais tcrmi
na.ntes decisões ele Augusto Gomte, o sa
cerdocio porvir av(l,liara as circumstancias 
ateümmtes desses desvios, e com a ioque
br.antavel firmeza de uma imparcialiehde que 
nada poderá fa lsear, instituindo sempre a 
hypothese. m:tis simples e a mais sympathica, 
do accordo com o conjunto dos dados adqui
ridos, assignalará a nos;os filhos o posto ·que 
lhe éomp)te n • j erMchi.t chi immol'tali
daLle ! ... 

Nós quize:nos U!1i_c_i.mente, em uma rapirla 
effusão, extern:w os fundamentos eLts home
nagens qtte lhe renilemos ne~t1i. hora. Para 
nó3 elle .não esta nnrto; elle está apenas 
it'J.nsformaclo: tenrlo vivirJ.o para outrem, el!e 
revivirá em o·utrem da 1mica imo'.'talirlade 
em que elle acreclittiva,isto é·, elle reviverá em 
todas as almas, cada vez mais numerosas, 
que soubernm ava liae os sel'Viços que elle 
prestou, e por esses calcular os que elle ·po
deria ainda pt'e, ta.r, quando u11 reVro por 
ele m:i,is opportnno lhe pel'mitisse nrnditar 
pn I'unfamente as obras elo nosso incomp'.t
ravel mestre, cJn foi;'me os seus votos supre
mos. 

Cida:el.to B3njamin Constant ! 
Vó> tivestes ensejo ele conhecer o apreço 

qne lig;lVamos ao vosso concL1rso pelti rege
n,miç:io p ; tr'ia. Dü voss.Js bhios ouvimo3, 
mais do t1111:c vez , p:ila.vrns ele apJio ao apo i
tola'.lo a que · votamos a nossf\, vii.la, ap3sar 
elas diverJ eacias que infelizmente amarg.ura 
rum a col'di tt!icl ::1Lle cb nossas relaÇ'ü0;; . Aqui , 
no limiar rL1 porta., por onde penetr.istes no 
Panll100:1 lb irnimort.-tlidaüe, damos testemu
nlt1 eles;~ apoio, o vos agr,ulec:mios o con
cut' so;' 'J~i :ll cp e 1103 pl"3stltstes . 

E, si me ó licito, ne3t<t eJius[o cJlle2til'a, 
urna. nota pJsso.t l, eu vos agradeço o tel' per
mittitlo, co:n o vosso acto ele 15 cb novembl'O, 
que o meu cor;1çã-o rnco:1strnisse a syrnp~.ttlic 
que me s0ube.stes inspit',n· no conV!ÇO d,i. nwllu 
mocieL11le. Nó3 gu:u'..l:m:imoJ ft iis a voss .i 1113-
rnorLt, c;mo tom:1s cJnset'vndo a. d0 1·03so 
itmigo, o Dl'. Antonio Ca;rlos de Olive i~<1 Gui
m 1r5,es, o ll! O l·:Sto ru11clcldor Ü .L Sociec!a. '.le Po
sitivi.;ta. elo Rio, qne ·ne:;to mesmo recinto 
repous1. Elh u:is facultal'it 11nllt0 ;' li g.lr os 
nossos esforços regsneradorns aos dos p.ltri
arcl1:is do no:>si enrnncipaç[o politica, pois 
comtitui3 com Tirnr1entes e Jo ;é Bonifoc!o 
uma trindade inaltel'<tvel. 

Cidadã.o Benj1mim CoustaD t ! S1l vc ! os 
vivos são sempre, e cadJ. vez mais, govet'
naclus p3l0s mo:•tos ! A suhmis; '\o é a base do 
aperf~içoamento ! - R. Teixeira Mendes.>) 

Lida estn. ol'ação fünebt'e cio Sr. Ra.yrnundo 
Teixgira !\fendes, por occasião do enterro elo 
patriarclrn da R~publica Brazileira, pcç1 li
cenç::i p;1ra retirür-me, foz :rndo o ultimo voto, 
o nltimo appello a todos :1qnelte3 que senti
remª' ardenclao duquelle mesmo amor patrio
tico que guiou Ben jamin Oonsbnt orn to los os 
p:1s:;os cb s·ia vi·l::t tra b<ililosi s::; ima e ho:m1ch, 
como 1üo ha um qt1e s·' lhe possn, nva11t11j :11'; 
todos nquelles qu >, acceiian1!0 os conselhos 
pnrose sincercs do comçii.o le:1l, qi113 nunc1 
teve a. menor venda, o 1mi.; li g,, iro disf'<ll'Ce 
pam ocoultnr um s <ntimento qualquer; todos 
nós tomemos á borda ai n•la de S3u tnrnulo o 
compromisso solernne ele levar por cle1nte o 
complemento ele sua obra, aconteç~ o que 
acontecer. (Ap oiados.) 

Tomemos esse compromisso coino conven
cidos ele que el!e nos o!lu cL1 rn:; ião ela · 
immortali<lacle em q110 pair.i e aqnelle ollur 
penetrante não deixaria eséri.par a menor 
hesitação noss·1 no CL11r:primo11to c!.:J dever ; 
contrahiét11103 a o1Jri g 1çlio, o clov .,r de lwnm 
de pl'a:;t:ir ·O concln•.;o r!e todo o nosso esforço, 
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de t0da a nossa intelligencia, de toda nossa 
act i vicln,de p::tra comJJletlll' a obra que o pre.
occu:Jou ainda nos s%s ultimas inst,uites. 

Ti\re o sapl'emo co:Jsolo ele n,co:11[>ctlllnr 
toda a nnrclrn dolorosa de seus ultimas dias 
e as·;egurn ~1ue muitas vezes não pude conter. 
a lngl'yma fu!'tiva par;i, não magoar-lhe 
tambem, quando onvb, aquellas exclanuçJes 
Lloc.es e· locantes de amot a e.sti1_ Repub!ica. 
Os sens ultimas desejos, as smis ultimas illn
sões Cl'íl,111 tocla~ vot.iclas pira a conso!i,.La<.~1o 
desta obra, p:tra a perfeiç:io do estado social 
ela nos~ t p::ttria. Pó.le-se dizer que interrom
p3u jú, a ultima agonia lln\1. servil-a, pois 
u,incla tr:cball10a tremulo, ji assignon p tpois 
pouco an tes do golpe 1iuil, apezar elas in
stancLls eh famili 1. e dos amigos que muito 
llte p8di::tm e instavam par.t que deixasse tmlo 
e cle3can ;;usso porque estava se sacrific'\ 111.10 
visi 1reJ1119n ta com tau to trab:tlho e sobretu,lo 
co:11 os profun:Jos desgo.> tos qne o tol'llll'cl vam 
e amarg;tvam-n'0 ! . _ ... 

RoproJuzil'0i um:t ele suas ultimas e mnito 
ropE ti :las phr,l:ns: «agora Mio posso mais 
trabc1llrnr; estou muito doente; creio q1·e nãn 

·me lovnntarei mais. Ji dei a nos31 putrh 
tndo o quJ po-lL1 dar, tudo que poderia exigit' 
llJ m!m ou de qu:tlqtur de sons fi lho3 . Si 
esc:1.par, si nn!horar desse est 1clo do m0lesli <t 
r1ne cada vez meti.> se a.3·gr.wa,e11 ret.irar-mc
ll ci, fugirei pa.r·a o nuttn. (lWe amrtva maito 
as noss1s 11orcstas e po1' isso me3mo ::wn.vri, o 
mar, os horizontes largo1) . .. porque lá, lia 
muita liberdade; eu vou para bom longe, ondo· 
ninguem saiba; vou viver p~_ra a fam ilia, por
que ainda não tive tempo ele vi ver para a C11 -
milia e dep'lis estuchndo,mccl itrrnclo, si asau le 
me parmillit• e os meus serviços forem ne
ces;:Hios -c.;tarei p1 ·o:np'..o a pres~a l-os, si <t 
p:tl1·i:1 n·s ex.[gi1'; e:; larei pt'o:11pto a volli'u' a 
:senil-a. Agor.c nã:i, não po3so. l> E aqni tl'ilnS
íl g- ur·::i;v,~-s J , u!\la expres>ão ii1desr.l'i pti ve l 
( en11·e fogry mas) , 1omantlo n. sua 11h ysiono
mh1, uma moJulação espe<!i:tl tinham as suas 
pal.tve.1s, porque parecia que elle s ~1ppnnlla 
que alguem d11vidasse (jtl'l ainda uão era. 
tempo ele que ello devesse ou pudesse 
ehs~ança r ? ! 

E! lo dizia : «Agor.i nfo po:;so mais, já dei 
t11do que podia tlar, p::trece-me que tenho o 
direito eh clescanç;ir. l> A.Ili tt sua vo7. abalia
sc; «Soa um verd,1tleiro invaliclo da patria., 
não pJsso mais ssrvil-a.; (entre la9rimas) e 
isto elle repeti:i, muitas vezes e foram por 
assim di zer as sn::is ultii11::is p::Jlavl'as. (Muito 
bem, muito bem. O orado1· sae muito co1n. 
m?vi,_/o cl'.t tf"ibtt,l':l.) 
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Presid~nci':! do Sr. Pnulente de Moraes 

Bl'0Ve3, Virgilio Pes~oa , Fr.111ça Carv<1!110, 
M 11 tin!io Pr.ido Junior, Berrrnrdino de Cam
pos, l<rancisco GlicBrio, Moraes B:trro3, LopBs 
Cl1ri. ves, Domingos ele Ivioraes, Ado! pho Gor
do, Carvalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, Ro
clolpho Miranda, Paulino . C<trlos, Costa Junior, 
RoMgues Alves, Alfredo Ellis, Cai·Jos Grlr-

Ao meio-di:i, faz-se a chamada, :1 qual ro- eia, Moreira, da Silrn, Almeida Nogueira, 
sp .)ndem os Sr3. Prndente de Mor::i.es, p,w3 . de Rubii'io Junior , Fleury Cur.,1do, Leopoldo de 
carvalho, João Neiva, Costa Rodl'igues, Fr,m- Bu!hões, GL1imarães Natal, Ant.onio Azeretlo, 
ciseo Mac!mdo, Leovegildo Coelho, Jo:trruim Caetano de Albqqa~rque, B:illarmino de Men
Sarmento, Manoel B imta, Antonio Daena, donç1, E•Juardo Gonçü vos, Ferúanuo Sirnas, 
Jo:to PedrJ, Cunha, Junior, José Secuwlino, L·rnro Muller, Carlos Ct<mpos, Schimidt, L'.t
JoJ.quim da. Cruz, Theodoro Pacheco, Elyseu cerda Coutinho, Victorin o Monteiro, Pereira 
Marlins,.Toilquim Ccltunda, Be;;nrra tle Alõu- th Cosja, Antfo de Fcuia, Julio de Caslilhos, 
querque Junior, Theodureto Souto, José 83r- Borges de Mecleiro3·, Alcii.les Lima, Assis Bra
nardo, Oliveira Galvão, Amaro Cavalcani i, AI- zil, Tl10maz Flores, ·Abreu, Homero fütptista, 
meicla Barreto,Firmino da Sil veit'a,José Hyg-i- Rocha Osot>io, Cüssian'o do Nascirneuto,Fernan
no,Jo3éSemeão,Floriaoo Peixoto, Pedro Pauli- do A bbott, DJmetrio Ribeiro, Menna Bar relo. 
no, Tavares Bastos, Rosa.Junior, Coelho e Cam- - Abre-se a sessito . 
pos, Thomaz Cruz, VirgilioDama~io. H:ny Bnr- Deixam de comparecar com cansa parti
Losa, S;1raiva, Domingü"s Vicente, Gil'Goul,art, pada 03 Sr3 . Frederico Se!'rano, Joiio Seve
Monteifü ele Barro3, Quintino · Boca yuva, riano, Genero3o Marques , R;1 ulino Hom; Ro
Laper, Br"z Carneiro. Edu::i.rdo '\V11nrle n- dl'i gues FornmHles, Martinho Rodrigues, 
kolk, Saldanha Marinho, Joaquim Felicio, ~l.ieo p\Jilo dos Sa ntos, L'eandl'q Macie l, Frau
. Cesario Alvim, Americo Lobo, Campos Salles , · cisco Sodre, Conde de 'Figueired.o, i\fatta Ma
.Toarruim de Sónz~, Silva Canedo, Silv<t Para- cha1.lo e Ferreira Branclão: .e sem cans~i 03 Srs. 
nhos, Aqui lin o do Amar,d , Joaquim Murtinho, Rangel Pestann, Bernúdo de Mendonça., 
Pinheil'O Guedes, Ubaldino do Amiral,. SJntos Santos Vieira, Alber.to Brandão, Luiz MuraJ, 
AtFlnde, EstevesJunior, Luiz Delph1no, Ra- Mayriuk, nadaró, Bueno de Pniva, B:não 
mit'O Barcellos,Pinheiro Machado,Julio Fl'otn, de~ int::i. Hele1~a, Luiz B 1rreto'. Casario Malta 
Relfort' Vieira, Uchó:t H.o:Jri o·ue1 , Tndio do Jumor, Antorno Prarlo; 1\farciano de Maga-

-Béazil, L;i u.ro Sodre lnnoce11~io Serzerlellr, , lhãe3 e Ernesto de Oliveira. 
Níim Ribeiro{ C'.<n~ão, Ped'.o Chermon.t, Matta ! E' lida, ,po:;ta em lÚscussiio e. sem d~b1te 
füc3\lar, C;·1s1m1ro Jumor, Heunque ele approvada a neta da sessão antecedente -
Carvalho, Anr1;isio Fialho, Nogueira Parana- · · 
guá, Nelson, Pil'e3 Fei;reira, Barbesn. Lima, O Sr. Autâo ele Faria começa 
B'eze1•ril, João L0pes, J ustiniano de Se.Ppu., di ze ndo que vne 1'1z3r uma rectificução, um 
Fr.ederico Borges, Jos3 ·Avelinr, José Be- r . p1ro e um protesto. · 
vilaqLta, Gonçalo de Lagos, ]'Jascimento, Al- Quando fall avn. o Sr. Assis Brazil o orador 
miL1o Affonso, Pedro Velho. l\.1i g-uel de . den nm np:nte dizendo qne não o julgava ca
Caslro, Amorim Garcia, EpitRcio Pessoa, Pe- j p::tz lle dirigir uma ofl'ensa a quem quer q•ie 
dro Americo.Couto Cartaxo, S:i. Andrade. Re- fosse. , 
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sucar ele todas as qualilades, de;;de que 
possam ser classi!l.caclos no n. l ô Lli\ tabelta 
hollancleza, os CJlll'03, etc. , notando-se que 
rs Estados Unidos só isentaram elos direitos 
de importação, de que elles carecem e que 
não podem produzir. - · 

o que nó3 fazemos em con traposição 1 Isen
tamos dos dieeitos de importaçfo, ao inverso 
tla. União Americana, tu:lo aq uillo que pro
duzimos. A fai'it1ha., o milho, o tr igo, acame 
salgafa e diversos outros procluctos estão 
isentos, segundo este tratado. · 

Em Lonclras, segundo se lê no Jornal . do 
Commercio ele hoj e, causou este facto des
agracl<tvel impressão. Nãó sabe mesmo que 
juízo fará o estrangeiro deste govemo, deste 
paiz e dos brazileiros, principalmente o ame
ricano, que nos esta ludibriamlo com seme
lhante tratado. 

·Esta ainda. infürma.do de que o kerozene 
figurava t al 1rez, con10 um dos poucos pro
dLictos p:i.ra os quaes a União A'mericana 
solicitava isenção dos direito> de importação. 
Era tambem o un•co que o Brazil, neste mo
rriento, po:lia isentar, de parte ou ele completo . 

Accresce que não ternos a inclu5tri a do ke
rozenc .' 

Como é sabido , a pr0cl 11111çã.o da, Rcpublic::i, 
trouxe comsigo o capital, que, no t empo ·101 . 
mon:irchia, era timí lo e fo i poneo 01 pJuco 
perdenuo es>a timiu )z . Crdararn-se emprey,as 
por toda a parte, com e sem favores elo go
veeno , e é exactamente quando lia. confiança. 
nos capitacs, quando a inicic'ltiva particu l~n' 
vem fomentar a industl'ia, que o goveeno 
celebra. um tratado, que será a morte da. 
industl'ia agrícola do paiz, como pa'. sa a de
monstrar. 

Quando as industria> e3lão immensamente 
animadas e os capitaes conemlo em auxilio 
d1mas, é um verdadeiro cle3astre o que o go · 
verno acaba de praticar. 

.... . ' 

tu~1ba, T0lentino ?e Cat'valho. Ro~.ª e Sil va . J O apar_te q~ie. iahiu· pulJ\icado diz qu~ o 
.l o'l.o Barba.lho. Gonçn.Jves F rr ;1 1'a., .Tose 1 ora•lo1' nao o JU gavu cap::tz de fazer uma rn· 
Mar'iano, .AJmeid:1 Pernambuco, Juven~io justi,~;1 • 

Diverrns esta'.los ficarão m·jto prejnclica.do3, 
entre elles os do Rio Grande do Sul, Santa, 
Calharina e p,irte elo P.irani quo pofom pro
du7.ir trigo e fürinh'.1, \Hl\t tofa a Am erici. 

"'1-
de A~11br, A.ndré Cav.:;-ilcanti, 1:laymnndo 1 0_01·ador não podia dizer semellnnte cou s~,. 

-Ba nde1ra, Anrn bn l p;t\cao , Pereira . Lyr:i, porqu2 qua lquet' m 3m! iro do Co:1gr;;s.>o e o ta 
B1ptista da l\hUa, F1·óes _da Cru7., Alcino \ sujeito a fazer uma injnst i,1a . 
Gnan[tbaru, Erico Co2H10, SJ,mpaiô Fenaz, 1 O reparo lambem .se refere ao discurso elo 
Lopes Trovão, .Tacriues Our·iq íie; ArL>ti.les seu illustre co mprovincia no. S. Ex . rlisse que 
Louo, Furquim '\Verneck , Domingos ,Jesu in o, 1 a dis~ideneia do Rio G!'and) do Sul é r epre
Vi~1hi1e.s. l:_honnz l}elphino, .Antonio Olv1;t1!º· senfarla pelos Drs. Demetrio, Barros Cassai, 
Joao.Prnln1ro, Pacifico l\fascarenhas, Gaol'le! 

1 

-o orndor. Q outros . . 
ele Ma.g-a!hães, Leonel Filho, Chago.is Lobato, Mostra que o nobre represen tante foi in-

, · Jacob ela Pai,·d'io,. Alexandre Stock ler, Fr,111- justr, porque o orador· e s,eus amigos não pro
cisco Veig·a, Cesta Sénnn, . Lamoun ier, Alva- cur.iram · o apo:o de .ningu3m; mas acceita
ro Botelho, Gonçalve3 Cluve3, A.merico ~uz, ram todo o apoio de .representações do Rio 
Feliciano Penna, Viotli , Dutra Nicacio, Cor- Grande do Sul, porque es1e apoio não altera 
ré:t Rabello, Manoel Fulgencio, Astol pho a sua conuucta e o seu modo ele proceder, 
Pio, Ari3'tiiles Maia, Gonçalves Ramo3, Ca1·- nem esse procedimento é me1103 honroso, não 
los chs Chagas, Francisco Ama.ral, Dornin- só pa1·a ell.; e seus amig·os,como para aquelles 
g-os Rocha, , Cost<\ Machatlo , Domingos que assim se pronunciam. · 

\ 

Porto, Pallet i. .Jo[o de A vellar, Ferrei- O protesto refere-se ao trufado de com
r;i, Rabello , Ferreira Pires , João Luiz , mei'cio com a União America1n, pelo qual 
Meira ele Vasconce!los, .João de Siqueira, João ficwa m i~e11tos de di1·eitos de importação no 
Vieir;i,, Luiz de Anclrnd.' , Espirita Santo, mercado nmerica no algnns pro'ductos brazi
BeLnmino Carueiro, . Pontes de Mil'andn, !eiras e isentos desses direitos no nosso mer~ 
O'iticic::i., Gabino Besrnro, lvo i.lo Prado, Oli- cada ul g Lrns product.os daq11elle paiz. 
veir<t Valladão, Felhbell o Freire, Augusto de . O orador n io vam discutir o trat ado, nem 
Freitas, p,1nla Argollo, Tosta, Seabra, Anto- a competencia deste .governo de facto para 
nio Eutc!:lio, Zanrn, Arthm' Rios, Garcia fazer semelhante negocio. 
Pi)'es, Marcolin'o Moura, Santos Pereira. Cus- A sua opinião individual é que este go 
t ctl io rle Mello, Paula Guimarães, Milton, verno não tem comretencia, ne1'n tem o ca
Amphi\ophio, Dionysio Cerqueira, Leovegi\do racter de legitirn idaile qn e o Conf)'resso llte 
Filgueira~. Barã? de S .. Marcos, .. Meclrat'.o. procurou dti;, approvanclo uma ~noção. E 
Barão de Villa Viçosa, Pt•1sco Paraiso, Mon1 z desde . que 11ao tem esse caracter de Jecriti mi. 
Freire, Alhayde JunioJ', Fonseca e Silva ' 'dade, não pod;a., por conta propria, faz~r tra
Fonseca Hermes, Nilo Peçanha, Urbano. Mar- taclo3. 
condes, M anh~es B::i_rreto, Cyrillo de Lemos, Os productos nacionaes, que teem entt'ctd,0 
Oliveira Pin\cr, Viiiato de Medeiros, Joaqu~m nos uiercados americano:;, são: o cufé, o as-

Além disso, vã.o-so rc·Juzir os clit'ei tos de 
2 º/o para a banha, quando a banlrn que s·~ 
fabrica en tre nós, é inconte3ta 1re lmen te sn
perior. · 

o. :ne3mo se da co:n os p1·asuntos,manteig as, 
queijos e fitnlmente com as fabricas manu
füctu reiras de algo :Ião, de que o paiz j a possue 
muitas e que se c\es:mvolvem extraordina,ria-
nnnfe . , .. 

O c1\1clor n11o sabe rrnal · foi o move! qmde
vou o Govemo Provisol'io a faz er semelhan te"· 
tratado; mas, fo.:;se qual fosse, a ·rc(llisaç11o 
dei le demonstra inepcia elo g·ovemo, ou falta 
de patriotismo. Não Ee golpea u:n p::ii z novo 
como o Brazil, que t em tantas fon tes de ri
quern; nã0 se expõ1 urna na\ão como esta ao 
ridiculo, si não fàr annullado semelhante 
trata•.lo . 

O orador, o mais ob5curo memlwo do Con
gresso, protesta, em J.iome dos estado> brazi
leiro3 C)U tra este tt•ataclo. 

O SR. ZAMA- Peço a ptlavra pela ordem . 
o SR. PRESIDENTE- Tem a pal,\Vl'a o 

nobre repre.>entante. 
O SR. Z AMA- Peço a V. Ex. que consulte 

o Congresso si convern em que 1163 não tra
ba lhemos na terça-feira. (Apoiados, nao apoi
ados e aparte.s .) 

Ha usos e co;tumes que devem set' respei
ta do~ (apoi~dos) , que são mais poderosos que 
as le1.s es?nptas. (Apoie.elos .) 

A !em clisso, ponc.lero aos Srs . Congressistas 
que amda que aqui venhamos na - t erça-reira 
não ternos meios de tmnsporte p;mi a. volta, 

UMA. voz- Temos, · 
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o S.R. ZAMA-Só os que ti vel'cÍ11 sehs carro; 
p:.trliculares, e eu .ni.to os tenho . 

I'.:nll.m, Sr. prestdente, eu faço este reque
rimento so~; · a minha responsabi li dade, porque 
·parn, mim dia de r ir ni:io e ~in.d _e legislar; . por
tanto dia de Carnavttl 11ao pode ser clia de 
trabalho . 

Posto a votos o reqn13rime:ito , é reje:tado. 
O Stt. Pn.ES!DENTE clecbra que està !inda 

a 11ora do exped ien to. 
O Stl. CANTÃO (pela orcle;n) requer urna 

urgencia ele 10 ou 15 minutos para dae urna 
ex plicaç[o pess01l ao Cong-t'esso. . 

Consnltaçlo o Congress'..l, é concedida a ui'-
geuc'a pedida. ' 

O Sr. Cantão - SejtLm minh:.ts pri
meiras palavra~, meus senhores, um siu~ero 
agraclecimen to ao Congres30 pela bondade 
q[1e teve de conceder-me esta urgencia. 

O Sr... CE3ARCO ALvm - DJvi<i concJdel-a 
a V. Ex. , que é úi11distincto parbn13::itnr. 

O Srt . CAN1'ÃO - Senhoras, a explicaçifo 
pessoal que tenho de da!' ao Congeesso é 
determinadi1 pela decla1'<1ção de voto que 
hontem mandaram á mesn, a lguns Srs. sma 
dores, relat ivamente a emenda que olfü 1•2ci 
ao art. 36 do pi'Ojecto ele Co1i.:itituiçifo e que 
hontem foi appro.vada pelo Congl'esso. 

,(\ cle;bro.çi.to é concebid.t neste3 terrnes 
(lê) : 

« Declciramos que vo tamos· contl',t a· emsndi.L 
elo Sr. Cantão ao art. 36, depois do § 3° do 
p1·ojecto, visto como e3L1 emencln, é offensi va 
do principio cb, dualidade das c:.tnnras e 

· tendti a annuln.t' o S:o naclo >>. 
Creio senhore3, qne ninguem deixm\ ele 

·vêr ne2hls exprcssõ93 dos honrados r3pre
s2nt.antes nm'1 i11si11mç1lo, sinãCJ clirecta , ao 
meno3 indirecti1, ás inten çõJS qLie tive c1m a 
apresenbçi.to ela minln emend i, fazendo-se 
ílree q:ie eu qniz feril' a, du'.tldad'e d.is C.\m'1-
J'~S e annulhr o Setndo. 

o Srt. z .\J'CA - N iJ s J p.)J13 nnti nr as 
cl ec ln.1\ '. ÇÕJS ele voto . 
· O Sn.. CA.NrÃo - l~sn lh::lar,wfo é grnve, 

e por isso não po33,i tLJ:xal-:i, p:iss .u' sem 
protesto. 

Não ·tiv<J em mJn te! , qLnn:.lo formulei mi ·· 
nh ~1 c:n::rncla, nenl!nm1 das uults consiquençi~s 
que 03 110'.J1•e3 re?res::mtanles dizem em Sem 
cl3clar,tção ; p:ilo contt'.tr io , qtrn:n encarnl - :t 
co:n animo ele3!lreveniJo h:i. de 1\ic:inhocJr 
que, longe cl.i oft'eJ.let', ao contt'<tl'io reip3itei 
e mesmo cl.ei m1i3 for.,n a clinlii::tde elas ca
m:i.r.ts e qa.i n. e:n3:1'.11 n:'LJ se presta a 
seé' intet'iJl'Jt tda ·c0:n:í unn annulaçã,o do 
sen i:1o c .n11 diz J:n 03 h im·ii·los signüarios da 
c.l e~laeaçfiJ de votos. 
. Digo que as>im pensariío aqueiles qne des
prevenidnmente encararem a emenda, popque 
sei q 110 da pa).'le de (l lguns Sr3. represen
tante:> II~t nma cesconfiança sobl'e a fu são clns 
çluas camar.<s , levaLlos pelo receio ele que o 
voto cb Cama1'n. lu de prevalec.:ir sumpre 

.s Jbre o do Sena'lo, por isso qne o mui1ero tlos 
d eputado~ é muito maior cio que o elos sena
dore.> ; mas mo3trnrei daqui a pouco que es;e 
r eceio não .t )!11 fnnda.mcn to, n1í.u só pelo prin
cipio que eleve reger n. reunfüo das rfü:i.s 
camaras, co:no pelo3 factos que se teem 
(l:itlo . 

P:u' .t f,H'mu1'1r m:nhu, emenda, meu3 senho
re3, p'.trti de dotn principos: 1°, qne as duas 
ca:naras devem ser ouvid'.l.s sobre as razõ3s 
1;le nii:o s:111c:;;fo ele um projecto, porque ambas 
tinl1 ~m col laborndo antes na ol'ganisação do 
proje ~ to pr imi.tivo, e, pol'tanto, já yê o COI:· 
gress'.l que a omemla, longe de feru· a clualt
d::vlo das ca.mams, pelo contrario, a respeit<t 

··e ain :la ::t soli :lifica mais . 
. o outro principio é q<1e 1n apreciacio elas 

r .1zõ3J 'de 1.15:0 s·u1cçã0 pela, rn1ioria cl<tS duas 
cannr,\S, póde-se rbr divergencias entra 
e ll~ s. po ~l en :lo ns razü93 ser julgatlas proce
dentes por uma camara , e improcedentes por 
outra . Par.a, n. solução tle3te eonflicto o pro
jecto ele Conslituiçilo niío cogitou de mellitht 
a l"'ll!11J.. (...tppiados.) Entretanto, a minlrn 
en~e~1 da re3ol ve e difficuldacle . · 
- o SR . . OLIVEmA Pni:ro- Evita.nela a oly
g~t'chia, /Apoiidos .) 

-·~·-.V..:...::.,~' . .. , 
t· .. r 'T :='-p;.i,~m · ~- - ~· a ?' 1---~;..":" -.- -~ 

O SR . JosE' HYGINO - Não pódé h::wer 
olygarclib co1ti Serndo tem por,1rio. (H'a 
outros apartes,/ 

O SR . CANTÃO - Cogitou-se : al1i .apenas 
da hypotllese de ser o projecto devo lvido sem 
sancç'.to approvado p3llls dLns ca,maras por
dous terços. r1Lls além desta, hy pot hc3e ln 
outras par<t as qu~ce3 nlí~ se deu sol~1ç'.í,~·'-;· ·---· 

P1w exemplo : um proJecto que teve ll11'2 li1· 
tiva na Ca1mra dos Deputados e approvaU.o 
pot' esta , vae ao Senado, lit t tLmbem é _nppro
va,c!o sóbe i1 san~~çii,o do poder executivo que 
a ne~·a. Volta o pr0jecto.a Camara dos De
putados por ser a iniciadora, esta o approva, 
por dous terços . . 

o SR. OLIVEIRA PINTO - Diga mesmo por 
unanimldade. 

O CosTA JUNIOR (referindo-se ao oratlor) -
V. Ex. eng,111011-me . 

O SR . CANTÃO - Pol' que~ 
O SR . COSTA JuNion. - Po:·qne votei para 

wna. explicaçr1o pessoal, o V. Ex . está disc ~1 -
tinclo a sua emenda. · · 

o Sa. CA"'°r-Xo - Estou mostrando que b 
insinuaçio qlle me fi zefüm nlío tem razão 
de ser . 

O Sn .. Jogj, HYGINO - l n3inuação '! 
O SR . PRESfDENTE - Nti verd '1.de a materia 

ele que o uobee orador se occu pa não te:n .ci 
nat ureza pessoal. A ia parte ela orcle1~1 do elw, 
pelo regimento e para ~s questões d: pat.urcza, 
Lil'gente . Piico a V. Ex. quB ·se cmp a ma.-
teri a . · 

O SR . Jo3E HYdINo - Aliás peJirni t.am-
be.n a paLwra. · 

o SR . CosrA JuNroR - Ou se abra 2" dis
cussfio ... 

O SR. CA!IIPos SALT,Es - E' rnateria aUm 
disso vencida. 

o SR. CJ\NrÃo- Pois b3m, vou term:nar 
resel'vando -me pa:'a em outt'<t occasião, mais 
desenvolvidamente tratar ·do a.ssumpto ; mas 
V. Ex~ perrni.ltirá ao me nos quB complete o 
meu raciocirüo nesta parte. 

Dizia ell ; volta o p1'ojecto á C.1.mara q113 
o approva de novo, Vl\e ao Senado, mas este 
não · o app:'ova por dons terço3 de voto3 
Perg·.unto eu, qL11l seri1 a sorte do per.jecto ~ 
SJrá j ulgado rejeit Ldo, ou ser!t. considerJ.Jo 
C)t110 appr·ivaclo e de novo rernettiLlo ao 
podei' executivo p:tl'n. promulgai-o '? 

o S:i. . . T OSl~ HYGINO- Faci llimíl.. Fic:i. re
j eitada, porque ilão teve em . sen favor 03 
votos ele do:s terços de ambas n"3 c~sas. 

o SR. OLIVEIRA. P!NTJ- lsto é nnm· oly
' garchh ! (.-1poia'1os.) 

O SR. Josi.\ HYGiNo ·- Já disse que nio 
pócle haver olyg"irchia com Senado tempo
rueio, renovado pelo terço perioclicrn1énte, 

O SR. CANTÃO -Rejeital-o, não, porque a 
camara onde elle teve in icio ... 

O SR . Josi~ IÍYa1No-Rejei tal-o, sim , por-
que não teve a anouencia do S.maclo. · 

O SR. CANTÃo-lsso seria dar supremacia 
ao S2narlo sob1:e a Camara ·dos De1ntados. 
Isso é que s ;ria olfüm.a ao principio dlt cluali
d,u:le das camarns . 

O SR. .Tos1~ Hrnrno-E o contrai'io é dar 
proemi nencia .á Cannra ·so~re o S~nado. 

Poi;; j11stamente pllra que a Gamara dos 
Deputados n[o tenl)a SJprem'.lcia so'm3 o 
Senado, é que deve havel' füsii.o das dufl.S c~ 
mara;;, p:m:t, reunirlns, decidirem ela sorl'l do 
projocto . 

o SR. CANTlo-Nestas · circurnstanc\~is nã.o 
podem ·1wevaleJer nem o Sena'.lo, nem a Ca
ma1',"\; devem reunir-s.1.as duas c:unaras, con
stituindo o Congeesso, onde não llu, clepatados 
nem seon.dorcs, m:1'J só'.nente represe_utaütes 
da nação . 

O SR. JosÉ HYG1No - E;te é o systema da 
convenção nacional. . · · 

O SR. PRESIDENTr.- Ob.::crvo no Sr. repre-
sen t'ln te aind'1 uma voz ... · . 

O SR . CANTÃo - Sr. presidente, em atten
çio á observação rle V. EY., fi co nqni nas 
consicleraçJ3s que tinln a fawr, aAm ele n1 0S
tra1' que os nobres S?nadores nii,o te3m l'J';>;i'í.o . 
Em on tl'a occ 1sião concluirei. (lifo_ito bem , 
muit.o bem. O 01,adar é comp;·imm tado ·por 
nniit'os Srs, repr~;enfar.tes .) 

•. ,,..... . . ,,,,·m-··· 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA· 

DI3CU3SÃO DA INDICAÇ~O D:> SR. UBALDlNO DO 
. A~LÜ~AL 

o SR. PRESIDENTE - A mes:t ma r.;ou ate 
uma hoea a cliscuss1í.o da i.nd icação elo Sr. Ubal
dioo do Amaio;.t l. Mas o Coogrosso, con~c
clendo a urgencin, requerid.a pe~o Sr: 'Ctrntao,. 
inulilison a l> parte. Como nao P?de ficar 
prctericb a l• part0 da ordem elo drn, .ponho 
em disr.ussão a indicação do Sr. Uba.ld.mo do 
Arnai;al. 

Tem a pltlavra o Sr. Justiniano Serpa. 

O Sr. Justiniano Serpa con
sidera a moção· a primeirn vista con:10 absu_rda, 
pol'qne tende a interpretar uma lei que amªa 
não é lei : si se pretende com esta. moçao 
buscar o ·elemento historico que auxilie m:'lis 
t nde a interpt'Blnção da lei , é inuti\.e i~1op
portuna - inutil, porque o elemento lusto-
1i1í.o rcsalta de uma declaração de voto, mr.s , 
ào ostn·l o que se fiz"er dos ~i10Uvos . . q11 ~ te
nh:tm determinado a a.lopçao ela !CJ - inop- . 
portnna, porque, antes ele seguir o pr.ojccto 
todos os termos regirnen tao3, q ualqu:r tn te:·
pretaç[o e antecipada e talvez rnconve
nie'nte. 

Depois de clese:1volvee estn nnteria, o ora
dor estuda a questão no terreno em que a 
collocou o S1'. r01wesen tante Ub<llcl ino · do 
Amn.ral - deaote do;:; escrupulos ele membros . 
elo Con"'t'esso qne se retirariaw, si niío hou
vesse u~11 pPonunciamento deste no senti0o 
de declumr que a disposiçlio do art. 24 nao 
tem Gfl)'llicJçii,o aos mem1iros do mesmo Con
gl'esso ligiidos a emprezas qne gJz1m de fa
vores do governo. 

Neste pau to o ora.dor acha a moçã.o dafei
tuos<i na fúrnia, porque obriga o Congross~ ~ 
dizer sim ou nii,o, quando hn, uma, terceira, 
sahicla, e · é considerar inutil a interprelaçito, 
sem entretanto irnpol'tar isto re.2011hecimo nto 
de que os membros do Congresn estão com · 
prehencl i':los na disposiçã,u do art. 24. 

Em lodo caso, o orador, · re3peitando o:i 
e3C1'upulo1 do Sr . senadot' pelo Paranit, e seus. 
col legüs qu::i estão em iden ticas condiçõ:,s , 
Jembrrt um meio de cleixrtl-os bem colloo1clos 
sem slljeibr o Congresso a qualquer ch1s dtrns· 
altern '1tivas . Por is>o otrereceu um SL1bsti
tutivo <Jue vae ao encon tro claquelles escru

·pulos, decl1mndo que o artigo 24 só póde rnr 
app licauo depois qne t:rna lei orc'.inari-1. det~r
minar quae3 as concltçõ~s qne importem lll· 
cornpatilJilidade. 

Yem á mesa, é li:lo, apoiado e entl'a. con· 
junctamen te em discussão o seguinte 

Siibstitutivo 

O Congt•esso Rtcional de~lara que a dispo
sição clo art. 24 n[o se entende com o·s actua.es 
memb1·os do Congresso, cabendo à commissão 
ele redacção harmon iS:w todas as disposiçõ2s 
sobt'e incompatibi)idades com o .art. 26 do 
projaclo de Constituição. 
" Sah elas sessõe3, 7 de fe"verei ro de 1801 . -
Justiniano de Serpa. 

O Sr. Ses:·zedello-Sr. presidente, 
não-sei si é necess.1rio ao to:nar parte neste 
deba;te fazer nnrn declaraçã,o ; não sei si é ne
cBssa.rio declarar ao Congresso que não so u 
absolutamente director ele banco ou emprezn, 
de ordem nenhunw. 

Mas rpiaoclo assim não fosse, dignificJCÍo 
pela mi!lha profissão, acobertado pelo ·meu 
nome e pelo· meu passado, .entraria neste de
bate como qual(]ner membro deste Congress.1, 
como o illustrado rr,ppesentante tlo P~trana, 
com a consciencia tranquil la, com o. espir·ito 
calmo, com a alnm pura, conio um homem 
que não póJe ser suspei tado; entearia neste 
·dchate exactamente con1o S. Ex., cnj1' v ida 
exemplar e escrupulosa traç i, urnà orien Lt
ção a segnir-se (apoiac~o~), · traça sempra um 
exemplo a imitar-se . (Jiuitos.ap.oiados; muito 
bem; mu'to bc11i .. ) 

Sr. pres:dente, trata-se a,, inelicaç-ão cio 
digno e illustre senadqt' pelo Pa1'<mi, refe 
ron te- ás inc.ompatibili clacle~ entre a funcçlto 

' "' 
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de legi;lador e as lig-açõ~s com emprer.as ou 
!~micos que .tenham favores de qmllquei· natu-
reza dado3 pelo Governo Federal. · 

S . . Ex, apresentou um;i, indicação .. . 
0 SR. TOLENTINO. DE CARVAL'-IO-Um 1'8 . .,. 

querirn~n to. 

O SR. · SEJlZEDELLO- .. . ou um requeri
mento (acceito a emenda) ao Congre3so para 
que es te delinit ivamente se promuclE) .. . 

o SR. TOLENTINO DE CARVALI-ro-Nn, actn,, 
nii o~ 

O SR. S1m·moELLO- . . , sobre o :nt. 24, 
que csthbelece incomp1tibilicbcle entre a 
f1rn2ç(i,0 legishti vn. e a d3 Llir .Jctor de banco 
o:.i do ;emprezas, afim do s.llier si a tt inge 
olle aos 8ct un, ·~ s membros do Cong1'03s i, qne -
j ·• est'.t nm á tesh ele ernp:'ez:I':\ acltos de 
receberam o m1ndato. , · 

UM SR. REPRESE~TANT8 - Dwe altiogir. 
Ü .S.R. SERZEDELLO - Sr. prcdclen t.e, Ó 

claro que delm.ixo do ponto ele vistn, do di -
reito , debaixo elo p:mto ele vistn, do saln
tar principio cln, não retroacti'ridn,cle d.:ts 
leis , debaixo elo ponto de vista ele todas as 
praxes atei hoje estabelecidas, esse 0rtigo não 
pó:le absolutamente nttiogir nos i llustres re · 
presentautes q:.ie estiio com assent0 nesta 
la3:•: (Apoiados, nao apoiados :! 

i3 não póde attingir especialmente por esta 
r ;1zilo: é que füllece a este CtmgTesso a 
competencia . necess::tria. para annullar o 
manda lo, que lhes foi ligiti:munente conferido 
pelo eleitorado de seus estados e reconhecido 
lcJgitimo (apoiados) por este Congt'Bsso . 

Sn'i<.t isso attBn tai'. contra a soberania elo 
Cl8itor, contra a SObül'cl ll ia do ])OVO, contr::t 
a nutonomia dos proprios estados, que ele
geram esses representantes e que, enten
dernm q uo, ap3za.r de set'em elles pre>i
dentes ele bane,o, apezll' de estarem ligados 
~t essas nssochçõ3S eram os m:1i.:; clig-noJ, os 
nnis aptos par[\, deffcrn •lerdm os seui direitos, 
p~ra advog,u' os seus interdS~e3 . (Apoiado; e 
apartes.) 

Mas, Sr. presidento, inqu )stiornwelmente n, 
qu·83tão não pó:le ser enc.muln, por esta füce 
ou tJJr .e>te pris1m,. Trnta-so r eri. l:n mte ele 

. ''m t i1Jcompatibiliclacle de caracter moml; e 
s:. e:ta é de car~cter moral, cln,ro está que, 
st att 1ngo aos fntm'e>S brnquG11'0S on pres\
dentes e clirectore3 ele associaçõJs que rece
l am favores do E;:;tado, ntling3 ip so fi.icto 
àquelles que se acham actualm ;nte no Con-
grJS3o . . 

o SR. ARBTIDES LOB0 - NestJ t erreno 
V. Ex. colloca mal a questão . -º SR. SERZEDELLO - Perdoe-me V, . Ex.; 
nao co lloco mal a questão. V. l!:x. nã.o póde 
COll testar q UB a q U -:>f: tão, S; e\ de caracter 
mohtl, si esb belece uma incompa ti biliJn,cle 
J'noml (não pó.b haver duas opioiõ~s a est'3 
'resp3i.tô) sl e moral para o flituro, tnmbem o 
é par.1 o presente . (Apoiados.) . 

o SR. . ARISTIDES LOBO - E o que pre
tende 1 Que o Congress:i retroceda 'I 

O SR. SERZEDELLO - Vou mo:;trar a V. Ex. 
o qne pretendo, e peço ao meu ill ustre amiO'o 
e chefe que não pl'ecipite a minha ordem de 
co:isiclerações . De ;1.ois V. Ex. com a hombri
ch\de ·o sa)iedoria que costuma proceder , terá 
occns'ão ele pronunciar se sobre o nssum pto. 

o SR. RuY BARBOSA - V. Ex. estó, clis
cntinclo. como um juris~onwlto. 

·O.SR. SERZIWELLO - Mas, Sr. presidente, 
iilqu 2slionavelmente a -disposição como está 
consignadn, no arli;o, referente a favores que 
não S3 diz quaes são, c;illocou toda unm cl:is:e 
e classe impo1'.ta:nte de cilladã.os que empre
gam l). sna act1v1dac1e em largos e reproclucti
vas emprezas, s0b o estizma ele unrn conde
J)mação morill. Na turalrn'énte este nrt. 26 ele 
accorJo com o art. 24, só podeí'a t er vi,;.or 
só poderá· ter execução, qua nclo uma lei o~'cl i~ 
naria, precisw c~wa, cleteríninada e positiva
l)J Bll te, quaes sao est•3S favores que consti
tuem n. incompn.tibilidacle para, a funcção ele 
legislador. (Apoiados. ) · 

Fóra d\1hi, Sr . presidente, querer estabe
, lecer ess:i. geüeral,tsâção, querer dar essn 

latitude it ide~\ que e.3se nl'tigo possa compre-
heoder, ô n, con :lemnaç<"b da industr;ia, é <t 
con<lemnação do capit1I, é a condemnação éln 
trab,<1\lro, é a condemnação da liberdade pro-

. fis3ional .. (1lpo iad_os e n'ío apoiados.) 
UM SR; R e:rr.E.SENTA NTi<J - Is30 prova do

mais . 
O Sn. R . .urmo 13.\ROP.f,f/)3 - EstCiU vendo 

que não lrn 11e~2s3 i da!le de i:1terpretaçiio, 
ne;n s,::·i com-o o C :rngl'es~o vae in tl'el'pt'e ta.r. 
( lla oiitros ajnrtes). 

o sn:. SER:CED"2J,f,Q - V. Ex . nã.o tem 
rssfo i1enlrnma pa1'<t di zer r111e não h:i. ne
ces3Llnde ele interpre L1çi.i.o . V. gL tem açom
panhado tocl.t n, h :stocia, toda a evolução 
dc3\a que3t<lo no seio .ele~ te Congra3so , e S'\be 
pJrfei tamente que é ju ;to, qlrn é p~rfeit'.t
mente ju5tficado o escrupulo e melindre cla
quelles que, sobro est-:i. que:füí.o, pecliram aos 
SJns co-religiollarios qnc cle,sem unm intw
prntaçiio clnra e positiv,i., qu'3 não deixasse 
pair:ir duvida alguma sebre este artigo. 

o . SR . RAo'IIRO BAROELL'J3 -:- o que digo 
é que V. Ex. tlemomtrou p3rfetta·mnte que 
não ha necessidade de inte1·pretaçfo ; e, nóJ 
não est<tmo3 aqui pa1\t «1.ttencler ao3 melin
dres ele ningue:n . 

O SR SERZEDELLÓ- '.\fas, Sr. presidente, é 
fórc\ ele duvida. que o art . 2,!, corno está redi
gido , nfio poderá a bso'.utamente ter execuçio 
depoi3 do que fico·1 consign::tdo ao art. 26, o 
qu:tl de um modo garri.! e3tabelece que o Con
gresso em lei espechl cleclar .:irá l s c.\sos ele 
incomp1tibi liclade ele:toral, por co n~egninte 
aqu0lle ·art;go i:ão póll0 ter execução co:n a 
emenda ultima.mente app1'0V<td<t,sioão quando 
um.t lei ordinal'ia tiyer determinado qual a 
natureza dos farnres que C·)nstituem a incrim
p:iti!Jil icla'.le. 

Peço ao Cong1•esso quo me at tenda ; nos 
merec~m muito o·; ctis·nos re;ire3entantes que 
estão sob o stygmri. na 'votação ele um arligo 
r1ue não se comprohende bem quanco fal ia do 
fa >.'o-re;;,.. porque suri. iot3r\)retaçifo ó d11bL1, é 
duvic!o3a, [\, disposiçlo pó: e p1:e~tar-se ~\mi
Hnras de inttirpre taçõJS , e portanto, p<.trece
me que o co~1gre;so deve f!'is~ r a doutrina, 
para q•rn sailn o lcgislado t' 01· cl in~trio que foi 
iclé[t cb Constituinte, que es3a clisposiçik> vo 
tada só poderá ter ex(:Cução quando uma lei 
ordinaria pt'e~isur a trntureza dos foctore3 que 
constitu0m i 1L~1mp::i.ti!Jil i.Jad0. . 

Co:11prelunclo qu () lrnj t füvore3 espociae3 
que co'.JSt\tuim motivo ele incompJ.tibilidade, 
e rJspelto o movei dos que vobram o artigo. 
Por exe:nplo, nos p:uz93 onde o3 b_i,ncos são 
unm especie cl::i prolongamento dtt a'.lmilli
stração public:l.., 

UM SR: REPRESENTA.Nl'E- C0:110 aqui. 
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comprehendo, nes te rsg i:nen ele tol el'a·u ~i -1. e 
de liberdade, uma exc.Jpçã.:i o:Pos<i e inju3ti-
tlcn, vel. ~ 

o SR . SEABRA - Ap1i<1clJ. l\Iuit') be:n. E' 
odiosn,. 

O Srt. SE :~ZED1"LLO ~ E.;Lt ind"icaçilo ·se re· 
fare a. uni a::m1mpto qne e.>tit , ln muitos dias , 
n t t eln, ela diswssão, q·rn é de ba tido nas cou~ 
v Jrsas ele toJos 03 grL1 pos, e, mcb uni ele nós, 
tim p:irf'eitamontl'l cletel'minado SLi t ::ü t!tu.le, 
sua Oi'ientaç::to ; ues:n.s concliç:õJS, cada um de 
nói s:tbo perfcittunen te si ll:l, de vobr - si m, 
0:1 - não. 

Eis a indicação . (.f,ê .) 

A segnnd,\ indicaçiio, Sl'. pl'esidonte, quo 
pretonclo f,1zet• e de intui ti va o palp;tvel 
n er.essict\tle . 

V . Ex: . s:llie p:irfeitamente qu'3 p3la 111tu 
reza destas ·ass?mbl'3a3, pelo mouo por que ' 
t em cor1'ilo as votaçõQs, espec iJlmenle qnan·
do ti vemos perto ele íOO encenchs, e ses3iio 
du1'n,nte quüro ou cinco horas seg nid<is, 
exclmi vamente ent1·egll'lS á vot:1ção - mui
t:is artigos apez'1r de terem passado por J ", e 

.2ª cli;cu3sfo, encerram nota.veis incongruen
cias, antinomias e mesmo contl'acl icçõ3S. 

O SR . JosE Hrnrno - Re :lundrnciti~ , polo 
l"!:enos, ha muitas. 

O SR. S1mzEDELLo - Acho, pois, qu'l, por 
obedieneia a urna disposição regimenta l, 
não se deve consentir . q:ie no nosso pacto 
fundamenhl figurem artigos contradictorios . 

P,wa evit :lr isso apre3Bnto uma illl.l.icação 
q'.10 tmrá comô resultado ser a obra con
stitqcion:il tanto qminto possive l escoimacl't 
de:::sas í'ctlt11s, tanto qmrnto possivel perfeita, 
comple ta. 

E, submettenclo-n, .à consicle1'c\Çã') cl:t cas:i 
pe;·.o ao mesmo tempo aos illustres co ll "g-as 
que, ll.bstendo·SHhi disaussão, se pron unciem 
com o sim oa n:ia po1•que a.cima. ela tudo é 
preciso votltrú1os a c:institnõção e ness·) 
as:;umpto, todi Llemor,i e um ei'l'o g-rJ.v i~sjmo, 
tofa protel:ição um crim0. 

o Srt: íl.AMilW BARCI·~r, r,0s- P<tl'a i>so lt.t 110 
regimento n, cornmis ;ão de rechcçito . 

O SR. S:mzmoi;ir,LO - A commissão ele redac
çã,o não tem o direito de · tirnr ou pór ar
tigos. 

O Srt. RAMI!to BARCELL'JS - Tom a ·co m
mis3ilo dos 21. (Iía oiit ;"os a11w·t es enti·e os 
dou> Srs . rnpresetanles.) 

O Sti. PB.ESIDENTE - O Sr. I'epresentante 
Serzeclello, pedindo a palavra pn,rx apresen
tar uma indicação sobre a materia em cli5-
cussão, aproveitou a oec1sião par,i n pres·3nlitr 
uma imlicação sobre materh inteiram:inte cli
vcrsJ . Esta serit a,manhã. sub:netticla ao 
apoiamento cio Congresso, e entrai-à na orde m 
elo clia si assim o mesmo delib3:',U'. · 

\ 0!.1, pois, submettct' a.o ap::ii:1nrnnto do Con· 
gresso sómente a primeira das i11clic .. 1ções. 

E' li.la, apoiacl<t e entt'ct conjunctmnente 
cm discussão a seguinte 

In:licaç1fo 

O SR. S:mzEDSLLO- .. . compeehenclo nesse 
caso que 03 r.lirõctoros do3 bn,nco3 não sendo 
maio do que altos f11nccio:ia rio3 pllhlicos, vi 
vem)) em g-ramle clepenr:lencia. do poder ex
ecutivo,ü'jUem portanto incompatibilisaclos po1· 
consiJe1\1çõas lle orJe1n mo1';d e:rnctamen te· 
con10 o g·ov2nrndor de um estado ou cJmo o 
commandan te ele armn,s ness3 mesmo estado . 
I\fas neste p1il,como o Congl'esso sabe, não h:J, 
empl'ezas de orde~1 importa nte, industrias de 
granel o valor ,que mtere3s'lm a collecti viclade, Con ;i<.lerando que o n,rt. 21:i conl'llre ao Con -
que interessem a sociedade b!'azi lefra, que gresso em lei or.Jinaria a determin[l.ção dos 
tenhn. favores do governo, sem que em ti'oca c.1sos ele incompatibilidade eleitoral; 
cle5Se3 favores não ac1rre\em p::tI'<\ si gran- Considerando mais.que o art. 24 est<tbeleceu 
eles onus, não retribuindo os favores pot' lúr- uma excepção·, que para não se1' nutinomica. 
gos beneticios á collecti vidade. D.o art. 26 e pat'<l nã.o atting!!' o:liosamen te 

Por·tmllo, proponho ao Congresso çl11as in; uma classB n urneron · ele cid"acliios, precisa., 
clicaçõ )S, a primeira. é r~lati va a e3te assum- par<\ ter execução, que mrnt lei ordina.ria cle
pto, e pe::lirei ri. meus illustres colleg·as o termine clal'i1mente a naturez a. cios D.1.vo~~s 
obseqLli.o de evit::lrem absolutamente fl, cliscus- que cJnstituem motivo lle incomp1tibfü~i\Í*'~; 
são, porque c.icb um ele nós já tem a Bste Consiclemmlo que ess'.t clisposiçã.Qc.ljã~z]i\<i>[:é 
respeito." opi11i<1o i.:orn!Jletamente formada, ter poe fim neste rog-imen c\~.)1.biq+:clMJ#i·iJdJ~ 
seu e3ptri to completamon te escln.reciclo ;· é tol3ranc1a,_ q uanclo o dep~\tacl"Q; E); Q; ·!i@'QªgQt} j~ftP 
uma questão que eleve ser decilliila pelo voto, apenas_ leg·1sL_1clores, .::- ras.~;\r, .J:l ,o .. ~e,i;o ~.~l;. r\'~:llF.~~ 
rt.e lo - sim, ou pelo:...... não, approvando a dou- sentaç"? n a cwn~l.; ns. g1_~0Mm~~}.9 gl.\\füi'~~~ 
iÍ.'in'.' .o_n comlemnanclo-a ; é um nppello que classes rnclustt'1 :1es-,:lWJe:1q,u~, .g ·,; \iJ.~<:i.·k .. ~.~a ,~\H\-
faço a·os m:;u.s illustres collegns . currenr.fn,,e .a)tJ terv.09ção 1lP toçlµs .. as ::i.§ fi ~Jllli· 

U S R · · eles co r~1petéiltes i:ar:nt,.c'o..·,í\('xÇ~ffiz ·rl a1l'f9js_~:.i .. , 
M R. EPRE3ENT~N'I'E - E V. E:r. dis- Cons1derJndo, linalmenle ,v'qué a"fpà'.'!avrro...:.. 

cuti a . Sua idéa e plenamente ac~eit:wel , mas favores - , não pódé ter sentido dublo e só 
não ·p~r e55ª razão. ~ . . . poder;1 ref'erir-se a clausulas que transfo1·

.0 Sn.; ,s i;: t~~EDELLo.- ,Nao~ cbs~ntt, ap311~8 mem os bancos ou emprez,1s em prolongamen-
procure1 Jnst11tcar a md1caçao, porque na,O _ L9;:; ela ç~drrüni~t1'açfío pulilica de modo rp10 os 



'ºº 
directores sejam pela natu!·eza. me3_ma _dos 
favores, por suas uependenc1as_clo executivo, 
es[lecies de fu'nccionarios publieos- resolve 
éste Congresso decl_m:ar ·qua o art.~4 só ]_)Odei:á 
ter execuçfio depms _ íJU"l uma le1 ordmarm 
precisar e determinar claramente a naturnza 
dos. favores que serão crnn de incompatibi· 
lida de, - Serzegello . ' 

o SR . -P RESIDENTE,cleclara encerracla adis
cussão peht hora,. 

O Src JoÃo DE SIQUEIRA (pela ordem) re
quer prorogação da hora por r.inco minutos 
p 1r<1; eon tinuação da dis ~ussão da indic.tção do 
Sr. Ubaldino do Amaral. 

Cousultaclo, o Congresso concede a proroga
ção pediu a .. 

O SR. PRE3IDENTE-Continúa a cliscus>:ão. 
· O SR. JoÃo DE SIQUEIRA (vela ordem) re

- quer o encerramento da discussão. 
Consult.1do, o Congresso approvJ. o reque-

r;mento. . 
05 .SRS, JOÃO DE SIQUEIRA E E-;PIRITO 

SANTO pedem a palavra pela ordem. 
O Sa. JoÃo DE SIQUEIRA (pBla ordem) 

requer preferencia na votação para a iuclica· 
ç~o do Sr. Serzeclell o. 

o SR. ESPIRITO SANTO (pela erclem) - Em 
primenro lagar protesto contra a, prefercn
cia. que V. Ex. acaha de dar. 

UMA voz-Náo deu preferencia. 
o SR. PRESIDENTm-Peço licença pal'a .ob

servar que rtuando dous representantes p3dem 
a pala,vra ao me5mo tempo, o presio.lente não 
a pode dar ao ·mesmo tempo a esses dous re
presenta.ntes, deve preferir um e isso é cli:·eito 
da mesa. 

o SR. EsPilUTO SANTO-Mlls eu tinha -pe
dido a -pllavra em primeiro togar ; V. Ex, 
poderio não ter ouvido. 

VoZE3-Votos ! Votos! 
o SR. ESPIRITO SANTO - Sr. pre3iden te, 

V. Ex. a:::rtbou ele dechirar que sujeitaria a, 
approvaçi:o cio Congeesso a moção do Sr. 
Serzedello amanhã., e entretilnto V. Ex. vae 
por a voto3 ou tra. 

Fazendo, porém, esta observação que me 
p:it·ece estar ele accordo com o respeito qu3 
<levemos ter ao rcgimen to, affirmo pela 
segunda vez· que pedi a palllvra pela ordem 
em primeiro lagar .. 

o StL PRESIDENTE - QJanto á censHra do 
Sr. Espírito Sinto, devo fazJr esta observa
ção que o Sr. repras ;11tante Serzedello apro
veitou d t opportunidade para ar11·es3nt<ir, 
além da moção, uma indicação sobr.3 assumpto 
dili'erente claquelle que se trata. Essíl. indica
ção <i que ficou para amanhã. 
' o SR. ESPIRITO SANTO - Agorl\ é que S3r, 
míl.s deste togar não se pode ou vir. · 

o SR. PRESIDENrE - Ma3 é bom não fazer 
censuras aeeeamente, sem S'1ber por que. 

O SR. JU5TINIANO SERPA (pela oi·dem) -
Antes ele votar-se o requcrimen to, elevo fazer, 
muito respeitosamente, um1 observação, e é 
que o meu substitutivo refere-se a todas as 
incompatibilidades elo art. 24 , ao passo qua o 
<lo Sr. Serzedello só se refere ás incompati
b'lidacle1 ele banqueiros. · 

Portanto, <::ntenclo que o meu substitutivo 
d)VO ser v,1tado em primeiro lagar. 

o SR. RAMIRO BARCELLOS (p ela oi·dem)
Sr. presiclente, como se tratti de abrir um 
precede11 le que j ulgJ funesto neste Congt'es
so, de começar-s-3 a füzcr interpretações ela 

·constituição antes de votada a mesma Consti
tuição, peço a V. Ex. que faça. co:isignar na 
acta que não assisto á esta votação, que re
tiro-me •do recinto até que o Congresso volte 
a tratar da votação da Constituição. (Ha di.: 
ve1"sos apartes.) 

(O Sr. Ramiro Bxrcellos retim-se elo re· 
cinto.) . 

Sn,. VIGILIO PESSÓA (pela ordem) rliz que 
tra tlnido-se ele m üeria mui to importante re
q ner que a votação sejJ. nominal. 

Consultado o Congresso, é rejeitado o re
querimento . 

o SR. JOÃO ODE SIQUEIRA. insiste no seu 
requerimento ele preferJn:::ia pwa a iocli
c1ç:lo do Sr. Serzedello. ' 

Consultado o Congresso, é concedida a pre
ferencia padicla. 

Ü SR. LAMOUNIER GoD:>FrtEDO (pqlz Ol"c-lem) 
-Sr. pres-i<lente, uma véz que 0 Congres;o 
acaba ele cbr preferencia na votação _p:i,r .. i a 
indic;lção do St• . . Serz·}clello, lembro a V'. Et. 
a pagina 16 elo projecto tio Co:.istitu'çio, o'.l_.le 
se acln a emenda do Sr. Thso:lureto S3:.1to 
coocebict1 nos mesmo3 tcl'mo3 em que esliL a 
indicação do Sr. Sel'zelelb . · 

A e1mnda diz o seg1lin te -(lê) : « O Con.-: 
grosso, em lei cspa~ia l, cle~larará os easos ele 
inc'.>mpatibililade eleitorctl e p_wlamentar. » 

Eis o motivo p~ lo 'qu.tl vote,i pilrct que oi11 
primeiro lagar se su1Jmettess'.l a cas'.l. a mclt
c:ição do Sr. Serpa. 

Posta a votos a indicação do Sr. Serzedello, 
é approvada. . 

o SR. PRESIDEN'Tl!:-A indi :a'l:ÍJ ([)Sr. Jus
tiniano Serpa ·parece que fici1· preju.lictdci. 

O .SR. B.~RBOSA Lrnu-Peç:i a p.liavrll pela 
ordem. 

O S11. PRESlDE~TE-Tem a p:1.lavrJ. o nobre 
répresentlnte. · 

o SR. BARB'.lSA LrnA.-Peço a v. Ex -. qn'.l 
mande cousigo:tr nt aclit q113 votei system:i
ticamente co:itr,i, esbt ind ca~ii.o, como vobri l 
contra tod is as outl'as, por,1ue me paracJm 
teles pre~eden tes anarcl!iws ( apoicvlos), pol' 
isso que exhorbit lllJ das . disposiçõ3~ ragi
mentaes, uma vez,quo tr11ti1nclo-se ele mllter'b 
vencida, taes pr.:iceden lc.> não foram m .is 
qneartilicio3 par;tque oCongl'eS30 volte atrJz 
a propJsito el e questõJs vencUas _em votaç'í;:is 
vei'ificadas. (.Apoiados. ) . 

o SR. CHAGAS Lon.\'l'J (pe la ordem)- P8ÇO 
a V. Ex:. que m1ncle consignar 1n acta a 
mesm:i declaração de voto que acab:t de foz Jr 
o nobra representante. 

O SR. PRESIPEN'rE - Peço aos nobres re
presentantes que tenl11m ·ele füz'lr declara
çõ3s ele voto que as maride:n por escl'ipto á 
mesil para serem C011iignada~ na acta, c:in
forme cletermin:i. o regímen to. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE:VI DO DIA 

V0'rAÇIO DAS Emmoss AO p;iorncfü DE CJ::-1 -
- STITUIQÃO 

Continha YoL1çilo elas em311cl11s olfü!'e~iüs 
a) projecto eh CJnstituiç16 na wignn'Ü Ll's

·CU3>ão. 
o S11. PRESIDENTE diz que ao art. 46 

foram offereciLlas lli vers 1s emencla3 e s:ibsti
tu ti vos. 

A approvação, porém, ele um destes substi-
1nti vos importa em prej uizo d~ to:los os OL\· 
tros. 

Em p1~imciro log.:tr sub:nettcrú, a volo3 o 
do Sr. Fran~isco Veiga. 

O SR. FRA.NCI>'.Jo VmG.~ (p~la o•·dem) di z 
que seria tal vez m·.tis con v'3nie:i te su!:Jmetter 
en primeiro log.:tl' á vot'lçlo o subititu livo 
apresentado p3lo Sr. genercü Almeid<t B.tt'
reto e mai.3 representaute:; eh P,u•,ihyb:i.. 

A emenda apresentad11 pelo orallor não 
é propriamente um substitutivo ; p3lo meno.3 
não esta redigida como tal,. 

A elo Sr. general Alme1clJ. Il'.lr;oeto é um 
substitutivo completo elos§§ 1° e 2J; é nmis 
lata . 

Nestes termos, req ~101· que S3j 1 co1isultaclo 
o Congl'esso se co:1s3nte que seja votado de 
preferencia o substitu tivo elo Sr. Almeida. 
Barreto. 

O S11. PmmDmrrm vai consult.J.r o Con
gresso, mas, ant&s disto, observarà que a 
eÍ11enda do nohre repre3ent:111t ~ é um verla
deiro substitutivo, embora re :ligido co:n mais 
concisão. 

E5tá formulada 1103 s3guintes termos (lê): 
«O presidente e o vicc-pre2ideute d_,, Re

publica serão eleitos p.llo1 membros elo Con. 
grosso e por. maiol'ia abs9luLt de votos. Uma 
lei , que deverá ser clecret1d1 na. l ª reuniito 
ordinal'ia do Co:1g1·asso clete rmi1nrá o pró
ces3o da eleição. » E' um substitutivo com
pleto do system:i e lei torill do prasidente e 
vice-presidente (apoiaclos), e co:no tal a lll)31' 
o q ualific:m , p1rqu J, apprüvJ..lo elle, tki:n 
inutilisados o artigo do pl'ojt.Jcto e todos os 
outros substitutivos. 

CoJSctl taJo o Col).JP8,3S J, é couceJiJêt a_ 
prefürencia p~did a. 

Poslo a voto3, é r3j ei tarJo o substituti v·o c\J , 
Sr. Al1mih B.trrnto e outros a.o art ... 46. 

E' anriu:icia.·Ht a vot:içtb do snb3titn tivo do 
Sr. Francisco Vl'i!i'' · 

O S:i. AsTOLP;Ío PIO (pela ordem) pede 
preferencia pa.m o snbititntivo do Sr. Almei·.la 
No.;µc'rJ. . _ . 

· C0nsu 1 tido, o Co:1g1·Jsso trno conc3de a 
prefernncia. p3dila ._ . . . 

E' post i a v Jto:; e r -~ ellci,h a ·emenda do 
Sr. Fr,incbc) Voig-1. 

o Sii. Aztrnmo:i pede q:ie se dê prefürc:i\J'a 
a saa c:nell".la. 1nr S31' mais comple:rn. 

o SR. PrtE>IDS~Tm re~pon rb qu) a-em~n ·fa 
do nobre reprc; -:rntante é p:trcial e refJre-se 
a um •los 1nrJgTap 110>. V·.1~ subm)tler ao.votJ 
do CJ:l"'1'<33So de prefcit•enct1 03 subst1tnltvos. 

Post <~ :1 voto.>, é rcjeit tlla a emenJa s~t'J
sti tu li v ~i do Sr. LeovJgildo Filgueiras. 

E' annunci<:da. a vobçi) d) su'Jstitutivo do 
Sr. Almcicb NogusirJ.. 

O SR. Jcsr~ MARIA~o rerJLm' que a emend<J. 
sub;titutiva do Sl'. Al1mi<h N_ogueirn. a) art. 
4'3 sej -_t voh<.h po1• p[Lr<tgraphos. 

Consult[Ldo, o CoL1gresso não concede .que a _ 
votaç;l0 sej .i f~ita poe p~utes. 

P0sto a voto3, é rejeit.ido o substitul i\'O 
do Sr. Almeid:1 Nogueir,t. 

Co:1sull::tdo o Congresso S)bl'3 o p3lido de 
prefore1nia fi:Ji to pelo Sr AiDre:lo para o s_eu 
substitutivo p:trc'al, é negad;t a prcfeeenc11!· 

O SR. B.\RBOS.\ LIMA. requer preferencm 
para a em·.mdJ. do Sr. Zam.a ~o§ 2~, porque 
modificl as p;tlavrJ.s - m[1.1orta absoluta -
p::>r - maiorill relati va. 

Consultado, ·o Con3·1•esso rej 3ita a prefü-
rencia p3dida. 

E' a.pprovad11 a seguiote eme11d<J. sub~lit1i
tiv<t do Sr . By·mrcliuo ele C.unp)S e outros 
ao § 2' do ar t. 46 : 

« S_ibstitua.-s3 o§ 2' pelo s3guinte: _ 
Si nenhum dos votados lio-.1 ver alcan çado 

m'.tioria a.bsoluta, o Congresso ele1pri, por 
maiori:t do3 voto3 presentes, um, dentre 03 
que tiverem alc1nç:tdo as duas votaçõ.:is n11i3 
elevMlas, na eleição directa. » 

Fiel prej uclicad,t a emen h snbstitut i va do, 
Sr .. Julio Frot t e outros íVl § 2° do art. 46. 

O Sn. PREiIDE:<TE - Vou cousultar o -
Congre3so relativJm0nte a uma p:irte da 
eme11cli1 elo Sr. Augusto de Frei tas. A pri
meir:l. parte e3t:i. prejudic .Hla, pois que diz o 
-seguinte (lê): -

«Si nenhum do3 vobd0s hauver alc1nç1cl0 
maioria absolub dos votos, o Co:1grasso es
C)[herá entre os dous mais votados parei e.via 
um dos cargos.>) , 

Esta pwte d ~t emenda e3ta manife.>ta.
mente peejn•.llcad,1. A emenda, porém, tem 
um --i seg:unda p:irte assim concebid11 (lê) : 
«Em caso de empate, co:13iclerar-se-ha eleito 
o mais velho.)) 

Vou consultar ao Con ;ress::i si cousidera. 
ou n:í.o preju:licacla, t·:un!:Jem esta segLncla 
p.1rte. 

O SR. ZAMA (pela ordem) pergunta que fim 
teve a emenda que apresentou, pois, sobre 
ella n:tda se deliberou, qu,tndo o Sr. presi
dente devh ter começ1do por ella, que era 
substitutiva. 

Como S . . J..i:x:. rião quiz e fez votar outra<> 
emeu:las, raclama contra este modo de pro
ceder da mes1. 

Consultado o CongrJs;;o, n'io considera prJ
j ndicada a, segunda p:irte da emenda do· Sr. 
Angusto d·e Freitas. _ 

Posta a voto3, é approvada a segunda parte 
da emen•~a do Sr. Augusto de Freitas ao § 2" 
do art. 46. 

Ficam pl'ejudicadas as emendas sub.,titnti- -
vas olforecidns pelo St'. Antonio Olyntln 
e outro, Sr. Azeraclo e Sr. z -_tma. ao § 20 do 
rJfe!'id.)_ artigo. 

E' posto a votos e rejeitado o arluiti vo elo 
Sr. Gil Gou lart e outros aos arts. 44 a 46. 

E' annunciactn, a votaç1o da'3 emenchs aos 
artigos do capitulá 3°. · - · 
. o S11. P1tu:3IDENTE ·- o Sr. repl'esrnh ~:te 
Z.1nn acaba de dirigir um.\ cen Jtmüt nnsa .• ,_ · 
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O 3;,. ZAMA - V. Éx. vc ceusm::.l. em tn.Jo. 
~ 0 SR.!PJ.lESIDENrE- ... porque n~o uã,). CO:ll.t 
da su:i emench1 . 

Creio que ·o 1iobre re1iresentante não 
p1·estou a devida attrmção ao que se pas~ou. 

O Sn .. Z.ori1.-Isto na minha lingu:i,gom não 
é uma censura ti, mesa, é uma rccbm'.lção de 
qneeu nté nem pedi deferimento. 

o SR . PRESIDENTE - Bem, o nobre l'<lpro· 
se:1tLll1 te fez unu recla·11a~tío em que ufio 
tem raião. 

A vota.rem-s3 as emenclns . ]'l~ 1\;iaos no 
nrt. · 46 ·um dos Sf'. rncmbrosdo Congi·o:::s), 
creio riu e o St·. B.trl.Josa. Lima, rcquci·ea pre
fernncia em favor da ernomht d'J Sr. ZLtma. 

O Sn. . BARnosA LrnA - Sim, scn'.10;·. 
O s·R.. PRESlDENTE - Por essa o~ca,iã·J 

~, li esta emenda., e tiz ver ao Cougres;o que 
ella mo.lilicava o artigo sub.;t iluinuo na eLi
ção do pre3ideote a 1naiorLt absolut.t peht 
nuio1•itt rJ lativa e que pi'O[Y.rnln a S'.lppr0s-
:oib elo § :~ 0 do ar t. '16 . . 

Consultado o Congresso, este, por gran<lc 
nnio1·ia, recnw:1 a profore:1ci a em fo vo1' d,1 

., GllBJ ln. do Sr. Z·,tma. (Apoiados.) 

O R. EnuARDJ Go:-<ç:1LY1'!3 tW [ 1or que se 
sus·:end .t a s33são por 15 111 inuto3 p11\l de3-
canso i:los Srs . r-.ipre>eota.ntes; 

Consctltado, . o Cong-<'as5o ap[>rnva o re1ue
rimento . 

SusrlJnde ·Se a sesõflo à; 2 i:'or \3 o 38 mi!lU
to3. 

\ 

A 'cl 3 hor,1s o Sr. Prucleu le cl é Mor.ie.> 
vol ti, a oc;u1J1r a C.\LlGira r.la. pi·cs;-d0ncia, e 
reabre a sessão. 

o SR. PRESIDENTE convida 03 Srs. mem
·bros cio Congre3S'J a occup 1r as su s ca 
deiras pa.rn se proseguir ui votaç:fo eh~ 
omenLlas, e dGclara q u ~ se v;10 pro(!odor n 
vobção da en1Gnda elo Sr. fran chco Veiga, 
ao n. 4 do art. 47. 

o SR. ARISTIDES i\LIIA (v elei ordem) requer 
que a . rotaçf.b soja f'dta por p:trte ·;, 

ConsLtltaclo, o Congras;o nppi\JV<t o re·pie
ri ne.1to. 

Pvstas s11cc:i3si v,1111en te a vo !031 são appro
YacLl:3 as duas pwtes cl.t sog11inte cm JllÜ do 
Si·. Francis:::o \'cig"ct ao n. 4 do a1 t. 4 7. 

li.o n. 4° elo a1·t. 47 - nccrescen te-se - O 
oxorc'.cio cle3tJs n,ltribu iç53.·> !ica snjeito ás 
seguintes rostricçõ3S: 

a) O prnJid.ente não C)JlS3i'v,1rc't qn.il~ll Ci' 
contingentG Üe fot\l!lS f'odot'.!03 110.l es tados, 
eles.lo que co~tr,i ü to i·opro :o:'ll:m os ru5p3· 
ctivos governoo. 

Em taes condições a me; a, obeclecen .. lo 6, 
deliberação do Công1;esso, fez votai· as emen
das na· orJem em que estavam colloc,vlai, 
méncionan lo o numero delhs e notanJo os 
po:Jtos elo di fferençi e semellrnriça p:i.ra 
nrn.ior esclarocirnen to elo Congresso . 

Feita. a votação foi aílopt<trla um'.I. emend<t 
subs titutiva elo § 2"; e3se substituti vo pre-.. 
judicava a emelllh, cio Sr. Z:rn1a n1lo só 11.L 
parte em CJWJ propõ3 a suppre~são do para
gr,1pho, como lambem 1ia parte em quJ propõ3 
que se subslitLut a maiori1t absolnlrt pela 

"' n'!aioriri relativa; porc1ue a emenda. approvada 
dispõe o con t1·ar10. 

b) Remover;\, me.li 1ntc reprnsentaçiio elos 
mesmos po:leres, os co:nman .lan tcs Lle taes 
forças. 

São rejeitadas as c:n3n:'.las m:i .liric.tliva elo 
Sr. Fmncisco Veig.t ao n. O e SJppressiva 
elo n. 6, off ;recicla pelo Sr . Jo'.ío \ ici:m. 

Antes ele [XlSSar atl ia n te, não q uernn'do até 
aiTil'ln1r p::is itiv,1meute, el :iclaroi qu1es as 
emelllL1s que e3t1 vam prej udicç:d .1s ; e em 
relaçio it do Sr. Zann p,ua ver si S. Ex. 
rcclam::wa na occ:.l.,ião disse-par'"ce~me q 11e 
t ambom está preju li cada. (A1Joiado; .) · 

PaSS}i aclian te, porque nã.o houve recla
maç~o , que app:irece agot•,t om f'ór inct de 
consura, mas o Congres30 julgarit ela pro

..., ceclenc'a della, em vista da exposição que 
faço e da inteira rocordaçU.o qL1'3 deve ter 
das o;currencias . (Apoiados.) 

Pro3eguinclo irn votnçã0, de:;Iara que se 
viio votar as emendas ao n.rt. 47, ·e. qne se 
proc3derá á votaç1o, si não hou ver delibera
çio elo Congre~so em contl'ario, pela oi·clem 
em que ellas estão collocadas no impresso. 

o Sa. LEOVIGILD:l FILGUEIRAS (pela oi·dem) 
requet' que se adie a votação da ennnda 
snppressiva p~rcial que apresentou ao n. 11 
do art. 47, pwa quanr:lo se votarem as Ol113ll· 
das relativas ao poder j udiciario, com que 
tem relac:to. 

o SR. PRESIDENTE declara que, si não h:iu
ver opposição do Coagresso, ficarit adiada a 
vo'ação não só clessa emenda, como as qne 
foram offereciclas i.ielos Srs . Augnsto ele Frei
tas, Valladão, Bueno ele Paiva e. outl'os e 

~. Schimiclt e outroi ao n. 11 do art. 47, e as 
sim a elos Srs . Serzeclello e Bueno elo Paiva e 
outros, suppressivas do n. 12 do mesmo ar-
1.igo, as quaes. serão submettidas a votos por 
occasião de s31·em votadas as emendas refe
ran tes ao poder j udiciario. 

O Sn.. PRESIDEN1'E declafü Ltmbem adiada 
a emenda elo Sr . Bernardino de Campos e 
ou trns ao n. 3 do me31110 al'tigo, para quando 

~ ~~~~n~2 ~·otach1s as emendas offereciclas ao 

\. (O St". v1·esillente deixJ. a sua cadeim, que 
d _occudada pelo Sr. Antonio Ei1;:;~bio, vice-. 
p1·esidente . ) 

E' rejeita.dei a emenda aJditiva do Sr. Tho
maz Del]J'.iino ao 11. 2 do art. ,17. 

E' ·appl'ovada a seguinte emenda do St'. 
João Vieira, e outros ao n. 3 elo me3mo ar
tigo: 

Redija-se assim: 
" E.~ercer ou designar quem deva exercer 

o commando supremo das forç1s do tem1 e 
ma1· do3 Estaclo3 Unidos do Br.:tzil, ouando 
ch<tmaclos ~is armas cm cJefeza iutern:t õu ox
tel'lla eh\ União.» 

E' approvar\ti. a emenda do Sl'. ArlhLll' Rios, 
stqpriminlo do n. 10 do art. 47 ri~ palltv1·ns 
- e prorogae-lhe as sessõss orcl111ari;i3 , 

O Stt. PmrnDE'\'T1" dec!:ira prejudi0 .da a 
e:n3mh do .Sr . Uchó:t Roclr·iQ·ncs o outro ao 
n. 1 elo8rt. 47, em virtu·:le ele votaç1'.l ante
rior do Congresrn. 

o SR. PRESIDENTE - Depois do aniJtlll:!iar 
'a votação elas em0ntlas ao art. 48, diz qu3 lta 
tres emendas aprGsentatlas a e t~ artig.1, uma 
elo Sr. Annrico L'lbo, Oéllra ig1nl elo St'. Zama 
e u:na terceira do Sr. Almino Affonso. 

A dJ Sr. Amerieo Lo'.:Jo fui retirctda 1)01• seu 
autor, e v:ie por a votaçl o a 01113nd t do Sr. 
Zann. 

Posta á votos, é rejsiL1cln, a e:mn:ht do Sr. 
ZJ..ma ao art. 48. · 

E' considel'clcb pi'0j udic:t:la a emenda do 
Sr. Almino Atl'on.>o . 

O Sa . PH.ESlDSNT8 d.Jclar.t qu:e ao art. 4J 
foram ofl'erecidas di ver.s<Ls e~1 ~ nel as e entr ) 
el las ha um 1 substi tuli v,t assignv.<l t pelo Sr. 
Fr0derico Borfl·e3 e outros, be:n como um'.l 
outra elo Sr. Campas Salle3 . Depoi3 elo sub
stitu ii vo serão votaLlas outl'<tS emewlns entr0 
as quaes estit uma do Sr. Alrnino Affonso. 

0 SR. ALMIN0 AFPUNSCI (pela 01·!lem) - S1•. 
presidente, cJns1.1llo V. Ex: $i me é permittirlo 
dizer alguma cJusa que justifique o l113U voto. 

O Sa. PRElIDENm-Niio senhor; V. Ex:. 
só pôde motivar um requerimento de ordem. · 
. o SR. ALMINO Al"fON5o- Não obsttrnte esta 
advertencia de V.Ex., que eu acato e respeito, 
tenho constantemeu te visto e ouvido que cada 
um dos meus collegas, pedindo a palavra pela 
ordem, ·te :n feito verdildeiros discursos, juJ
tiftcando o seu modo de ver . E eu, que não 
tive a honra ele dizer uma só p:tlavra wibre a 
Consfüuiçtío, julgava que V. Ex. mo permit
tiria que eu pucles~e dizer os motivos do meu 
voto . Contav,i p:tra isso com a tolemncia 
ele V. Ex. 

O SR. PRE3lDE'.'H8- Nlio !))S3J ser tole
rante nem co:n V. E·c, UBm co:n q1.ulquar 
outro . Aqni tenho o devet• de c ~1mpril' com o 
regimento. Estamos vobwlo, e v. Ex:. n iiJ 
póde justificar o seu voto elo mofo por qn3 
deseja fazer. 

O SR. ALmNo AFFO:.r.;,) - J'.Jdcço a V. E:;. 
nms peço p:irmissfío pa1\t cli;:or C):110 T !10-' 
mistocles . • • · 

4.01 

. t-.;sta lei po ~le rú fa~er a folicidade d,i. nos>tt 
patri,1, mas a organisação do governe r1ue a.111 
fica leva no bojo a!scntença de morte . 

Eunãoquero... , _, . 
o SH.. P1rnsmENT8-0 uoLrn rep1 o::;ent,tnte 

·és' a fora dct .ordem, esUi. perturbando os tra-
b:1ll1os da casa. , 

o SR. ALJmrn AFFJNSO - Es_tou. d entro da. 
ordem, m1s v. Ex. não .é mais rigoroso co:n 
os outros elo que é C0!1ll1l'go: . . . 

o SR. PRlNIJENTl<l-:-0 rigor e igual para. 
toclos . · t 'd o SR. ALM!NO AFFONSO- V. EY. em SI o 
benevo len ti5simo pura. com outros. .. · _ 

O Srt. PRESIDENTE-Por esh !arma nao 
podemos cumprir a nos:i<t obr.igação de rntar. 
(.-lzniados.) . . , , 

H.t uma o:nenfa do Sr. Cctmp:is S,tllru e 
ou t eos q:ie é su!Jsti tu ti rn . . 

O SR. Mott .IF.l E l::l.\[trtos ( p::-la ordem) dtz 
que rui incumbido ele º~' plie·w, ~que a ernen.cta 
assio·;1ael.t pelo S:'. C<tlll[YlS ::;alies e o.ut1os 
ni.i'l 

0 
é su:Jstitutiva · m'.1s suppres31va unica

mente tl.t primei !'iJ, p i,rte do art!gu. . . 
O Sti . P1igsw:mT;:;; -~fos esta red1g1d,1 do 

mo .. lo q:1e pa t·,~ce su'istituti va. . . 
Em sen·uicb sãJ plstns a voto> e i·eJeitit

llas as on~ 3 neLts quJ ao art. 49 offere~eram 
os Sr.;. Fl'edei·ico 130i',.:jes e outro e Zu.ma. 

E' <tnnuncicttla a votação ela emeo~h\ sup
[H'e3siVa do Si·. Leovogildo F1 lgue1ras ao 
par.igrapilo unico do art. 49. 

o ·Slt. LEOVEUlLD'.> FILGUE!f:.AS (pelei oi·dem) 
re111er o adiamento c1,, votação desta emenda 
p3t\t depois d'.L votação do art. 78. . 

Consulta.cio, o Co:1gresso [l.jlprova o ~dia
mento pedido. 

. E' cle ~ laracla preju·.licacla a emendt\ do Sr. 
Alm'no ArTonso . 

o S1t . P1rnswE:<TE diz q•1e niio pófo c:in::;i
derar com·) su~1stitLttiva p1trcial, mas como 
sub;titutiva de to-.lo o art. 49 ·~emenda do 
Sr. C}:rnpos Sal los e outros; ;1ssirn, si e. t 1. l'oi· 
approv.tda, fL;ará prrj ll'licado o arti go ti? 
projecto. . 

Post<t a votos, e approv,ld<t a segui nte 
emat1'la. do Sr. Campos Sallos 0 outi·os ao 
ar t. 49 : ' 

« Art. 40. Substi tu1-se pelo segninle: 
Os rnini ~ tt\1s de o>tado não po '.lerão ac

CUITiulnr outt·o emprego ou funcçiio publicr, 
ne·u ser eleitos pt'<:i3iLlente 011 vic9-presidentr,, 
depu tá1.10 ou se11ttdor eh Uniflo. » 

S:to rejeiladlls as emenrJ :lS offerocid.'1s ao 
m't. 50, \D los Si·s . FreJ erico !301·ges e. oult»i, 
Cu1to.lio de Mello e oc1tr0, Z.tnn, Alm1110 Af
foJso, Aristides Lo'10. -o outros e Oliveira 
Pio to. . 

Procctle-:ie á votaçfo da emenda do Sr. Julto 
ele C<tstilhos e outros ao art: 50 . . 

O SR. PRESID'"'"'TE diz qLte votaram po1· um 
Ia.do 85 Srs . ropre5cmtante :> e do antro Lido 
27; não havcwlo,· portanto, numero pwa pro
segu ir a Yotaçà.o dttS erneucli\S . 

Veem it nns \ as s ignin t.33 . 
D 3Clarnções de valo 

D32lctramo.:; quB votam':ls contea. o§ G0 do 
art. 47, qn3 conf0i·0 a~ pnsiclmte da .Repu
blica a foculcLv:le tla di3peas1r 111 lei, pelo 
indulto e p~la comrnuta;;ão . . . . . · 

Para corr1gie o3 er1·os possi vei3 tb,,J u3tiç:.i 
ordinarin, é preferl vel inve3til' oi tl'JiJLHiae3· 
supariores , ou o · Supremo Tribunal Fed~ra.l, 
ela attribuiçi.'í.o ele mver os proJessos, med1an te 
pecl tdo ela p:trtu e nos casos e fôrmas expres
s~•men te taxa•1os em lei. 

O contr.trio, é injusto ·e pertut·lndor cl.i. 
iu:lepondencLl e IIa.rrno:ii:t quJ eleve reinai• 
on tre 03 tl'e3 po:lere>. 

Sahi das sessões, 7 lle ffferniro ele 1891.
Assis Br::izil. ·- Ernesto Alve.:;. - M. Prado 
Junio1·. 

Declarn que votei contra a emenda cb Sl'. 
Campos Salles e outros sobee incompatibili
da.cle dos ministros ele l~stado. 

S:i.la das sessões, 7 ele fernrait·o de 189 1 .-
Epitrdo Pessoa . . . . _ _ 

Dec laro que votei cJn trn a mJ icaçcto d.o.:::>!» 
Serzedello Correia relativa its i1Jcompaltb ili
ebdes entre os presidentes do3 bancos e cm
prezas e os membros elo Congt·~sso. 

Sa.lo. elas sessõss, 7 de feveremJ de IS'J l. -
E;spirito Santo. 
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. Dsclaramo3 que· vot<uuos contra a incl icaçi1o 
do Si'. Ssrzeclello, l'<Jla,tirn :i, iucompalibilidacle 
de presiuen tes e elirecto1·es ele bancos, q uo_ 
gJ:;lrem ele favores elo g·overoo, pJr ser con-

. trario ao que já elo~idiu o Congres;:o . 

public1clos no Diario Offic(al, não psla vaid0t - FinaLm13Jte; Sr. prrsidente, quando ·hqa:.. 
ele, (•1u 3 não teaJ10) rlever minhtls pálavra'i la- tem o Sr . clepu ta,do Z1m;t, . C?l11 sua inco1~ .. • · 
vrac1<1s no3 annaes d1t ConstitLlinte brazileira, tesbtv 1!, 1ms por vezes lDJusta eloquencia 
pois que 1118 con tento com a minha obscnl'ida.- tribtrni ;ia, occupava este posto, e . apreciava 
de que muito prezo de br..1zil eiro, republic:mo a seu modo ,quem mais tinha cJncorrido pan1 
e soldado, mas polo motivo de que os apartes o e3tabclecimento ela Republica, eu disse que 
pJr mim peo['el'iLlos, eu o3 repu to de impor- quem havia toam.do a suprenm responsabili
tornci::i. moml p::trn o julga1m nto de ho1mns cl tvle eh ncção re1"olu'.iionaria tinln sido ·o 

Sala elas sessões, 7 ele f'evereirn ele 1801.
Viriato de Medefros.-Miguel Ca.;;tro.-Fróes 
da Cruz. - Virgi lio Pess·rn .. 

Declaro qne votei pJ1' todiis as emendas 
que consignavam poder o ministro ser eleito 
senador ou deputado ou qualquer destes poder 
::osr ministro. 

Sal[). elas se3~õ.Js , 7 tle fevereiro ele 18[)1 .
UcliôJ. Rodrigue;;;. 

' Votitmos conti'a a inclicaçfí.o do Sr. Scrze
tlcllo como votariamo3 contra as moçõe3 dus 
Srs. Ubaldino e Se1'p11 por nos parecer quB, 
trntanclo-se de matel'ia ji vencida., nlío po· 
cl1am ter ca\Jimeuto cmenct1s qne lev~Lm o 
Congresso a reco:isid<mir sobre HS3t11nptos 
ncerca elos quaes deliberou opportunamente 
de modo irretractavel, nem tão pouco inter
pretaçõ:Js ele le is que ainda. nlio exlstom. 

Sal::i. elas sessões, 7 de feverein ele 1891. 
HarlJos.t Llma .- Chagas Lob:1to. 

Declar,1 mos que votámos co:ilr.t o adtlitivo 
110 Sr . Barbosa Lima ao art. ,15 considerando 
crime a disso! ução elo Congresso pelo presi 
den te ela Republica, sómente porque conside
r,unos ociosa essa medida., ja conJprehenrEd1 
uo art. 53, § 3° . 

Sn.!11 das sessões, 7 el :J fevereiro ele 1801. -
Epitacio Pessoa. -J. Retumba . 

Declaràmos que votámos con tl'a a indica.
ção elo Sr. repre~cDta nte Serzeclel lo 1"3lativa 
áo art. 24 da Constituição. Assim pl'~cellemos, 
poi·c1ue, entr~ º!1tros rn otivo3, julgamos ab
s~ir·do vo tar. rnd1cações que interpretem clispc
~ 1 ções const1tucionaes, antes de estar votada 
a Constituição. ' 

S. R. -Sa lct das s~ ssões, 7 de fevereiro ele 
18[) ! .-Julio ele Castilho3.- Julio To3t.l.
Mena B:irreto. - Pereira cl11 Coüa .-Hoinero 
füptista. - Alcides Lima. - Ab1°eu .-Thomaz 
Flores .-Fernando AlJbott. - Pinlleiro l\ia
i~hat!o. -Cassiano elo N:scimento. - Alvaro 
Bo telho. -José Marian:). - -3uim:irães N,l tal . 
-,-L, de Bulhões. - Borg,,s ele Mecleiros. 
Tolentmo ele Carvalho. -J . Meil'a de Vascon
ccllos . 

D~claramos h:wer votado · a favor eh 
emen~<i do St'. Almeitl[t Blrreto e outro3, 
qu~ 2gualava ·o eleilonclo elos es tados na, 
cleiçao ele p1'.esidente ela Republica . 

.Sala das sessões, 7 de fevereiro de lSQ J . 
Gll .Goulart . - Domingos Vicente . - .4 thaycle 
Junwr. 

.. O SR.. PR.Ii:SIDENTE designa pam 9 do cor
r '3U te a segumte ordem 'do dia: 

qon tinuação ela votação das emr:mdas ofl'e
r:-c1das_ ao projecto de CoustituiçITo na seo·uudc\ 
d1 scussao. · " 

Levanta-se a SeSEão as 4 horns da tarde. 

DISCURSO PRONUNCIADO N.-\. SE:SSÃO 
DE 29 DE J ANE!RO DE 18\J l 

. Ü §1:, 'l.-,l:tOUU\.Z Jb1iJor~S (para WJ1Ci 
expliea::ao pessoal) .- Peço-vos, Srs. do Con 
~resso, aI~·uus mome11to3 tle vossa atlenção . 
! rocuraret ser breve, porque tambem enten
cl? que urge à en t rnda des te paiz em sua 
vida normal . 

e cous1s da nctun.liclacle polilica. marechal i\Ianoel DJocloro da Fonseca . 
Las timo t1111b3111 a3 questões que se tem . Já que me eccupei deste ponto, elevo deixar 

ngiLtdo no seio rle;;ta lloumcla ns3emblci1, nqui ditas algumas palavras com relação ao 
alhehls :1 nmteria constitucional. Sei bem qn3 regi;tl'J histor-ico que aqui se tem fe.ito 
neste recinto so eleve cogitar e3p3cialmente ac3rc1i ·elos · factores da re volução. 
da confi= cçlo cli1 lei fundamenta l cb. nossJ. Não posso ser acoimado de- suspeito na 
patria, son igua lmente rerractario à contra - npl'e,1'ação cle3ta questão, que reconheço me
ver3ia de questõ3S clomesl1cas part_idarias que lind1 o :a . 
nilo interes3n m ao Congrnsso Constituinte,_ Sou um v :lho r2pu1Jlicano (apoiados) ... 
sendo certo que poe inilole tambem afa~to·me UMA voz ..,...E muito clistincto. ,.:: 
(]Uan lo posso ele cont<; ncla pessoa l, o que sempre O SR.. THoMAZ FL011.Es - ... que nos tem-
escamlnlisa a respeitabilid ade destcL é:isa . poi êliliiceis jiunais mediu a extensão tlo pe· 

1\ ssim ó qne, bem a pezar meu, Sr. presi- i•i go para o cumprimento do dever civico, 
cl ~ nte, foi levnclo, em bem da' verdade e Lht que nem siquer um momeuto clesfalleceu 
j:.istiça, u. dar apartes ao Sr. Demetrio Ribeiro, cl( Qnte elas tropelias, nem se deixou subofoar 
em contrnposição ao que diz ia então esse meu pelo engodo ou promessa ele s1tisfação ele 
comprovinciano. Taes apartes não figuram interesses subltlternos; enfrentei, sem afrou- r
em se ti discurso publicado no Diario Official ele xa1', a monarchia, ora violentá, ora corru-
!Dje. ptom . 

Na oc~%iiio . . . Tenho siclo e, confio em mim; serei sempre 
O SR . ALMl'l!DA BARrtETo-Peço a p1lav1\t e;c1'avo da minha consciencict forte , obede-

pela ordeJ1. . cewlo unic1mente ao3 clictames da rniulttt 
O SR. THOl\IAz Fwttm-.;. em r1ue o ci- razio livra . (i11i1ito bem.) 

da.dão Demetr:o Ribeiro !auçwa um repto·á A fürüa que envergo não es~ontle um co• 
deputa~~ão rio-gmnclense para que fosse oon- ração poltrão, a espada que trago á cin tu m, 
v:daelo o eleitorado republi cano elo Rio Grnude bem como os galõJ3, não signifimim o premio 
do Sul á !1llll\ ifestnç:lo de sua confi rnça acerca 1 igno':Jil de um caracter fraco. (Muito bem.) _ 
da conducta tht maioria ou dissidenc'a ela 1 Nio sou louvaminhei1°0 , ni'í.o sou commensn.l 
mesma r 2pres3ntaçáo, ficnndo depencl,mclo elo elo illustre JTI[l,recllal; .tenho, pwta.nto,:o di
ve1 ·ctlictv.m ~lo :11 .~smo eleit"raclo, o c1minho reilo d8' ser acreditado quando cli3·0 que nã0 
que <1 honra incbc:lsse .ao vencido, cu, ea1 alto venho aqu i le·vautar hosanna~ ele · b:tjulação, ~ 
e bom so m, com a educação que tenho, m[l,s hymnos de servil ismo, m~ts não conse·ntir, 
com firmeza e dignilDcle qne jàmais me f,1!- em nome cl lt gratidão nacional, que se r(tsgue 
!ecem, disse ·lhe : V. Ex-. - tem o .direito de S'Wt'ilagamente a historia ela revoluçli:8 , de.>· 
lançar o repto; ó nos30 dever accsit11l -o, e o conhecJndo-se os serviços elo grande brazi 
ncc~itam?s em qu ct lquer tet'i'~no, cb qualqi.Bt' 19iro, o glorioso ganenl i\h1103l Deodoro cln. 
modo; S?.Ja qual for o processo. Fonsecu. (.littito bem.) 

J!;s3e aparte chdo pot' mim, bem como outros O SR. . Tirn:.11Az FLORE:>- Sr. 'presidente, as 
dados por meus companlleil'OS ele bancada não as1iirações republicanas vêm de mu ito ton o·e· 
ílguram no seu discurso, o que importa unu atmrez do tempo ns mauif0stllções de se°cl~ 
omissão que c~'H'ec.3 ser reparada. . ele libcrJacle, elp loclimm or,t aqui , ora nlli 

O SR. -0-Nr t~O DE FARIA - ~.r . Ex: . p3r1111tte con1 n1aior ou n1enor vehe1nenciai, sen1pro .,._. 
uma cxpl1caçtw ~ . _ abafadas pelo gunn te ele forro ela monarchb, 

O Sa. THo:.rAz Furni;;s - Pms, nu,o. sempre inornpJndo pers::ivernntes e esperan-
0 SR. ANTÃO DE FARIA - O Dr. Deme - ço31s ate a vdorü definitiva ele lfí de no

frio Ribeil'o, no dia em que llD nuucla.ram as vembro. 
prov,lS elo discm';;o, intoujst::i; nus, n l.o s:t- O sn:1gn.3 · elos rnar tyecs ela Republ'c<t 
lxrnclo co:no c:il l o~n r alí;'nns . apartes de creavi.\ para os sobi'ev irnntes a IJypotlieca tio 
V. Ex-. e do De. Assis Braz1l, de1xou ele fa - dever pal'a a continuação ela. Jula pela 
zel~o, tanto. mais quanto n1o tinlrn o dirnito liberdade ate o triumpho 1111n l. 
ele rntrodu~11'_no seu cl1scurso apal'les. Estr.1- A t:ropagancla da. c1um santa, n'.\ impl'0nsa, '-' 
nllon a om1ss5to. na tnbuna, no pamphl1lto, no lar ela famil ia , 

O SR.. THOMAz FwaEs - Igualmen te por nas caserna:, nas escolas mililal'es onde se -
O'.)casiã.o c~o dosn,gradavel. inciden te, o meu e:•cJntrava fonte preciorn, inexha~rivç l ele 
C.)mpa.nhe1ro ele armas e digno rep1'eSJntatite rnteclo ria e clvisiro no apostolntlo ele Benja.-
clo Cear,\ Sr . B:Jvibqüa, em ap.1rte que con- n:in Constnnt. . .. 
sta do discLll'SO do Dr. Dernetl'io ref'eri11do-se UM ,\ Y03-0S enos cio governo. 
à altitude da deputaçã.o rio-grandense n O Stt. TaoMAZ FLoJtll3- . ... os erros e o.> 
clnssifico u ele gaüchaclq, , cln.mlo a es ta expres- crimes cfo administração ·monarchica tudo 
são unn significação g·rntuitameate clescor- foram fa<;tores pua o estabJlecimento da Re
tez, o 'que suscitou ele nossa pa.rte uma en ~ r- publica.. (A.poiaclos.) r 
gica r epulsa (o que não consta aliàs elo di3- O SR. PRESIDENTE faz uma, observação no ~ 
curso refel'ido), repulsa quo nfo po :lia, deixar ora.for. • 
ele sofl'rer, um11 phmse atirach com pouc.t O SR . THoi\ur. FLORES - A's orLlens rle 
reflexão ao3 _:seus compa1ü12iros, represen- V. Ex ., e como compl'ehendo que y. Ex. 
lantes ela naçao. _ cumpre psrfeitamente o regimento, eu, q1rn 

.Ui\r S~ . REPRESE)ITANTE--;--Este tormo nao no Congresso encontro nma vontade S)IJerarnt 
pode deixai' ele ser tomado lt bon; p::trte. que póde encamp8 r o desejo que tenho ele con-

0 Sn.. T1-ro:11i1.z FLO::rns--DsS~Jº qu9 fiqu3, c:uie a minhn, o'1'<1çilo, peço a V. Ex. que con
po1s, lavrado ~s te yro tes to-~1os , C:3 rep~'e- su lte o CongT0s10 si perm~~ te mais 15 minutos . . 
sentantes do Rio Grnnde do Sul, nao deL'ctl- Posto a voto3, o ~equer1111en to ci approvnclo. "' 
mos se.m rep ulsa e~sa pht·,ise qu0 .trctzia em .o .Srt. PRESID3Nl'E- 0 nobre representan te .-
seu bClJO uma allusa.o pouco cr1t.enosa, poaco pode continuar . · • _ 
consoante com a l! nguagem cleltcada que ele- O Sn.. THOMAZ FLOREs- Agr,lCleçJ ao Con
vemo3 1:1antcr aqm uns pam com os 011tl'os . gres30 e a V. Ex . a concessão que acabam de 

. Son um .. obscuro sà l.Jaclo, (nao apoiados) 
el~ qu<:i a!J[ts me _desvaneço .• sem erucliç:ão; 
nao tenho pretençoes omtorias (n:7o apoiados) · 
sou antes um ' homem ele acção para o cum'. 
pr1me_n~o do clevor, acostlimado a tei' no 
exe1·c1c10 el fl ll e toda a comgem mornl ele que 
me sin to capaz, custe o que custar corao·e1n 
moral, repito, fJ~Ie devo. ass;stir ~ernpr"e a 
quem ~3ta 1nYeStiLlo d11 confian;a do gene
roso pov9 r\o-grande u33 · Veoho fazer uma , 
re~lam~çao. a cerca ela omis>ão el e apartes 
p01 mim cl,ldoi::, quando em sessões passa
das, occupavam es ta tl'i IJuna alguns mem 1J1•os 
deste Congresso, apartes que desejo vel-o;i 

Per1111tta-me V. Ex. e os cj1gnos membros fazer-me. 
-elo Congresso 9ue eu ap:ovei te a opportnni- Tiulia tomado a rernlução de n[o tomar 
da~e para cleJX.ar consigna.do que tamb3111 a palavra nesta sesslio pam· não alongai-a 
cle1 um ap~rt9, quando aq,tu orava o lllu~ tre dando Ppenas o meu v:otb em tudo quanto 
cleput11do por S. Paulo ~r . Co3ta Junwr. fosse em b:i:n ela Repu blica Federativa. mas 
Susc1ta.va-s9 a controvers1a do pape2 que a noto que si todos tem fülo a li berdade tle 
rorç't armada repl'aSentara 120 dia l::i tle n.o- enunciar o seu pensa:11 ~ nto, eu um velho sol
vembro de 188[). D1s3e eu entao: «) exerctto dado ela Republic(t, zeloso do rneu oarncter e 
e armaclt\ .ror<tm os coDclensaclo~·es ~lo senti- ela ~nin h ::i, rosponsabil id'.1cle, tambem não po 
m~nto nacioml, elas velhas aspti'aç.J'S repu- cler11 por n111is alguns min-nto;; exp licar 0 bl1cnnas . » meq moclo de ver ~,. , ~ · · · 1 



· O SR. ·PRElIDBNTE - A minha aclvertencill. 
fl1i pet"feitamente regimental. O nobre r eprc
sentau te pediu. a palavra peb oreclm j)al''1 
uma explicaç1lo pes3oal, quamlo entrava-_S9 
na 01·clem do dh.'Sabiaclo á tl'i buaa e aprovei
ta11do -se da pal;.wra pela ordem tem feito nm 
verdadeiro discurso. Nii,o é que a mes ~t t enh[I. 
a)ó·nm interess3 em que o nobre ropeesen 
ta~te opportunam-3ut3 mani[e.;te o seu pm· 
samento, n11s não neste momen t1. 

Para haver ordem é necesss.wio que t xlos 
nós obedeç1mos á lei. 

o SR. THOMAZ FLÓRES-SR . Pcesidente, poe 
índole e peh natureZê\ da ins litLiiçã.o em que 
sirvo, estou· a.costumado á ordem e a lei. Pas
s vlo este inciden te, contiuúJ. 

O SR. THO,IAZ FL1R8S - Sr presiclentr, o 
i Ilustre deputado pela B11Iia Sr . z ,1ma, hon-

7 t ~m aqui se consti tuio distribuiloe a seu 
t::llaute, rle p:tpeis que couberam a cieladi'i.oê 
qne fizeram a f{e publ ica. Indicou apena> tre 3 
nomes, esw :,ceoclo injustamente muitos ou
tros. Pura o eloquente clepataclo baliiano, so 
rn3nle ele tres eb tidacl.: s, ires unicos , factor2s , 
cm su'.1 opinião, depent!eu a tr:tnsformnção eh 
nossa patria no niemorarel cli 1 15 de novem· 
beo. «O genera l Benjamin Consliwt, o g"<rne
ral Flori a.u.o Peixoto, e a mocidade das es 
colns rniii tares. » 

Tam1rnn di go que Benjamin Constant fui 
u:11 factor preciosíssimo, inestimavel, ela Re
publica ; o zelo ele sua m3rnoria querida é 
um cori1promisso de honra para a clemocrttcia, . 
mas notem bem, em respeito 6, santa lem
bran ç'.1 do grande morto, não sil'rn e! la j á
m:1is de explora~fí.o ... 

o SR. SEABRA - ApJiaclo. 
O SR. THOMAZ FLORES - Stn memoria nilo 

sirva jámais de exploração sacrilt;g:i, contra a 
in ~eirez8. ele certos caracteres muito rcs pei
taveis ... 

O SR . SEABRA-Apoiarlissimo; 
O SR. . THOMAZ Fr,oREs-Convenho que se 

r.lev.e muito e muito "á mocidade cLis eSC'.ll DS 
milit~res, aonde tambem ílz a cdtuea elo 
espíri to; tive a fol'lun1 ele 1111.urie as liçõ2s 
tio m3stre amado no seio dessa mocicl:lcl e, 
fonte cre:idora ela elite ele 1103so exercito. 

•r1 (Apoiados.) 
1 gualmente co ~wenho que o il 1 us tre gene

ral Flpriano Peixoto , que muit0 considero, 
tenha prostado relevante serviço a.o exito 
ravoluciona1·io. 

E11tretanto outros factore> não elevem, não 
podem ser excl uidos ; a historia protesta 
contra tão apaixonada opinião. ( Apoiados.) 

E a marinha Br:1zileim, tendo a frente 
'Wanclenkolk e seus companheiri:J3? (Apoia 
dos.) E onde fica Almeida Barretto com as 
fo:·ças sob seu coq1manc10? (ri po iados .) 

Náo foram igua,lmente füctores todas as 
tropas arre ~·imentaclas que prnferiram a 

. Pateia ao 'Rei·? 
Essa, g·lorios[l, 2. ª brigada, nn ~leo ele héroes 

promptos ao holocausto ela vida pela, liber
cl:ule, já está e~quecic!a '! (111ufto bem.) . 

To.los, emfim, que confraternis'.1ram descfo 
'" o general até o soldado, não fo1·am factores 

Lia revoluÇ'~'io ! (Apoiados.) 
Si fórn vi vo Benjamin Constau t, aqui viria 

.com solemne documento para protestar que 
tambem eram factores os hel'óes que firm ae-< m 
o pacto ele sangue, pa1·a. morrer ou libertar a 
patria, Nessa li sta se veria Sebastião Bancleirn, 
Menna Bwreto, Joaquim Ignacio e muitos 
ont1·os companheiros . TamlJem não são ra·cJo
res ~ Si, pois , totla a fo rçci, armada tomou 

·.;. parte na p~itriotica obra, sob o commanclo ela 
. Deodoro, o grando soldado, todos são factores, 

c:trla qual dentro ela espl.!era de a~ção que llie 
coube na memornvel revoluçf.,o. 

ls3o desgosta a: forp armada; estab3lece a 
cli seordia, r1ne não tles3jo plantacb na classe 
militar. 

Niío é clig110, é antes ignobil, ignominioso, 
é um op.probrio atirar genernes contra g·eue
raes, camaracfos contra c:i mamclas, explorai• 
paixõ3S (apoiados), av ivar ambições (apoia· 
dos) , fecunfar despeitos (apo;'ados). 

' l.iM SR. REPRESENTANTE-E' a maior cles
g'raçíl que póde acontecer. 

O SR. THoi\IAz FLÓR.ES - Reclamo tambem 
jus tiça, simplesmente justiça pur.i, a condu~ta 
costumeim do exercito. Nas cie_cumstancrns 
amictivas d:t patri:1, ella sempre o encontrou 
a seu lado. QL1e o digaq1 o 7 de ahri l, o 13 ele 
nmio, o 15 el e novembro, sompl'e el le, ele p<1r 
com o sentimen to nacional : cons tante e t ra
dicional companheiro ·ela li bel'clacle nfto pócle 
s;r su;peitado . 

E' preciso tel'mi.nar ele uma, vez pc11'a sem
pre com essas cles conf~rnç::•s mal veladas, q~e 
nii,o são dignas, qne fü\O stw hones tas, que sao 
ingrn tus . 

O SR. ZAilIA - Ah! Pela minln parte nfí.o 
ha, nem l10uve nunca a 111Jno1· desconfiança 
elo exerci to . 

o SR: ALMElDA BARRETO - Ki opinião elo 
Sr, Zama a bl'igach que formo u cm freute elo 
Quarb l Genert\1 no dia 15 ele novembl'o e que 
depoz ·o g .1bine te Ouro Preto ji1 tlcs1p:tr,)ceu 
elo munrlo. (Ila outros apartes.) . 

o SR. THOMAZ FLÓRES - Ne:11 o exercito é 
com posto ele jnizaros ou mercenar io3 pitr0-
su3tentar qu1lqu3r tymnnL1 , ne.:11 serv:1ra . 
jánrnis para acaricim• a, clemngcg1a, . (Mwtos 
apoiad?s .) 

(Oru ~mn-se muitos apartes entre os S>·s . ,1/
meicli Barreto, Zama, Espirita San! J e outros 
senhores .) 

0 SR. PRE31DENTE-At b3nçlo ! 

E t~rníinava elo seguinte moJo : 
« Havemo3 ele 11 03 manter no pos t'o de re 

sistenci,1 a ill cga l\dttrle , que, 6 elo no':;so cbve1:, . 
el o qutü ·nada nos arrerh"tra, emqna~to o dt· 
reito postergado nfí.o r Jceber a 111'.l.lS pleno 
sat israç11o. Havemos ele ser consequea tes , 
como quem não conhece o caminho por onde 
se r ecúa sem honri1 . » 

Tenho conlhnp, s:mhores elo Cong1·esso, 
na, colterancia, na si11 c0ritlar.le, tlo ill mtee l_Jea
zileiro, que tem hoje entre mfo3 os dest mos 
da p1 lria. 

Deposi to intcir11 fé no sau cara() ter, na SU'.t 

hoimt inconcn:;sa . (Apoiados .) 
Um homem cJ11 estatura moral do general 

Deodoro não falta uunca, aos seus compro
missos. mas q1nnclo o l"iB>se , pa.t•,t ga.ra.ntir a. 
so!Jeraí1il\ tb rnin ln pltria, os seus direitos , 
a SL\1 libel'Jacle,. a leg,ll\Lla cle , niio existe1·ia fé , 
não havel'ia amigo, não h:i.veria veneração, 
ainda que com violcncia ao men corJção qu·~ 
me cletivease cl in.nle eh ex ig<rncia do meu 
dever civico. (1lpoiados , 11rnito bem.) Eo? tou, 
porém ab3olut.anrnnte cl esc:rn ç<1clo; eu conheço 
'' estara do eminents cidacl<10-so lcl:1rlo. 

Com se2·1IL\1ll')l de a11imo dou o meu apoio, 
pequeM · nus sincm•o ao g·eneral Deoçloro. 
A JealLlade impõe -me o rlevor de declaral' 
que nã.o é incond icional , pot'que entencl.o 
qne o apoio incondicional não honr~ a quem 
o di, nem a quem o recebe ; nao existe 
a infal ibi lidade hnmana, a rasão t em a facnl-

1 clacle qne lhe é exclusilra elo livre exame,. o 
O SR . THOUAZ FLORES - Si'. p;·csic.en te, pensamento não póde ter subordinação abso 

vou concluir, p1ra amlm::u' an imosi dades. Só Jnt.i a, conseiencia tem direitos inalienavcis e 
os pervet·sos que t eem sau:lades tb nefasta in t r,; usreri vei5, qne jamais póclenJ elignarnen te 
monaechia, podem ter gosto em levantar que~ - permitlir 0 apoio . nbs::i luto a indi vid uos on 
tõe3 incandescen tes para. quebra r a f!'aterm - cou:ns. 
clacle brazi lcirJ. . · DJu 0 meu apoio consciente, i'.1cion;i.l1 110-

Eu bJm comp:'ehendo que pol' esse mo:lo se iwsto, ao g011era l D2otloro da )"o t1seca1 porque 
npoclerari ::un dos despojos elo nrtufrng"io ela estou prol'undamente convenc1tlo ele que é um 
p1tria aqui:lles que nlio se cou romiam com o hoinem ele bem, um p:ttriota ili ustre. (rl11oia
no vo regimen, cujo traço ca.racteeistico é a dos, muito bem.) 
pratica elos bons costumes . · Nfo acompanho es3e t ufüo de tliffanuçõis, 

o SR. "PRto:SIDB::n'E - Antes ele de-lX>r a. ess::i Ci1mpanha th calurnnh contrc\ compa
tl'lbuna, devo ainda affürnar nma opiniã.o triotus, quo tivel'-tm a vid~i inteira lionm:Lt 
franca ; quero ser bBJri con heciclo no meu e cheLt ele glorias. 
mo '.lo ele co nsi'let'i\l' o exercito corno parte Erros , desvios~ stto contingen ;i.is ela nµ,tn• 
iotegmnte ela nuç1o; n1i.o sou amigo üX· reza hu mana ! 
clusivbta elo i:egimen ela espada, quero a Quem tem á cor,1gem de atirar a prime' ra 
intervenção justa e precisa. ele ndos os ci - pedra na adultera~ dizLt a vell a lenda. Li· 
cladãos, pelos meios regul ares, nos negobios bli ca .. 
publicos; não aclmit to preclomiuio exclfüivo 03 ltomens devem ser julgi1clo3 palasgraucles 
ele nenhuma classe . Assim pensam todos obras por elles ope1'adas e nilo por se;13 e1'l'OS, 
os qua t sm bom senso. Estou armado tambcn1 tambsm cli 3se um historin.clor. 
tle umu. opinião autorisac!issinrn, á tu.! respeito; Et'l'03 e desvio>, nilo dão cii1•eito a. que nin
é a, elo mm·eclml Deodoro , o vel ho solLla.clo g·uem em tempo alg um po3sa apagar o brilho 
que tomou a, responsabiliclatle dit revoluçilo (los i111mortae3 ser viços rine sempre e esi)Ocial
cle 15 ele novembro... mente em lfJ de novembro de 1889 prestou il. 

u11 Srt, REPRESENTANm-Re1ponsabiliclar.le patr i11 brazileira o i nclyto marechal. l\'1ano3 \ 
trernenfa. 08ocloro da, Fonseca. ! (1lfoito bem! m~iito bem.! 

. O Ol'aclor e compn menlarlo por mwtos S rs . 
O SR . MENNA B.ARRETo- Que nos livrou 

1 

reprn.wnt :mtes.) 
elas ganas do 3° r emado . 

o SR . TFIOi\IAZ FLORES- Em 14 ele m1io ele -----------------~·-

1887 dizia elle em manifesto publ ico aos po- DISCUR.::iO PRONUNCIADO NA SESS~i.O 
clüres do im perio , quando :1 testa ela questão DE 5 DE Fl~VEREIRO DE 189 1 
militar, consic!Gratla vorcl1tcleit'i1 que3tão na
cion::tl. Nesse gr;rnde clocumen lo, vereis o 
seu espirita ci vico aJlLJ,Clo a altln•a. do cara
cter do solcLtdo, sem inclinação todavia ao 
preclominio exclusivo ela classe militw ; elle 
al..ií se revela um bom cidadão . 

Aftlmmva elle , r eferindo-se a conípressão 
dos uossos direitos <cob t aes theorias, nã.J lu 
exercito, não pó .le l1 a.ver patl'ia., porque a 
primeira condição cht patl'ia é o pundonor 
dos defensores profissionaes ela SLU\ honra . O 
que ss agita nã.o é, pois, un~n, questão <!e 
classe · o aviltamento rio exercito envolveria 
tt soci~facle e c111ria tl'iste metlidã do caracter 
naei0t>al; não é tumbem o predominio militar 
que nos move, 11 conscicncia public1 t2m CJC
teza ele qua o exercito brazilei 1'0 é a mais 
notavel seguranç<\ ela paz, da legalidade, el a 
ordem civil elo es tado . 

<1 Seja qual fot' a. posição a que as ci1·cnm
st an'cias nos levem, a segurançi, i ncli viduD.l, 
a tranq uilliclucle pnbl!c'.1, a.s 1l'acliçõ3CJ li vres 
ela nação, encontramo s2mpre no exerci to 
um baluarte inexpugnavel, e em ca•Ja pei to 
do soli:L<clo um cillacltia». 

O Sr . Cantão - Srs. elo Con· 
gre3so, sou obriga.tio a subir á tl'i buDa n(Hte 
momento, porqLD p3rtenço a.o numero d::t· 
quclles que não tiveram o ensejo ele occnpa l-a, 
nem un primeira nem 11'1 2• discussilo elo pl'O· 
jecto ela CoustituiçiLo , e começarei por le
vantar uma qneix::t con t1\i V. Ec , Sl'. p1·esi
clen tB, a quem principalmente é clev id <\ n, 
pl'eterição que eu e .muito3 outros collegas 
soffren"Íos . (1lpoiaclos.) 

Quando t ive a hon rJ. de occupar a tribnna 
por occasiü.o da discussão t1'1 moçlio elo illustr.:i 
representante elo Rio ele Janeiro , Sr. E1·ico 
Coelho, cle~brei que preciswa tratar de al
guns pontos ela Constituiçã0 e p1rticulal'
me:i te para justi ficar urna emench\ que apre· 
sen t '.l ria, com) de fac to apreseatei, e para, 
contestar algumas asserções que aq ui lnviam 
sido avançachis , relat ivament0 ao esla'.lo elo 
Para, que tenho a. honra de reprnsen tar. 

N ' sse dia deste logai· cfüig-i-me a,o di gno pre
sidente elo CongTe·;so, pedin.lo n bonD.ade de 
res3rva r-mo um logat' na inscripçio p~ra a 
2ª di~cnss:to . 
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Mas infüJizment.e pam mim ,. no dia em que 
foi aberta ·essa discussão e feita a inscripção, 

- não era o Sr. presidente, quem presidia os 
nossos trabalhos, m~s- sim y. Ex. como vice
presiden te. 

Então fiz á V .· Ex: . um t<p pcllo, em meu 
nome e no c].e. todo3 (Lquelles, <]lle tinlmm filo 
prete ridos ua 1" cliscusstío, pira que no uso da 

· facu ldade oú arbitl'io ql)e ao presidente do 
Congresso dil, o art. 22 elo nosso regimento, 
senão -por principio ele . rigoros<i, justiça, ao 
menos .'pot' equidade, dé;se pl'ececlencia 1rn 
inscripçi'io :).OS deputados e senadores que não 
tinham pocliuo toma_r parte na 1 a discussão . 

O S1i . MWU!);J, CASTRO-O mesmo aconteceu 
a mim. 

O SR. CAN'rÃo - Este appello q11e fiz ao e.>
pir·ito justiceiro de V. Ex. protlnziu etl'eito 
contl'ario elo qua el'a ela es1)erar: foi tomado 
como offensa e paguei a miulla ousHli>1, sen
rlo _flollocãdo no 42,o loga1', qLianJo entretanto 
fui rnn elos Ill'imeiros a peclir a pal8.vra, e 
quando mesmo anteriorm ~nte jP, eu tinh:i, pe
dido ao no~so digno pl'esidente CJU 3 ti vess:; n 
bondade ele inscrev2l'-me em log-ar em que 
me poclé3Se' tocar a palavl'a., e estou certo ele 
que o meu 'flediLlo seria. satisfeito, si elle e3ti 
vcsse pre3idtndo os 11ossos teilba.lhos . 

0 SR . MIGUEL CASTRO - Cons)!e-sc' co:mni
go que fni col Jocado no 55•. 

· O SR. CÚ<rÃo- Devido i ins'8tente3 pedL
rlos, fui pol' muito fav or teaosferido depois 
JHra o 20' Jogar, mas ainda· n.ssim nrro pude 
u;ar cl8. palavra, porqno :i, discn:;sfo, comu 
cm. previs to, foi on 3err:1ch antes de caber-me 
·a vez -de f 1llal' . · 

O .Sn . B.ELFORT :Vm([J.A- E::1tamos vofando 
emendas de que não tinhamos conhecimento e 
nem foram sujeiias a discussão . 

o SR . CANTÃO~ . certamente , esl.ão s1mclo 
votadas emencl 1s · qne os sous antoees não 
-}1oderam just:ificar . J,<;u p.recis:wa, corno diss0

, 

,j uslifical' urna qne- offcreci, a qual julgo ele 
importanci:i,, poe isso que r efere- se ú s::wc~flo 
e não sancção dos projectos elo leis; mas não 
o pude fazer porque a efü cus.são foi en cel'-
rida. · · 

Portanto, á mi m e ao3 coll egas que tnrnbem 
furam preteridos não restJ 011 lro remod io 
sinãn resig-na1•1rio-nos, qncixa.ndo-nos pol'ém 
de V. Ex. pela inju;t iça co:n que pl'oce-
de~ . · 

Mas, o que ntío posso é cbirnr do cle3ernpe-
11li:w-me elo compt'Jmis3o, rpt:l to ~n -3 i, tio co n" 
testar algunns .asserções cl csl.n. f1·l11 1111;i, ]l "O
fer idasrela tivamente n.o esta.ci o tio .Prtrà,tninlia 
tel'ra natc1 J,.; que ' ln.nt~s vaze3 me tem distin
guido com o seu nnnr.lalo, pol'q1ie niio q11ero 
lj tle fique C0!13ignn.·,lo n~s Annacs deste c9n· 
gres~o, _como ~e pocle 111fenr: qne ª. rtnlJg-a 
}Jrovrncta, e hoje esbido do Par:·t tem sido 0118-
roso ao Estado Gel'i11, us·1nrlo (la lini:rnag- 2111 
do tempo Ll;l monar~hia, e hoje ú Uni:i.o, p~t' 
'IUº n. verclnüe é JLt:>tamente o contrnno 
disso . 

Vou especi;llmente aprechu' a tabella ou 
· quaelco a.pt?esenfa.do pelo ill11slre represen
tante ele Pernnrnlrnco, o Sr. Espil'ito S 1uto, 
com o qnal prat3nclen justifiear o seu plano 
sobre a discriminação das rendas, e mostrarei 
que S. Ex. nã.o teve razão em considerar o 
Pará como concorrendo pam as despezas da. 
União com menor quanlia ou porcentng·em de 
suas ro'ndas do qu ~ a Bah i,1, Pemambuco, e 
alguns outros estaclo3, e pt>rtanto, cnstanclo 
mD.is ó. União do que esses ou tros estados. 

S. Ex, propõe que c:Hln, um cios esbiclos 
deve coutl' ibuir pna eS3as clespezas com 30 º/o 
de suas rendas; mas não sei porque operação . 
ou ca lcu lo, sendo a contribuição a me3ma inra 
todos os es tados, S. Ex , con ; lue que o Pa,rit 
contríbttirú com 69 º/o, ao passo que a Bahht 
concorrerá com 86 °/., Pernrtmbuco com 89 °/o, 
Alagôas com 84 "/•e a Parahyba com 81 °/o,etc. 

Bastari11,Sr. presiclen te, pa1·a. contestar est1s 
a~5e i·çõ:s elo dístincto rnpraseut[lnte nppellar 

p1ra o q1rn.dro que aq1.li tambem nos aprn3en
tou o honl'aclo ex- ministro clft fazendá, pelo 
qual se vê que o P,1rá e S. Pau lo são os dous 
unic0s estados que toem saldo a seu ra vor, 
comp:i,rnd:i, ·a clespsz:i, que a Uuiã'J com el les 
faz, · com :i,s suas receitas .... 

O SR, ANT0mo -BAENA- Apoiido . 

O 'SR. Ci;. NTÃO-, . . . poi.> -não é admiss·i·vel 
· que um est,1clo que tem saldo a seu favor, de
duzidas as despezas com elle feitas pela UDião,, . 
·conconJ. para as despezas desta co1i1 menor 
quaotia.·clo qu e outros estado(:! qu-l tem d"flcits 
contra si . · 

Mas ad .l uzirei ou tms cousiderações. 
Si a conteibi.1içilo dos estados tem a mesma 

base, 30 •/0 segumlo o plano-do illnstre t;epre
sentante, a mesma tambem deve ser a pro
porção gtia.rclacla entre essa base e a renda ele 
cada u1i1 dos estados (apoiados); mas n'io e 
isso ,o que diz a tabella do honrado re_presen
tante, e sim qne un3 estados concol'rern com 
maio1' e outt'03_ com menor porcentagem. 

Ainch mais, a porcentigem com qhe c:tcl[I 
e3![1do tem ele concorreL' par,c as despez'\S ela 
União está n'.l. .. r.:1zã.o i11v er2:i, das clespezas 
fdi tas pela União ccHÚ os imsrnos esfaclos ; 
isto é, qnanto maior · for a clespeza feita. peLt 
União com \Un estat!o, tanto menor ueve ser 
a porce:1lag Jl11 com que eleve contribuir par:i, 
a -Uriião, porque tal porcentagem é :i, cliffe
renç1 entre a renfa deste estado e rt despezrt 
que a União co:n elle foz •. 

Ora, dizendo o illustrn repreJeotanlci, qnJ 
o Pará concorre-com ô9 °/o, ao pa~so q1rn a 
Bahict co:.Jcorre 00111 83 ° /0 , Pern '\mbuco com 
89 º/o, importa dizer que o Pltl'ú onera mais a 
União elo que a Btll1h1. e Pernambuco, ·e até 
outr03 .est:i,dos em que ln gl'andos deficit.>, 
em que a sua r acei t<i, !lã.o cheg-a ,para occol'l'el' 
it_s ekspez1s que elle3 cu3trtm á União, 

s. ' Ex:. ·apresentou clivci'sas rubri-cJs em 
su~. ta.bella como- 1'encfas ele . c:i.da. e·;ta.do, 
- renda fecl<::ral ele fi.cc -.relo cJm o seu proj ecto, 
- porc211t 1gem cl1 contribuiç:i.o dos estado3, 
etc . ma;; esqueceu-se ele uma rJferente a um 
elemento essencial, qual é 8. d:t despeza que 
a União füz com cn.dil um clo3 e>taclo3, porque 
só comp:J.l'andf( a recei ta, e a de3p3z:i, é que se 
pede ver si ln saldo a. favor cios est'.1.clos, 
ou a füyor da Uniilo. 
_ J\'[ is o nobre r0pr0s3ntaute não apresentou 
este elemento, portanto ao seu calculo falta 

. uma. elas bo.se.> nuis imporhnte.3, e mesmo 
inclispensa veis, 

-o -SR ·. Lop;;:s TR l\':Í•J- F.' p ;rf"ittment-3 
tbficiento e3ie c::llcu lo. 

() SÍt. CA:-nl0- O no~il'a ex -:11i1ii3l1'0 tb 
fazc1rla :ipr2sontou o seu q11a· lro mais bom 
orQ·anizacl0, pOt' q1D nello constflm nã.o so as 
l'e:idas 1los es tarlos co mo as desp3zn.s feit ,1s 
p8b União com cada um clelles, tonnndo pot' 
ba.se de seu ca lculo o anno ele 1889. 

UM SR. REP ctlcSE:-<TA:-<rE- E foi pe:ia q'J) 
uifo especi!1casJe essrn cle3pez1s. 

O SR. CANTÃO - EspeciiicJu m1is 0:1 
menos. Pon:ler,1reí que S. Ex. - tomou por 

. base do s;11 quadro o anno ele 1889, em que 
houve uma for·te crise commercial no e3tn.clo do 
Par:i. e pol' essa. razão a renda ne.sse exerci
ci_o füi npen:,s ele 7.600 contos, ço:110 di z <l 
tal.Je l la. do _nobre ex-ministro, quando a rece i
ta orüi1rnri'.1. é de 10 a · 11 .000 contos . Por 
eESe qnatlro apresentado pelo nobl'e exminis
tro se vê que o Pi1t'á tem um saldo, exclui1la 
a quota. ele 3 .600 contos com que é fintado 
pira as Lle3pezas com o serviço da clivifa pu
blicfl, nmortisação e juros, teve um sal lo, 
digo, :i, seu fo vor ele 5. 153 contos; is to em um 
am10 em que a relllla foi escassa . 

De sorte CJUB em outros a.nnos em que não 
lrnja crise commercia l e, pol'bÍ1to, em que a 
rendas suba a 10 ou 11.000 contos . como tem 
subi:.lo, o saluo seril. ele 8. ooo, de tantos co:1-
tos . 

E tlefac to é este o sa Ido que o P~wá tem 
falo, é com est~ importante somma que olle 

" ·.: , ·.<f 

lm muitos annos tem contribu\do ~pwa ns çi.r- • · 
cas elo Thesouro · Nacional. . ·t, 

En tl'etanto, por esse. mesmo quadro -veri fi~ ·f·, 
ca-se, que a Bahia.,s2i11 foliar na quota petra o · , ' 
serviço da divida .publica . tem um saldo ~le Í'' ; 
1. 4ô5 co11tos, Pernambuco 3.262 contos, S<to '"~'' 
Paulo H miLcontoJ. 

Refiro-me especiafi:nente à Bahia, ?e_rnam
lJuco · @ Paril, pol' seTem ,os -tres mn1s imp<:Jr
tan tcs estados clõ norte,. e acaba o Congre~so 
ele ver qne o saldo a füv:o~ c\o Pttr~ . é m,uor 
do que G eh BahiO: e ele feP1°'1a1pbnco. 

-A t tendendo-se, l~orérií ,pat'a ·a quõt~ com_ q~é 
elles tesm éle conc~rrer p :irct o serviço ela di
vida publiea, ri. q ~ml é ele 3.600 : 000~ P.ara 
cada um ües:tppaNcem os srtldos da Bahrn. e 
eLi · Per~nmbucQ, os qua.es são_ substitu~clos 
pelos 'de(lcits ele 2. 134-:000$ para a Balua e ~ 
337:000$ para f'ernam~µco; eotl'eta.uto, ainda 
nessas condições o Para conserva um sal-lo ele 
1 .553 .000$000. 

Isto, repito, em um nn.no ele escassa renda 
por efl'eito cln c1·ise cornmercial. · Em · outros 
annos esse sahlo elevar--se-ln de 3 .000:000$ a 
4.000:000$000: . . 

OrJ. senho1;as, ele um e3taclo 'nes tas conui-
. ' ções, que cl:'t a União recursos p_ 1ra prJ_g·a l' as 
clespems que faz com elle, e ainda deixa um 
excadente de 3 a 4. 000:000$, pólle dizer-se qne 
concorre para a elcspeza ela mesmtt 'U_n ião com 
menos porcentagem do que a Bahia e Pet' 
nambuco, quando estes dous estados apresen-
ti1m deficits~ · 

. Quero, Sr . presiJente; qne 113s 'A1i1i2es cl~?te 
Co11 "'t'esso 11qne eoosignado, nao que o Pal'a é 
one1~so ii U11ião, rn1scsi111 que o Pará, nem no 
tempo elo irnperio nem actualm211te, tem sido é 
pss:ulo aos cofro3 eh\ n a~ão, n_em tem concor
rido pa.1\t que o estado elas fln ::.nç1s ~eclel'nes 
não sej t lisongeiro . . . . 

Ello tem realis:.i.clo os seL1-s melli.oramentos e 
clesimvolv imento q1ier matei'iMs · q1-1er inte l
lectuacs .peloJ seus proprios recursos, e com 
olles po:lc vi ver des'.l.ssombrnclameJ.te,. 

U~r SR. REPRESENTANTE- Ü me.:;1110 Se cl:i. 
com o Amazonas . 

O .SR. CAxrÃo- Sim, sonh0r, o mesmo se 
dá com D' Aniazon:1s. 

Devo ain .Itt notnr quc o estã·lo ger.rl não 
tem auxi l!aclo o Pari em cousa nen huma, 
ao contrnl'io t-:m-se aprnveitado ela alg1111s 
melhoramentos feitos por aquelles estnt!o :i, 

SU[l.S .exp:msas. , 
E' as3im Sr , presiden te, que o caes ele ma- ""

r inl1as, que 6 obei1 ele natmem gcn'<1l, e em 
to:los os antros estados, tem siLlo co nstntido a 
custa· dos cofres ge1':10>, 110 Par,):foi comtl'uiclo á 
cu> ta da provinci,1, não só o cáes como o atel'-
ro eh parte que íic:t entee o cites o a t et' t'.\. 

O ca:is p~S3a em fl'Cnto cio e:lificio e~a_alfün 
cleg·a , po 's be:11, o governo gera l util1sou-se 
não se'> d'ess'.I. ]1:J.l'LB do c:.i.es p:i,ra nelh collo
car ós dois g11 inÍ:hstes da alfandega para em
bnr11ue o d0se111barq ue do rrerc:iclorlas, co1no f?" 
eh pHte atcrt'Jch entrn o c1es e o ed~ficb 
dn alfomlega,p~r _i JTelln. fazer assenbr tl'1ll10s » 
Jl3los quacs são t rnnspJrtadas as mesmas 
me<'C:J.dorins . 

O SR.. BAE:-<A- E' exato. 

O SR. CANTÃO - A província reclamou ao 
estado geral que a indemnisa::se ao menos 
tless t parte do cae0 e do ter1•ano aterl'ado de t.· 
qne o governo SB h:i,via apoclerndo p::ifü seu 
exclu;ivo s 'rviço, pois não foi attenJieln, e ./ 
até hoj e se te:n o g·ovemo utilisaclo cles;e 
gmnile melhoramento JLra o serviçJ acluani:i-
r0, füito á cu3ta da peovincia . 

A inda mais: A proYinc.ia mandou con;tl'uit· 
uma bonita ponte para embarque e c\esem"' 
b;:irque, Logo que f'icou prompb um presi
dente mandou e11treg·al-a. i :i,lfn.mlega, e por 
el la a gu:i,rda-morii1 füz touo o seu serviço, 
tanto que é clenominad.\ e conhecida. p0r -
ponte ela g-uardi1-morh. 

Entr0tapto o governo geral nem ao menos 
pre~ta· S9 a, manrlar fazel' os repat'OS de qu9 
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elln as 'vezes precisa. A proviocia ,é que car- o SR. CANTio .-:-:- E' preciso. ser justo. Hoje. zón\).S, d.e , .m~neirà que se . pó~e h0je dispensar 
rega: ainda cQ'm és3as despesa,s. , a subvenção 'á .. essa. cpmpanhia póde ser dls- á companhia a subvepçâo geral; 'mas ' seria. 

De .sorte que o estado geral ntilisa-se della pensada, por:que com ella... injustiça e ingrati!l~o negar-se qtte mui.to se 
sem ter gasto nem gastar um reâL . '.' . . deve ·á .ella, e que foÍ ella quem inici'ou e deu 

. Me :parece, senhores, que estes dous factos O SR. SERZE~E.\.~LO - Tem. sido a causa 111!' · , impulso ao dese!tvolvitnento e .Progt'esso dos 
seriam bastaintes para.mostrar não só qu~ 0 mort.e de tod\lí:\;< llfS compa~hias que se teem . eli!tados do Pará e Amazonas. (Ilà. ~m aparte.) 
esta, do do Para não precisa dos recursos da querido estabe'lecer no Para. E t di S . 'd . t , t t d · •n pre en a, r. pr!3st en e, ra at' e 
União, e.orno tambem que est,\L tem-se utilisado o SR. bANTXo ......... , estabelece-se uma es- outros pontos embora de passagem, do pro· 
dos seus proprioJ recursos. Accrescentàrei pecie de mónopo)Ío, e ditficulta-se.a coricurren- ' jecto da. const.itulç,ão·l não queria discutir, 
porém outros. ela de outras cqrhpanhias não subvencionadas, queria servir-me de!. és como uma transiçâo 

. A ,unica: estraila de ferro que t.em n. pro- · mas até certô' popto.esta companhia prestou · p\ira tralar de certos acitos, qtle "tenho visto 
vmc111; e Já conta 7tl a 80 kilometros ·foi con- importantíssimos serviços. Podemos dizer que praticar aqui neste Congr.es;io. Eu queria. 
struida ,primeframente por· uma c~mpanhla o progresso dp.' Pará e do Amazonas é dévido sustentar a opltlião que jà umà vez emltti, 
co.m garan.tif\ dejuros da .província, depois a estacompanJüâ; de que este Copgr\93So, rta qua1lcbde de 
foi enc1mpada ~ela mesma provipcia . . ' 1 • , cónstituinte, não pócle toma,r contas ao poder 

· UM SR. REPRESENTANTE - Nos pi'imeirós exécuti:vo '(apo'iadds), PO.i'qüé elle não tem 
Eu e; os me.ns col!egas de róprese~t~ção 25 annos, ' , liQ'la base, irão tem o .direito de o fazer, ·J?Ol'· 

naquelle te.mpo, muito trabalhamos pàra que ,que não ha.'~ei àlguma que.a fa'n,t,o bilihtorise. 
o governo üo menos déssé garantia de juros; o SR. 'CANTÃO - Só depois ao seu estabele~ 

·1i1'9strou-se que e!la sátlsfazio. a todas as cimento .foí qúe estes d'OUs estados, então UM SR., REPMS!hWT,-\.,l'iTE- 'Mas, qtietn lut 
exigenCias para que lhe fosse conce.tllda essa provincias; con1eçarant a prosperar COl)l o d.e 'fiscalisar os actos do gov.erno 'I 
garuntia ; mostrou-se que a estrada de ferro desenvolvimento · 'que . hoje . apt•esentam, foi , 
era de grande vMitagem, porque dava 4 °/o que augmentaram i),s suas rendas, assim como O Sit. CAN'l'Ão~Quem fisc.aU,sava. ,ànfé~ da 
,de,.l'endimeoto, .'pois, nada foi sufflciente para as reüüas geraes,, e. si' ô governo tem feito , noss;i. remiião? Que 'direitó temos nos de fis· 
que ,o governo 4ésse ao Parà esta uriica gà- despez~ prodP,cti~s , uma del!as_é a subVen- ca~isar, .guando ·~stall1o3 . ainda eJ!1 ~lena: ,.~í
rantia que se l.he pedia; ào passo . que deu-se , ç.'io que .tem dada 'ílr ccim'i1ánhia do Amazonas, ct,adurii '? Nós nao temos esse tt~·reito; · 1.ião 
e tem se dado, em grande escala, a outros porque . essa .Mspáza tem próduzi~o mil por temos esta attribuição. (Apartes). ·c..- ' 

estados, e lá está sendo · a estrada custeiada um ou talvez tni:i.ls, · Em s.essão ordit:iarla, .sim, .:podeNlrno(tomar 
pelo e_sta,tlo do Pará. · · contas ào ll', ov.ero,o,· por.qúe .ent. ão já te, ru.o.,s leis 

· UM ,.Sli. REPR'ES'ENTANTE - Mas hoje não · ~ Ai.o.dà)TI<\ÍS: todos os rios i:Io esta.do, poSSô h · d · b - · em · qu~ futid.ar~ nosso procedi~~~o; 1. mas, 
d.izel-o, são ho~.~ navegados a vapor ; u1n\lS a-nl.áis. razão ' et ser para esta su veoÇao. actualmenté nao, p.orque, rev1to, estamo~ 
lmhall .subve1,1c1bnadas pelqs cofres do estado, , o SR., CÁNTÃd ,:-Não esiou cilzénclo que haja ' ai,ntla ém plena dictad.uta o qQê, J,l~o po'sd~ 'O 
outras devidas á iniciativa p,articular ou á razão Uqjepara:q;µpven,çã;o, estoq dizendo q,ue dir.eit.õ ,de'tomar conta,s àó .governo, ':pérgun~ 
propriedade de importantes D!lgoCiantés, ºe ,a despeia;,q\l(f \> est\l:do te~feito ào~ 0 estabe· t~ndo•!he daqlli : 
isto ainda !!Oncorre para. !l-ngmentlir a reodit lecimentci desta; companlua tem. sido farta• «"Que ptovidánci~s tendes tomado:por este· 
dá União indireétamente, ·nem ímiciso . de· mente' compensada~· na razão de mil' por' um, ou ·por àquelle inoti.!Vô ~? » : :. , 
tn:onstrar porque assim acontec0. . e ao menos que Jl'le. conste; ' 'creio n~o háve·r , ,, 
- Êºt~etn.nto, Sr. presidente, lla pouco pediu- ~1np~~zfi,. .. a1gumi:i, po paiz que dê tão grandes Blle p~de r.~sponder: , · · 
se :,to governo da , republica .que , ponçorresse· '.lucros,- tanto re.ndimento ao Estado como a . ~ · · · ',., 
com a· quan.tiá d!J 300 ou 400 contos para s.e companhia de Nav'ega_i;i,ii:o do Amazonas, cre~o «Não é de vossa c@inpetencla, não 1:1 afü!-
!\Ug'meu.tar ·.!\- alfandega, qile já ·se vae tor- m,esmo q~e o g,0v.erno nunca fez dt!speza ·rnà1s b~içâo ~ossa fazer esta pergttnta e, port~~t~, 
rtand,o .msuffi(:liente .. para o grande trafego productiva do ;:'llie ,, com -a subvenção a essa ·ºª?respondo.» . :. . 
cdrrirríereiál, e ja pãd corresponde .as neces~í-· com~·hio.:. · , .· , .. · ·. · , A Constitu~ção é que ·ya~ estabe~ecer O$ p-0-· 
dai:les elo florescente e sempre progressivo - . , • . d,eres do Estado, e que vae colló'car ca'dit,'UJ'h: 
con)irn;li'Ciõ do Par;i., do que resulta àlgum O· SR~ PRESID'lilNT~ 7 ,0bservo ao nobr.,e destes poderes na esphera .de suas .attrHíui:.. 
prejuizo .para a arrecadação das rendàs pu· r~pres~µtante · qtw esta firicla ,a hora elo expe- /,)ões, e então o ·poder legislativo terá a com· · 
blicas, ,e grande para o comrpercio,. ', · · dme1e. . . . ' · pet.encia e direito de indagar como o execu~Lvo ,. 

Esta quantia o.ão foi -concedida"; de sorte O ·SR ... CAN'TXo- Obedeço a V. Ex. Sr. cumpre as leis pqr elle formuladas.; áhtes 
que o C()l]>2mercio lµcta com milhares de ditfi- presideµl~,, apezar . de que ainda tinha algu-. disso, porém, não nos assiste esse direito. 
cu Idades, o füico da me3ma mapeira, porque ma cotitia .a. dizen vou'Coiiclttir. Mas o tempo está terminado, e obe:d!lC~b a 
não·,.·,ha um edificio bastante e~paçoso ein due · . . .· · V. Ex.retirando-me da tribuna. (Miiito 7iei'n; ,, 

V E' .; i'orçi' copfessar, a",ue o prograsso do , 't b ) . , ' , aS. n1.ercadorias sejan1 recolhidas e, res00-uar a- p . d A é.,·- 'd mui 0 em. '"' . ,,. 
d d , ara,. e:. .o ma,zonas ~',VI o a essa compa- ;· -
as 0 tempo. , nhia nos .. primeiros annàs;·· e que a esta tam- O SR. PRESIDEN'l'E- A qnelxa ;que o iú>bre 
O uiüco favor ou beneficio que elos poderes bem é devido ,,o ;i.ugmento da .r enda geral. representante reprodqziu, já tive occasiíio,de . 

garp,es tem o Pará recebido, é a creação da Dep'ofa es. tabel<Íceu-se, é' ve.r. d~de, . a concur- mostrar que .não 'tem.razão de ser. ,O proptjo,.' 
Companhia de Nl\,vegação do Amazonas, sub- nobre representante .r.ecoo,heceu . ,_que · o: men 
vencionada pelqs cofres geraes. ,rencia; 'cl'(laram•se . comp,ahhias . subvencio- · procedim,ento esteve de accordo ,co:n o reg.::.. 

,nadas :pela . prov\l}ci;i, mn:p.daram·S9 construir · mento e isto me basta. ;: ~: .: :, ,. 
~MAvo'.l'- Não é favor; ao contra.rio, pre- vapor,e,s; .. particulares, os·:'..quaes ,fazem .. hoje , , ,,,,, . .. , 

judtca o µosso commercio. (Ha outros apartes.) todaa:n~~eza9ão dos rio::fdo Para e do i\mtt~ : O SR. CAN'l'io-v. E'x. , n~ .infringl11 .: ó:pe~ 
gimento, mas não foi justo. . · . . .. 
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REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

Ã.NNO II 'I'ERÇA-·FEIRA 10 DE FEVEREIRO DE 1891 N. 35 

CONGRESSO NACI01UL 
51ª SESSÃO EM 9 DE FEVEREmO DE 18'9 1 

Presidenc ia elo Sr. Pl"uclente_ ele liloraes 

Ao maio dia füz-se a chamada, :1 qual re
spomlern Ós Sr;;. Pmdeute de Mornes, Paes · 
de ·Carvalho, JoãrJ Neiva , Etluardo Gonçalves, 
Fr.rncisco l\I.achado, Leovigildo Coelho, Joa
c1uim Sarmento,M rnoel B.n'ata,Antonio :B.1ena, 
JoEé S3cunclino, Joaquim da. .Cruz, Tlieo
doro Pacl1ec0,_ Eliseu Martins, Joaquim C<t
tunda, Bewrrá ele Albuquerque Junior, Theo
dureto Souto, José. Bernm·do, Amaro Caval
canti, Almeida Barreto, Firmino da.Silveira, 
José Hvgioo, José Sirneã:i, Floriano Peixoto, 
Tav,\r.es Bastos, Rosa Junior, Coelho e Cam
pos, T 11omaz Cruz, Virg:ilio Di1l1:asio, Ruy 
Barbosa, Saraiva, Domingos · Vicente, Gil 
Goulart Monteiro ele Barros, Quintino Bo
cayuva.'Lap3r, Braz Carneiro, Ehmrclo \Vau
denkolk Joaqu im Felicio, Cesario Alvim, 
Americo' Lobo", Campos Salles, Joaquim ele 
'souza Silva Canedo, Silvn:Puranhos, Aquilino 
do An;aral, Joaquim Murtinho, Pinheieo Gue
des, Ubalclino elo Amara.!, Sant~s Anlm~e, 
Generoso Marques , Esteve3 Junior, Ramiro 
B:lrcellos, Pinheiro Machado, Julio Frota, 
Belfort Vieira, Uchóa Rodrigues, lnd.io elo Bl\\
zil, .. Lauro Sodré, lnnocenci() Serzedello, 
Ninfl Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont, Matta 
Bacellar, Costa Rodrigues, Casimiro Junior, 
Henrique ele Carvalho, J\nCrisio Fialho, No
gueirn Paranaguá, Nelson, Pires Fer1·eil•a, 
Bcwbosa, Lima, Bezerri l, João Lopes, Justi
-ni:rno de Serpa, Fl'ederico Borges, Josc · Ave
lino , José Bevilaqu t., Gonçalo de Lagos, Nas
cimento, Almino Affonso, Pedro Velho, Mi
g·uel ele Casti'o, Amorim GJ.1\~ia, EJ.Jitacio 
Pessoa, Couto c ,wtri.xo, Sa Ánclr.\cle, Re
tumba, Tolentioo cb Carvalho, Rosa e Silva, 
. Toão Barbalho, Gonçalves Ferreira, Josó 
Mariano, Almeifa Pernambuco, Juvencio 
de Aguiar, André Cavaleanti, Raymundo 
Brndeira, Annib'.tl Falc[o, Pereira Lyra, 
Baptrstn, cb Malta, Fróes da Cruz, Alcino 
Gnanabam, Erieo Coelho, S1rnp~tio Ferraz, 
L'lpes Trovão, Jacques OuriqLD, Aristides 
Lobo, 1\1-\.yrink, Furqnim \V0rneck, Vinhaes, 
Thonrnz Delphino, Antonio Oliyntho, Ba1Lwó, 
João Piu hei ro, Pacifico l'vTasc).l'B!lhas, Gabriel 
de Magalhães, Leonel Filho, Chagas Lolxtto, 
Jacob da Paixão, Alexandr .:i Stockler, Fran
cisco Veig::i, Co3tn, Senna, Larnounier, Alva,rn 
Botelho,Gonç~ lves Ciiaves, Americo Luz,Feli
chÚ10 Pen na, Viotti, Outra Nicacio, Corrê.t Ra
bello,Tvianoel FL1lgeucio,Astol pho Pio, Aristides 
Maia, Gonçalves Ramos, C3rlos das Chag·as, 
Fr,uicisco Amar<ll, Domingos Rocha,Co3ta Ma
clrnclo, Domingos Porto, Palleta, J oilo ele A vel
L1r, Fereeit'i1 Rabello, Ferreira Pira3 1.João Luiz, 
l\'Íeira ele Vasconcel!os, Jofo ele Siqueira, João 
Vieira, Luiz ele Auclrncle, Espirito Sétnto, 
Bellarmino Carneiro, Bernardo ele Mendonça,, 
Theophilo elos Sn,ntos, Pontes ele Miranda, 
Oiticica, Gttbino Besouro, I vo ele Pmclo, Oli
veira Vallaclão, Feli3bello Freire, Augusto 
ele Fceitas, Paulo _Argollo, Tostn, Seabra, 
AntoniJ Eu3ebio, Arthur Rios, Gar~i11 Pires, 
M:l.rcolino Moura, Santos Pereira, Custodio 
de Mollo, Paula Guimarães, Milton, Arnphi
lophio, Dionysio Cerquei!'a, Leovigi\do Fil
gnoii·as, Barão ele S. Marcos, 'ivredmdo, 
fütrão de Vil la Viçosf\, Prisco Paraisa, Muniz 
Fi'ei1·e, A th::tyde J nnior, Fonseca e Silva, 
Ni lo Peçanha, Urbano Marconcle3, Manhães 
Rnrcto, Vilüto els Medeiros, Jo'.lqnim 
Bi'eves 1 Virgilio Pesson, Frl\.uça Carvalho, 

Maitinho Prado Junior. Bsrnaecl ino de Cam
pos, Francisco UlicGriÓ, Cernl'io Motta, Mo
raes Banos, LopJs Chaves, Domingos rle 
Moraes, Ado! pho Gordo, Carvalhal, Ai1gelo 
Pinheieo, Mm~i>a, Rololpllo Miranda, Paulino 
Carlos, Costa Junior, Rodrigues Ah'es, 
Alfredo Ellis, Carlos Garcia, lVIoreira ela 
Silva, Almeida Nogueira, Rubião Junior, 
Flemy Curado, Leopoldo tle Bulhõ0s, Gui
marães Natal, Antonio Ai.credo, Caetano de 
Albuquerque, Bellarmino ele Mendonça, 
Lauro Müller, .Carlos Campos, Sehimiclt, La
cerd<t Coutinho, Victorino Monteiro, Pereira 
da Costa, Antilo de Faria, Julio ele Castilhos, 
EmEsto d!=l Oli veit·a, Bol'ges ele Medeiros, 
Alcides Lima, Assii Brazil, Thomrtz Flores, 
Abreu, Hon1ero B!1ptista, Rocha Osorio, 
Cas3iano do Nascimento, Fernando Abbott, 
Demetrio Ribeiro e 1\fonna Barreto. 

Abre-se a sessão. 
D.3ixam de eompal'ecer com causa os S1'5. 

I1Iatta Machado, Serrano, PeJro Paulino, 
Paulino Horn, João Severiano, Rodrigues 
Fernandes, . Martinho Hodrigues, Leandro 
Maciel, Francisco_ Sodré, l?onse::a, Hermes, 
Conde ele Figuei1•edo, Ferreira Brawlão,Bueno 
de Pai_va, Cesario Mo_lta J Lrnior; e sem c:rnsa 
os Srs. João Pedro, Cunha Junior, Oliveira 
Gal vão, Rangsl Pe:;tana, Sahlanha llfarinho, 
Luiz D3lphino, Pedro AnJerico, Bernardo ele 
Mendonça, Santos Vieira, Alberto Bl'<Lncluo, 
Lui.z Murat, Oliveira Pinto, Cyrillo Lle Lemos, 
Domingos Jesuíno, Rirão de Santa Helena, 
Luiz Barreto, Marciano de Magalhães e Fer
namlo Simas . 

E' lida, p.osta em discnssão e sem clebats 
approvacl[l a acta da sessão antecedente. . 

o SR.. 2° SIWRBTARIO, seevindo elG 1°, pro
CCllC à leitura. elo SGguinte 

EXPr<:om~TE 

Comnmnicação, dabcla de hojs , do Sr. Fon
sec.a Herm3s ele qne , em consequencía de se 
terem agg-ravado os padecimentos ele seu pae, 
ficou inllibiclo ele comparec.:ir its nltimas ses
sõ~s do Congresso ; e por estae de nojo, em 
-vil'tude ele seu infausto p.1ssDmento, não po
dera tomar pn,rte nos tmbalhos constituintes, 
emq u:into não seo!'dcnar que Eeja Llesa·10jaclo. 
-Mandou-se desanojar. 

O Sr. Vinha,er;: - Rolcvs o Con
gTe3so ao orador si por mais um momento 
vem oceup1r a sua attençilo. -

O assumpto ele que vae ti'atar é sobremodo 
importante visto influir, e muito, nas tlnanç1s 
e no desenvolvimento material do paiz. 
. Rsfere·se ao tratado ultimante feito entrs o 

Brazil e 03 Estados Unidos ela America elo 
Norte, tratado esse que o orador considera um 
verdaclefro desastre para esta patl'ia . 

O orador referinLlo-se o um ap 1rte elo S!'. 
Elyseu l\Iartins, diz que respeita mui to ns 
opiniõos claqusllé repr,;sentante, o qu '.l n[o 
inhibe cie exponclir, co;no 6 direito seu, o que 
pensa relativamen te ao assumpto. 

Disse o mssmo representante que não ha 
dados estatisticos que autorise ütl affil'maç1o. 
Si ussim é, pergunta o oratloi' em que se baseia 
S. Ex. para. fazer uma objecção, procurauclo 
como que defender o tratado~ , 

Jit que o mesmo reprosentmlte lanç-1 o ora-· 
dor em tal terreno, este lho p3rguiltrtr:1 si os 
proprios membros do gttbinete clemissionario 
tinham ou não cenhocimento deste ttwtado. 

A uma resposta affirmativa do Sr . Elyseu 
Martins, garanto o orador que não tiollam . 

Continuando, diz o orador que po3sue mais 
ou inenos base para declarar que a maioria, 
ou quasi toti:tlid ,1de do m\nisterlo clemissionario 

-sn hin elo podGr sem ter con'1eci111eÍ1tJ do t !'a
tado. 

'l' fütou-se por vezes nas conferencias mi- · 
nisteriaes de re latorio3 e combimiçõ )3 !'efe
rentes ao Congresso ele Washington, tocan- · 
do-se por alto sobra a convenienci11 da per
mnta ele generos dos dous püzos, e estes 
foram: o petl'o leo e o asmcar. O pett?Oleo. 
que, como muifo bem disse um repres3ntante 
ele acred itada cas.1 destn, praç>.a-em a· luz do 
pobre. 

Foi,naturalmen_te, por is30 qne o excluiram 
elo tratado, ao passo qao nelle contem~ 
piaram as carruagans de luxo e as mobili:ts 
custosas . 

O ornclor vem declaNr qus o3 Estados Uni
ilos ela Americ.1 elo Norte, pelo vantajo3issi· ·· 
mo tratado que comnosco fizer.un, cabendo · 
a nó.1 reconhecer mais uma vez a mzi,neira 
ineph e autipatrfotica com que são tratados 
no estrangeiro pelo3 nosso3 representaptes os 
assumptos de mais vital intet•esse pq,ra a 
patria. 

Psrmittam os illusll'es collegas que o oí;a-. 
dor exj)encla suas opiniões com a feanquez'.t e · 
lealdade que cus tu ma usar. EsH. pe1·feita
mente convenc:do ·sm' e.:;te tratado nocivo ao 
Br.izil; SS. E Ex. ele pois pedi·rão a palavra e 
illumioarilo com. suas lu ze3 .a quostrro, mos
tr,mdo as pretensas vauLtgens que elle i10.> . 
accarrcta. · 

· Ha muito tempo qti; os IMaclos Unii.lo3.th 
Americn, elo Norte de3ejam fn.zee um trntaelo 
de comrnm;cio' com o,Brn r, il, tomanclo ji\ se , 
Yê, a parte do leão para Si. . · .. ~· 

Um tlo3 princip::i.GS paranym pllos \lo tr:;ü f,rJo 
1103 Estados Un iclos foi o Sr. Blai·ne, secre.thrio 
geral. do govern9 em Washi9gtdi~'. : A,qnelle 
estadista é conhec1i10 no mundC\ poli.ticíJ como 
um elos mais aferra1los protGcci011i'st1ts quando 
se trata de assumptos intemos, tornando-se 
o mais exaltado livro-cambis ta logo qne 
venha a pello assumpto ele c1racter externo. 

Os americanos e seus apaniguados podem . 
defender interesses que lhes clizetn respeit.o; 
o que convern, porém : e que o Brazil" S9,ia 
nnis previdente, afim ele o não tax<wern· de · 
inepto e de clesasisado.: 

Ha muito tempo que o S·r. Salvadoe de 
Mendonça, actual ministro brazileiro cm 
'iVasllington procurava por toclos os · meios 
levar por diante ess J tratado . · . 

Tres ou quatro ministerios cht monarchia. 
sofft•eram assaltos elo então consul geml do 
Brazil em Nova York. O que aqnelles minis
terio3 r elnctaram- por em execução, fel-o, 
teiste e dizei-o, o rninisterio ela ropnbliear 

A' um aparte elo Se. Baptista ela l\fotta 
dizendo _ qus sste governo nllo 6 ela. R.ep;1blica. 
O orador responde que como tal eleve tomal-o, 
pois salliu ela immediata confiança. do chere 
do Estado. 

O ciclaclão Blaine, eontinúa o Ol'<ldo1', foi 
queri1 eugeudeou o ultirno congresso inter
nacional em \Vasinhgton, com o unico fito 
:ele pro8ul'ar por toclos os meios protecção e sa
hida p::ira 03 genero3 americanos que so
friam e soffrem valente concurrencia, pi•inci
palmente elos si mi lares inglezes. Não podendo 
conseguir o seu intento por via diplon'.!:tta a, 
projectanelo j:i, a celebre lei depois conhecida 
com o nome de seu representante no Con
grasso Mac-Kiler, resolveu reunir . quanto 
antes us tli versas mtçõe3 füt America atim de 
qu3 esta abrindo sens portos aos genero!I 
norte-americrnos, pudesse attenuar as repre
s1 lias que com justiça tomariam as nações 
europé1s. · ' 

Ao Br,1zil coube primefro o clesem1:e-1ho do 
papel posto pelo s1'. ,Blaine1 chamanClo po1' 
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ssosobre ellos ·a_s antip:tthias e repre3alias 
das mções europ~as. · ' 
. ·O Congresso, sabe que como toclos · os es
atrngéiros quer da America Central, quer 
da do Sul, se deixaram embair pelo sr. 
Blaine. Duas nações esquivaram-se de assi
gnar o contrato, a Republica Argentina e o 
Chile quo declararam, ficariam na especta
tiva até que a reciproçidade da permuta dos 
generos, fosse patent e, especialmente no que 
dizia respeito a lã. 

E tanto isso é verdade que, na informaçU:o 
dada pelo sr . Blaine ao presidente Harris3ori 
se le: « Tomando em consideração as condi
ções e os interesses de cada paiz e visando 
sempre promover o séu J)am estar. E mais 
adiante accrescen te: 

<< Elles (refere-se ·ao Chile e á Republica 
A rgentina . ) Aqui tinham vindo jutgauclo que 
o nosso governo _ e o povo desejassem fazer 
quaesquer concessões que Jo.s_s~m . necessarias 
ao desenvolvimento elos Estados -Unidos com 
o> dois referidos pa,izes . >> ·-

o Brazil, pergunta o orador, deu por acaso 
um passo mais adiante · com respeito ao seu 
bem estar fazendo semelhante tra t ado de 
_comri:lercio com os Estados Unidos? Creio 
que . ning uem de boa - fe poderá di zer· que 
s!m. ·-

9 governo . fez consta}' que a parte boa de 
tal tratado estava em facilitar elle a entrada 
de geii.eros ele 1 ª necessidade nos diversos 
pontos dtt Republica, vindo assi m favorecer 
_as c.lasses laboriosas ela nossa collectividade . 
Cont13sta e3Sa asserção, pois, longe ele serem 
favorecidas as classes pobres, ficarão enor
memente prejudicadas, pelo que vejamos: o 
tratado refere-se it teceh~gem de algodão, 
fazendo tt~ abatimento ele 25 °/o a ela proce
denc'ia Norte-Americana. Como o Congresso 
sabe, em quasi t odos os pontos do littoral do 
Brazil já _existam fallricas de tecido de algo
dão, notando-se nesta capital, seus arrahal

-des e no vizinho -Estado do Rio de Janeiro, 
fabricas que, affirma, rivalisam com -as me
lhores de suas congeneres da Europa e elos 
Estados Unidos da. America do Norte. Citan
do por ai to, nomeia a de Macacos, a das 
L ·.irangeiras, ViUa h abel e_.S. Lazaro; tendo 
,?Sta re_solvido ta,mbem um important e pro
blem~ -socia,l, institilindo no seu estabeleci
,m~nto ç?:~ches e escola infantil. 

·· O.> nossQS industriaes portanto, lon ge de 
estarem a quem de seus collegas da Europa 
e da America elo Norte, pà:lem competir com 
elles quer pelo lado elo desenvolvimento in
dustria l, quer pelo lado altruistico. Podem 
ex:aminar as tarifas da Alfandega desta ca
pital e da dos estados, que nel!as se verlficará 
o notavel decre:cime11to da importancia dos 
tecidos de ::dgoclão . 

Franqueando-se, portanto, a entrada dos 
productos similares norte-americanos, tão 
florescente índustria nacional, ming uar á e 
quiça desapparecerá por fa lta de auxilio 
efficaz e patriotico . So fi'renclo as fabricas, 
soffrerá arnda mais o operaria, pois serão 
despedidos por falt:i. de trabalho. 
&\.O orador deixa ao illu st r<:1 do criterio elo 
cõugrosso para julgJ.r da pretença vantagem 
que ti•ará o tratado a este genero importa11-
tissimo de indus tria. 
, · .Referindo-se a importação do peixe s01. l
gado, secco e em salmoura, o orador declara 
que esta industria ora n11scente vem o soffrer 
m ais elo que a do t ecido ele algodão. 

Como se sabe, a industria de pesca, e s::dga 
está creacla e r elativamente, cleoenvolvida, 
onde a garapa é prepar,ld·e e depois oxpor
tada pelo Vizinho porto de C 1l'liVO!laS que 
com isto tira grandes proventos . Temos 
u.inda a industria pecoana, que nestes ul
timas anno3 se ha desenvolvido no Rio 
Grande do Sul e Santa Catharína, onde os 
prJdutos suínos podem já soffree comparação 
com seus similares noPte-americanos . A ba
nha de porco proveni ente elo Rio Grande elo 
Sul, é hoje no nosso mercado preferida a b~.
nha norte-americana . · No es tado de l\fürns 
Geraes aue ha rle ser com certeza o mais 
p~ejudicado, tem a industria pecmal'ía ~e des
envolvido de modo extraordínario. O tou
cinl10 de Minas como sabeis, é o mai:; pro
t11mdo !10 no~s-o mercado, . 

,-
E' tahto _ mais pai•a estranhar scí11elhaute 

medida ,quanJo a França , ::ic<tba de fechar 
seus portos aos procluctos suinos como pro-
cedeneia .a mericana, visto os especialis tas te
-rem declãrado ser elles nocivos á saude 
publica, pois vinham eivadas ele parasytas 
(st richinia) . 

Ref"erindo-se á barJteza do tl'amporte, diz 
que a marinha mercante em con3equenci_a üa 
desmesurada prótecção ãs construcções nacio
naes, não tem podido até hoje concorrer com 
as da 1$uropa especialmente com a i11gleza, 
onde a construcção mw::ü é sob!'e modo ba:
rata. 

A' um aparte dado, r esponde que o apar
tis ta vem provar ser as estatísticas por 
elle compulsadas preparadas acl hoc para en
ganar tolos e não gente entend illa . E;tà 
provado que o frete das mercadorias trans
portadas por navios americanos, quer a~vela , 
quer a vapor é maior 30 º/o iw ele outrns 
nações. 

Vae provar a sua asserção : j::t por duas 
v ezes, no espaço de 20 annos teD.tou-se e ele
vou-se com effeito a ' organiEáçã.o ele compa
nhias de vapores fa zendo o tracjecto entre 
Nova York e Rio ele J aneiro, tocanclo em cl i
veraos pontos . do littora l brazileiro. Apezar 
ele fortemente subsidiadas pelos dous governos 
interess~dos, e dos magnificas vapor0s que 
apresentaram, não lhes foi possivel resistir 
resistir à concurrencia dos outros navios es
tran geiros ql,;le íi:tziam o celebre tr-íangulo a 
que se referiu o .sr. Blaine em sua informa
ção ao presidente Harrisson. 

Si não-se puzer cobro as conseqnencias ele 
semelhante ten. tado, em pouc'o tempo o Brazil 
terá de sotrrer gra.vissinms eonsequencias e isso 
quando princi piàr a t omar effectivo a desce n
tralisação de suas rendas, propocionanclo aos 
estados os maiores IJeneficios sem prejuizo ela 
u~~- . 

O proprio estado de Pernambuco que al
guem affirma lucrar com o tratado, virá deutro 
em pouco a soffrer as consequencias male
ficas que nos proporcionará. 

Como se sabe, o padrU:o 16 elo a.ssucar n[o é 
o supras umo ela di ffusão da canna. Pergunta: 
si o fazendeiro e o industrial podendo expor
tar assucar ele qualidade inferior sem pao-ar 
imposto ás alfandegas ela America do No~te, 
procura1'É1 par meio de machinismos aperfei
çoados melhorar os productos ele sua fabri
caçiio, quando estes r elativamente inferiol'es 
encontra melhores vantagens no mercado 
estrangeiro 1 

Ao terminar declara o orador que está dis
posto a pezar da grita dos interessados a 
cumprir á risca o seu dever, quB é a defesa 
do paiz e dos seus·interesses ma:is vitaes, sem 
se importar com os insultos e doeetos de ho
mens apaixonados que desejam tapar o sol 
com a peneira, sem se importarnm com o 
bem estar da Republica. 

Disse e repete ; devemos em grande pn,rte 
ao sr. Salvador ele Mendonça, actual ministro 
em Washington, e&te presen te de gregos 
com que fomos .mimoseactos pela Arnerica do 
Norte e declara bem alto desta tribuna qu e 
aqnelle cidadão não soube co1Tesponder it 
espectn tiva de a lg· uns de seus concidadãos, 
queaincla tinham fénelle . O Sr . Salvador ele 
Mendonça t eu tou ha t empos introcluzi1' em 
sua patria uma verdadeira lepra-o coolie
que viria amesquinhar a inda mais a nossa 
raç-.a . Graças à benefica propaganda, e:>se mal 
foi evitado. Infelizme nte acima clatentativa 
nociva- o tratado do commercio- foi levado a 
etreito, pelo que da pezames ao Brazil.(ilfüito 
bem! Muito bem . ) 

O SR. PRESIDENTE declara estar finda a 
tiara do •expediente. 

O SR. 01TWICA (pela ordem) requBl' proro
gação ela hora elo expediente, por 10 mimito3. 
para apresentar urna moção re lativa á cel_e
br1lção elo trtttado de commercio entre o Gra
zil e os E-stados Ul1idos ela America elo Nor te. 

Consultado, o Congresso não concede a ur
gencia p~cl ida, 

E' lida , a:poiada e fica sobre, à. · 1üesa, agtÚ-tl" 
clauclo b pedido ele urgencia p:i:ra ser cl'iscutida, 
a ~eguint>3 _ 

In'licaçlio 

Po1; o,ccasião de serem impress1s as emen
das que devam soffrer nova. discussão, ficará 
a mesa aulorisacla a indicar 02 art igos ou 
emendas que, tendo passado em 1 ª e 2ª dis
cussão, encereem, todavia-, incongl'uencias ou 
con trad icçõos, afim de serem, sem discussito , 
suj eitos a uma no v·a votação que os eliminará 
ou ma nterá definitivamente. - Serzedello 
co'rpeia. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DAS 1"~IENDAS AO PROJECTO DE CON
STl'fUIÇÃo 

Contini:u a votação Lbs' ernen ·fas ao projeclo 
de constituiç[o otrerecidas na segunda dis- · 
cussão . 

o SR . PRESIDENTE-Na irltima se;;slio, ao 
votar-se uma emenda elos Srs. Jul io de Cast!
lhos e outros ao art. 5'.l , verificou-se não 
haver numero e intenompeu-se a votação . 
Vae-se votar, pois ,a emenda do Sr. Castilh os, 
quB é sub3tituliv .1, ela ultima parte cio a:- t. 50. 

Posta a votos, é a.pprovadtt a segLünte 
Emenda 

SuJJstit.ni1-Se a ultima parte : 
<< Os relatorios annmes elos ministros ser[o 

dirigidos ao p1·e~icle11 te ela, Republica e clistri
bu\clos por todo3 os membros elo Congresso. 

São successivamen te -postas a votos -e rejei
tadas as emendas· elos Srs. Almino Atronso e 

· Frederico Borges e outro. 
o SR. PRESIDENTE diz que a emenda do Sr. 

Oliveira Pinto ao art. 51 estú prejudicada. 
O SR. Jos:E flIGYNo - V. Ex . consiclera pee

jucn~:ula essa emenda~ 
O SR. Pn,EsIDENTG- Pi1rece prejmlirndi1 por 

que estabe lece a responsabil iclacle dos minis
teos pelos conselhos quo derem, qu and o o 
Congresso já rejei tou urna emenda neste sen· 
tido. 

O SR. JosE' HIGYNO - Parece-lhe que a 
emenda não es:á prejudicada . 

A emenda, reJeri11do -se ao art. 51 diz -
suppri ma-se a primeira parte deste arti o-o 
para que os secretarias de Estado fique~11 
sujei tos ás regras do çlireito commum, quanto 
á crimi1nli1lacle resultante de conselhos. 

Portanto, diz o orador, o intuito ela emenda 
é sujeitar ao direito commum a criminalidade 
resultante ele conse lho e na outra os min is 
tros sn:o re3J)onsaveis por questõe3 políticas, 
emenda que o Congrasso acaba ele rejeitar. 

O SR. PRESIDENTE continua a en tender 
que a emenda e.:;tá prejudicalln, em vista, ela, 
rejeiç[o ela emenda do Sr. Frederico Bor"'es . 

Si a ern.m:ida do Sr . . ~liveira ?iuto prgpõe 
responsab1l1clacle ele mrn1stros ; si o Cong·l'esso 
ac:i.ba de clizee qne os ministros não teem 
responsftbil idacle pelos conselhos qne derem, 
como appeovar uma emenda neste mesmo 
sentido? 

Em todo caso, vae submetter á deliberação 
elo Congresso. 

Consultado, o Congresso rn30] ve que a 
emenda elo Sr . Oliveira Pinto -está prejLl· 
clicada. 

E' r ejeitada a emendlt elo Sr. L'.lper ao § 2° 
do art. 51. 

São cons:cler::iclas prej mlic1das as emendas 
do Sr. Zama ao art. 51. 

São igualmente consideradas prej url-icadas 
as emendas ilo mesmo senhor á secçU:o 2" 
capitulo 5° e ao art . 53. ' 

E' rejeitada a e1:nencla suppress iva do n. 8 
elo ar t . 53 offerec1da pelos Srs . José Hyofoio 
e Amphilophio . "' 

O SR . PRESIDENTE annuncia a votaçã.o dt\S 
emendas ao art. 54 . 
. O SR._AMPHILOPH!O (pela ordem) - Sr. pre~ 

s1dente, \ia um gTancle numero de emendas 
e s ~b~titulivo~ o-'.fereciclos a esta secção do 
projec,o cons t1tt: c101_ial. Entre as que t(le1i1 o _ 
nome. de substrtul1vos tlguram quatro: a 
pr1me11·~ elo ~r. P111 l1eiro Guedes, a seg·unda. 
que ~sta ass1g~nada por 49 r epresen tan tes , ::i, 

terce-ira, do tir. Leovegildo Filgueiras e a 
qunrta do Sr. S1m;edello. Quanto it JWimeír::i. 
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emenda, substitt;tiva, V. Ex. jâ,. cleclaroú que, 
fozendo parte · ela reforma, coustituciotml," · es
tn,va prejudicad[l . Sendo assirn , V. Ex. terâ. 
ele decidi!' qual dos out·ros substitutivos lm ele 
.ser preferiúo na;' votação. Eu peJíri[l que 
fosse preforitlo o meu, pois que é o mais 
amplo. Os outros referem-se a cert1 parte ela 
organisação judiciaria, por exemplo, á orga
n;s~ção cio SL1pr3mo Tribunal de JListiça, ao 
passo. qÚ ) o meu referé-se a toda a materia 
da secção juclich.ria . Eu pediria, pai'.:, que 
fos3e o meu o preferitlo por ser o mais amplo . 
Dopais hei de fuzer outro reê/uerimento. Com
preheude V. Ex ., Sr . presidente, que o meu 
substitutivo comprehende uma serie ele dis po· 
siçõ3S que, coocatenaclos entre si, formam 
um systema novo, podendo, por isso, alguma 
de suas disposiçõ3s serem votadas clestacn.cla
mente . 

Bem póde acontecer quG alguns membro3 
elo ~ongresso queit'él m votar por um0s dispo· 
siçõe3 e por outras n1io . O meu substitutivo, 
por exemplo, refere-se a inst ituição do j llry 
ele que não trata o p:'.'ojecto constitucional. 
Ainda mais: o meu prójecto '.JUbstitutivo con
fere ao Supremo Tribmml cl3 Justiç[l n fü
culclatle da i·evisiio do direito privado. 
U~I SR. REPRESE:<TANTE - V. Ex . assim 

está discutindo a nrn.t )ria . 
O Sa. AMPHILoPmo - Isto é discutir · a 

m:i teria; quando eu lBÇO ~implesmente a se
paração ~ 

O SR . PRESIDENTE- Eu consultarei ao Con
gresso opportunamen te . 

o SR. AMPHILOPH'O- Sim, Seµhot'. Mas eu 
prnciso dizer alguma cousa para j ustiílcar o 
meu requerimento. . 

V. Ex. parece que procederia acertada
mente submettomlo á . voL1ç1to cad[l, unm das 
disposições se paraclamen te. 

Eu concedo ao3 estado3 o justiça de primeira 
instaneia.,. 

O SR. PRESIDENTE - Eu observo ao nobre 
deputado que está expondo o seu proje~to, o 
c!ue importa uma nova discussão. (Apoiados.) 
Limite-se ao seu requerimento de ordem que 
será att.éndiclo opportunamente. 

- O Sa. AMPHirnPHIO - Eu seria incapaz de 
abusar da palavra que V. E::c. me concedeu 
pela ordem par'1. fallnr sobre o projecto . Es· 
to11 dizendo que lla diversas disposiçõ .'S no 
projecto s.ubstitutivo que podem ser votadas 
sepamclamente. 

Fallei no jnry, füllei na faculdade da re
visão elo direito priv;tdo, fallei 1rn fuculdade 
esp:dal ela. j ustiç _i, ele primeit'<l. instancia ~!ada 
aos estados . . . 

O SR. 'PRESIDENTE- Mas o nobre rep!'esen
tan te eleve suppor que o Congresso conhece o 
seu projecto e as suas disposições (muitos 
apoiados), que não vai vohr inconsciente· 
mente. 

O SR. AilfPHIL'lPHro- R' que póde um mem
bro votar por uma disposição e não votar por 
outra. Eu requeiro '' sepa.raçãó. 

O SR. . . PRESIDENTE- A' secção S>, que trata 
elo po:ler j wliciario, foram offereciclos tres 
substitutivos além das emendas parciaes re
ferentes aos artigos da mesma secção. 

Desses substitutivos o primeiro já foi cou-
sitleraclo prej udicaclo. . 

Ha, porém, dous substitutivos elo Sr. Am
philophio e do sr. Fi lgueir<l.s, os quaes elevem 
ser ·vohdos de prefürencin., e o serão.JJa or
dem em que se acham collocaclcs. 

Em primeiro lagar estt.i. o elo Se. Amphi-
lophio. -

S. Ex. requer que a votação do seu sub
stitutivo seja fei ta por par tes. 

A mesa não pócle por si resolver isto, por 
que seri<l. contra o H.egimento, visto como o 
substilutivo de s. Ex . e assim tümbem o elo 
Sr . Filgueiras eJJcarram um systemn. de orga
nisação (apoiados), dep3nclentemente portanto 
.de to:las as disposições que com ~lle se re
lacionam. 

Em to:lo o caso, ó. vista dns observacões 
feita s pelo auctor elo substitutivo consulto o 
Congrnsso si a votaçiio eleve ser feita por 
partes, como requer. -

Po.;to a votos, o requerimento ó rejeit[ldo. 
P1·ocecle-so á votação do substitutivo do Sr. 

AmpMophio, o qua,l é rejeitado. 
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E' ig11àlmente rejeitado o substitutivo do O Sr. F.ró~s da C ruz chama a 
Sr. Leovigilclo Filg11eiras aos arts. 54 a 61. attenção do Sr . presidente para que sejam 

E' rej eitado o . i:>ulJstitutivo 'do Sr. Bueno votadas duas emendas, que apresentott e 
de Puiva e-. outros ao art. 55. acham-se mal e indevidamente collocaclas na 

O Sa. PRESIDENm - Vae-se votar o sub- pan·. 75, qtundo são refer:mtes ao assumpto 
stitutivo do Sr. sorzeclello ao art. ffiS. do ~'1.rt. 59 . 

o SR. SERZEDELLO Requer que se faç·i o SR. PRESIDENTE- Ih duas emendas ra-
votação por p~rtes, 1° quanto ao numero ele !ativas ao poder judiciario, que foram c.)lloc~~ 
juizos, 2° quinto ás vagas.. chts entre as dispoiçõe3 geraes, n1 pagma.70, 

··o Congresso, sendo consultado, nifo ap - que se devem votar agora. 
prova este requeriment,º: . o sa. FRÓES DA CRUZ (pala ord•m)- . Sr.· 
, Posto a ::,~t?s, o sub,tituttvo do Sr. Ser- presidente, foi estabelecido que a instituição 
ied~lo é IvJett~d?,. . . , do juey fo3se mantidn .. ·Mas parece- me que 

E tambem reJeitaclo o s.nbst~tutLvo do Si . esta instituição é um:i. instituição elos estados. 
Ch?,ves e out_ros_ ao mes,mo artigo. . E Jlftra que os empregados federaes se !lão 

i ~ a11nunc1ad,t a emen.!J, do Sr. Amphtlo· furtem aos deveres ele jurado apresentei ao . 
P·11º· · . Co ngresso uma emenda nesse sentido. 

O SR. AMPHILOPHIO (pela onl312i) d1~ que A segunda emenda sujeita 0 estrangeiro ao 
!he. parece . que a sua emenda nao esta pre- serviço elo jury, não podendo embora funccio
J Uchcada . . nar no julo-amento dos crimes políticos por- · 9 Sa. PRES~DENT.E. - ,D.1z ~ue realm;nte que 0 estr~ngeiro tem 0 interesse . cla'clefesa. 
es,a emenda nao esta .PreJud1caJa. da propriedade e cios attentados contra a 

,Posta a. vo t~s, é reJeitaclt\ a emenda elo P;)">Soa . . _ 
Sr· ~mphilophw. Postas successivameate a Yotos as duas re-

0 SR . PRESIDENTE - Ha ~ma emenda do feridas emendas elo St' Fró;s da Cruz, são 
Sr .. Fraeça Carvalho_ que _na.o se ~efere a ambas rejeitadas 
art igo algum, e que nao ha 10con vemente em · 
votar-se ag-ora.. E' tamhem rejeitado o additi vo do Sr, Theo-

0 SR. FRANÇA CARVALHO (pela ordem) - dureto Souto ao art. 62. 
Sr. presidente, todas as legislações elos pai- São suc0essivtunente rajeitadas as emendas 
zes cultos consig1mm esta importante insti- offereciclas pelos Srs . Meir.1 ele Vasconcellos, 
tuição, sefr1 clepioravel que a nossa não a Gil Goulal't. e outrns, e Theoforeto Souto . 
conEsitgnéasse · . t t t o SR, ALMEIDA BARRETO reclama que· não 

<s e o umco ar . que ra a elo assum- ha numero. 
pto. 

Posta a voto3, é approvacla a seguinte 
ememla· do Sr. França Carvalho : 

« Accre3cente-se onde convier : 
Art. Ser.1 mantida a inst ituiqão elo j ury. 
E' annunciada a v0t,1çã.o da emenda do Sr. 

Chaves e outl'os ao § 2° elo arL 56, 
o SR . AUGUSTO DE FRE!TA Sdiz que lhe pa

rece dever ser submett.icla primeit'amente uma 
emenrla que otrereceu ao n. 11 elo a.rt . 47 . 

O SR. PRESIDENTE diz que tem annotadas 
as ·emendas cuja votação ficou adiada; que 
não ha inconveniente, depois ele terminada a 
vobção elas emendas na ordem em que estão, 
serem submettidas a votos as emendas cu.i a 
votação ficou adiada . Acc:·escp1ta que vã.o se 
votar as emendas ao · art· 47 e que se rela-

O Sn .. PRE3IDE:<TE diz que vae verificar 
si h:i. numero, tornando a votar-se a emenda. 
elo Sr. Theodureto Souto. 

Submett:cla a votos, a emenda ê rejeitaaa,· 
O SR . PRES!DEN1'8 di z que lrn 154 repre

seJJtan tes, e portanto ha numero e prosegue
se oa votação elas emernlas . 

O Sn. . PRESIDE~TE , depois ele annunciar a 
votação da emenda do Sr. Feliciano Penna e 
outros, cl.iz que 1u pag . 48 do impresso ha 
uma emenda do Sr. Julio ele Castilhos e ou• 
tros que, por lhe parecer mais comprehen
si va, va.e ele preferen ~L• submetter a votos . 

Posta a votos, é rejeitada a emenda do 
Sr . Julio de Castilhos eciutros . 

cionam com o art . 55, que acaba de servo- O SR . PRESIDENTE considera prejudicada a, 
votado, emendas que se acham á pag·. 35 do emenda elo Sr . Feliciano Pen'na. 
impresso. 

E' aj)provad;:i, a seguinte emenda do Sl'.Au
gusto de Freitas substituindo no n. 11 do 
art. 47 a palavra - approvação- por - pro
posta. 
- São consicleradfl.S prej uclicaclas as emendas 

deis Srs. Val laclão, Schmidt , Serzedello e 
Bueno de Pai vá, as duas primeifüs ao n. 11 e 
as ultimas ao n. 12 do art. 47 . 

São successivamente rejeitadas as emendas 
dos Srs. F~'ancisco Veiga, Clrnves e outros ao 
art. 56 . 

E' rejeitada a emenda elo Sr. Milton ao 
§ Jo do art. 57 . 

São tambem rejeitadas as emendas offere
cidas pelos Srs . Schimiclt e outros, Vallaclão 
e outros; e José Hygino e outro ao art. 58. 

S1io rejeitadas as emendas offerecidas pelos 
SL's. Guimarães Nabl á lettra a do art. 59, 
e Vallaclão á lettra e elo mesmo artigo. 

E' approvacla a seguinte emenda adclitiva 
elo Sr. Leopoldo ele Bulhões álettra a tio 
art. 59 : _ 

«Accrescente-se á disposição da lettra - a, 
elo art . 59: 

I. folgar todas as causas propostas contra 
o governo ela União ou Fazenda Nacional, 
fundadas em disposições da Constituição, leis, 
regulamentos do poder executivo, em con
tractos celebrados com aqµelle governo . 

II:' Julgar as causas provenientes ele com
pensnções, rei vinclicaçõ3S, inclemnisação ele 
prejuizos on quaesquer outras propostas pelo 
governo eh Uniiío contra particu lares ou 
vice-versa . 

E' approvacla a. emenda do Sr. Aclolpho 
Gordo e outros ao art. 59, substituindo a ex
pressão - dicidi r - por estas : - processar 
e julgar. 

G' rejeitada a emenda do mesmo Se . Adol· 
pho Gordo e outros á lettra f1 elo art. 59. 

o SR. FELICIANO PENNA (pela ordeiÍi)
Sr. presidente, creio que a minha emenda 
não está prejudicada. O Se. Julio de Casti
lhos quer que . as terras devolutas e todas 
as Minas fiquem pertencendo aos estados. 
Quero que as terras devolutas e as minas 
fiquem pertencendo aos estados, salvo aque l
las que estiverem em terrenos particulares, 
que elevem pertencer ao clono da superficie. 

SR. PRESiDENTE- O nobre representante 
reclama a votação da emencltt ~ 

o SR. FELICIANO PENNA- Acho que ella 
deve ser votada. 

Consultado, o Congresso resolve não se 
achar prejudicada a emenda. 

E' annnnciacla, a votação ela emenda, do 
Sr . Fe liciano Peona. 

Procedendo-se à votqção, pronunciam-se a 
favor da emenda 82 Srs. representantes e 48 
contra. 

o SR . PRESIDENTE- Não ha numero. Em 
todo o caso verifica- se que, com os Srs.-re· 
presentantes que se não quizeram levanta r , 
lm numero. VM proceder-se á chamada, o 
que quer dizer que vamos perder uma hora.· 

o SR. BAPTISTA DA MOTTA (pela ordem)
Sr. presidente, embora a votação seja re .. 
conhecida, á vista do que V. Ex. acaba de 
expor, acho mnis conveniente que se proceda 
ú, verificação ela v .. tação. 

o SR. PRESIDE NTE - o que mancho regi· 
menta é que se faça a chamada. 

o SR. BAPTISTA DA MOTTA. - Assim, pou· 
paremos tempo . 

o SR . PRESIDENTE - Vae-se proceder â. 
verificação da votação, como meio ele v;e1' s 
lta ou não casa . Peço aos Srs. representantesi 
que se pronunciem francamente, 
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Póstn, a votos; -é approvacl.1 ' a segui1'1le
eme.nda elo Sr. Felicia,no Penna o outro ap 
ad. 63: . 
. « Reclijêt·Se deste modo: . 

As. terr.ls devolutas e as minas nestas 
existen tes são elo domínio dos estados (o mais 
co:no está no artigo).» · 

o SR. ALMElD.\. BARRETO (pela arclem) re· 
qn.~ r que se consulte o Congresso, afim ele 
c:oticeder 15 minu~o3 ele clesc[l,nso, suspemlen
do"-se a sessão sem p\ejuizo elo tempo ri.ue 
éSt[l, deve durar. 

O SR. -Pn,ESlDENTffi obser•va áão poder con 
sultar o C01grcsso s0bre o po1liclo elo Sr. 
G:1br)el ele !\fag<<lhli.es por importar infowção 
do regimento . 

o SR, QurnTlNO BOCAYUVA JBde licença 
para manchu' iL me.>a u1mt cleclaraç!fo.de ~-oto, 
afim de ser est<\ lançada n::t acta. Não tem a 
fol'tuna de estar ele accort!o,. com unm rlispo.
sição ql!e se nc:lba ele voLtr. i;; aclrn-a Lle 
tanunha gTiÍviclade que ao 111enos quer cleixa1' 
assignalada a sua rasponsabilichv.lc perante o 
Congresso e perante a naç.ilo. 

Vem á mes.t [\, seguinte 
DeclarJçiio 

· O Sn,. PHESIDENT1" tl1z que vae pôr a votos 
éL emen[ln, d"o S1'. Va.llaclilo, ficando aosim ter
minada a vota ção elo artigo, e que depois sub-

' rnelterit ao Congresso 0 ruqnerimento do DaG!aro que votei con tra a cfüposição con-
Si>,. Almeida Barreto. stitucional ql!e t1\1113fo t·iu ela União p1ra, os 

-p0 3ta a votos,. é rejeitada a emenda elo es.tados o clomin io elas terras devolutas. N:'lo 
, Sr. Yétlladão . sendo esta a unica cli7ergencia do meu voto, 

E' em seguida approvaclo 0 requerimento com referencia a outr,1s cfü.posições, ass:-
do Sr, -AlmeUa B'.trreto. snalo-a, comtnclo, pela excepcional gravidade 

·sqspemle-se a sessão ús 2 horas e 30 mi- · Clessa cletibemção, segundo a minh::t humilde 
· ·nuto3• . opinião. . 

Reabre-se a sessão ús 3 horas ela tarcle . Sala das sessões, 9 de fevereiro rle 1891 . -
·Ó.SR. PRESIDENTE declara que vae proce- Q .• Bocayuva. 

der-se a votaçilo das ·emenclas .ao art. 64. o SR. PRESIDENTE, antes de prôseguir, de-
0 · Sa, Josli: Hrnrno (pela ordem) re- .seja que o Congresso se nmnil'este com rda-

quer que , antes dó se1'em submettirlas á, çi1o a sessilo de anmnllã. S.i ni'to houver reclci.
. votaçi1o essas emencl[1S, seja posta a votos a . mação , dara ordem do dia para tlepoLs de 
que api:esentou sobre mi.nas e que S3 acha a amanhã. 
pãg. 61 do impresso. 'VozEs-Sim. sim. 

'· O SR. FELICIANO PENNA, outendo tnm- E' annnncütda a votação da emenda addi-
.· 1J3ln a palavra pela ordem, ra r. identico tiva ao titulo 2• o1ferecida pelo Sr. José Hy

requerimento em relação á emenda que gino. 
apresentou sobre o mesmo assumpto e que se o SR. BERNARDINO DE CA~rPos pede à . 
acha a pag . 57.. presiclenciaque consulte o Congrosso si p::i r-

. · .São postos successivamente a votos e ap- mitte que seja rntacla j.à, a.emend<> substitu
prçlvadós ambos .. estes requerimentos . tiva que se acha a pag. 74 in fine, assignacl'.1-
-. o ·sR. PRESlDENTE-Vi'to se ·votar as duas pelo ·sr. CampJs s~liles e outro.s, relat1vêt a 

emênclas, mas uma clellas exclue a outra. or.~·aiüsiç:io da guarda nacional. . 
~O- SR. FELICIANO PENNA-A minlm emenda E' nssumpto qu3 se pre.ncle dtrectamente 

é mais ampla e por isso requer a preferencia. itquel!e qiB é objecto da, nossa cl~libernçi'to. 
. O Congresso, sendo consultado, neg"<> n, pre- Po3to a votos o requerimento é rejeitado. 

ferencia pedida. O SR. L . .\"URO MULLER requer pref'óranch\ 
· P,psta a votos, é approvad'i [l, s:guinte m votação parn. a emencla -- do Sr .. Campos 

·.emenda elo Sr. José Hy,~ino : S.\lle3. · 
.j <Additivo ao art. 71,, JJ'.lfü ser collo~aLIJ 0 Sr. José I-'Iygino chama a atten-

depois do u . 17. , · · 1 
As minas p3rtencem aos propeiet'.tr 'o; do ção do Congresso para .. a· [l,Utmorn111 que 1a 

.solo; salvas as limita,ções que forem e'ltabele· entre a emend;i, que apresentou e 1:1 elos Srs. 
l 1 l Cam1Jos Salles e outros. 

ci:l.as por lei 1:1 bem e a exp _oração e ·0 stc rnmo ·Aci\iella ementl[l, determina ciue a.orirnnisa-_.de . i nclusteitt. )) · · .. 
··· ··o SR, Pr-:.EsIDE:<r'rE-A emrnd;t elo Sr. Fe· çi1o ela guanla nacional compete ao ,Congres-

iciano Peana fü,a prejudicu11. so, ao passo ,que a outra dispõe que a, mesma 
. l. ·São successivamente postas a votos e re~ organisaçilo compete aos estados. 
~eiladas as · eim.ndas elos Ses. JliIBi ea ele Vas- S1 esta, eme~1cla p'.tssar, podem haver t:in-

' , .. concellos e Arriol'lm Garcia ao :irt. 61. tas organ:s 1çoes quantos fol'om . o; estado-;;, o SR . PRESIDENTE diz que vão ser votadas sendo, eutreta~to, a g·uarda nac10nal a re
.. ·, tocla:s as emendas molificativas uo art. 65, na s 3r~a clo. exerCLto e deveil'.lo ter uma org-an1-

·ordem em que estãocollocadas . · .sacao ~rn~orme . º" . • . . . , ,, 
,São successivamente postas a votos e re- . Con~~llt,lclo, o Con 0 1 essa ICJ etl;\ a preferen-

. jeitadas as emencfas elos srs. M ~ i r,\cle Vas- ·eia pedtdt\ p~ l o Sr. l,a ur~ Muller. 
'concellos', João Vieir:i , JúliO" ele castilhos e R: anrn~nc1acb a vo ta~ao eh e1m:1cki, do Sr. 
outro~ . Jo::e Hygmo. , 

E' em s3guida posto a votos e rej eitulo o O Sr.Cassiano do Na.scin1en
. acltlitivo que ao titulo 2° offerece t1 o Sr. Fróes to diz que nfto tem tltivicla cm votar pela 
.da Cruz. e que se acha á p1g. 46 elo impresrn. 2ª pai·te da emenda do Se. Jo3é Hygino, mas 
. O SR. EDUARDO GONÇALVES requer a pro- não pócle votar pela l" inrte, porque entende 
rJgação ela ses3ão por mais uma hora, visto que, si a gl!arcla nacional é g·llat·cltt tia naçfto, 

, como amaúhi1, apezar cl<t bo'.t vontacle do é a reserva elo exercito , uão eleve ser collsiLl3-
Congresso, não póde haver sessão por ralta racllt uma instituição dos estados, como Sf:l 
ele meios ele trmispo'rte. . tliz ua mesma emend::t. 

· O SR. PRES!DENTE- Aproveilo a opportu- Requer, portanto, a votaçlo por partes. 
ni rhcle para infomrnr ao Congresso <]ue,tenclo O SR. THEODORETJ SOUTO cunsidern, est.t 
mandacfo indagar si terça feim havia concluc- questão muito gl'ave, é a ql!estão ela reserva 
çfo reguhr ele boncls, o fiscal ela comp:tnhia elo exercito e, como bem acaba de di zer o 
i•espondeu que para vincht era possível haver honrado representante, desde que o exercito é 
conducçãó,ma5 que para a voltt> a companhia nacional, é federal, a reserva é tamlBm na
i;ião podia comprometter-se a ter condu~ção cional: mas, pretendendo votar pela segunr.la 
regu lar. parte da, emench que lhe parece perfeitamente 
". Era, .por coúseguinte,"occasião do Congresso correcta, pede que o Cogresso seja consultado 
determíüar si clevi:a ou não haver sessão sqbre _se per~ütte que a votação seja por 

. terÇa-féira . partes, sendo a pl'imeira até as palavras

. · Os senhores q1ie approvam [\, prorogação p01icia civica, e a segunda até ao fim ela 
d<t sessão ele hoje por mais um;i, ho1·a, queiram em0nda. 
levan tnr-se . O SR. SAMPAIO FmmAzjulga qua o pensa-

Consultaclo, o Congresso approva o reque- mrrnto capital desta emenda é sóment '3 ac-
rimento de prorogação ela sessão . clarar, que ao Cong11esso Nacional curnp·m le-

o Srt. GABRIÉL DE MAGALHÃES dii que, ~islar sobre a constituição da g·uarcla nacional 
)Jara . compensar a fa lta ele sessi1ci anmnhã, :iomo reserva do exercito, eleve ter uma consti
pedia ao · Sr. presidente que consultasse o tuição uuica e uniformes em 'lodos os estaclo3; 
Congresso si concedia n, suppressão ela hora por conseguinte não ha duvida _alguma. 
elo expe~iente n~s s~ssõ53s . de quíwta, qu!ató\- e O SR. PrtESIDEN1'E diz que dous Srs. re-
$exta-fe\l'a prox1ma$. vresentantes requereram que ít votação eia 

eme'ufa do Sl' . Hygino fosse ,feita pot• .lJ~r.t es. 
A setl ver a emenda não pode se\' dt v1dHfa, 
porque a s~gnmla parte t im conucxi'ío irnme
dhta com a. primeir<t; va->, pot• ..im, consul tar 
o Cougresso. . · . · 
• Consul taclo o Cougresse soLre os yequert
mento3 do3 Srs . Cassiano elo Nascimento e 
Theoduroto Souto, silo am.bos rejeita1los. 

o S!'t. BARBOSA LIMA diz qLHl uma yez que 
se tmta da o·u»rda. nacional e.orno reserva 
elo exercito 

0
umà vez que é s'.tbiclo que 

nunca a. orgmlisar,ão do .exercito foi comm~t
ticl[t ao ministerio cllt JUSt1ç::t; 0 por con~e
guinte quer por esL> considern9i10, quer 
po1' factos que estão D[t conscienm::t de todos 
os brnileiros, a actnal guarda nacwna.l, bem 
qne pese áquelles, cuj_o mot~o d.e ver, vae of
fencl er por esta ma_ne1 ra, _nao <". uma rese~V<\ 
elo exercito; pede a, pres1den c~ia consnlte, o 
Con.zresso si consente que seja votada e1'.1 
prin1eiro logar a seguinte em~ncla que ·es~::t 
nas Disposições trnnsitorias , ass1gnacla por cl1-
verso3 Srs. representantes, entre os qu:ies o 
humilde ornclor. 

o SR. PRESID'.lNTZ diz que o Sr. clepu'arlo 
Bur'.)osa Lima requer preierench pJra q·1e 
s;ja, vóta'.b a erne::icla que e~ta a p:;i,g- . 73 elo 
impresso, concebicl'1 nos segmn.tes termos: 

« Fica aboli<la a g-u::1 r ch\ n:ic10 :1al, devendo 
em substituição, ser cr2achts as reservas do 
exercito ». · 

Consu lLHlo, o Congresso não concede apre-
ferencia pedida. . 

Em seguid::t é rejeitacl::< a emenda do Sr.Jose 
Hyg-iDO. 

E' jO'ualmente posta a vo'.o> e rejeitada a 
emenda do Sr. Cam•103 Saltes e ou'rJs que 
::dl'.t-S3 a pag. 74 uÕ impresso.. , . 

· E' pos ta a votos e rejeitada a emenfa elo 
sr . Barbosn, Lima que so acha a p'.lg, 73 do . 
impr~sso . . 

O StL JoSE' HYGINO pergun,ta ao St'. pre
sidente si em vista elas votações que acab11m 
de ter lo"'ar se acham prej ttdicadns as 
emendas, c.:ufa votação havLt . fi cado a'.liafa., 
e ql!e foram offereciclas ao§ 21 do art. 33 . 

o SR. PRE3IDENTE diz que essas emendas, 
cuja votação ficou a~hdn, estão trdas pre
,j ndicadas pela, votaçao elas .emendas rela
tivas a milici[l, ci vica e a g'Ltarda na-
ciono !. . _ 

O Srt. BERNARDINO CAThIPOS diz que J}ao. 
nten-!eu bem si o Sl'. pns\l.J:ite luvia 
declarado prej11clic1dos . ~s substitutivo.) q.ue 
nnnclam mobilis1r e ut11Lsar a g·uanb nac10-
1ml ou · milicia cívica elos rntculos , nos casos. 
ta.xado.r na Constit ui çfto e e:11 v lZ tle força 
policial dig::t-se milici[l, cívica_: . . 

Entenclomos que nilo. csbw preJucl1caclos 
esses substitutivos, por isso que se dos~ 1inm 
a mo:liflcar o § 21 do [l,l't. 33, no S'31Jt1do de 
em vez ele immobilisar. 1110\Jilis'.tr a guarda 
mcional ou milicia civ.ica. 

Neste sentido pede es()larecimeutos., poi:que 
não se t t'ata prop:-iamente. de. _subs tt~u~1vos 
ou emenda que clig'<\!11 respe ito a rnst1ln1 çr~o ela 
g1mrcb n::wional. . . _ 

Tt'üta de moditlcar a attn!Ju1ç,10 elo p'.lder 
executivo. . ' . 

.o SR . PRESIDBNTK cleclai·a ' que vae snb
metlet' a, votos [\, emenda do Sr. Atlolpllo 
Gordo e outrns ao n. 21 llo art. 33 . , 

o Sll . SERZEDELW diz qne, a.peza l' ela 
opinião elo Sr . p1;esiclente, lho pm:e.ce , que a 
emenda ele que se tr<tta esta v1s1 velmente 
prej uclicada. . . _ . _ 

J<i fi cou consao-eado na Coust1tu1çao que nao 
é ela competenci~ elos estados a creaçi1o ela 
g·uarcla nacional. 
' Si se quer crear nDs estados .exercitas pee
m1nente~ é uma cousa. Mas, s1 se quer esta
belecer a 'guarda m.cional, isso Eó pó:le ser 
foito pellt União_. 

O Sr. Bernard_ino de C::unw 
pos diz que a emenda pretende, como ainda 
ha pouco havia explicado, era queoConirresso 
niib mobilisn,sse a forç1 poli ciltl dos esl1dos, 
porque isso seria um facto em detrimento elo 
serviço publico. 

O que a emenda quer, pois, é que, envez elo 
Congresso dar autoriõação ele mobi lisJr-se a 
forç.a policial dos estados, possam estes só· 
mente rnob11isar a guarcla ncicional. 



Eis o fim da emenda . 
A emenda se -destina "simplesmente·1t .quc a 

forÇa polici~l dos estados 11'.lo seja distrahida 
do serviço policial a que é .destinada. 
. o SR. S-ERZlfüELL'l.:_ ,,\pezar clns ob3er

vaçõ3s do meu tllustre amigo repre3enta11te 
}JorS. Paulo . .. 

O SR. PPESIDENTE-Observo ao nobre re
presentante que está infringit1clo completa

, mente o r2gimento. (Apoiados.) 
Está · se discutindo pl'ó e contra a, emenda, 

quando a discussão está encen\tda . (Apo
ia'.los.) 

Peço aos Srs. representantes que obs3r
vem o regimento do Congresso. 

O SR . SER.ZEDELLO- Não sei si re1lmente 
estou ou não infringindo o 1'8gimento. 

VozEs-Esti1. 
O SR. ·SERZEDELLO- O que sei é que se 

trata de um assumpto importante, que é 
preciso esclarecer c:impletamente. 

o ·SR. PRESIDENTE - Mas agora não se 
trata de esclarecer o assumpto, teata-se de 
votar. · 

o SR. SER.ZEDELLO - Apeçar das obs-;r
vações do illustre representante por S. Paulo, 
persisto na minha idéa de que esta ememltt 
está completa mente prejudicada; pelo meoos 
é capciosa, póde in u ti í isar tt guarda na .. 
chnal, a milicia civica do3 e5tJdos . 

Posta a votoo a e·110ndu, elo Sr. Ado! pho 
Gordo e outros, reconhece-se não havor nu
mero legal, p3lo que o Sr. presidente de ~lara 
adiada a votação. 

Veem a mesa as seguintes 

_Declarnções de voto 

Declaro que v:otei contra o art. 55 do pro
ji;icto de c ,rnstítuiçfio, que estabelece o modo 
ele organisaçfio do Supremo Tribunal Feclern.l, 
preferindo nesta parte as idéas contidas nos 
substitutivos oifürecidos pelos St'3. Amphi
lophió Botelho e Leovegildo Filgu8iras, assim 
co:no em mm.emencla do Sr. Serzedello Corrêa 
que, incontestavelmente, consultam melhor, 
nfio só os intere3ses cios Estados da União, que 
terhm represen tantes seus no primeiro tri
bunal rlo pa.iz, como as justas aspirações da 
chlsse da magistratura. 

Sn.la. das sessões, 9 de fevereiro de 1891. -
Frederico Borges . 

De~laro ter votado contra todas as emendas 
que tl'ansferem para os estados o domínio 
cli1S terras e proprios nacionaes e mims. 

Sala elas sessões, 9 de fevereiro de 1891.
Ruy Barbosa. 

· Dechro que votei a favor da, emm.Ja que 
mandava restabelecer as dispos:çõcs c\03 
arts. -14, 45 e 46 do projecto p imiti vo, que 
pru.screviam o systemn. eleitoral inclirecto 

· para a escolha cio presidente e vics-prnsi
de11t3 da republica, pelas seguintes razões ; 

l •, porque a eleição cio primeiro magistrado 
cli1 republici1 directamente pelo povo p::iderá 
o ·casionar, nas époc1s eleítorae3, perturba
ÇÕ)S ele ordem publica, maximo neste paiz, 
onde a instrucção não est'l generalis1da, e os 
g;i, lopins eleitoraes facilmente arrastam as 
m;i,ssas populares; 

· 2" ,p0rq11e um eleitor,tdoescol11ido pelo povo, 
ilo qual sejam excluidos ,os cjdadãos qlte exer
çam c1rgos fütribuiclos, e conseguinteme.1te 
susp3itos ele dedicação e reco'.1ltecimento i'lara 
co.m o chefe da naçfio, poqerá com m:iis calnu, 
isenção, independ-.ncia e acerto escollier o 
presidente ela republica e seu substituto, que 
devem ser cidadãos notaveis pelo talento, 
saber, virtudes ci vicas e experi3n }ia, do; ns-
gocios publicos ; . ' 

3a,finalmen te,porque a, Franç1, 03 Esbdos
Unidos e a Suissa, repub.~lc<tS moJelos, onde tt 
instrucção está mais generalis1da, entrn as 
diversas classes sociaes, adoptar.1111 e manti
veram até hoje o systema da eleição i11directa, 
e a exp3riencia ainda não lhe3 a.cons3lhou a 
substit uição pela cliracta. -lg11acio Tosta. 

DJclaramos que votamos a favor tb em-:mcla 
do reprern!ltante Aristides Lobo, que dw<t 
entrada nos ministros no seio elo Congres;o 
p:ir.1 responderem por seus actos á requisição 
de qualquer representante da nação, vota.do 
pelo Congresso, nfio poden lo e:n caso algum 
terminar a discussi.io p'arlamentar por moçl.o 
ou neto que determitL1sse a retirada cio mi
nistro, pelas -razõ3s qtte se seguem : 

l .ª Somos um povo de habitos parLunen
tares, aco3t111naclos a ver os actos mnis impor
tantes da alministra;:fio examitndos e dis
cutidos no seio da repmsen tacfo nacional. 
A tr,n1sição rct pida, sem gr,1dação do regimen 
p1rlamentar para o presi tencial, chocu,rá 
inevitavelmente a nuneira de pensar geral 
da nação e trará conseq uenc.ias differentes que 
poclerJ.o ser perigosas conforme a capacidade 
e a índole do presidente dá Republca; 

2.• Não sendo a escolh 1 dos ministros de
pendente de approvação do Senado,o que alias 
é exigido pela constituiÇão da America cio 
Norte, a possibilidade das interpellações le
var'.a o presidente, zel0so de seu prestigio, a 
não colloc1r á frente das reparliçõ3s. minisb~ 
r iea'lE, por mero p'.lt1·on'.lto, individ u-03 inha
beis, pouco aptos para o bom desempenho elas 
arcluas funcções do cargo; - . 

3.ª O rect)'o de que.ris int~rpellnções se suc
cedam frequent3 e c,1p1'icliooi:rniente, desvian
do o.ministro dos tl'abalhos de sua repartição 
com o fim de des:wreclltal-o, clesmoralis1l-o e 
forç1l~o a pedil' exonernção, desn.pparecBria 
r!eslle que as i'lterpellações só fossem aumis
siveisárequisiçfo de qualrpiet' re[lt'eientante, 
votada pelo Congresso. Com esta limita,ção a 
presença do ministrn só seria ex igida quando 
se tratasse ele materias importanteE. 

4.• Finalmente, a exp3riencia. dos povos 
cultos. N.t Alleman lrn o conselho federal, 
c11jo presidente -o chanceller-é fu:icciona
rio da confiança imme,Jittl:t cio imperctclor tem 
entracla·no Reichstag para, discutir e dar ex
plicações, apezar Ue n.\\o p_oderem seus mem
bros fazer.parte do p:irlamento. 

Na Suissa acontece o mesmo com os me:n
bros do conselho fedel'a l 

Nos Estados Uniilos ela Am3rica do Norte a 
constl tuição não dá aos minió ti·os o di1'ei to da 
p:tlavra !lo ContiTesso, mas não ha lei que o 
Prohiba e cafa c.tmara póclo con viLli1r quilquet' 
delles a assbtir ás sessõ •s si de3eja ou vil-o 
s1bre tal ou tal questão, como observam 
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Adams e Cuninglmn na smt notavel obra-A 
Confederação Suissa. 

Sala das sessões, 9 de fevereiro de 18\l l .
Fi·elluico BJrges . -Ig11.'J.cio Tosta. 

Declaramos que votamos pelo subrstitutivo 
do Sr. representante Amphilophio á secção 3ª 
do projecto ele Constituição. 

S. R. - Sala das sessõJ"i 9 ele fevereil'o 
de 1891 .-Antonio Olyntho.-Chagas Lobato. 

Declara.mos que vot~unos pela emenda cio 
Sr.' Arnpltilophio sobre o poder judicia.rio. 

Sala das sessões, 9 ele fevereil'o de 1891.
S'.1.ntos Pir()s. - Custodio ele Mello. -Paula, 
Argollo.- Henrique de Carvalho.-Ga1·cilt 
Pires. 

Declaro qne se estivesse presente, vota.ri.a. 
con trn a indicação elo ~r. S3rzedello. Em pr1-
mci1·0 Jogar por julgar eslravagante_ e ex.
temporane:i a interpretação de uma d1sp~s1-
ção tão rncentemente v Jtada. e com coilheculo 
intuito. Em segunclo logar porque queria 
mantet' o meu voto anterior. Sem querer 
offencler aos m1is collegas do Congresso, 
declaro que votei p3las inco:np1tibilidades, 
afim rle seggregar os represenbntes do povo 
de qualquer tlependeucia do governo . 

A subs'.lt'vie:1cia, e cor1'11pçlo poli.tic1 neste 
paiz to:n ··,m taes proporções, que urgem me
didas da111rnlla natureza.- Mclrtinho Pra'lo 
J Lrn\or. 

O SR. PRE3IDENTE design' para 11 do 
corrente a seguinte ordem do dia : 

Continuação da votação das emendas ofü
recidas ao projecto de Constituição na se
g1111da discu>são. 

Levanta-S3 a sessão ás 4 horas e 20 minu~ 
tos ela tarde. 

ERRATA 

O Sr. S3nador Tlrnodul'eto Souto nã1 com
pareceu ás sessõB ele 6 e 7 do corrente, cle
ve:ido fignrJ.r o ·seu nome entre os que dei
x:.1ram ele comparecer sem ca·1s t 

Uect ificaç,r.o 

No discnrso do St'. repre:;entante Cantão, pu
blicado a 8 do corrente, a, pag. 398, acha-se, 
na segunda. columna, o a.parte do Sr. Jos ~ 
Hygino «E o contrario e dar proemine~cia á 
G1unara sobre o Senado» : e om seguida as 
palavras «Pois justamente, etc.», que alias 
não pertencem a.o aparte mas ao discurso. O 
indicado trecho ileve corrigir-se elo seguinte 
modo: · 

·o SR. Josii; Hrnrno-E o contrario e dar 
proeminencia á C1unara sobre o Senado. 

O S1i. CANrÃo-Poisjnstamei1te pJra que a 
Cama.ra do3 Deputados não tenha supremacia 
sobt'e o Sen:ido, é que eleve !1::1.ver fusão d.is 
duas camaras, para, reunidctS , clecirlirem ela 
sorte cio projecto. 

Neslas circumstn.n ~ias não podem p!'Gvale
cer nem o Senado, nem a Ca.mam; devem 
reunir-se a.s dLDS camaras, cons.tituindo o 
Congresso, onde. nio ha deputado3 nem ss
nadores, mas somente r epresentantes da 
1rnçii,o. 





DIARJU UH CONBHESSU NACIONAL 
REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

ANNO II QUINTA-FEIRA 12 DE FEVEREIRO DE 1891 N. 36 

CONGRESSO N!éIONAL 
52• SESSÃO EM 11 DE FEVEREIRO DE 1891 

~r'esiclencia do, Sr. Pf'uclente ~le Moraes 

'lfor:.ws B.irros, Domingos de Morae:;, Car
valhal, Angclo. Pinlniro, 1\-Iursa, Rodolpho 
M1rand<>, Paulino Carlo3, Costa Junior 
Ro:lrig·ues Alves, Alfredo Ellis, Carlos Gar~ 
eia, Moréira eh S!l va., Almeida Noo·ueira 
Rubião Junior, Fleury, Cur,ido, Leop~ldo d~ 
Bnlhões, Gnirnariles Natal, Antonio Azeredo, 

Ao nie!o dia faz-se a clrn.m1vh, it qual re- Caetano de ~lbuquerque, Ei.luardo Gonçalves, 
spondem os S1•3. Prudente de Moraes Pae:; Femmdo Sllnas, Lauro Müller Carlos Cam
de C.-rrvalho, João Neiva, Retumba 'Fp,i.n- pos, ~chimidt,_L1cÚcla Coutini10, Victoritro 
cisco Machado, Leovegi ldo Coelho, Joaquim Monteu'o, Pere1rn da Costa, Antito de Faria 
Sarmento, Manoel Bi1rattt, Antonio Baena, Julio de Castil11os, Ernes to de Oliveirn; 
Cunha Junior, José Secundino, Jo:trpiim -dã Borg:e3 de Mede;ros, Alcides Lima, Assis 
Cruz, . Theodot'o Pacheco, Ely3eu l\f .1rtins, Braz1 I, Tho:n1z Flore3 , Abreu Homero 
Joagn1m Catunda, Bezerra de Albuquerque B1ptisb ., Rocli-1 Q3orio, C:i.ssiano 'do Nasci
Jun10r, Theodureto Souto, José Bernarilo mento, Fernando Abbott, Demetr-io Ribeiro 
Oliveirà Galvão, Amwo Cavalc:mti, Alm3!d~ e l\'lenna Barreto. 
Rlrreto, F:irmiuoda Silveira,José Hy<>ino Jos} Abre-se a sessão: 
Sim.Eão, Floriano Peixoto, T1ffares Ba~tos,'Ro3a D3i:rnm de compwecer com causa os St'S. 
.Jurnor,Coelho e Campos, Thomr,z Cruz, Viro-i- Freeleric~ Sei'rano, Pedro Paulino, R'lulino 
lio Damasio, Sa'.ain, Domingos Vicente, fü l Hm:n! Joao Sev~riano, Rodrig~es F0rnandes, 
Goulart, Monteiro de Barro3, Quintino Bo~ l\I<t! tinho Rodrigues, Theoph1Io do3 S::i,n los, 
caynva,Laper, Braz Carneit'o, Edu:wclo \Van- l\f31ra ele Vasconcello3, Le1ndro Maciel, Fon
denk~lk, Sal.danlu Ma1:inho, Joaquim Fóliéio, 1 se ;a H~rmes, Con le d~ Figueire.clo, Ferreira, 
Cesar10 ~lv1m, Americo Lobo, Joaquim ele B.t'Jnclao, Bueno de· Paiva, Cesar10 Mott<i Ju
Sou2a, Silva Can erlo, Silva Paranhos, Jo:i- /mor; e sem cws1 os Srs . João Pecleo, Cam· 
quim Martinho, Pinheiro Guedes, Ubalclino elo p:is Sall es, Ruy Barbosa, Aquilino do Amal'<ll, 
Amaral, Santos Andrade, Generoso l\:for- 1 Beyoar~lo de M~nrlonp, Belfürt Vieira, Oli
ques, E ;teve~ Ju~ior , Lui 7. Del phino, Ramiro I, ve~ra Pmto, Lmz lvI~u'at, Lope:; Trovão, S'.1-m
Barc.ellos, P.rnl1e1ro l\'~acllaclo, Jt~lio Frota, 1 pmo Ferraz, ~fayrmk~ Dom1ngo,s .Jesutno, 
Uchoa Rodrigues, Incho do Brazil Lauro . Thon!az Dei phrno, B:1rao de Santa, Hellena, 
Sodré, . Innocencio Serzedello, Nina' Ribeiro 1 M 1rtrnho Prat.lo Juuior, .Luiz Rtrreto, Lope3 
Cantão, Pe.dt'O Cbermont, Matta Bacellar' C!nv.es, Adolpho Gordo, Antonio Prado, B Jl . 
Costa ,Rodr1gues, .c~si1r:iro Junior, Henriqu~ h~mrno de i\1etrdonç:1 e Montei1'0 ele Maga-
de C•\Ivalho, Anf'.1s10 F1all~o, Nogueira Para·' llu;,s . . _ 
nagua,,Nelson, Pires Ferreira, Barbosa Lima, 1 E_ ild:1 ·e posta em d1scussao a acta da 
Bez,err1.l, João Lopes,, Justiniano ele Serpa, 1

1 

sessao antcce:len te. 
Frederico Borg2s, Jose Avelino José B"vi- , 
laqua, Gonçaio de Lagos, Nas~imento, VAl- O 8~1 • Tosta- Se . presidente, pedi 
mino ;\fl'onso,.Pedr~ Ve.J110, Miguel ele Castro. 1 ª pa;avra,,Pª~·ª fazer . unn ,pequena recl~
. A;mor1rn Garcia, Eprtacw Pesso 1 , Pedro Am ,_ , 1;~'1.ÇJ.O a I <:J~ \lvl to ,d~ duas cl.eclarações qu3 1:
rico, Couto Cartaxo Sá, Andrade Tolen- 1 ' v a l.1onra de ::;i,preoen tar tL mesa na sessao 
tino de Carvalho R~S'.L e Silva J~ão Bar- . a·iter1cr, relt~tivam :mte a dulls questões im
bal110, Gonçalves' Ferreira., José Mari::t~o JlOl'.l<'.'.ntes ª1?: 1t a'J~~s ne3te Cengre~so sobre a 
Almeida p 0rn )mbuco Juvencio tle A"'uiar' , el 31çao pras1dencial e sobre o reg1m3 n parla.-

d é e 1 · ' ~ ' • ment·' r 

Em um aunexo exiõte uma iO'l'ej<\ YU1°·ttr·· 
mente coEhecicla pela igraja elo Collegio. Com 
a expulsao elos jesuitas em 1759 ..•. 

O SR. SENNA- Orclenacla pelo papa. 
O Sit . BADARÓ - ... foeam expedidos di

verso3 actos pelo govemo portuguez man
dando arrecadar os bens das orJens . 

Em 1760 o governo ele então expediu u1n 
tlecrato que é cio seguintq teor (lê) : 

« 9u.tros 1103 reí'<:!r i Jo3 bem; se achou que 
consistiam na:; egrejas das casas profe3sas e 
?ollegios, qu8 são conti guo.3 as mesmas eo·t·e 
Jas; e nos orrramenlo3 e a!C:Lias cl e llas~ g, 
P?rque estes .b3ns, se11do immediatamente cle
dicaclos ao culto clivinor siio eccle.~iasticos vo1· 
sua natureza, mandã a religiosis3ima piedade 
do mesmo monarca en11·egar im mecliatamente 
tocl~s os. refericlo.s bens aos respecti·vos prelaclos 
ord•narios, das dioceses onde se acham si tos.)) 

Ora, Sr. prasidente, V. Ex . comoj urisco u
sul to sabe que as co113as denominadas em d i
reito religio303 ou sagrach\s foem estado fóra 
do .com!110rcio. Perante ·O direito caunonico 
as igl'eJaS são edi fi cios destinados exclusiva~ 
mente ao cu lto. ~livino; n.ão são pPopeiedacle, 
nem do ch.efü y1s1vel cht 1gre,ja, nem elo clio
?esapo; a 1gTeJa é considerada, no sentido tias 
rnstttutas, como res mi!/.iu.; in benis, mas isto 
ref~rin~lo.-se '.'ºs fieis; pertetl.CG a todos, não 
esü\ SUJe!ta ~ oc~upação estabelecida uo que 
cltz re;;pet to a proprieclar.le civil. 

. O~'a, s~ ? direito caunonico coincide com o 
du'ello c1v1_J, ye1·gunto: · tendo sido confiscados 
0.3 bens relig10303 e tendo o governo absoluto 
claquelle .tempo clccbrnclo que todos esses 
ben~, dev iam ~er encabeÇ'ados aos ·proprios 
~iac1011aes, com resalv(l, elas igrejas; p3ro-Lmto 
a V. Ex. aq~iell~ '.1-r recarlação , feita 1827 em 
S. Pat~lo, CUJa copta V. Ex. reclamou tia the
s~m'ar1a a 4 ele outubro elo anno pãsrnclo 
po.le prevalecei' ? . 1 

Uú Sn.. REPRllSE NI'A N'rE- Os i1lt01'essado~ 
proponham uma acção perante os tribunaa>~ 
o Congresso, nes te momento, ruchi tem c1u~ ver. -An '.' ava ~'1.nü, Ray.n undo B:rnd ~ira, 1 · r-" · . . _ · . 

Anmb:1l F<>l cao, Pernira Lvra, Bapti'sta . Nao tendo ~1d1 P~~s1vel occupar a tl'tbuna 
d<t l\falt ·i, Fcó~s da Cruz, /i: lcino Gtnna- I na segnn.la cl!scu;sao sobre o.systema das fl - . O S1~. BADARó.- Póele o ~·overno hoje, como 
b.:m:i, Erico Coelho,_ Jacques Ouriqu'.l, Aris- n.ançaF, so,bre º,,,s~'.ste:n:1 ele1tol'al presiclen- 8, publ100 e notor10, demolir a igreja para le- · 
tides LQbo, Furqmm vVerneck Vinh

1
eF 1 ~tal, e s0b1e o ~cig rn~e .1 pwlam~ntar oompa- rnnt~u o futuro Congresso que se tem ele 

Antonio Olynth:i, BacJ.aró, João ' Pinheirn: , rJ.cl? com o presiclencml, entendi formular re- r~ulllt' em S. yaulo? .si 0 governo actual 
Pacifico M<~scar~nhas, Gab!'l3l de Magallüfas, 1 d~zttl~mente em du '" . declamçõJs as r~zõ3s pode lançw mao dos ecltficios religiosos e de
Leonel Filho, Cha.gas Lobato, Jacob da prloc1paes Gm que mefonrlavc1, para enviai-as md.l-os? as nossas propr1ecla:Jes que devem 
Paixão, Alexandre Stockler, Fmnc'sco Veig·a, l ªmesa. . ~er consiclera~as corno sagradas, não ficarão 
l\fatta; l\L.tchado , Cost:J. Senna, L'.1m nnleii, Um ~~s lllustPes coll 0 s·as e repl'esentante 1mmut?es. Sei que esttm10s sob 0 governo di
Alvaro ?~telho, Gonçalves Chwes, Ame ~'ico do ,ce:~rn._ o Sr. Frederico B~rg.is, a qnem ctatoria_I; e é pai' lsse me::;mo quJ sirvo,.me 
Luz; Fel!ciano Pen na, Viotti, DutrJ. Nicac'o, ap iesJn;e1 uma das duas cleclaraçõ~s . acllan- desta tr~b~na Y?r!'-, em noma cios catholicos 
Corrê.i, Rabello, Manoel Ful"'encio Astolpho elo-a procedente, prestou tambem SL1"' a>si~ brazllelro~, clmgw-mJ ao Sr. mal'ecliu.l Deo
Pio, Al'lstHes l\bii, Go~cnlve~ Ramos, gnatn,ra . c~~ro~ pedmclo-lhe que, po.r interrneclio cio sen 
Carlos das Chagas, Franclsoo Amaral, DJ~ . lYI<;s, como s1~lr,un i;.lgutms incorrecçõ3s I~pr~sentaute e~n S. Paulo, mando entregai' 
mingos R.och3, Costa Machado Dom\nô'os ü(I, p,1bllcaç1(0 feita, pedi a pal.tvra p;trn, que e.,,.te templo ao cl1oce3ano respectivo. . 
Porto, Palleta, João ele A vell~r, Ferreira .v · ~x::. , as ma.nd~. reprofozir, ama_nhã, com .--E' S_r • pl'esld~nte, la esta esse templo se
Rabello , Ferreira Pires , João Luiz ,~s razo ,s que particularmente d~re1 par<t n[o g·i·agaclo ela pratica elos actos relio·ioso~ est' 
João · de Siqueira, Jofo Vieira,'Luiz de An 2 rnubn' o tempo ao Congresso; CUJ03 trnballtos cer_c:ido por um g1\1clil Lle í'e!'l'O alli nlt{o·uei~ 
dracle, E;pirito liilanto, Bellarrnlno Cai,nelro, clev~_n1 qqatüo ant~s ser conclnido3. innetra, _.cstil oomplotamont~ exclnido c11L 

B?1:n.ardo ele Mendonça, Pontes ele Mira.nela, Nao haven.clo mais quem peça a palavra 80 • comnrnnhao rnllgiosa. 
01l191ca, Gabino Besouro , Ivo do Prc<do Oli· l.Jre ª acta ela-se por approvad~. U:M SR. REPRESE~1'AN1'E- E' um propi'i °' 

, veirJ. yallaclão, Folísbello Frel!'e, Au'g•usto o Si:• Ba 1 ~ 8 . 1 DJc1onal. 
ele Fr.e1tas, P<.rnlo Arzollo, Tosta,- Seabra, 1 •- . • '( aro - • 1'. pres1c ente, ve-
A t E 

~ 1.11rro ~om~l' a _allenção do Cong-resso iio1.' . -··ºSR . BA.DARÓ-. Acab:i. de prov,·11' qtie ell,e 
!1 1:imo ~us~b10, Z·rnn, Arthur Rios, Garcia 1 .. t , V -P1r,es, Marcoltno Moura, Santos Pereim, Cus- ,t t. 1~ 11"1 minu o~ , para trJtar de uma, II\ 'ÜQt'la ·na~ é Jll'opr10 nac1ona.I. Elle foi a.valido em 

t l d !Vr li 
que.iu go gravissima, 18~7 pela quantia tle 40 conto,, ,0 r' rec.0 clar'," 111-

.9 · to e e o, Paula Guimarãos Milton '1 · J ~ " ·' " Ampltilophio, J,1,:anoisco. Sodi:~. pyo'nislo Cel1~ ". '' 1S e q qq ' nlnguem V· Ex. está no caso se to:las as ilmgens que depois foram enfre-
queirn, Leov1gtldo . Filguerrns, Barão de· ele ,rntervir ~om s~ia alfa autoridade moral gties à;; corporações relio·iosas e o eclifl cio 
S_. Marcos, Medrado, Barão.de Villa Viços1, para.ª s~luçao ~actflca e legal elo que d!z continuou até lla bem pou~o te1;1po entreo·ue 

P l 
P 

1 
.r res pe1 to a questao que vau ex;101, ao Con- ao bispo Llioces'.l no. " 

!' sco ara so, 1v+~Jnl~ F_i' p,1re, Atlian\E\ Ju,, gr•eí:\Si:1, , " (lia iim aparte.) 
mot', Fonseca e S1l_va, Nllo Peça:nha, Urbano s 1 ! t' · o d M1u•conde.s, .l\fanhaeg . Barreto, c~rillo ele en iores, exs ta na capital de S. P·1nlo . e.>t::t o ele S. Paulo subsidiava o culto 
Lemos,Ol1ve1ra Plnto,V1rla'o ele Meclelro

3 
.Jca desdo 1827 um ediflcio do qual se achav~ ele <\111, E9l'que o primeit'o vice-governador de 

quim 13!'evo3,Virgil io Pessoa, França Car l'nlli~ P?3se 0 goi•erno civil· Eu me refiro ao edlfl- S. ~'.tulo, quando essr, estado e1'a cJpitania de 
6~r_ n_ ., arcliqo Lle C.npOJ3, Fra..ucisco Glic~rio1' CIO ?OCl? fuu cciouavn. a antiga eougrngaç:ão s. Vicente, ~anço u mão daqnelle @diflr.io para 

• dos Jen11tai> a\li locali;:;açlos , su::1i rc~ 1 c\cqota e de sua familia,, <J p::i.,m o esta-



4I4 ;. 

be'e~imen to de diversas repartições, e assumiu 
e:;te compromisrn qu3 ainda era cumprido 

.nestes ultimas tempos. . 
Eu, portanto, tendo lavrado o meu pro

testo, temia mostrado os principias que regein 
a mater•ia 13 feito um pedido em nome elos 
catholicos aú marechal Deodoro, submetto 
em todo caso ao Congresso, pa,ra !egali3ar a 
minha presença u·esb .tl'ibuna um r equeri
mento . que :vou envi'.lr. il mesa. 

V.em a lll83::t, é lido, apoi;:i,ào e ficn. D.Lfüulo, 
po1· ter pefüb a pal:i..vra o Sr. João ele Si

' queira, o seguinte · 

Requerimento 

Requei1•0 qtL pelo Ministerio elo Interior se 
remetta ao Congresso cóph cLls cleliberações 
tomadas pelos governadores dos estatlos a res
peito dos bens ecclesiast.icos, outr'ora pe.r
t ei:tcentês aos je3tlitas. - F. Baclaró. 

Vem il mesa, é lido, apoiado e fica aliado, 
por ter pedido a pa\avra o Sr. João de Si
queira, o seguinte 

- Requerimento · 
Requerem.os por interin~U.io da mesa d o 

Congresso ao governo providencias par.1 obstar 
ari violeucias de que e3tá S3nclo victima,a im
prensa do estado elo Rio, como ainda hontem 
s3 deu em Macallé .. - Urbano Marcoiule; . -'
Jj:i·ico Cuelho. - Françct Cm·valho. - Fróes da 
Cruz. -Baptista da 111 otta. 

E' tambem lich e apoiada, ficando acliaLla 
por ter sobre ella pedido a pala vm o Sr. ·João 
de Siqueira, a seguinte 

iJ.'Ioç11o 

. ,Considerando que o governo, isto é, o depo
sitaria ela forçlt social, pa1·a exerce l-::t legi
timamente, só deve .applical-a no sentido tio 
ben1 publico; 

.que tleste preceito S9 afastou a dictadura 
ass 'lntindo na convenção commercial resol
vida entre o repl'osen tante do Brazil e o dos 
Estados Unido.> do Nor te, e confirmada por 
decreto ll. tle do corrente; 
. que e3sa convenção ou tr.itado golpeia pro

fundamente a iniciativa incliviclual, bem como 
muitas d:>.s industrias nascentes, uma e ou
tras, incontestavelmente, em franco periodo 
de desenv0l vimento em nosso paiz, que contra 
um tal deoacerto estão a pl'otestar 03 in te1<. 
esses todos das classes productoras da nação; 

• · que os tleputados e senadores, aqui i·euui
dos em As;;emblél Constituinte, não corre
sponderi\tm á confiança publica e mal compre
derbm os deveres superiores da funcção que 
desempenham silenciando sobre acto tão in
conveniente e não impedindo as suas prej Ll
diciaiissiiT)as consequeucias ; 

O Congfüsso resolve i•ecommendar ao chefe 
provisorio do governo q ne faça immedia tamon
_te cle.chwar suspensos em seus effei tos o refe
rido trahtdo até que sobre elle decida a repre
sentução uacional.-Demetrio Ribeiro.-Erico 
Coelho. -Custodio de Mello. - José Simeão. 
....;.Antão do Faria.-Moniz Freii'e.-Annibal 
Falcão.-- Alcindo Guanalmra. - Barbos·n. Lima. 

O S r. Ass is Brazil (movimento de 
a{tenção) - Sr. presidente, todos estamos con
vencidos de que o fim principal e quasi unico 
que aqui no3 congrega <i a discussão e votação 
do codigo politico de nossa Republica. Entrn
tanto, Sr. p1·e3iclente, o Congresso em sua 
previ·lencia, riuanclo organisou o seu regimen
to , lembrou-se, e com multa razão, que, re
unidos os representantes do povo, era talvez 
possi vol que as circumstancia:> lhe impuzes
sem o devei· de tratar de qnestõJs de tmn
sceullente importancia e que para irni -precis).
ria destinar algum tempo chis se3sões diarias 
ás materias que não fossam precismncnte con-
13tituciona8.'>. 

E' um des3es imporl~ntes assum ptos, senho
res, quo me traz iL fri.bun<i p:tra pedir ao Con
g1·esso a. votaç1io el a, maçã.o que p1ssJ a ler : (t rJ) 

11. 0 -Congt'eoso Nacional conta que o Govemo 
Provisorio não assignará tratado algum inter-· 
nacional s3m n, clri.usuht rle reftJrenda do poder 
legisla ti vo, e quanto ao reconte convenio com 
.os 15 ·;líulos lJDitlos da A1mrica, sinão contiver 
t~l chum1la, esp<l rn. q Lle o gov.;ruo provid•) U-

ciará no sentido ele ser ella admittida e de ntj:o 
ter execução o ditó conveuío, antes de pro·
nuuciar-se a respeito o Cong·ressó 01\linario. » 

Voms- Multo bem, mi.üto bJm. 
O SR. Assrs BRA.zn, - Senhores, o governo 

já conhece, porque já o demonstrou com 
factos, a gravichde destrts questões intema
ciona.es, assim como salJe que ellas não podem 
ser r esotvidas exclu;;ivamente por elle, inde
pendente dtl. intervenção leg·islativa,. !'lo 
no3so tratado de limites com a Republica 
Argentina existe, segundo <i publico, a clau
sula de que elle n[o teril eí'feito., si, porven
tura, não for referendt•do pelo poder legisla
tivo das dm1s naçõ3s. 

No caso presente não se teata de resolver 
um conflicto em que haja possibilidade ou 
temot' de derri)mar sangue . Mc1s trata-se de 
resolver uma questão não menos grave, pois 
que rerere-se t\ riqueza publica, e esta valo 
bem o sangue, porque tambem é condição de 
viela para as nações. 

. Sei qu} a questão é gr<1.v issima, e que 1193 
mesmos aiucla movi 103 por esses anancos 
tão 11aturaes e tão nobre3 do nosso pat1' io
tismo e talvez ela nossa indignação, não 
devemos ser levianos, precipitadas em j ulgal', 
sem conhecermos p3rfeitamento todos os 
dados e circnrnstancias que ladeiam o facto 
que mal conhecemos · · 

Não devemos tambem encarar o governo 
da nossa patria, como inimigo della(apoiados); 
devemos aconselhal-o,de 7emos acompanhai-o, 
devemos collaborar com elle para que nã') 
erre (apoiaélos), e, si erra, devemos ajudal-o 
para que corrija os sous erros . . ( ilpoiados; 
muito bem, muito bem.) · 

Senhores, tanto _quant9 . se pàde julgar· 
'pelas apparencia~, tanto quanto se pórle cJ
nhecer pelo que é publico e está debaixo do3 
olhos, o trata'lo ou convenio qus se assignou 
com a Republica Norte Americana pa.rJce unn 
cousa feita de propo3ito para aniquilar e.ste 
paiz. ( Apoiwlos, ii:io apo;aclos e apai·tes.) 

Alli teatou-se de proteger o que não neces
sifava ele protecção,a.lli trntoü-se de esmagar o 
que precisava sar prote3ido. ( 11poicdos.) 

Senhores, uma unica industria temo3 no 
no3so paiz q ne pó .te resistir a todos os azares, 
qtu p61e suppol't·:i,r impo3to3 quq outras não 
tolemm; ess1 inchlstda, é a da cultura elo café; 
pois lBm, é esta a unica iudustrh protegicb 
pelo tratado. 

Outras industrias que ainda são pequenas e 
mo·.lestas, mas riue rauni:ln.s füze.m um gmndc 
vulto em beneficio da riqueza naciorraJ, mn:s 
que precisam cl[l, mfio protectora elo pocler pu
blico, essas formn as ·que soffreram o g·ol pe 
·mortal, as que levafüm o tiro de misericor
dia, póde·se dizer. '(tlpoiados, iJiiiito bem .) 

Dizia-me hontem un~ digno representante 
de S:J.nta CathariLH: si se quize33e faz3r um:J. 
cous. de proposi to pam esmagar, para matar 
a industria ele Santa Catharina. não se canse- · 
gt1ia tã.o bem como com es3e tr,1tado. 

UMA voz- Devia accras~entw : e tambem 
para, desmoralisar a Republica . 

OUTRA voz - Felizmente foi feito por um 
govemo qtn não é republicano . -

O SR. As~rs BRAZIL-Foi feito por um go
verno republican:i, mas os govem os republi
canos são bmbem sujeitos ao erro (muitos 
apoiados), pt•incip:ümente nestas épocas anor
maes em que po1' mais srngue frio, por mais 
prndencia que tenha o homem sempre tem de 
andar atropellaclamente. (Apoiados.) 

O Sa. BARn03A LmA- Mls deve tin1brnr 
em não praticar os er1·os que çondemnavft 
na monarchh. ~ 

o SR. ASSIS BllA.ZIL-E tlmbom em ·corl'i · 
git' ar1nelle:; que t iver prnticado . (Apoiados. ) 

Palo tratado que S9 assignou com a Ame
rica elo Norte, o3 americanos nos isentam dos 
sens impostos lle importação apenas tre3 ftr
tigos : o cn.fé, o courõ ou p3lles e o assucn.r. 

Propriamente isentado é só o mfü (apoiados) 
que aliás já. gozava alli da isençifo dests im
p::i3to. (r1po(arlos e apartes.) 

Mas, si o cnfe nos Esb.d0s Uuitlo3 era isento 
de impostos ele importaç[o nií.o ó porque os Es
tndo3 Unülos nos quizessem füzer favor,porqne 
as naçõe3 1üo fazem fü vor · nma il~ on ti'tlS 
(apoiad9 s), cllas n~o tem ri,hm, s6 tem inte- · 

re3se unn 'para com as o~tl'as (étp?iados), e, 
portanto, si os Estados Unidos iws ISentavat?l 
deste impõsto era-, entre outros mo ti vos, por
quo lhes con,vinha p1·op::irci_onar bara~o ao 
consumidor generos de primeira necessir.lade, 
que lá não se produzem. (Apoio.elos e apartes.) 

Q,ianto ai) assucar e ás pelles, eu us:J.nd.o ele 
um termo exp1·essivo elo camponez da ma1ha 
terra, direi que nisto nós fomos pealarlo>. 
(Riso.) · 

O SR. ZAW1.-Bem lembrada .! . 
'1.'ro cam·se nwitos apartes. O ::>r. pi•esidente 

reclama ct attençao.) 
0 SR . ASSIS BR.AZlL-Senhores, O tempo e 

escasso e sou eu que tenho aqui o privilegio 
de falar neste mo1nen to. Peço aos meus dis
tlnctos collevs que me de_ixem dizer o mais 
resumir.lamente possível o meu pensamento. 

Não quero entreter discussões e muito me-
1103 discurdo3 pai'allelos, que são intoleraveis 
e incomprehensi vei>. 

Sr . presid9nte, · o americano .isentou . OS· 
no3~03 assnc1res e as noosas ve.Ues (riso), 
do jmposto de introclucção, ma~ que assucares 
e que pel les ? 03 assuca.res e as pelles q lle 
pó::lem ser consideraLlos . materia. primçi, da 
sua industria, apenas os assucares g'rossos e 
brutos, e os couros c1;ús exporhdo3 do Brazil. 

E o que fizemo.:; em compensaçt_o ? Ise11,ta
mos de impostos os artefactos de couro, co:no 
exclusão Ullica do calça,do pro:luzido n '.l. Ame 
rica do Norte ! 

I'e maneira que duas vezes nos enga,na
ram ou duas· vezes nàs .nos deixamos enga• 
nar : a 1" isentando de direitos a materia pri· 
ma que elles de nó.s recebem,e a 2• recebendo 
sem pagrunento ele direitos ou com grancle re
clucção os artefactos des1a materia prima., que 
elles de nos recebem. (Apoiados; muito bem.) 

E nà3, senhores, o que isentamo3 de im· 
po>tJS da producção americana, por esses tres 
artigos.? Quasi tuclo!-

Para mim seria um tratado sensato, ut'n 
tratado proficuo, justo e de grandes resul 
t ado:;; commerciaes o que isentasse ele im
postos a introclucç:io do petroleo extrahido e
prepJ.raclo na Amcrica do Norte e, por um 
certo tempo, as machinas, especialmente as 
da lav0t1ra, que nó3 ainda não produzimos e 
que são consideradas materia auxiliar de noss.i, 
industria ; mas nós fomos isentar g·ener_o3 si• 
milare::; aos da nossa.producção e que pi•odu
zimos com Vtrntugens sobre 03 americanos: 03 
panno3 ele algodão, 03 cei•eaes, o proprio 
feijão, que sept'oduz em todo o solo brazi
leiro . Não ln ta lvez um p.:idaço tle area, qne 
pa1·eç1 esteril, que não po;;sa produzir feijã'.l, 
em toda . a larg·a extensão do Brazil. 

Isentamos até industrias que tinhamas pro- -
tegiclo com garautia. ele juros, de nrnneira que 
e!sa garantia ele juros que vamos pagar, 
a inda parece mra protecção á industria ámc· 
rica na. 

.Isto não é um grito de opposiçlto . Si eu 
entendesse que devia fazer opposição, eü a 
faria sem rebuço, como faço tudo qüe minha;· 
consciencia manda. Isto é um in.citameúto 
para, qne se entre no · terreno da pruclench e 
das nos3as legitimas conveniencias. · . 

Sei que a questão é gra.ve; não se faz um 
trahdo hoje p:!ra revogal-o no dia seguinte ; 
isto poderia dar idéit de levianclud'e nossa ·e 
trazer justo. desgosto aos nossos amigos da 
America do Norte. Mas o governo deve me-· 
ditar, eleve entrar em nego:::iações, si for caRo 
disso, deve f11zer ve1· a esses nossos amigos 
que o tratado por essa maneira é insusten.: 
tavE:l ; porque póde até levantar urna ver
dadeira sublevação de todos· os h01)1ens que 
tiverem bom senso e patriotismo no Brazi!. 
(Ap oiados.) 

E' preciso qu; não 4eixe nem qµe isto se 
vá. e1JCaminlnndo de maneira a se poder clizee 
que lrn na Eul'opa os _portug11ezes escravos 
dos ing lezes e na America 03 brazileiros es· 
cravos elos norte- llmoricanos. ( r1poiaclos.) 

Senhores, eu ti1!ha dito que fomos perfaita
mente. embaçlclo.:; _quando tlzemo3 ess3 tra,.. 
tado. Vou C)ncluir com umn. sentenca Uo 
muito espil'ito, qua atnda hoje vi, qun.ndo. 
me enc~minh ~wa para o Congresso, de um 
de nos,303 collegn,s; disse elle: « O g·o1'erno foi 



tão , infeli~ que até esco lheu para começar ·a 
ter execuçao o seu tratado o dia 1 de abri l » 
(1vluito bem; nwito bem.) · · 

. E' _ lida, a·poiada e fira . adiada. por ter a 
p1fo,ym o Sr . João de Siqueira:aseguinte 

,,, · J.11oçito 

.º Çon~-ress9 Naci?nal ,~ünta que o Governo 
P10visor10 nao assignara tratado alo-um in-

. , ternacional, sem a· clausula . ela refer~ucla elo 
pocl~r loglslati vo, e, quanto ao rec911te co11-
v~n10 co1:1 os Estados Unidos ela A\nerica, si 
nao · contiv~r tal clausula, . espera que o o·o
v0rno prov1clenciará no sentido ele ser e91a 
adn~ittida e ele não ter execução o dito con
ve1110, ante3 de pronunciar-se v, respeito o 
Congt'e3SJ ordinario. -

Sala das sessões, 9 ele fevereit'o ele 1891 .-
- A~iis Hrazil.- Julio Frob.-Borge3 de Me

dcn·o.s;-Thomaz Flores .-1\~enna Barreto.
Pereira da Costa.-Julio de CJstilhos.-c. 
Palelta_.-Gonçalves Ramos.-Alcicles Linn. · 
- Cassiano de Vasconcellos.-L. Müller.
Abreu.-Tavares Bastos.-F. Schmillt:~A. 

, ~t?ckler:.-F. Viotti.-Dutra Nicacio.-Fer
reira Ptres. - Leonel Filho.-Paéifico Mas
cg,renha:s.-U~·bano Marconcles.-Ramiro Bar
cello.s.-'-~apt1st11. ela Motta.-Aristides l\faia. 
- Pmheiro Machado.- Homero Baptista.
Ferm\ndo Abbott.- Ernesto Alves. , 

O SR. ERrco CoELrm rnquer que as moções 
a~resentaçlas peh;s dignos representantes do 
Rw ~ran~e elo Sul Dem8trio Ribeiro e Assis 
BJ>az1l SeJ<U11- dadas para a cliscus:;ã.o na Ja 
p~rte ela ordem cio ~lia ela pro xi m::i s8ssão, 
visto conterem rnater1a irJetitica. 

O Congresso, semlo consultado, concede a 
urgenciá pedida. · 

o SR.. PRESIDENTE- Esta finda a h ra elo 
expediente. _ 

ORDEM DO DLio 
VOTAÇÃO DAS EMENDAS APRESENTADAS NA 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJECTO DE CON-
STITUIÇÃO -

. Contimh a votação elas emendas ao pro
Jecto de Constituição. 

. e.m antinomh com as disposiçã3s nelles con
tidas ; e rim vez ele nos submettei•mos á ne
cessidade que já foi reconhecicla nesta C)S:J. de 
estarmos a fazer p1·0via111eute interpretações 
de uma lei que ain fa não está vobcla defini
tivamente, julgo , corresponder aos elevaclDs 
e p:ltriot_i2os int~itos desta ass~mbl~a., apre
sentando, a medida que formulei na rndicação 
que tGnl10 a honra ele envhr · it. mes'.1, (Muito 
bem.) · 

Vem á mesa. e e Jid.l. a seguinte 
J.idic açCío 

Indico que, além elas emendas de que 
trnta o art. cio regimento, sejam postos 
bunbem a votos em 3• discussü.o os artii:;os elo · 
i1rojecto a que eJsas emendas se referem.
Q itintino Bocayuva. · 

o $R. PRESIDENTE-A indic1çfo do Sl'. 
Quintino Bocayuv<t importa uma r eforma cio 
regimento. 

Pela di;posiçiio do art. 58 § 2° do reo-imen
. to, na 3• discussão são côns idaradas ~rnica
men~e - as emendas approvaclas enY 2" di s
cu~s.ao . Estas emeudas ou são approvaclas ou 
· l'GJ e1 taclas nessa 3ª discussii.o, sem subemen
clas. 

Quanto ás incoherencias e contracliçõ;s que 
porventura se notem entre as eli versas dispo
siçõe:> ela Constituição na reclacção final, o 
art. 64 do regimento autoris11 a commissão 
ele redacção a iudiéal-as, submettel-as ' ao 
Congresso; que neste cJso, mediante urna 
discuss.io, poderá corrigil' as incoherencias 
qt~e lJoEventnea se notem no projecto ele Con
stttn1çtto . 

O Sn. .. QuINTINO BocAYUVA (pela ordem) -
Si'. presidente, perante as obsel'vnçõos alt:i.
mente ju :licios ~is que V. Ex. acabe\ ele dar 
conhecimei1to ela clisposiçfio cio artigo regi
mental, que rnsponcle ao meu intuito e ele 
t9clos os meus il!ustres co.llegas, que praten
cltam e~ta espec1e ele revisão, roo·o consultar 
ao Congresso, si permilto a retir~1a ela io:li
cação que àpresentei. 

ConsuJttclo, o Congresso consente na reti
ra,cln. p2clida ._ 

O SR . PRESIDENTE - Na ultima sessfio ao 
O Sr . . Quintino Bocayu:va _ votar-se a emenda elo Sr . A. Gordo e outro3 

I· . dco:11.pa~1ttlho cbi11 todos os illustee3 cóllegas P.ar1a st~b3ti1tuir ~ § 21 elo ~1:t. 33, cuj'1 votação 
~ o. e~eJO ce ver, quanto antes, terminada a trn.rn t1c,1co adiacb, ver1í1cou-se nfio haver 
1; imssao do Ç~ngresso Constituinte, e appro- casa. Vae-se vofar hoje es~:t emeOlL1 substi-
.\ vadl~ defi111t1var:1ente a Constituição, que pro- tutiva do§ 21 do art. 3.3. 

ine .emos ao paiz e que se acha em elabom- O SR .. GABINo BESOURO (pela ordem) -
~ ção,. no seio d'esta)llustre assombléa. Sr,. pr.es.1cleote, a emencht que se vae votar 
il . Cornprehendo todas as altns razões poli- foi red1g1da c~e. accordo com a emenda, que 0 
li· , ticas qu.e aco~1selham a terminação breve ria Cong1esso reJe1tou do Sr. Bernardino de 
r, longa cl1scussa~ deste projecto; comprehendo Can'lpos, dando aos estados o direito ele Ieo·is-

que~, ta?to o pa1z, çomo esta illustre assemblé.i · lar e, 01·g,tnisar a guarda nacional. Esta 
estao ·Justamente anciosos por cheo-ar ao emendJ, estando de accor•io coin as eni.enchs 
~erf!lo de sua honrosa. e g lorios.t misoãg. l\fas, rejei.tadas, contém, entretanto, um jJens·ui1ento 
a vista ~a murt.i plici~ade ele emendns, npre- accmtavcl, pensamento que foi o cio aulor ou 

-._.,, s~ntaclas na 2ª rhscussao do proj ec to constitu- autor.es ~la ()"iencla ,que s_e vae votar e que é 
~101!al, . ficaud.o vi.1:tualmente prejudic,tclos su?~t1tmr ó§ 21 por este outro:-mobilisare 

/ mmtos cios artigos Jª definitivamente appro- util!5'.lr a guarda nar::ioiml ou milici.t civiclt 
vados, me parece que deveríamos, ele cóm- dos estados. · · 
1~un1' . àcco_rdo, sub?rrliuar á · perfeição do Ora:, .Y. Ex:. comprehende ·qus, realmente; 
t.iabal\lo o Justo deseJo ele se apressar a· sua a polwia elos estados não deve estar a mercê 
adop'ção; · · da União ; e a unica força com que os estados 

J?' preferivel consumirmos alguns dias ficam parei garantil' os direitos dos cidadãos 
marn,'ta-nt?s .quantos forem necessario3 p1ra as liberdades publicas, a propriedade e a vich~ 
que-, ·?o ~ew cle3ta . ass~mbléa, · sáia 0 proj ecto ele todos. 
comt1tuc10nal. elaboraao, com aquJl!a clareza P~l't~uto, este§ 21 elo art. 33 não jiórle 
e reflexão qué o paiz tem o direito ele esperar su.bs1sttr ·como ~e acha e a emenda elo Si·. 
de seus represertantes, a darmos á nação Gordo é :le todo acceitavel. 

' tomados do desejo dé terminantes quaot~ _ E' uma simples q1:1 .istã') ele fórrna e pare
! 1 ª· noss~t tarefo., ~o~ ~ pr~~3fio elas circumstan- cece-me que, em v1sht ela votação dé ante
r- cias, m:ia Const1tmçao '.'1C1osa ou incongruente hontem, rejeitando-se a emenda do Sr. Bar
:' em mmtas elas suas d1sposiçõ3s, ele modo a nardino de Cttmpos, esta emenda devé ser 

recl,~mar . uma sér:ia revisão, em tempo mais modificada de accôrclo com o pensamento do 
pr0x_u!10.clo que fora para desejar. (Apoiados.) Congresso, eliminando as palavras -dos e3-

,! Creio , portanto, -corresponder aos patrioti- tados- porriue ao3 e3taclos foi neo-acla ' tal 
! _cos intuitos desta i l1L1stre asscmbléa, e não competencia. · 

0 

~ otfünclér ·por forma alguma o milinclrn dos A' emenda as.sim mocliftcacla eu darei o meu 
K illustres collegas que apresentaram emendas voto, bem corno muitos dos meus co]]eo-as &i 
l.< ao projec to, requerendo a V. Ex. se cli o·oe V.· Ex.• a mesJ. ou a commissão de r~da~Ç'.ão 
~ su

1
.bmteett

1
er á11_0aprecidaç~ci da cast·a a indicu'Ção tclievearcecn

0
,1t.,dc

0
omp

1
etentcia par11 recltigir ª· emenda 

1. qrn. n10 a n_ra, e .aprosen ar, para que, . e co11 es e pensamen o, e s1 V. _Ex. 
'l· conJurtctarnenté com a-s -'réfel'idn.s emandas isso me declarar. 

· 4lõ 

Posta a votos, é approvacla a seguinte 
emenda elo Sr. Adolpho Gordo e outros, fi-
cando s~11 va a reclacç[o: . 

« Substitua-se o § 21 elo art. 33 pelo se-
guinte : . 

Mobilisar e ulilisar a guarda naci01rn l ou 
milícia ciYica . dos estados, nos caso> tltxn.dos , 
na Constituiçfí.o. » 

E' annuociada a votaçi'i'.o ela emei1cl<t cio Sr . 
Bernarclioo de Campos e otiti·os ao f:l 3° d•Y 
:i.rt. 47, qu3 se ach~t na 34 cio impresso . 

O S1i. GABINO BtsouRo (pela ordem)- Pa
rece-me, Sr. presidente, que esta e:nencl<t 
está prej udicada por uma outea que jit. foi vo
t:i.cla, eliminando as p:i,i<tvras a cpe esta se 
refere. 

O SR . Pm~SIDENTE - O nobre repre5ell
tante tem raz:lo . 

Foi a.pprovacla a ennnda de S. Ex. para 
sub.s~itui1' o§ 3'' elo art. 47; ' em rpa figura a 
pohr,·1a local. 

Portanto a emoncb do Sr. BernarJino de 
Campos ficou prejudicaria . 

Ao titulo 3°, art. 67, paginas 49, foram 
offareciclas diversas emendas, um::t substi
tuti va, elo Sl'. Meira ele Vftsconcellos, unm 
out ~a acldiliva do Sr . Azeredo, riue é igualá 
cio Sr. Carlos Garcia ·e Lauro Mullel'. 

São succossiva.mente postas a votos e rejei 
tadas as e:11endas elos Srs. Meira ele Vas
concellos e Azereclo, ficando prej uclicarJas 
as emendas clo·s Srs. c ,ir tos . Garcia e outros 
e Lauro Muller e outros . 

Silo postas a votos succes;;i vamen te e r:e~ 
jeitadas as emen;Jas soppfü>siva·; dos JJS. 4, 5 
e 6 cio art. GS, ofi:'eredctas pelo ::3r. Alexandre 
Stock ler. 

Posta a votos, é appi'O Vctcl;i, tt se!:r ninto 
emeuclit elo Sr . Milton: ~ 

«Supprima-s3 por ser a repeti ção cio que 
esta consignado no J). 25 elo art. 33 . » 

E' consicleracla. prejudicach iclentica emenda 
do Sr. Julio de Cttstilhos e outl'Os . 

Sã.o successivamente p:isbs a votos e ap 
provadas as seguintes emen:lr.s do Sl'. Epib
cio Pessoa: 
· Alterem-se os §§ 4° é 5° elo art. 68 do se

guinte modo : . 
«OS estrn.ngeu·os que, achanclo··Se no Bt\1zil 

no dia 15 de novembro ele 1839, declararem 
clen tro de seis mezes depois ele entrar em vi
g·or a Constituiçi'i.o, o animo de aclopbrem [t 

nacionalidade lJrazileira:. 
«Os estrangeil'Os qu3 possufr3111 bens immo- · 

veis no Bl'<uil e forem c1saclo3 com Jmi.zilei
ras, ou tiverem filhos brazileil'JS, comtanto 
que resjclam no Brazil, si mani restarem a in
tencão de a 'lquiri r nacionalidade bmzl ieira. )) 

Ficam prej uclicaclas a3 emendas . dos Srs. 
Francisco Vei,q-a e José Hygino. 
- O Sr. presidente, ·annuncirndo a votaçfto 
elas emendas ao art. 69, ob3erva que fot\ l.m 
otrerecidas diversas erriencbs substitutivas e 
suppressi vas parciae3. · 

Começa pondo a vot'.ls a emenda substi
tutivJ. do Sr . A. Stock ler, que é mais ampla. 

E' rejeitada a emenda . ~uppressiva cios . 
ns. 1, 2 e '4 do § 1° cio art. G9, otrel'ecida pelo 
Sr. Alexo.ndre Stockler e 011tr03. · 

E' igualmente rejeitada a emenda substi
tutiva do Sr. Julio ele Castilhos e outros ao 
refer:do a.rti;;·o. 

São consideradas ·prejudicadas as e111encl~s 
suppressivas clo ·n. 4, § 1° elo art. 69; offere
cidas pelos Sr.:; . Zaqia,Meira de Vasconcellos, · 
Serzeclello, Alcinclo Guanabara e outros. · 

E' a.nnuuciada a votaçfio da emeudn. acldi
tiva do Sr. Tl!omaz Del phino ao art. 69. 

O SR. -PRESIDENTE declarJ. qun ha duas 
emendas iguaes a esLt; a elo Sr . Stockler e a. 
elo Sr. Azeroclo. 

o SR. ALEXANDRE STOCKLER (pela 01-dem) · 
pede preferencia na votação para a sua 
emenda. 

Posta a voto>, é rejeitacl:i, a emenda elo 
~r .. Alexandre Stock ler e outros , ficando 
preJudrcada a do Sr. Thomaz Delphino. 

posta · a votos, é approvacla a seguinto 
emenda do Sl'. Azere:lo: , ~ ' ·seja111 submetticlos á votação os artigos a qu~ o Sn.. PR. ESIDENTE diz que a commissão cl "v 

r ellas .se referem. . d - 1 ;t . Algumas destas ~mendas alternui sulJstân- ~ârab~b~~~oc e harmonisar a em_encla de ac- Depois das' pala.vras -na fórma das leis-
cmlnnnte .esses artigos, outras acham-se até . Cong_ resso. o - pensn.mento mamfesta.clo pelo accre~cente-s~: e os estudantes das acaclemius 

_ 15uperi9res n1o;!9re..s de )8 aunos, · 
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Fica prejndicad:1 a emenda aclçlitiva -do 
Sr. Zama, ao § l·º do a.rt. 69. ' 

São rejeitaaas as emend11s- suppressivit elo · 
§ 3°, do art. 69 e offerecUas pelo Sr. Cor
rên, Rabello, e o additivo ao íliml do mesmo 
arti~".:,-, pélo Sr. Zama. . 
··A emencla clo3 Srs. Sa Andrade e Zama 

npre;enta'la ao art. 701, lll'.\S que r afera-se ao 
art. 69, ó con3iclerJcla .prej ltdicah . 

O Stt. P1urnoENTG-Vae-se vot<ll' a emenda 
~fo Sr. Bulhões e outros ao § 2°, letra b, elo 
art. 70. · 

o SR. GADINO BESOURO (pela 01·dem) requer 
que se adie a votação desta emenda p'.lra 
quando se tratar clns emendas ao art. 71, por 

· ter intima ligação com outr,t apl'esent-:vJa a 
esse art. 71 § 27 . 

Consultado o Congresso, votaram a favor 61 
Sr.s. repre5ontantes e 56 contra . _ 

O Sti. PRESIDENT8 dec'ara que não ha casa 
e q 11e se vae procede r ft ch.l m ada. 

O SR. PRESIDE:-<T8 diz que vae. verificar si 
lia casa., reproduzindo a vottçã.o do requeri
mento do Sr·. Gabino Bes:mrn. 

E' n.ppPovaclo o requerimento . 
E' rejeitada a emenda suppre3siva ela lett!•n, 

((do§ .i 0 do art. 70, otrerecicla pelo Sr. Alcindo 
Guanabara e outros, e cleclar,1da prejudicada 
identica. omencln, do Se . A. Stockler e ·outro. 
- E' ·rejeitacla a emenda substitutiva da lettra 
(t do § l º· elo art. 70, ofl'ereciffa pelo Sr. 
Zamn,. · · 

E' posta a votos e r ejeitada a emenda 
additiva elo 8r. Alcinclo Guanabara e outros 
ao n. 8 do art. 71 . 

E' rejeitacla, a emend11 do S1:. M~lton ao 2•1 

periodo elo § 2° elo art. 71 . 
O Sn.. PRESIDENTE diz que a segunda p11rte 

dtt emenda elo Sr. Milton refere-se ao§ 4.0 e 
i1ão ao 3. 0 como esta no impresso, e a.nnunci8, 
a votação elas emendas ofl'ereciclas ao §·4.0 

o SR.. TA V A.R.8S BASTQS (pela ordem) diz 
que ao § 4. 0 elo art. 71 ]Li, uma emenda as
signarla com o seu nome, quando é do S1' . ge
neral Almeida Ba.rreto. 

o SR. PRESIDENTE de~lara que a retifi ;ação 
já esta feita . 
. O Sii . PRESIDENT8 decla,raqu3 se vão votar 

as emendtis refereates ao ·§ 4°. 
o SR .. TOSE MARIANO (pelct ordem) pede que 

seja. posta a voto3 a emenda elo Sr . Gil Gou
lart e outro>, a qua.l se acha á pag. 59 elo 
impresso, visto não achar-se prejudicada. 

O Sa . PRESIDENTE diz que, por deliberação 
do Congresso, que approvou o requerimento 
do Sr. Gabino Besouro, ficou adiada. a votação 
dess::i. emenda. 

O S.R. J osJiJ l\ifARIANO dá-se por satisfeito. 

O Sr. Chagas Lobato (pela ot
clem) diz que á pag. Gl do impresso Jrn, um 
substitutivo ao§ 4° do art. 71,assignado pelo 
Sr . Leovig·ildo Filgueiras, substitutivo que, 
si for approvado, prejudica tudo quanto diz 
r::>speito a esta materia- casamento civil. 
' Esse substitutivo clei-xa á legislaçã.o orcli
naria regular a materia elo casamento civil. 
Com effeito, o. cas1mento civil, como um con
tracto, pertence á legislaçã.o ordinaria e não a 
uma lei constituinte, como aquella elo que 
trata o Con g-resso . 

Requer, portanto, que se consulte -ao Con
gresso si concede que n,i, votação tenha pre
ferenciti, o dito substitntivo. 

Almi:uo Affouso (pela oi·dem)-Sr. 
presidente, supponho cumprir um dever ele 
consciench, chamando a obse1uiosa attenção 
de V. Ex. para umn. das emendas, que tive .a 

-l1onra ele apresentar aos artigos dtt Constitui-
ção, por occasião d!"l votai•-se o n. 2 do artigo 
li do projecto constitucional. 

O fferecenclo eu um substitutivo·á disposição 
contida nesse fatídico n.2, - a qual veda, sem 
democracia e sem gloria, que a, União ou es
tados e3tabeleçam' ou. subvencionem o ex
ercicio elo culto religioso, ao passo que a Con
stituiç'.io Americana., que se pretende imitar, 
apenas prohibe ao Congresso, que legisle so
bre o estabelecimento de qualquer religião. 
com o fim benevolente e patrioticô de nã.o 
prefe1•it' a nen huma,, mas igualar e ·proteger 
equitativamente a, todas, como ló. se pmtica., 
í!J)l'oveitei o· ensejo, para oll'erecer duas emen-

das, referentes um::t ao casarhento ci vfl., b to 
é, á instituição delLe formulad .~ no , proJecto, 
e oulr,i,-á ssculari,nçflo clo3 cem'terios; am
b1s·com a clasu'la expressiva - de· sei-em- in 
cluiélas , e, por comogninte, vot.1tLi,-;, on:le nuis. 
conviesse . 

A minho, primeirti, emenda, em:-'-A União 
reconhece e garJnte a mli,i3 pl.:ma liberJ,v.le 
espiritnal, e de éultos' relig iosos. · 

Niío tendo eu, como não tenl10,pratica p:ix
lamentar (muito~ n '.!O apJiados), n'ío a tenho, 
i·epito, agrurlecendo muito á benevolencia elos 
meus illnstres collegas, po:s que nu11cJ. fLti 
Jepntado ele provincia.; ne:n ele cous::t alB·uml 
nlfo me occorreu,como a outr.os, o exred1enb, 
ou tac~ica ele pedir a votaçã.o dividida., ou por 
partes, a qual, absolutamente, se. impunha, 
attenta a intur.:iz;i, de c1cla uma das ulti :nJS 
duas emendas, refürentes l1rna.teri1s-suffic!en
temeu te clis tinctas . 
' E, nã.o sendo especialmen te vo-í<ltfos , como 
não foram, passaram como p!'ejnclicatlas, ·e 
condemnaclas pela. "m:.ioria injusta, embo1\i, 
respeitavel, ,que condemnou a primeira . 

Ess11s emwct.as eram as seguintes : · 
«E' livre o CJSJ.mento ciYil ou religiosJ, 

ficando obrigttdos os in teras3aclos neste .ul
timo a fazer im1mdiatamen te o registeo 
civi.).)) 

«E' igualmente livre a cach culto religioso 
ter o seu cemiterio, sujeito á fisc1lisaçã.o mani
cipal, sem prej uizo elos cemiterios secu[D,res, 
adcninistraJos pela autorid.1.de public1. » 

A primeira, como se vê, refere-se po3itiva
mente á clispo3ição do art. 71, § 4° do pro
je;;to, que diz: ·1c\ R0publiJa só reconheca o 
casamento civil.)) · 

A segunda ao§-5·, do me3m) artigo, cuj •s 
emendas actualmente se votam. 

Ora,·eu ·entenlo, e · sup;:ilico a V. Ex:. que 
entenda bmbem co:no eu (ri10), que ess is 
duas emendas nã'.l estã.o eh modo algum pl'e-
juclicaclas. · 

Elias não foram votafas ; o congt•ess) não 
r s tomou em consi,leraç1o especial, com') me
recia; e, .Por co::is3guinte, não as conde:nno:i. 

Como V. Ex:. Yerá á pD,gina 10 do projecto, 
estão essas emendas para ser incluidas ,_ 01de 
mais convier . 

O loga.r adequado, que logic81nente lhes 
cabe, é esse, onde se acharem u,s prescripçõ)S 
constitucionaes, a que ellas se referem ; só 
ahi ellas teem cabimento, só a.Ili podem ser · 
entencliJ.a,s e apreciadas; só ah\ pó1e, e eleve 
esta augusta assembléa elos legisladores C) ll
stitucionaes da Nação votar a, sua accei ~a
ção ou rej eiçã.o, com pleno conhecimento de 
callsa. 
· Eutendo pois, si tal é o seu fado, que a·qui, 

e agora,· é, que· é tempo ele nmtar essas duas 
pobres emendas, sal v~lcloras dos es~rupu1os e 
.crenças das populações brazileiras. 
· Requeil'o, pois. a V. Ex., que, assim opi
nando, digne-se ele sulJmeltel -as á votaçã.o; 
mas, si entende o contrario, ao menos me 
faça a mercê ele p:'ir a votos o meu requeri
mento á apreciação da cusl , pua que decUa 
si as julga ou não devidamente prejudi
cadas. 

o SR . PRESIDENTE - Esh emenda foi de
clarada preju.dicacla com a acquies~encia elo 
Congresso. 

Peço ao nobre deputado que não nos per
turbe a votaçã.o com ebservaçõ3s dessa n•ltu
reza. 

o SR . ALllí!NIO AFFONS.0- E eu ... sempt'e 
a perturbar. . . eu, um dos nnis pacificJs ! 
(Riso). 

(O Sr . presidenie deixa a cadei·rn da presi
dencia, que passa a ser occupada pelo Sr. vice
presidenie). 

Consultado o Congresso, nega a preferen
cia. peclicl<i, pelo Sr. Chagas Labuto. 

O SR. A11rnRICJ Lona (pela otdem)- Sr. 
presidente, estando-se mais ou menos repro
duzindo princípios constitucionaes elos Eit:l.
dos Unidos ela Norte-America, em materia de 
casamenit> porque nã.0 se reprncluzir? 

Assim requeiro prefürencia pam a emencl1 
elo Sr. Migu il de Castro que ela plena liiJ3r
clacle matrimonial, mttis consentanea hl vez 
com ·as cirêumstancias elo nos.so p'.liz. 

.- _.,;i.' 

Consulfado, o Cong·resso rejeita ~pedido <le 
preferencia; -

S:fo su~cess~vamente P.')stas a votos e : re- ~ 
jeit,1das as emenclttS ao § 4° offereqichs p3los 
S:-3. Milton, Stockler, Mjguel Cas.tro e Na J3on 
a pag . 59 e Corr~'.l .R~IJe llo ~ pag. 60. 

E' igu1l111ente re.iert[\da a en~3n?a elo Sr. 
Au ô' usto de Freitas, ficanfo preJnclrcacla a.do 
Sr.0 Almei1fa B.irreto ·e outros, a,s qua.es e.stão 
a pag. ·60 diJ impresso. . ' . 

Posta a v-0tos .a emenda do Sr . Leoveg1ldo 
Fi lgueiras, a pag. 61, que é rejeitada. 
-o Sa. AL1rnm\. - BA.RREro (pela ordeiíi) -

Sr. presi lente, h::i. érnénd,ts a,o urt:.. 71 q~rn -
ainda não foram votadas e que m~J eita:> 
prr'j u•licadas. . · . 

o SR. PRESIDENTE- Peço ao nobre repre
senhnte que queil\t iudicar as qua fül tam. 

o SR. Ar.11rnrnA BARll.ETO_..:. A' p::i.g . 5'J a 
dos Sr.;. Gil Goulart, Domingos Vicente e 
Atlrnyde Juniot'; a p::ig . 60 uma, do Sr, Val
laclã.o e outros. 

E htt muis ainda . 

O Sr. Serzeclello, obtendo a p::i.lavr.1 
pela ordem, requet' que o Sr. presidente 
consulte o Cong-resso si concede !O minutos 
ele dt>scanso, susprnclendo-se a. sessao. 

Consultado, o Congresso resolve pela affir
ma ti va . 

Su;pencle-se a sessão ás 3 li.ora~ .. 
O SR. PRESIDENTE reabre a sessao as 3 horas 

e 30 minutos. · . 
E' posta, a votos e r2jeitada a emenda do 

Sr. Gil Goulart e outros , suppressíva do§ 4° 
elo art. 71. 

O SR. P RESIDENT8-Sonsiclero prej udicaclas 
as emenclas dos Srs. Almeitht Barreto e _outro 
á pltg. 57 e elo Sr. Miguel Castro á p:tg. 55. 

o SR. EPITACIO PGSSJA - Entendo que a 
emenda não esti prejucliea.du porqn :i a ~o _Sr. 
Milton mandav',1. que se respe1t1sse os cln'()ltos 
adqu!riilo3 e a dos Srs. Almeida Rnreto e 
outro~, nã'.) só mantera as condecorações j:'!. 
existentes, corno concede ao g·overno ai.it()ri
zação para continuar a concedei-as; por con
seguinte e mais ampla. 

O SR. PRESIDENTE diz que· a argumenta- · 
çã.o do ·nobre representante é contraprodu- · 
cente, mas.que em todo caso vae submetter ào 
Congresso a cleclsão da. questão . 

O Congresso, sendo con3ultaclo, decide que 
a emenda, está prajudicucla. '· 

E' annunciacla a votaçã.o da emenda do SI'. 
Gil Goulart e outl'03, à. p::ig. !59, a qua.l o 
Sr. p:-esídirnte declara. pl'ejudicad;i,. 

O Sr. José Mariano diz que, ha 
poucJ, tinha feito uma reclurriaç5.() a res1nito 
desta emenda, quando pediu ao Sr. presideute 
que a sub:11ettesse á votação. Então sustentou 
que ella não estava prejud_ica.dn,. ~- · 

Não import,i, que tivesse sido votada uma ~· 
emenchi, que continha parte elo pensamento 
dest[l, emenda, mesmo porque o Sr. presiclen te 
enteacle que as emendasjormuladas _em um 
só psl'iodo niío pJélem S9r cli vididtlS. Ora, o 
Congre3so podia ex:actamente ter rejeita•Jo lt 
emenda que mandou sómente r0speitar os 
direitos adquiridos, por co ns ideral~a incom
pleta, entretanto, acceitar esta que, a par 
do respeito aos direitos adquiridos, deter
mina que não esteja,m prejudicadas as meda
lhas de m'3rito e bmvurn . 

Entretanto o Sr . presidente decidi.ria, o que ~.., 
entendesse de justiça . _ 

o SR. VIRGILIO D AMASIO diz que incontesta
velmente a primeira, parte da, emenda está 
prejudicada pela vo tação da emenda do S1· . 
Milton, m1s a outra p:i.rte não. 

S'1Ila-s9, porém, perfeitamente a duvida 
desde que seja posta a votos a emenda do 
Stocklee e outro:>. (Apoiados.) 

or,1, esta p:i.rte 1que não estt\ prejudicada na 
emenda, é qu9 diz r espeito . as medalhas de 
merito e bmvura, é a que estit na emencfo. clJ 
Sr. Stockler e outrns. 

Assiril, pede ao Sr.presidente que submetia, 
esta il, votaçli.9. · 



' • l 

.-, .. O· S;Ii;. Pu.3m~N.TE -diz que a e111én1ú{. do Sr: 
Gil Goularl em sua pn.rte principal_. está -pra~ 
j ud_icad,a, . em-relq,ção aos direitos adquiridos· . 

Tem uma se,gµnda ·parte que não póde set) 
votada isoladamente, ref.3rerite á meJalha de 
meritQ e .. bravura. - .-e. · _ r 

Em todo caso; submetterâ aio Cong-r.esso ; 
afim de que este d'llibere si está ou nfio pre-· 
júdicada a emenda. .. ,, 

projecto V:otad_o ém l• disc1:1ssilíl; e a emenda; 
. do nobre representante o Sr. Milton tem-por 
fim •ape;n·as -accre,s~enta.r o paragt'<"tplto vo-. 
tado em l• discussão. · • 

Sendo1portainto,a sua emenda sub5titu-tiva e_ 
á do n,obre r epresentante do e3t·ido da B:1hi'a 
adclitiva ao -§ 5°, ·pedeao -Sr. presidente que· 
-subrnetta _em primeiro log;ll' it votação a 
emenda ,qúe o orador apresentou. 

l 

tentes, construidus p)t' q.uaasquer irman
da.des ou associações. religi,0sa3 . 

Em 11 de fev·ereiro de ' !891.- Ign:i:Cio 
To3ta.- Smtos ·Pereira. 

O SR. GIL GouLART observa que, fre· 
_qu~nt.emente; .o Congresso· vota contra uma Consult;tdo, o Cong1·os30 nfo concede 
em~ndQ. f>Or não .consideral-a ~ bastante am" prefei'.epci_[t pe:lifa. . 

· Decl~ramos ter votado ~optra.''as eQJ.enclds 
de Sr. representante Epitacio Pessoa aos §§ 4° 
e 50 do art. 68, p'orqu_9_ellas importam 11r an
.nuJl ; ção-ele um;i. conq,uista liberal-;-:it natur!).
lisação tacita-. obtida, através de, uma propa 

a g<1nda n-ltamente conveniente ao.s interesses 

pla, (apoia.dos):; agtJardaacto-se para,. vobr ai . São successivíliment3 posto? ·a votos e ,re-'. 
emenda ou as en1enMs ·_de redacç'Lo .mais .jeita1o;; os sub3Litutivos ao § 5 1

• o:ferecidos, 
cor.recta e que abrange uma ou m1is hypo- . pelos .Srs. Milton, To>ta e Santo.s Pe-· 
theses. . . . . . , . reiea. 
Nesta~ condições 0 orador -tem dado .. o . seu. ,_, ? " , 

voto á .e.menda. mais (l,mpla, re.cusanfo a que; ·o Sr. Barbosa Lin1a raquer que 
e·,1jienos m:µpia :: Enteµde que, apezar ~e opi_-, o. ten1po tla ses3ão seja prorogado por mais 
nJai;i emço,ntrar10, a sua emend•t nao esta: umahqra.- .. , .. 
prej_u,dicac(a.. •. ..,. . . ; .. Consultctdo o Congresso, r..Jsolve p3la affir-' 

.• P ;S~ r·,Rh,MIRO ~~RCEJ,LOS . enteDclE:1 que . o mativa. 
Congres~9,jilt votou., em sentido. co\1tr4riq, 
um1 emenda ao P.· ? do art. 71, que é ident!ca: 
a que desejam agora ver approvad1t. Acre• 
dita que a emenda está prejudicada, porque 
está concebilla .nos mesmos termos da q U3 fol 
rejliitacta: 

O Sr. Gabino Besouro pensa 
que toda15 essas emendas rel<ttivas a conde
~orações _e titulos e estão prejudicadas. -
_ Não comprehende que a republica · venha 
reconhe~er direitos que ~5tão em opposição a 
principias democraticos; taes são os direitos 
provenientes de titulo;; ele no:ireza e conde
corações. 

Esta emenda, pois, nã'.l fom razão alguma 
de ~er como suc~3de a to:las as outras. (Tro
.cam-se muitos apartes.) 

Perdão, senhores, diz o orador, n[o são os 
que mais gritam aquelles que mais razão 
tem. 

Como dizi i,o § 2' que já foi votado por este 
Cong·resso trata de ordeus honorific::is, e as 
medalh::i,s de merito e de campanha não são 
ordens honorificas, não teem gl'áos de cava
lheiros, de offiçiaes e de commendadores. 

Portanto, esta parte, a unica sobre a qual 
ha duvida,està prejuclicada pela propria lettra 
da paragrapho que já foi votado. (Apartes.) 

Si, porventura,o Congresso quizes'le de pro
ferench votar uma emenda, devel'ia votar a 
do Sr. Valladão que sem reconhecer dil'eitos, · 
que a Republica não pode reconhecer, porque 
são. ti tu los de nobreza, entretanto respeita os 
til ulos e condecorações já concedidos . 
- o SR. ESPIRIT0 SANTO diz que ha de fazer 
um discurso sobre condecorações. (Ela outros 
apartes.) 

o SR. GABINu BESOURO diz nue a emencb 
dá a cada. um a faculdade de 'us:ir ou não as 
condecorações concedidas. 

O orador declara que vótará pela emenda 
do Sr. Valladão, si o Sr. presidente não a 
julgar prejudicada, como o orador a julga. 

O SR. PRESIDE:<TE responde que a rnes1. 
considera prejudicada a emeffda do Sr. Gil 
Goulart ; entretanto o Congr.esso decidirá si 
está ou n.ão prejudicada. 

Consultado, o Congresso resolve estar pre
judicada a emenda do Sr. Gil Goulart e ou
tros, ao § 2°. 

E' igualmente consi'.lerJ.da prejudica'.la a 
emenda do Sr. Valla'.lão e outros ao mesmo 
§ 2º do art. 71; a qual se acha á pJg , 60 do. 
impresso. _ 

E' posta a votos e rejeitn.da a emenda addi
tiva do Sr: A. Stockler e outro ao § 2° do 
ref8rido artigo. 

o SR. PRESIDENTE-Vae-se votar a emenda 
do Sr. Milton ao§ 5° do art. 71. 

O SR. ToSTA pede a p:1lavra p3la ordem. 
o SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o DO· 

bre representante. 
o SR. TosTA lembra que a emenda que 

teve a honra do aprasentar t em por fim sub
stituir completamente o § 5° do art. 71 do 

O. $a,. · PRESIDENTE annuncia a voL!ção das· 
emendas ao§ 1·2]clo art. 71. ' 

o SR. VIRIATO DE MEDEIROS pede prefüre:l· 
eia para a sun, eU1'.l!lda ao § 12 e qu J se acha 
á pagina 54 do impresso. 
. ·Consultado, o Congress'.l nfo concede a pre
ferencia pedida. 

E' posta a votos e regeitada a emenda do 
Sr. Milton ao§ 12 do art. 71, ficando preju
dicada a do Sr. -Ffüncisco Veiga. 

O SR. PRESID3N1'E annuncia a votação 
do additivo do Sr. Viriato de Medeiros e 
diz que esta emenda tem duas partes, qne 
submette separadamente a votos. 

Posto a votos o § 1° da emenda reconhece
s é não haver 1rnmero legal, pelo que o 
Sr. presidente decla.ra adiada a votação. 

Veem a mesa as seguintes 

Declarações ele voto 

Declaramos qu3 votamos pela supressi'io do 
n. 4 do § l 0 do art. 69, negàndo aos religio
sos os dir .iitos políticos, por encerrar grande 
attentado á. liberdade e3piritual. 

Sala das sassõ3s, l l de fevereiro de 189 l. 
-Borgos ·de Medeiros.-Fernando Abbott.
Assis Brazil.-Cassiano do Nascimeuto.-Ju
Iio de Ce1stilhos.-Julio Feota.-Thomaz Flo
res.-Menna Barr'eto.-Homero Baptista.
Abreu.-Alcides Li.ma.-Ramiro Barcellos.
Victori.no MJnteiro. 

_Declaro que votei p1ra que fos3~ suppri
m1do o O'. 4 do§ 1° do art. 69 do pro.iecto de 
Constituição, por.1ue entendo que tofos os 
religiosos elevem exercer o direito de voto, 
mesm.o. o;; c~da~l.ãos .. mendlg-os e anal.phabetos; 
pelo qtJe tambem votei pela suppressão dos 
ns. 1 e 2 dos referidos§§ e art. 69. 

Salas das sessõ33, 11 de fevereiro de 1891. 
-Francisco Amaral. 

Declaramos' haver vot1do pelas em}ntlas 
que esfabelecem a unidade da · magistratura 
em tolos os estados da União. 

Sala das sessã3s, 11 de fevereiro de-1891 .-· 
Bnão de Villa Viço.im .. -Firmino da Silveil'a. 
-Pedro Americo.-Barão de S. Marcos.
Amorim Garcia.-A. Milton.-Gil Goulart. 
- Athaycle Junior.-Monteiro de Barros. -
Domingos V1cente.-R . Guimarães.- Espi
rito Santo.-Tosta. -J. Bernardino. 

Declaramos ter votado pela emenda-do Sr. 
Dr. Milton ao§ 2° elo art. 71 do projecto de 
Constituição em que mandou respeitar os 
direitos adquiridos.- Francisco Argollo.-
Espirito S:rnto.-Rosa Junior. -

DJc.laro que votei pela emenda snppressiva 
do § 1° do art. 69, e bem assim pela emenda 
do Sr. A. Azeredo, reconhecendo o direito de 
voto aos alumnos das e3colas superiores. 

Em l l de fevereiro de 1891.-J. de Serpa. 

Declaramos que votamos a favor da emenda 
do Sr. Dr. Milton que mandava respeitar a 
propriedade dos cem\terios actualmente ex.is-

nacionaes.. , .. ~ . . ; . . .. 
Elias importam a destruiç}io de . u.ma dns 

mais g'.oriosn,s e liberJes reformas instituídas 
após o a.d.vento .da. Rept~blica, · difücLtltarr! o 
povoamento do solo nac:onal e tornam es.,
frangeiros. cidadãos que ji), são, por lei, brazi
leiros e como taes votaram na eleição que 
CO:UJJOZ este. .Congr?SSO.! ·. . . ·. . .' . . 

~a\a c\as sessões, li de .fevereiro de 18~[..,.... 
L. Müller . .,...Esteyes Junior:.-LacerJ.a Cot)ti
nho. - F. Schmidt. - Cfl>r[os 8 ampos.-,. .B. 
C;.unpos.""1"G.licario . ..,-A , Ellis.- Paul).n,o .. Çar
lo»-· D:Jtningos de Mqr.1.e3 . .,,,- Rubião Juuier. 
-R.o~lrigues Alves.~'\1urs:i :- Garcia . ....:costa 
Junior.- Luiz Delphino.- Moraes fürro3.
A. l\i)reir.i da Silva. 

Declat'o que votei pelas emendas qu1 mn.n
tinham it União o dominio sobre as terras de· 
volutas. 

Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1891.
José Hygino. 

Declaro que votei co1itra a em 1nda qu 3 c:in
fere ao3 e3tudantes d1S escolas superiores 
m1iores de 18 annos, o direito.de voto. 

S::tla das sessões, -11 de fevereit'o de 189 l. -
José Hygino. 

Declaramos que votamos pela suppressão da 
disposição que se contém noart. 69, § 1°, n:4, 
a qual exclue do direito de voto os membro3 

. de ordens religiosas. 
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1891 .

Amphilophio.-Santos Pereirã.-B. Carneiro. 
-Cu3todio de Mello.-Almeida Pernambuco. 
-José Simeão.- Gil Gonlart.- Monteiro de 
Banos.-Dorniag-os Vicente.- Püul8. Guima
rãe~. - Prisco P,1raiso. - Alrnino Al ve3 Af
fon so. -Thomaz Coelho.- P.ületa.- lgnaci'o 
Tosta.-Barão de Villa Viços'.1..- A. Milton. 
-Miguel Castro. 

Declaramos que si estives,emos present·3S 
quanrlo füi vot1.da a sessio 811 do proj ecto de 
.Con3tituição teriamas votado a favor do sub
stitutivo dos Srs. Amphilophio e outL·os . 

s~ l;i. <las sessões, 11 de fevereiro de 1891.
Dlonisio Cerqueira.- Joaquim da Cruz.- F. 
So:lré. - P risco Paraisa. 

Declaramos que votamos contra a emenda 
que fez com que os militares perdessem as 
condecorações ganhas com os sacriticios pro
prios á profissão militar. 

Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1891. -
Coronel Pires Ferreira. - J. Retumba. 

O SR. PRESIDENTE designa para, àmanhii a 
seguinte ordem do dü : . 

1ª parte ate 1 1/2 hora 

Di>cussão das indicações sobre o tratado de 
commercio com os ·Estados Unidos da Ame
ricl. 

2ª parte à 11/ 2 hora ou antes 

Continuação da votação das emmdas ao 
projecto de Constituição. 

Lwanta-se a s~ssfio ás 4 horas e 20 mi
a utos da tarde. 

Por ter sahido com a.Jgumns incorrecçõe~, 
é reproduzida a seguinte declaração apreszn
tada na sessão de ante-hoatem: 

Declaramos que votamos a fttVJl' d:i. emenda 
do representante Aristides Lobo, que d;1va 
entrada, aos ministros no seio do Congres;;o 
par.1 responderem por seus actos á reri uisição 
de qualquer representrnte ela nação, votado 
pelo Congresso, não podendo em caso algum 
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termínar a discussã~ · parlamenta_r por moçl? 1 do d mi~istro dos ·trabal.hos , de sua 1:ê~~rtição 
º? acto que ~etermrnasss a rettrada do mi-

1 

co!n o fim . de ~esacred1ta~o, desmorallsal-o. e 
mstro, pelas razões que ss seguem: .' . f9rçal-o a pedir exoneraçao, desapparecer1a 

i.a. .Somos um poyo de habHos parlamen- d.esde. q?e ª~,. i~terpellações só fos~e_~n adf!JiS
tares, aco3tumado a ·ver os actos mais impor- s1ve.1s a 1 equ1:;1çao de qualquer rep1~~1:'.ntapte, 
tantes da administração examinados e dis- votada pelo Co,n!$,resso .. Co!n est~ ~im1t~ça0 a· 
cu tidos .no seio da representacão nacional. presença do m1111str~ s.o _sena ex1g1da quando 
A tra,nsição rapida, sem gradação do regimen se tratasse de matenas importantes. 
p1rlamentar para o presidencial, chocará 4.ª Finalmente, a exp3riencia dos povos 
inevitavelmente a maneira de pejlsar geral cultos. Nct Allemanha o conselho federal, 
da nação e trará consequencias differeptes que cujo pre§idente -o chanceller-é fqncciona
poderão ·ser perigo.sas coürorme a capacidade rio da.confiapça immediata do imperador, tem 
é a indole do presidente da Republca; ~ entrài:h. no Reichstag .para discuti!' e clár ex-

2. ª Não sendp a escolln dos n:iinistros de.:. plicaçõas, apezar de não poderem seus mem
pendente de approvação do Sen_lido,o quo alias J5ros fazer parte do parlamento. 
é exigido . psi.a. : _constituiçã? d[l. Améri.ca çlq Na Suissa i\Coutece 0 mesmo com os mem-
Nor_te, a po~s1b11tdade das 111terpe1La9~e~ le- .bros do conselho federal 
var~a o pres1den te, zel0so de seu pres!1g10, a; ' 
não collocar á frente das repartições ministe- Nos Estados Unidos da Amedca do Norte a 
riaes , 'por mero patronato, individuos inhu- constituição não dã aos ministros o ··ciireito da 
béis, pouco aptôs para o bom desempenho elas palavra !!O Congresso, mas não ha lei que o 
ardi.la~ funcções do cargo; · próhiba 'e ca/la camara pôde convidar qualquer 

3.à 'O rectlio de que as int'lrpellações se sue- delles a assistir ás sessõ;s si deseja ou vil-o 
cedam frequente· e caprichosamente, .des_vif\1'.- sóbr.e tal ou tal questão,. como observam 
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Adams .e -Cuóninglfam na sfüt ilotavel óbrá-
A Confederação .Sili~sa. · 

·Sala das sessões, 9 . dê févereiro de 1891 . -
Ig>iacio Tosta.-..,...Fred'erico ]]orges . , 

Na outra decl~rà9ão tio St'. Tosta, apresen
tada na niesµia sessão, onde se lê ~naximo 
leia-se-maxime. 

J?ecti(icaç ,to · 

As ultiinas paJ~vras do Sr. representántê 
Serzedello, impressa<; Dfl. pa.g. 411; cot Ia, do 
Dii:irio do · Congj'ess.o.,àe ·10 do .corrente, devem 
ser col'rigidas do sl3g-uirite tnôd.ó : , 

O SR. SERZEDEI,Lb - Apezar das o1Jsei:va
ções do illustre répre~eniante de S. Paulo 
persisto na minha idéa de que esta emenda. 
esta completamente p_rejudiC!lda, desde que 
'não se quer dar aos e3tados o direito de crea
rem a sua inilici!t . ch;ica: pehl" menos ella é. 
capciosa, pocle:se prestar mais · tarde a . attJii
bui1•-se ·a<i' Congres30· a idéa de que, füllan~o. . 
este artigo em milícia civica. dos estados, estes · 
ipso fá e to terãó o cfüéito de cre al-a. 
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Presicienciri do Sr. P-ruclente de 11{ oraes 

Avella1·, Fe;·1'8im Rabello, Ferreira Pire3, 
João Luiz, . Búna!'dino de Cm11pos, Francisco 
Glicerio, Cesario j\fof.t;J, Moraes Barros, Do
mingo:; .ele Moraes, Adolpl!o Gordo, Carvalhal, 
A11g8lo Pinheiro, Mnrsa, Rodolplto Miranda, 
P;rnlino Carlos, Costa Junior, Rodl'igues · Al
ve3, Alfredo E: !l ls, Carlo3 Gr1rci(l , Moreira ela 
Si 1 va, Almeilli1 Nogueira, Rubiio Junior, 

Ao meio dht faz-se a chu.mada, á qÚa l r e- Flemy Cumdo, Leopoldo cl_e Bu lhões, Guima
sponclem os Srs. Pruden te de Mo_1\1es;, P<les rães, Natal, Antonio Azereclo, Caetan.o de AI-

- de CarvalJ10, · L'.1.mounier, Fmncisco Ma- lmqtrnrque, Bellarminorle Mendouça, Eduardo 
clrn.do, Lcovegilclo Coelho, Joa,qui.m Sarmento, Gonçal v:es , Fernando . . Simas , Lauro Müller, 
Manoel Ba,rata, Antonio Baena, João Ped ro, Carlo3 Ca1hpos, SclmíiLlt., Lacerda Coulinho, 
Cunha Junior, José Secumlino, Joaquim Victorino Montei ro, Pel'eir;:i, ela Costa, Antiio 
da Cmz, Theodoro Pacheco, Elyseu I\fal'ti11s, ele Fn,ria, Julio ele Castilhos, Ernesto ele 
.Joaqujm Cütunda, ·Bezerra . de Alburiuel'que Oliveirü, Borges de ;l\.fedeiros , Alcitles Lima, 
JunioJ', - Jos3 Bernardo, Oliveira Galvão, Assis Bra.zil, Thomaz Flores, Abreu, Homúo 
Amaro C1tvalcanti,, Almeiüa Ktrreto, João Baplistn, Rocha Osorio, Cass'iano do Nasci
Nei rn, .Firmino da Silveira, José Hygfoo, meu to, Fernando A.bbott, Demetrio Ribei ro e 
Jo:::é Si meão, Floriano Peixoto, Tavare3 Rts- Menna Barreto. 
tos, Rosa Ju nior, CoelhJ e Campos, Thomaz Abre-se a sessão. 
C'.'uz, Yirgilio Darnasio, Saraiva., Domingos . 
Vicente, Gi l Goulart, Monteiro de Barros, . Deixam de comparecer co m c~usa os Sr.e; . 

. QLlinHno i;iocayuva, Laper, Braz Carneiro, 1 Malt;1 Machado, Frede!'ico Serranó, Pedro 
E1.luardo vVandenlrnlk, Salchtnlla M::trinl10, , p,tulino, Rltulino . I-Iom, Jo1io · S3veriano, ·Ro
Joaé!LlÍl11 Felicio,. Cesario AI vim, Americo cl!'igues Fernandes, Martinho Rodl'igues, 

_ Lobo, Qap1po3 Salles, Joaquim de Souza., Silva, Leandro Maciel, Fonseca Hei'mes; · Fer-retm 
Carneclo, Silva Paranhos, Joaq uim MLHtinho, Brancl:'io, Cesario Motta Junior; Conclci de Fi
Pinl\eiro Guedes , Ubaldino elo Amaral, Santos g·ueiredo, Bueno de Paiva; e sem cauSJ. os 

.Andrade, Generoso Marques, .Esteves Junior, Srs. Ruy Barbosa, Rangel Pestana, Theoàll
Luiz Delpllino, Ramiro Barcellos, Pinheiro reto Souto, Aquilino do Amaral, Bernardo de 
1\facli ado, Jnlio Frota, Belfort Vieira, Uchó;1 , Mendonça, Marcolino Moura, Santos Vieira, 
Roelrigues, ·1ndio elo Brazil, Lauro Sod1·é, Oliveira Piuto, :Atbe1;to Brandão, Luiz Murat, 
Innocencio Serzeclello, Nina Rib~iro, Cantão, ( Barão ele s ,mta Helena, Lni ?, Bar reto, Mar
Pedro .Chermout, Ma lta Bacelar, Costa \ tinho Prado Junior, Lopes Chaves, Adolpho 

. Rodeigues, Gasemiro · Junior, a enrique ' ele Gorclo, Antqn.io P1'aclo e Marciano Magalhães. 
c.a~van;o, Anfris~o Fia~!~~' :N.ogueira ,Par~na- E' lida, p'.lsta em discussão, e sem debate 

. ~ gua, ~elson!. Pires Fen e1~a •. Barbo~a Luna, approvada a acta da sessão antecedente. 
Bezerril, Joao Lopes, Justmiano ele Serpa, · 
F.reclerico Borges, José Avelino, José Bevi- PR1i\1EIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
laqua, Gonçalo de Lagos, Na~cimento, AlrniJio 
Affonso , Pedro Velho, Miguel ele . Castro, DiilCUSSÃ:O DAS MOÇÕES DOS SRS. ASSIS ÍlRAZIL E 
Amol'im Garcia, Epitacio, ·Pedeo Americo, OUTROS E DEMETRIO .RIBEIRO 
Couto Cartaxo, Sit Anclracle, Retumba, Tolen
lino ·cle·Carvalho, Rosa e Silva, . João Barha
lho, Gonçalves Ferreira, José Mariano, Al
meida Pernambuco, Juvencio ele Agu iar, 
André Cavalcán ti, R'LJ'munclo Bandeil'a, 
Ann iJml F<tlciLo, Pernira Lyra, Meira ele 
Vasconcellos, João ele Siqueira, João Vieim, 
Luiz ele Andmde, Espirita Santo, Bellarmino 
Carneiro, Theopl1ilo dos Santos, Pontes ele 

" ·Miranda, Oiticicn , Gabino Besouro, Ivo .do 
Prado, Oli\reil'a Valladão, Felisbello Freire, 
Angusto ele Freitas, Paulo ·Argollo, Tosta, 
Seabra, Antonio Eusebio, Zmna, Arthur Rios, 
Gal'cia Pires, Santos Pereil'a, Custodio de 
Mello, Paula Guimarães, Milton, Amphilà
phio, Franctsco Soclré, Dionysio Cerqueira, 
Leovigildo Filg·neiras, Barão da s. ll1<1.r 203, 
Mecl!'aclo, Barão de Villa Viçosa, Prisco Pa
raíso, Moniz Freire, Athayde Junior, Fonseca 
e Si! va, Fonseca Hermes, Nilo Peçanlla, Urba
no J\farcondes, iVIanhães Ba.rrato, Cyrillo ele 
Lemos, Viriato de I\fecleit'os, Joaquim Bl'e
ves, Virgilio Pessoa, Frnnça Carvalho, 
Baptista dtt Mot ta, Fróes da Cruz , Alcindo 

""' . Gua.1)almra, E:l'ico Coelho, Sampaio Ferraz, 
Lopes Trovão, Jacques Ourique, . Aristiclos 
Lol10, Furquim \Verneck , Vinhaes, Tllomaz 
D.)lpllino, Ant :mio Olyntho, B1daró, João Pi-

i' 

.. n lteil'o, Pacifico llfascarenlrns, Gabriel de 
MagalhKes, Leonel Filho, Chagas Lobato, 
J~woh (la Paixão, Alexqnclre Stockler, Fr::m
cisco Veiga, Costa Senna, Alvaro Botelho, 
Gonçalves Chaves, Americo Luz, Feliciano 
Pe11na,.Viotti, Dutl'a Ni()acio,C01'1'êa Rabello, 
Mai1oel Ful g-encio, Astolpho. Pio, Aristides 
!\-faia, _Gonç:dves Ramos, qarlos das Chagas, 
Francisco Amaral, Dom ingos Rocha, Costa 
Machado, ).) c,nningos Porto, ~allctn, João de 

Entram eni cliscnsõão as moções hontem 
apresentadas pelos Srs. Assis Brazil e outros 
e Demetrio Ribeiro, relativamente ao trataào 
Lle commercio entre o Beaz.il e 03 Estados 
Unidos dµ, America elo Norte. 

O Sr . Seabra diz que tem-se 1evau
taclo no Con g·re~so grande reclamação contra 
o tratado fei to com a Republica dos Esta.elos 
Unidos da Arnerica ·do Norte . Desde o ·dia 
immediato ao em que esse kataclo foi as
siguado, no Cong·ress'o teem-se levantado cli
v.ersos represeu ~antes par::1; clemonstrnr que 
esse convcnio serà a ruina ela nos3a in
dustrfa. 

Antes de tudo , o orador declam que é com 
profunda tristeza que vê assim desvil'tuar-se 
o caracte1' const ituinte do Congresso , desde o 
começo protestou contea taes funcçõJS. 

Depois de responder a varias apartes em 
reln,ção á delegação de pocler2s, o ora.dor diz 
q_ue ha motivos economicos e motivos poli
t1cos que devem sei· estmlados com referencia, 
ao exame elo.tl'ataclo enJ questão . 

O Brazil fez um t ratado com os Estados 
Unidos e de parte a parte se fizeram mutuas 
concessões. Os Esfaclos Unidos isentaram de 
impostos ele importaçã;o tlo genel'oS brazilei
ros que os nolwes representantes chamam ele 
primeÍl'a úecessiclacle, o o mesmo fez o Beazil. 
Ora, é a primeira vez que o 01\ulor vê dizer 
que isevção de impost.os sobre taes g·eneros 
será· prej uclicial á popu Ja·ç:to. ' 

Relativamente itqnelles que 'suppoem que 
esse tmtado t rará a rni na da nossa industria 
elo alg~cl~o e ~o tl'igo, o C'.l\ldor dirá qtÍe essas 
suppos1çoes sao . ph?ntas l1 ca~, porqua.!llo, si é 
vel'd(lcle· que se i1Hc1ou no pa1z uma ern. nova 

para a cultura do t1igo , pol' exemplr,só agoi'a . 
é que se começam a fundar fü bricas para· o, 
fabri co e manipulação tio ínesmo trigo ;. est~ 
ó ainda mnito esc:1sso na nossa pr,odu~ç_ãQ .; 
a >s i.m , poi.;, os manipuladores poderão ir ; 
comprar mais bnrato nos Estados ºU nido~ . . 

Ol'a , desde que o trigo bnixa, o pão fl caJ'iÍ 
mais lia!'ato para a pobreza .. ·· 

Quanto tL ·isenção de impcstos sobre_ o c[li~. 
não é verdade que este nosso J1roducto já rrl l L 
g·osasse desta isenção, teve"ª por. algum t.em- , 
po, é certo, mas foi, depois restabelecido 6 
in1posto. . · 

Com relação ao assucar, não comp1~ehenLle 
porque seja o tratado _prejudicial a, esse }Jl'i'l
ducto, muito. pelo con trario a isenção do )llJ· . 
posto na Ame rica do ' Norte abrir-lhe.:Iúi · 
vasto mercado. .. , 

Depois de varias consider11ções, diz o ora )!oi· . 
que votarit contra as moções apresen tadas, . 
porque se. acha no terreno dos princípios,. e , 
entende por isto que .o tratado, pelo menos 
por emquan to não póde ser prejuqiciu.l. : aQ , 
Brazil, e além' dis:;o vota1:-se por essas mo
ções seria JJraticar um acto precipitado cp1e.: 
poderia causar sérias perturJjações . ' .". ··, 

Si por ventura a· .convenção com .Qs ,E8f ·, 
taclo3 Unidos for prejudicial ao Brazil, o· go~ J 
verno t erá bastante patriotismo para .noti
ficar à naçKo amiga qne esse tratado nílo , 
.póde prevalecer, e então em tempo s~ to
marão as providencias. : . . 

Portanto, o voto do orr.tlor, e é de s.upror 
que seja ela maio1'ia do Congrcs_so, será . 
contra as moções, ·iJorquanto estas il)questi
onavelmente veem }Jrej ul g·ar factos e ·sã.o . 
áprsentadas pot' motivos unicamente cle«ip-~ 
posição. __ · 

DIVERSOS Sn.s . R EPRESENTANTES pedl')lff a.' 
p'Lhwra Jle!a, ordem. ·. . 

o SR. PRESIDENTE-Tem a palavra. peln. 
ordem o Sr. Nilo Peçanha. · ' · 

o SR. NrLo PEçANHA.-Lamento, Sr . pt•e .• , 
siclente, que o ilobre repres3ntant.e pela Bahii.l. 
tenha vinclo faz3r a apologia dit política ·tra
çada pelo actual governo. . · ' .·. 

O SR . SEABRA-Que. é a continuàção.da · de : 
anterior. ,, 

o SR . NILO PEÇANHA-'-E' :1 mesma pollUC_!\,
Sr. presidente : o Brazil, esgo. tad:o pe!os:im·-o : · 
postos,_ o Bra~il sang'i'aclo_ pelos empi•estirilo$, 
o Braz1l hmmlllado pelos tratados·.! (1i:!iâlp.s;, 
niio apoiados ; apoiados; sii_ssw·ro.) ·.. . . :,_ ·:· 

o SR. PRESIDENTE-O nobre represehfatúe:. 
pediu fl, . palavra pe~a . or~em n_atnral~e11,te .. 
para fazer algu1:n r~qqertm \1nro, ê 'h~(fpodt} , ._ 
entrar,, como est tt f:i.zeudo, ·em la,rg·a's; ci;insi-.' 
qemções. ,. ' _ . · ' -. , · 

O SR. NILO PEÇANHA -,. Vo i,t reqí.ie1~e,1' '. ii , ~. · 
V.. Ex. que co_nsulte o Congress.o no se.n.tiuo 
ele votar uma sessão .sec1;eta, nos· dous dr.'is' 
d ~ in.te_ys ticio eh cliscnssã.õ do proJecto clci ".Cóil~ , 
sti tu1çao, afim elo resolvermos a proposifo; dti: 
con tl'acto, que não é tl'atado, é(ue ê uma si1ii· 
pies convenção aduaneira, que não fo i .assl'- , _ 
g_naclo pelo Sr . Ministl'o das Relações .Exte-.'. 
r10res e sim pelo Sr. Ministro ela, Fazenda., : 
sess~o so,creta em que o govel'no virá toni1tr. , . 
part~, afim clEl nos ~orüe~er os claclos á s9mb1.a.·· 
elos quaes elle celebrou essa convenção adiu~ 
neira. · · ··· : 

o SR.PinlSIDENTE chamo a. attençiiÕ d; s;: . . 
Nilo Peçanha para o art. 40 llo régimá1itó. 
qne d1:-:: · 

« O representante qne pedit; sessão secreti. 
eleve dir igir ao presidente proposta assignaelu: 
por e!l e e por mais sete represt;ntnntes, à 
vista da qual o presidente, cousultado o Côn-· 
gresso e depois ele deliberação nillrma:tMi: 
<leste, decln,rat•á que a ses:.ão sec1•etn. t&1'à 
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lagar po dia util seguinte, ·segundo lhe hou- Nii;o, o Congre3s·o fez uma simples deleg.i
ver ·' sido pedid·o pelos proponentes, cujos ção que não, imjJorta a annulação de si mesmo, 
nomes ficarão seêretos. nem o exime do exame clo3 actos praticados 

0 SR. NILO PEÇANHÀ declara ao Sr. prc- pelo goverqo. Si assim ni'ío fàra, em que 
sidente que vae remetter á mesa a proposta. situação ficaria o paiz? A -toclo o momento o 

O SR. PRESIDENTE dá a palavra pela ordem Congresso so achi1 em face de actos governa-' 
ao Sr. Amaro Cavalcanti, emquanto o Sr. mentaes, qu3 reclamam a sua atteução. 
Nilo Peçanha prepara a sua proposta. A preteução ele que o Congresso foi .cha-

0 Sa. AMARO CAVALCANTI (pela ordem) - mado par:a fazer a Constituição não exclúe, 
Sr. presidente, desejo apresentar tambem ao não pócle excluir o g·rancle ptincipio ele sua 
CongTesso um requerimento de ordem. investidura ele todo3 os poderes, p :1ra reger 

Si o gover:no desdenhar d.o Congràsso e 'nã.º ' 
quiz·e.r ·comparacer, o .confücto será levaqt·Hlo 
poi· elle. e não pelo Co~gres~o. _ . ·-

Para Jnlgat-o estara alu ent'ao . a oprnw.o 
publica. 

A excitação que S9 nota nos espíritos os. destinos do páiz. 
acerca da inomentosa , questão do convenio As limitaçõ3s a esta investidura foram 
c!lm a republica Norte-Americar.a, deixa pelo Congressoo cedidas expontau;Jamente 
desde \ogo ver a alta importancia da m1- em presenç:t de uma situação excepcional e 
teria que prende em torno de si todas as at- grave, mas estas limitaço3s de modo algum· 
tençües deste Congresso, posso assegurar. a envolvem, como se pretende, a preterição 
V. Ex., do· paiz inteiro neste momento. Mas, elo direjto ele ·fiscalisação aos actos do go
Sr. presidente, a propria importancia da governo. 
inateria impõe a nós outros, como represen- . O que quer dizer deleg,ir o Congresso potle
ta.i'ltes da nação, o dever de procedei• com res e fie.ar preterido do seu direito de emme, 
toda a moderação, com a maior reflexão pos- isto seria a abdic1çã::> do Congre3so, a annul
s-ivel,tratando-se ele uma causa cuja solução lação desta corporação o rep11dio até do man
não se circumscreve só dentro dos limites dato que recebeu. 

Em todo o caso, ·a conclusã.o final é esta : 
si o governo recus1r-se, não comparec.3r, não 
quizer exhibir o seu trntaclo, não quizer dai' 
esclarecimentos ao Congre3so, este estará em 
pleno direito do assumit' a posição resoluta e 
frD.11ca de aüaly.sar e disc:itir ·todo3 03 seu> 
actos, quebrando este aç1mo que t9m amor
claçvlo 0 Congresso até este 1110m~uto. 

o SR. JosÉ AVELINO, otitendo a p<tlavm 
pela .ordem, requer prorogaçãp do tempo ~es
tinado á primeira p-1rte da ordem .do dta por 
mais uma hora. . 

o SR-. PRESIDENTE declara que ainda fül
tam ci nco m'iuntos para · ficar esgotado o 
tempo da primeira ·p1rte, e que submetter~ o 
requerimento do St'. José Avelino a votos, 
desde que o Sr. Assi3 Bmzit, a quem dá a 
pq,lavra; concluir o seu discurso. 

de.ste paiz. (Apo~ados.) . O ora.dor não dis:mtirá este tratado por 
.A:ssim, J!ºi~i Sr. presidente, penso que duas .razões, a primeira porque não !JOUhece 

presto serviço a boa solução ele tamanho ne- as instrucções .que foram dadas aos negocia
goc!o offerecendo um requerimento para que dores, e em seguqdo logn.r porque são tantos 
seja- em melhor ensejo discutida esta materia e tão numerosos os resultados desse contracto · 
com os esclarecimentos ele qqe carecemos,com para as industrias do. paiz que lhe parece 
!i prudencia com que ella se recommenda,cõm inutit- disçutir a ri.lzão que se póde allegJr 
respeito de alheios directos nella envolvidos que ji:stifique as cla~1sulas ?es~e tractado qúe . 

· e, até direi mais, Sr. presidente, com o re- despoJa as nossas rn:lustrms nascentes em 
. sp~i to 11.ne rtevemos a nação estrangeira a quem proveito das estrang·eiras. · 
- ella envolve. · _Feitas estas eoutras consirleraçõescle ordem 

· E' uma questão que não se eleva sómente ec9nomica ·e politica, o orador passa a encit
pelos intéresses de ordem econoinica .e finan- rar nina difficuldade pratica, qu1J é a clifü
ceira, mas pelos interesses ele ordem política c;uldade que ha .em o Congresso en tra1· em 
em que nos achamos re,Jativa!'nente o Brasil · relações .com o governo actual. 
e a Amarica do Norte. · · · - · · · . Principia por clize·r que 11[1, consciencia do 
· Meu reqüerimentO · cifrá-se em .propor que orador existem as maiorns hesitações; este 

a: discussão fiqüe adiada· para - quariclo o . governo organisou-se, mas nem si quer teve 
Congrésso ConstiLuinte. julgar mais oppor- a .defferencia ele communicar ao ·Con/)'resso a 
tuuo. Conprehende V. Ex. que o-que ha ele sua existencia. º 
mais urgente . é ' adiar a discussão,· e depois o orador não sabe como uma assemblea na-
faremos o mais. · , . · · cional, que e3tá investida de organisar toios 

· · O SR. · PHÊSIDENTE-0. Sr: Amaro Cavai-. os poderes, possa assim ser posta á margem. 
canti ~slibmette á c,onsideração cio Congresso O governo é o prim~iro a não olhar para o 
cr-l!.diamento da d.i.scussão: · Congresso, a não dar a menor attenção aos 
' O SR. JosÉ AvELINó-Peço a palavra sobre representantés elo povo, coino si estes fossem 
o:acliame11-to "p,i\ra fazer um discurso. · uns menos emprestaveis da tarefa cocstitu-
. ' VozEs~0 adiameüto tem discussão. cional, ás pre3sas, ás carreiras para conjurar 
. b ' SR. ,Jós:E. AVELINO - Nesse caso, o Sr. ameaças e· perigos imagina veis. 

Amaro CavaJyailti . não podia fazer um dis- A difficuldade pratica oppõ3-Se it, commu -
curso pai'a .jristHl.~al-o. · ' nicação deste Congresso com o governo o 
: O SR:: PRESID.E~ITÉ'~Vou .submetter avo- orador não sabe como ha ele se resolver e~fa 

facãã dó . Copg.ressq o ·reqúérimento do Sr. questão. Ou o Congresso toma a resolução 
Ai,riar9 C_av.l}l?!·Wti, .a,e :p~ief~re~cia ao. elo S~. firme de guardar a sua posição ele cumprir o 
Nilo f,l(lçanl~a·, q.ue. fica p.reJUdJCado si o pr1- seu dever chamando o· governo -a f:)eú ·Jogar, 
meiro fôr ,approvado.; . ou prosegue em ·seus trabalhos sem dar at-

. :'.f#·aos s,~~; .. r~Pi'.~Segta11t-e3 que occupem tenção á existencia desse governo, mas nun
o$'~e!J~ lpgares·." ' . '" '!-· ' , : . ca sem abrir mfo ele sous direitos ele 
\ ]'Qli_tp a vo~os_ o reqperh113l?to, manifestam- critica e ele analys3. Estas moções ele ·suppli
se.~)~·vpd§~: e _contra 82. . cas e de pedit.los de recommendações são ver-

_. (}· .sii'. P•I.tESW,El'l'T'E ._ Esta empat-acla a vo- dadeiras humilhações, são contrarias á dig·ni-
. ~~4*Q.; '.~~Ç>)f,Jnji_l~'.discussão. dacle elos memb'ros elo C:)ngre3so, aos qua'es o · 
t . ' e ~, • • .:. paiz conferiu o seu mandato. 
"',0 . ..§),;~· ~ri'sttdes, LÇ>bo não pre- Começou por dizer qna se devia ter nesta 
terrctia} dri.P.en.llar-se no presente debate, con- questão toda a calma e toda a consideração · 
fcír.me o' fez ·o' oràtlor que o precedeu na tri- para isso é preciso ouvi e alguem, pois uão s~ 
b,una •. ',Oh~g~. a . conclusão inteiramente op- póde julgar d3 um trata.cio que não se couhece 

··' P,osJ.a ; · p~iisa que o Congresso não eleve elo- em todo3 os seus elementos. 
-~xUOI\tr .' n~m . adm~ a soluçã? desta questão, Comequentemente a solução mais pratic!1 é 
·P,ois trata-se de um negoc10 grave, de um a que foi, ha pouco, exprQssa pelo Sr. Nilo 

• tratado que se liga aos maiores ÍÍlteresses cio Peçanha, de uma sessão secreta. · 
·1faí"i,' que se filia às relações com o exterior Responclrinclo a um aparte, 0 orador diz que 
não oo .eom a nação oorn a qual se cclebr(t lhe consta qne e3se tl\\taclo tem condições se
.esse tratado, ~omo com tocfas n@ demais na- eretas, e por isso _ é que reconhece a neces
Çoes commerciti.e.S, sidado de ser secreta a sessão requerida pelo 
:,o Congresso n!fo ~de preterir .de s2u ma- nabr@ representante elo estado' elo Rio ele Ja

duro eirnme os elementos que possnrn esala- neiro. 
recel-o antes ele tom[J.r uma dee!si!.o prompta Só _assim chega1•á o momento opportuno elo 
é immecliata . Congl'asso occu par verdadeiramente a sqq. 

O orfLclor pen.sava ttiW m~v~r mais desta tr!- funoção, fa.zen.do sentir a esse governo que, 
buna, repetir-se a pro~üSll,)~O d~ que ~ Cou- além dello e amma del!e existe a represen· 
gresso abdi_:ou as attribuiçoes; rnvestrndo. o tação nacional,, que é a encarnação ela sobe-
go:11erno, nao o actual, mas o passadQ d.a fa- rania do povo. , 
culdacle le~isla.tiv.a e enc!ltiva., tinha prete~ . _ . . 
r'<io ·pso facto o direito de el'Hica de exame. O oracloi: diz que esta é a questao prrnc1pa1 
d~ ii.~alyse . d.os acto& do govern~ pa.ra erica~ e qu~ mai,; d()ve p1~eo;cupar o Congresso, é 
.minhar os destin@s do paíz. . preciso de uma vez po1 todas que se. acal?em 

;· ,Foi, portanto, coi:1 a mai~r surpreza qJJe 0 1t6n~ estas somb:as de terrores~ phanta:omas: 
o~~,; .o.tlV;!q · .!Jep,~~~f.~~e ll~Je aque,lla propo· j ~)l':3e~l~a, P, ;lt o gov~rno nao comp0-recer 
$1ç10. pe1•1mt~ ~ Çgi~$rgsso 1 ·· 

ti Sr.Assis Brazil diz que, quando 
chegou ao Congress1, já se discutiam as duas 
moçõ3S, não ouviu os primeiros or<tdores, mcis 
apenas o ultimo, por isso não .vem á tritiuna 
sinão para esclarecei' uma .duvida CJLle lhe p1-
rece pendente. . 
· Nio ouviu pór-ss em tluvii.la o rnerito das 
moçõas aprese1itadas, mas ouviu oham;ir de 
supplica a que foi apresenfatla pelo orador e 
assignada por mqitos distinctos rcpresen- ·., 
tantes. .. . . 

·Não 'ha nessa moção neuhuma suppfica, o 
que ha é um encaminhamento pam liqui

dar-se este assumpto com tocfo. a calma . · 
O assumpto é gravíssimo ; tmh-se de um 

caso qu3 não .é bem conhecido pelo Congeesso; 
parece-lhe, pois,. que o Çongresso não proce
deria com a seriedade que 1 he devia ser pro. 
pria, si conclemnasse o tratado sem exame, 
sem estudo ·e sem reflexão. Falta, lhe pam 
isto competencia legal e competencÜ), mora.!. 

O orador nfi.o tem pretenções' individuaes . 
mas quer lhe parecer que a sua moç'io encami
nha a questão com a maior prndencia e mo
clernção; e é por isso que lhe da preferencia. 

Assim, pois, desde já adiantw:, a sua opi
nião; si tr,war-se no Congeesso a questão de 
saber qual d~s duas moçõ3S eleve merec<w n: 
pi•eferencia, vot.ará peta .que assignou com 03 
seus collegas. . 

O SR. PRESIDEl'iTE-A cli3cussão fica adiada 
pela hora. 

fj[O SR. Jo31~ AVELI:-<o (peÍa ordem), atten
denclo qae a at tenção cio Con aresso acha-se 
fatigada, limita-se a pedir qu~ lhe ccnicecla 
na l ª parte da ordem cio <lia de amarrlli:L l /2 
hora para que poSS<\ entt'ar neste debate. 

VozEs-Agora é melllor. 
_O SR,. Jos:E AVI'LU".o - Pois peçJ proro_:s·a-

çao da hora por 30 murn tos. . 
O SR."PRESIDENTE-Vou consultar o Con

gresso. 
O Congresso sendo consulfado não conce:le 

a prorogação ped.ida. -
O SR; Jo3Ê ·AV.ELlN'O (pela oi·dem) requer 

urgencia para que a materia continue ama
nhã na lª parte ela ordem do dia. 

o SR. TOLllN~INO DE CARVALHO (pela 01·

dem) :- Sr. pres1ci.ente, pn.rece que não pó le 
ser fetto o requernnento que ac1ba ela apre
sen tar o Sr. representmte José Avelino 
p9rque; não tendo sido concellicla a proroga~ 
çao ela hora que pediu ... 

VozEs ....:. E' para amanhã. 
. o Sa. TOLEN'I'INO DE CARVALHO - ... em
bom ; o pedido eleve ser na hora elo expediente 
e d~scle. que se ni.ioconcedeu a prorogaÇão cle~t,1; 
esta el la esgotada. · 

O SJ:l.. PRESIDENTI!: - Par2ce-me que não 
procede o que .allega .o no'.Jre representante: 
o Congresso pode ni\.o coocecler para hoje e 
conceder para amanhã ser tratad<t a questão 
na 1° parte da orcl~m do dia. 

E' uma questão de ortlem cios trabalhos que 
o Congresso i'.esol verá . 

Posto á votos, o reqµerimento é approvado . 
O SR. 1=.RESIDENTill diz que a ordem elo 

dhi da sessaçi de amÇtnhã será. invertida. A 
1 ª parte constará da votação elas emei:íclas 

., 



n.-0 p1·ojecto ela Constituição e a 2~ da discus
são elas mocões dos Sn. Dame trio lÜboiro 
e Assis Braúl, relativas ao tratalo de com
mercio com os Estados Unidos da America do 
Na1'te. · 

SEGUNDA PARTE D.~ ORDEM DO D-I A 

voTAçlo .DAS EMimDAS Ao .PROJEcrv 
DE CJN iTITUIÇÃO 

, O SR.. PRESIDENTE diz qu~ na sessifo ile 
ltontem não se votaram as emendas do S1·. Vi
rió:to de Medeiros ao n. 11 do art. 71 por 
v~rillcar-se 6ão lmver numero para a ~ota-
91:º · Essas eme~das, que estão á p1g·ina 54, 
vao sei: subme tlldas a votação. 

A I• parte da emenda do Sr. Viriato de 
l'rfodeiros ficoli prejudicada por ter o Çou, 
g-1•e3so r ejeitado uma emenda rio ins3mo sen
·lido. Vae ser- votach a 2" p1rte çla e 11enda. 
_ Postas successivamente a votos ª' duas 
parbs de que mnsta o adclitivo elo Sr. VÍriato 
L!e_ Medeiros e outrcs, são ::unba·s rejeitar.los. 

O SR . PRESIDENcrE annunc.ia a 1rotação 
elas emendas ao§ 3· c].o art. 71. · 

OS. T_oSTi\ (pelr:; ordem)-Pecli a palavra, 
Sr . presidente, nao para roub::w tempo ao 
Congrnsso,mas ]Lll\1 pedir a V.Ex. que ponha 
em primeiro Jogar a votos a minha emenda 
11or ser substuli va e conseguintemente mais 
ampla. 

O §R.. ZAMA-Não apoiado ; ·a minha é mais 
ampla. · . · 

o SR. PRESIDENTE-A emenda elo nobre 
representante é realmente substitutiva mas 
aTém desta hlt outras substitutivas. En~ todo. 
o .. cnso,cu vou consultar ao Congresso. · 

Gon~ultacjo, o·congt·e3so não concede apre
ferenr.ia pedida. 

Em seg-uidtt, posta a votos por pwtes, é 
npprovacb_ a segllint3 ememla ao § 3° o·trere-
cidn, pelo Sr. Z·1111a : · 

Supprimam-se as palavras -observados os 
1 im!tes j103~os. pelas leis de mão morta-que 
S3ru.o subst~tu1d :~s pelas srglli11t3s - ob3er
vada.s as d1spos;ções elo direito commum. 

Suppr.imam-se ig.na!nie;1te as p:1!avras-
guardaclas as leis crunrnaes. . 

_,_ __ São consi·:leraclas preju.liculas as emendas 
que ao me3mo § 3º do art. 71 offereceram os 
Sr.3,. Tosta, qlle acham-se nas pags. 53 e 59 
do 11upresso ; .. San tos P.erei ra á pa o·. 59 e 
L'Jovigilclo Filgueir.:ts a pag. 61. 

0 

W annunciacb a votaç'.io das emend.is ao 
- § 18 do art. 71. - . 

O Sn . GONÇALVES CHAVES clech1ra qua a 
emenda que apresentou é ao § 17 do art. 71 
e não do § 18, como por engano' foi impresso'. 

'Pqst t a votos, é apjJrovada a emenda elo 
sr:. _Milton ao § 18 elo art. · 71, mandílndo 
el1n~111ar as p :llavr~s-: posh~l e t~legraphica. 

E declarada preJud1cada 1den t1ca emenda 
do S·r. ·Bernardino de Campos e outros que 
está á.JJ:tg . 61 do impresso . ' 

São succJssivumente postas a votos e re
j ei tadas as em ·3nd.1s que ao§ 21 do ar t. 71 
o·l'ereceram os Srs. João Vieiril, Alcindo Gua
nabara e Almeida fü.rreto. 
. o SR. PRESIDENTE annúncia que SCl vão 
votar as emendas ao § 13. 

O $R.. GONÇALYESCHAVES (pela ordem) de
clara que na_ emenda que se acha á pag·: 62, 
como ofl'erec1cla ao § 14, ha erro de numer0 
devendo Jer-se--ao § 13. ' 

Po3_b a votJs, é approvada a segu inte 
omenda substitutiva do Sr. Gonç1lves Chaves 
e ou t ros ao. § 13 do art. 71: 

Sub>titua-se pelo seguinte:-A' ex:cepção 
. cio flagrante .dejicto, a. prisão não po:lerá 
ex:ecutar-se srnao depois ele ])ronuncia do 
indici:\clo, salvo os e isos determinados em 
lei, e mediante ordem es~ript<1 da autoridade 
competente. 

E' conside1whi. prejudicada a emenda do 
Sr. Chagas Loba.to aô 111!:lSmo paragrapho. 

Postas success1 vamen te .a votos, são rej ei
tl\das JS emencbs dos Srs. Custodio de Mello ' 
e José Hyg-ino tambem oífdre~iclas ao§ 13 do 
art. · 71. · 

Posta a votos, a emenda subslitü liva do 
§ 6° -do art. 71, otfarccida pelo Sr . Tosta, é 
rejeitada. , ffoando prejudicada.s as do3 Srs. 
S:111tos Pereira e Zanm. 

Posta a votos, ó approvada a seguinte· 
e1mnfa do' Sr. ·Jnlio de• Castill103 e outros ào 
§ 6° do art. 71 : 

Depbis de - leigo - accrescente-se: - e 
livré o e-n-ino, etc. ' 

O SR. QUINTINO BoCAYUVA (pela ordem) 
cliz que trata-se dJ uma emenda de alta im
porlancia, e por is:;o requer verificação da 
vota,ção. 
. O SR.. PREaÍDENTE diz que, feita a votação, 

a mesa, verificcm t erem votado a fü vor da 
emenda 88 Srs. repre3entantes e coatea 76, 
hwendo apena3 a clilferenç'.1- de 12 votos; 
mas, desde que o nobre senador requer uma 
segunda votação, vae consulta,r ao Con
gresso . 

Consultado, o Congresso não concede a 
segunda votaçlo cles t<t ei:nenda. 

Postas succes3ivamente a votos, são rejeita
clas as emendas 'do3 Sl'3. Julio ele Cástilhose 
outros, Azeredo e Nelson de Vasconcellos (;;o
bt'e liberdade de te3tar), tlcmdo prejudiéada ·a · 
eme.ncla do Sr. Nelson·, le ttra ·c . 

São successi vamente po:;hs a votos e r .•jei
tadas as emendas do. Sr. Sto ~ l~ler, olferecidtts 
aos §§ 24 e 28 do art. 71. 

o SR. PRESIDENTITI decllm1 prej udic1cla a 
emenda do Sr. Stock ler ao § 29. 

o SR. BARB)SA. LIMA (2iela ordem) com 
· pezar dissente cl,t interpellação elo Sr. presi
dente p3la qual e3ta emenda. eslil. prej ucli
cada. Emenda que garante a to::los os nas
cidos · no Br,1zil a naciona lidade, mediante o 
registro civil, é esta uma disposição comple
men.tar do que votou o Congresso ení -rela
ção ao casamento civil, etc., medidas conge
neres. 

Consultado, o Congresso resolve que a 
emencla esta prejudicada. ' 

E' po3ta a votos e rej ei tcida a emenda do 
Sr. Tosta ao§ 7° do.art. 71. 

O St<.· PRESIDENTE aununcia a votaç:to do 
substitutivo do Sr. Saldanha Marinho e ou
tros ao art. 7 J. 

O SR.. CosrA MACHADO (pela orclem) observa 
que a 2ª parte desta emenda acha-se preju
dicada, em consequencia de ter sido Yotada 
uma emencla elo Sr. Zama, que era identica; 
mas a lª parte não está prejudicada. 

O SR. PRESIDENTE diz que a Ja parte da 
emenda está prejudicada,. Entretanto, como 
a, materia é de grcwidade,· submetterá á, dec.i-
1ão do . Congresso, que se pronuncbrá si a 
em e nela _está, ou não pt:ej uclicad,t. 

o SR. COSTA MACHADO (pela . ordem) pede 
ao Sr. prasidente que coi1sulte o Congresso 
sobre si julga ou não prejudicada a 1 ª parte 
da sua enienda. 

Consultado, o Congresso declara prejudi
cada a l• pJ.rte da emenda . 

São successivamente postas a votos e rejei
tadas as emendas do Sr. Ramiro Barcello3 e 
outros ao ·§ 8° do art. 71. 

São igualmente rejeitadas as emendas dos 
Srs. Sttldanha Marinho e outros e Meira de 
Vasconcellos ao art. 71. 

São ·ainda rejeita.das as emendas dos Srs. 
Pedro Americo e Thomaz Delphino e outro 
ao § 12 do art. 71. 

E' . tambem mrejeitacla a emenda do Sr. 
Chave·s e outros ao § 17 do art. 71. 

Sã.) successi vamente po3tas a votos e appro
vadas as seguintes emendas dos Srs. Leo
poldo Bulhões e Gabino Besouro: 
· Art. 70, § 2° b-Supprimam-se as palavra3 
- condecorações ou titulo estrangeiro. 

. Ao art. 71, § 27- accrcscen te-se-assim 
como o3 que acceitarem condecorações, títulos 
no bilia rios ou estrangeiros. 

Ao pro~ecler-se á votação da emenda aclçli
tiva do Sr. Veiga ao a,rt. 7!', § 2°, mandando 
a,ccr2scentar-que a lei não tem e:ITeito re
tro'.ttivo 

O SR. PRESIDENTE declara que julga esta 
emenda prejudicada, porque este principio 
já, se acha firmado em um dós artigos ela 
Constituição. · · 

Posta a votos, e rejeitada, a emenda do 
Sr. Leovegildo Filgueiras ao § 15 do art. 71. 

São comiderados prejudicados-o substitu
tivo elo Sr, Le.ovilgido Filgueiras .aos §§ 26_ 
o 27 do art. 71 e a emenda suppressiva do 
§ 27, offerecÍda :pelo Sr. Francisco Veiga. 
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·E' po;;ta a votos e approvada a parte .da 
segni~to enm1da additiva do Sr. José Hygmo 
ao§ 2C> do art. 71: 
· § Ao3 autore~ de C?br~s litterarias ~ ar
tistic1s é g,\ranttdo o direito de -repruduz1l-a~ 
pela. imprel13a ou por qualquer outro proces~ 
mec:i,nico. Os herdeiros dos autores gosarao 
desse direito p9lo tempo qne µ, lei deterfi:iinar" 

§ A lei as5egnrariL tambem a propriedade 
das marcas de fabrica. · · > 

Posta. a votos, a segundâ p:1.rte da mesm~ 
1:1mencla é rejeitada :- · 

O. SR. Josfl HYGINO requer verificação da 
votaç:to. , 
Pro ~eJendo-se il, verificacão, reconhece-se 

ter sido approvufa a s3gunda pa.rte d'a refe'-
rUa emenda. . · 

E' posta a votos e rejeitada a eme11tia do 
Sr. Almeida, B1rreto e outros ao art. 72. · 

E' ig-ua!mente rejeitada a emendtt suppres~ 
si va dõ art. 73, otl'erecidti. p::ilo Sl'. Cyrillo ·de 
Lemos. · 

E' ainrJ.a r ajei tada a emenda do Sr. Stock ler . 
e outros ao art. 74. · 

o SR. PRESIDENTE annu11cia a vobção1as · 
emendas ao árt. 75. -

o Srt. RETUMBA (pela 01'clem)-Sr. presi
donte, ao a.rt. 75 foram enviadas á mesa duas 
emendas contraditorias, figurando a_mbas fir:.. 
macias por mim. ' · 

Devo informar a V. Ex:. que, recorri;lndo 
aos autograpl1os, verifiquei que. a segunda 
emenda era firmada pelo Se. Carlos de Cam
po.s e bem assim que a primeira não é só
mente firmada por mim, mas sim ,pela maio; 
ria elos militares que tem assento neste Con•-
gresso, · ' 

Po3ta ·a votos, é approvacla a emenda· sup
pressiva do art. 75, ofi'erecicla pelo Sr. Re· 
tum~. · 

O S!l . PRESIDENTE dechra prejudicada a 
emenda do Se. Carlos de Campos. ·, 

o Sn. FRANCISCO DA VEIGA diz que a 
emenda qne o Sr. presidente declarou estar 
prejudicada não o está. O proprio autor da 
emenda suppressiva é o signatario della. 

O SR . PRESIDENTE diz · que desde que o 
Congresso resolveu elimirrnr o artigo não ha 
o q~ie substituir. _ · 

o SR. FRANCISCO DA VEIGA respondo qna 
ha uma clilferença, E5te art. 75 falia ".aga
mente em crimes infamantes, e a emenda 
apresentada pelo illustre representante da 
Parahyba declara que a sentença condem
natoria por crim 0 s infamantes, previstos nos 
codigos militares, faz perder a patente. 

Na emenda ha um limite ; ao passo que 
no artigo se diz - A S3ntença condemnatoria 
por crimes infamantes previsto$ nos codi:. 
gos militares ou leis civis faz .perder a pa'
tente, qualquer que seja o tempo da sen-
tença. . - ·· · ,. 

O nobre autor da emenda q1rn pediu a · 
suppressão deste artigo claramente , exprf
mfü o seu pensamento, que era restI'.iogir 
o artigo. . 
Pare~e, por conseguinte, que não ha aqui 

paridade, e· que o facto de ser a emenda 
apresentada pelo autor .da emenda sup
pressi va, mostra que houve apenas d<t sua 
parte um equivoco, porque em vez de ·ter 
pedido a suppressão devia p3dir a substi· 
tuição. 

o SR PRESIDENTE diz· que o Sr. Retumba 
declarou que as emen'.las eram contradic-
torias. -

Consultatlo, o Congresso resolve estar 
prejudic1da a emend~ substitutiva do art. 75, 
offerecida pelo Sr.Carlos de Campos e outros. 

E' em S\'gu ida posta a votos e ap
próva'lO a seguinte emenda substitutiva do 
art. 76, oft'erecicla pelo Sr. Retumba : · 

Substitua-se: . 
Art. 76. Os militares de terra e mar terão 

fóro especial, coLJs_tituido por tribunaes üli-
lita,res, para delictos milita res. . 

E' ·igualmente approvado o seg-uinte addi
tivo dos Srs. Valladão e Gabino Besouro ao 
art. 76, 

Accrescente-se : 
§ 1. 0 Estê fóro compor-se~ha de t.im S.u

premo Tribunal Militar, cujos -membros serão 
vi talicios, e cios· conselhos necessar ios p~r~-~ a 



forninção da c_u lpa e j ulgamerito d03 
'crUÍles·. 
. O Congresso, por lei or<lin1ria, regu Iara a 
_C()U1:posiç1o do Supremo Tribunal 'Militar, 
suas .a ttribuições e outras circmmtancias in-
1ierentes p.o toro de que se tmta.. . 
. W anüunciada a votação d.o artigo aclditivo 

d~ Sr. Stockler e outros a secção 11 do 
t1t . I V. 
... o SR. . . VINHAEs requer preferencia, para 
uma emenda sua que se acha a pag. 73, sobre 
p _m,esmo nssumpto, e mais lat:i, . . 
" Procedenio-se á, votação cio requerimento 
de prefeeencia, o Sr. pre3iclente declara não 
J1<~.~er numero legal, e que fica ncliacht avo

.. t1ça0 . 
;, yecm à. mestt as seguintes_ 

Dec.l(]rações ele vo!o 

·, .'.i)e;hiro que vótei peh aclopç'ão das emen
das. que concediam direi to de voto aos estu
da;1ües· das eõcolás superiores, inclusive as 
m1~1tares, e yelas emendas J;u'ppressivas do 
§ )'º d9 a:rt. /0, na parte em que suspende di
reitos de c1da.'.lão por inca.pacicla,cle p!1ysiCa ou 
mora l . . , 
'·. oe_ch1,ro; outrosim, que votei p3la manu
tençao dos.§§ 2° e 4° do art. 71 e contra toda·s 

· ª.~disposições restrictivas da liberdade espiri-
'tu:ll e ela respm1sabiliclrrcle incliviclual. . 

,, i . ·Stla das sessões, 12 de feverei ro de 1891.-
Beltanhino Carneiro. . . 

: _,J)eclaro.'que mai.s uma vez v·otei contra a 
pena ~e m<?r t<J no e:::t3rcito e n.rrnada, mesmo · 
. e::n tempo éle guerra.- Goronel Pires F er
?'eirn. 
, . OSn . . PfüfüDENTE designa para 
a segurn te ordem do dm : 

am;i.uhã 

·., n par~e (até 3 l /2 horas) - Continuação 
(la. J;olaçao das emendas à. Constituição 

'.· X'. '2• parte (de 3 l /2 horas em cleante) -
}Hsçussão. cl :~s i~dicações sobre o tratado de 
con11nerc10 amenc11110. 
· L'ovanta-se a sess'io ás '3 horas clot tarde. 

'PfSt::tmso PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 
19 DE JANEIRO DE 1891. 

·. O Si;· . Oliveira Pinto (movimento 
i:le auençilo) - As minh:i,s primeiras palavr.i.s, 

, St>:. presidente, nesta tribuna, devem ser e 
são, ele re·conhecimento á g·entileza do il
,lu.~tre represcmtante da .Bal1ia, o Sr . Cesar 
. H:tos, qu-e, com tanta benevolencia, .c3 leu-
11rn:o togar que lhe c::ibia IB ordem dos ora
.tlores inseri p_tos. 
. ·E quando, por iutermedio ele prestimoso 
an~~go, p_édi. ao ill ustre collega que me ce
des~e o d+reito,· que era seu, de ns11• ila pa
lavra, eµ con~avfl,, Sr . Presidente, que o.s il
~~stres. cloyut~dos ~etis coq1panheiros de ban
cada, na JUStlficaçao da emenda. que a:prasen 
·ttwam ás ~liSfJOSições t ransitarias, sujeifas a 
ilebale, procur~ssem . coh,0né3tar b procecli
I1:J;~n lo que haVJam tido, demonstrando desta 
ti'lbuna, . com relaçio ao govemo cio Rio de 
.Ja:neiro, que o illustra cidadão, que occupa o 

. cargo. ele governador, que é um logar ele 
hop.rc~, 111_;'\S que é fanibem um po3to ele rn
cr1fic10, nao se tem mosh~ado na altura ela 

. n1is.são que a revoluÇão de i5 de novembro 
c01itlou-lhe; que falta-lhe orientaçiio, probi· 

.. daçle, on -conhecimentos; que a sua influencia 
.n.o govei;-no não se tem revelado no sentitlo 
do bem .publ ico·, sendo, por tae3 razões 'jus ti
fica veis os inei.os que os nobres deputados em-

, .nrega~n coin_ ·9 .fim de evifar ·qüe · o Sr. 
l!'r~ric;1sco . Portella · possa ser ·o gover1Yaclor 
eleito do estado q.ue representamc,s. · · 
. - U.~1 SR . R)]PRESENTANTE: - A emenda nlto 

,se . refere ao gQvern~dor do Rio ele Janeiro. 
(Ha. outros apartes. ) · 
· .O ~R. : OLIVEJR~ PINTO~ F.1nesperava, Sr. 
}1!'_es1de!)t.e,_ e. ~evia }Ilesmo esperar que esse 
(osse o. prof!e~1me11to .dos nobres deiigtaclos, 

. ~o~:que 8:_ me~tcla d~ ca~tel)a. proposta por "SS. 
$~x: .•. nao vJSa, nao. po:le visar, e só por isso 
é'·._ OflOSa, O].ltro . gov~rnador que não seja O elo 
l): .~t~do do Rio ele Ja neiro . ('ti·oàim·se miiilcis 
~pa'i·tes '.} 

·• ,· I 

Eu .faço inteira justiça ás intençõJ3 dos il- · _entratanto, pouco se .im'portam ele commettd' 
lustres deputados que fi.rmaram esta emenda,; coútra o princi p:o federativo, v~eLlacleiro3 at-
SS. EEx , poi:ém; colloc'cim~se em um ponto tentados.- (Apartes.) . .~ 
de vista muito ~livrrso dacjuell e .ew que eu Ot1cie ira parar, senhores, o p~i11cipio fede - · 
me. ~o~loco; qu3.1ram, poHa,nto, permittir- nie rativo, si o Congres>o, que é hoje apeuas 
a llberda.de,cle clivergie ela, opini'to que sus- constituint,e, e, portante, incompetente, si o 
tentam. (Trocam- se apartes.) Congresso, qLie, ·repito, .ninda guandó · tivesss -

Para SS. E Ex. a eleição elo Sr . PJrtel!a fun cç1o legislativa.,seritt o Con'.\'resso Federal, 
para o cwgo. ele governador cio ;Rio ele Ja- chamar a si o direito cl.e legislar para os es-
neiro, não Seria, Ul11 acfrtO . , ,· tJ.clOS em rnateria eleit0ral ~ . _ 

·o SR . VmGIL!O PESSOA. - É um cidadão Ui\i . SR. REI'RESEN'T'ANTE--- Em theoria, e 
muito distincto e illustraclo. (Ela -out1·os a1nr- bonito, mas n<t pratica folha. 
tes.) . . o SR . OLIVEIRA PIN1'.} -- E' necessa.rio, 

O SR. 01ivEmA. PnTJ - . . . em minha S1°. J)resilleDte, que' eu ·seja redundante pam 
opinião e3S:1 eleiçio sera de incalcubvel Vil.D - uão deixar duvidas sobre cacfa uma cltts propo· 
fagem, attenta a, benerrca.infiuencia que exer- sições q.ue tenho enunciado. (A.1nrtes.) 
cerão sobre os destinos elo estado do Rio de . _ Eu disse que ao Congresso falt ;W<t compe 
Janefro, as elevadas cgialifades de adminis- tencia pat'a legislar em matel'i<1 ele'itoral,· n1'io 
h'<tclor, que aquelle ill ustre cidadã.o tem reve- sómente porque elle e, nesta primeil'a phase 
lado. · ele sua existencia, o Congresso Constituinte, 

O Sr. Fr.111cisco Portella... mas ainda pJ1'qne, si elle ·fàra o Congresso. 
UM SR: REPRESENTANTE - Ciladão muito legislativo, seriJ. federal e incompetente, · 

distincto. • portanto, p11ra legislar em materia eleitora l 
O Sn.. 011vEmA PINTO - Pel'mittam os para os estados, assumpto que é peculiar [L 

nobres deputado>, que eu, ao meno3, enuncie cada um, de harmoni11 .com as bo'.ls doutrinas. 
o meu pensamento, podendo clepojs me honra- federativos. (ri partes .) · · ' 
rem com seus aparteo, certos ele que as in- Esta enunciado o meu pensamento e passo 
te_l'rupçõss e os .aparl~s, quando opportilnos, acleante . (,rlpcirtes.) . _ 
nao sao para rmrn ob1ces, ou tropeços; mas Sr. presidente, pelo facto de 15 de t1ovem
ver~adeiro3 tonicos estimu lantes que cu bro de 1889, que consubstanciou a mais 'viva 
acce1to como favores e auxílios . (Trocam-se aspiração ele nosso paiz e cleante cio qual a 
apartes .) monarchia desmanchou-se , todos os poderes. 

Diz.ia en, Sr. presidente, quando fui intee- foram inrar its mãos elo Governo ProvisoeiO-, 
r?mprc1o, que a ~me.nela dos nobres deputa.dos que se constituiu em nome dct ri:ivolução 
so vJSava. a pessoa cio governador elo Rio d:i triumphante . 
J::i..neit'o, o que erá sufficiente para tomai-a · Reunido o Congre.3so,. o Governo Provis·i
ocliosa, parecencl~-me, porta.nto, que SS, EEx. rio, veiu clep::ir em sen seio os poderes de 
es~avam 1rn obr1gaçã,o de vir denunciar ao que sé tinhíl. inves tido, e o Congre.sso, 
pct ~ z 03 actos. do .governador do H.io ele fa- por uma moção apresent:J.fa,- o na, "ti'ibüni1 ~ 
neu·o , que auto risam a,s m0dida.s prcven tivas sListe11tc\clíl. por um i 1 lustré repres i:m tan te 
que ?S nobres . deputados procuram tomar no do Rio G1'ancle cio Sn l, o Sr . H.amfro 
·Sentido de nii,o po:lei' o Se. Portella ainda Barcellos, e n.qui votada por cons,icleravel 
quan~o ~eja ess~L a: clelibel'aç~o , do. Co~g1°esso maioria , clevolv~u ao governo os poderes 
Const1tu1nte, elo Rio Lle Jíl.nen'o, o qu3 é um legislativo e executivo, reserv'1n<lo·Se uniCtl
absurdo, ser o govenuclo1' eleito elo e3tado nl'rnte as füncçõ3s coustituintes. (A.pal'les .) 
que governa, em•nome clct clictadu:'a, .desde iG Feitas estas r.onsider.1çõas, pergunto : como 
ele novembro . é que ·o Congresso . po:1era de uma maneit\1 

O SL. ERICO COELHO dá um a parle . conecta-, .seeia e legitima, e3quecicló do que 
. o SR .. OLIVEIRA PINTO- Si assim se fizess3 honlem foz, legislar, e, o que é ma.is, legishU' 

s1 03 nobre3 . deputados t ivessem justi11cado ~ , não em ass:1111pto fe:leral, mas em rnateria , 
e!nonda qu~. apresen,t '1ram, clemonsteanclo que ele incornpatibilidncb eleitor::tl com reltç':o 

· t111liam ramo, quando a expecta.tiva a simules aos es taclo"J . 
expect'.Ltiva, ela eleição do Sr. Por'tella êra Pois que, o Congro3S·) póde it v,:nLlcle, 
para SS . )~I~x., u1i1 perigo.a evitar-se, po1; qua·i transformar-se em CJllg't'esso legislativo , 
quer me10 , o orador que neste momento folia e aU em congresso orclinario dos estados 'I 
ao paiz, teria tomado posiçio ú1teirnmente O SR. Etuco CoEr..Ho - E como e .qLie.o go
opposta a ele SS. fü!:x., porque esta profl!ncla~ vei'no nas disposições transitarias vem pedir 
mente CJnvencido de que o governalor elo Rio ao Congt'osso a aJJProvação de se11s a~tos '? ' 
de Janei ro s~ tem mantdo na altura cio cargo O SR. OLIV Etfü'- PINTO - Ah! J\Ias sou 
q1n exerce . ( 1l partes.) ' coilerento CJm as cloutt'inas qu; sustento. 
! . Eu ten l.10 a f1 licidade, Sr. presiden te, ele Tive a honra de ser companheiI'O ele ncadc- -
poder, sempre que qnero, guarJar, seja qual mi11, durante cinco annos, do i ll lt~tre repre
for a naturez11 cht discussão, to:h seranicl 1cle sent::i-nte, cujos üLlentos. i11v3jo e cnj ~is 
e, embora ·pareça vehemente a miulla pilrase qu t1 1clades a precw r!evtrlamente ; som.os, ' 
o 1neu pensamento não é oil'ensivo aos con~ port:i,nto, velho3 conhecidos, mas 110 mundu 
tenclores . ( ilpartes) . poli tico só a~·ora ins encontra·nos · devo 
' Não _costumo t~'a,zer para o ~lebate idéas pre- pois , dizei' ao l113U illLtstrn<lo colleg?a que d 

cqnceb1clas e mm to meno3 a rntenção ele of- obscuro om:.lor (n'io apoiculos) q ne occup:1 
fender; o que cles':ljo ê convencer, ou ser co·n- neste monrnnto <1 .tl'i!Juna, nã;o costuma S3t' 
,vencido. incolie1'ente e ve~·sati l. 

u~1 S1i . REPRESENTANTE - V.. Ex . está fo- . Disse o nobre rapres3ntante que o govemo 
zendo a sua auto-biog-ra.phia. . pJCl~ ms disposições_ t_ransitorbs a' apprJ-

0 SR. OL1v:EmA Prnro- .Si na assemlJléa vnçao ele seus ados. Pots bem. De liwmonil1 
pro_vil:cial do Rio de ,.Jar13fro, em.cujo seio ·por com a min)ia 1m.neira de pensar, col10rente 
mu1to.> annos occupei um1 c:i.cleira, tive ·ne- co1:i1 a doutr1.11a que sustento, mandei á mesa 
cessitlade as vezes de entraí• em debates ca- hoJe mesmo uma. emend>1 no sentido de serem 
lorosos, çlevo dizei-o, acceitei semelhantes os actos elo governo, nã.o expre3s:i.mente ap
discnssões por con. ting )ncias ele posiçi'ío ; provados nest<1 Constituição mas sujeitos ·i 
nunca as provo::iue1. ( t\partes.) cleliberaçií,o cio Congresso. Legisbtivo ordi
. · Sr. presid.ente; · ~s nobres representantes, na.rio (Apartes.) . . 
·quando envmrar~1 11 · mesa. a emenda de que Essa emenda é . con()ebirla no3 termos so-
ríle occupo, esque~ernm-se ·de que estamos, no gurn te:; (Zê): . 
seio do C?ngresso Constituinte, e que aquel la, «Os actos elo Governo Provisorio, não ap: 
emendà, si fora de caracter federal, só poderia P1'.º"~dos expr~ssamente pelo CongPesso Con
ser tomada em consicleraç:to pelo Cou"'res>o stiturnte, ficamo clepa.ndentes ele deliberJção 
Leg·islativo. (Apoiados e niio apoiaios ./' . do Congresso Leg1slat1 vo . )) 

Tão depl'essa, esquecemm-se os nobi'eS re- No nrt. 2' elas clisposiçõ3S transitarias está 
presentau.tes ele que o Congresrn deleaou 1 ° seguinte (lê): . 
pode.!' ' fo'.~íslativo · :.i:o Governo ProvisÓrio 0 « Os ados elo Go verno PmvisÓ1'io, não ro-
(1l parles .) . vogil.Llos pela Constituição, serão leis tla Repu-

'blica. » · 
Sr. presidente, os <11obres representantes 

que tn:nto fa liam cm fede1'ação, que, em theo- Vé, pórtanlo, o illustre rapresentante r1ue 
na, vo l11111· lh3 amor e declicaçãoi 1rn rirat·ica, e~tou ele plena · tw.einonia com a minhí\ ntt-- . . , . , nomi, ele penrnP~ · 



o Stt. ERICO COELHO' contestlt. ·' 
o SR~ OLIVEIRA PINTO - E' admiravel o 

que diz o DJbre represeDtan te, cuja intelli
gencia é, aliás clari s~ima, cujJ. intuição é per
feita, sej ::un emburJ, os-a.ssümpto3 sujeitos á 
sua àpreciaÇ1o, os mais complexos ! 

O SR . Etuco COELHO.._ Torne a ler a 
emenéla . 

O SR. ÜLIVmRA PINTO - Pois não; t enho 
a maior satisfação em ::tltcncler scrnp1'e no3 

. desejos do nobre representante . ' 
A emencb é a seguin te . (Lê.) 

o SR. ERICO COEL!!Ó - J ti, ve que o Con
. gl'esso pó.le acceitar uns e recus1r outros. 

o SR. ÜLIVE1RA Prnro - Sem duvida; mas 
·i1 competencia, para isso é do Congresso Le· 
g·i3lativo. E que significa.ção tem r.1 rn inhn. 
emenda 1 A seguiu te: - os · actos elo Govet'no 
Prn1,isorio, que clizém respeito ás granüçs 
questões por elle resolvidas no sentido da 
dêrnocraci[t r Bpublicana, como s8jam a peo- . 
clamação da Republica, o cnsi.mento civi l, a 
separação -ela lgeeja do Estado, a seculari
s .1ção cios cemiterio3, ficam perfei t t1,rnente con
s~graclo3 pela . soberanh 1nci011:1l represen-
tada pelo Congresso·Constitninte. . 
- Estes geandes acto3, que· sig11iticarn vercla 
c18iras. conquistas clemo ~ra. ticas, que traclnzem 
aspirações republicanas", já for::tm approvaclos 
em peimei1'a cliscnssão 8 necessaJ'Íamen te {) 
sJrão, cl8 uma maneira cli!Ilniti va, em se
gnndn.. (Apoiados.) 

Mas, smhofos, S8r ii.t i;oS3ivol que E!Sl8 Con
gre3so, sem um clisvirtu1meuto completo e 
injustifici1v8l ele sui.t missi'ío nestJ. pt'imeim 
p!nse constit uinte - approvass9 ou annu · 
lMsB actos cl;3 ordem fümnceira, ou rebtivo3 a 
outros assumptos, som os nec8Soarios, os im
P'-'8Scincliveis estudos, sem a ma;or pon clB t'i\
·ção e pruclencia ! (Apoiados.) 
· E sobre lüo variados assumptos, nem to:los 
sujeitos á no3S't apreci::tção,que estudoo t :rn10s 
.11 ós ? 

· Ha neste CongreSS'.l alguma iutel\iganci[), 
pt'i vilegiu,da que nossa consic~erar-ss no c~1so 
ele conhecer, um por um, touos os actos que 
foram pratic'tclo3 p3lo Governo Provisot'io1 
íJ ue legislou, tal vez ele mais, qne agi o, por
v8ntur"'• vertigiµos1mente, e que est8ja nas 
comliçõ;-is ele diseutil-os j:1, votando conscien
ciosamente, seja no sentido de appt'0\7,tl-os, 
sej:i, no sentido ele rej ei tai-os ? 

· Si ha, e:1, com sinceridade .8 franquéza, 
·declaro.-me um r etarclatario, e confesso-me, 
sem sen ti r-me lrnmillrndo, inc[tpa7'' S'3 quer 
·de 8111prnhe11cler ele momento, semelltante 
·cstur.lo que é arcluo, que exige tempo sum
cientCl, e, 1rntis que tudo, muita pndencia e 
re11exão. (lliu itcs apoiados.) 

Creio, pot'tan.to, que é da clignidaclo d8sle 
Congt'eS>o, que é Sou dever impsrioso discutir; 
nias em occasilio opporturn, os actos do Go 
verno Provisorio (apoiados) •. paea appl'Oval-os 
ou rejeitai-os, com excepçã.o unicam8nt8 cla
q ueUes que pocl8mos e devemos, _dentro ela 
noss'i. actual e3phera ele compet8nc1l1, a,pp:'o
var' ou r8j8iLi.r lEste 'Pl'Oj8_cto ele Consti
tuiçfo . (Apoimlos.) 

Fui, Sr . peesiclente, politicamentci 8dnca.clo 
na oopo:;içllo; 03 annos que passei mi. assem
b'éa 'provincial elo Rio lle Janeit'o f'ot' .1.111 con
.sumidos·na luta contra os governos, e, cl8vo, 
Sr. presielente, a puridade conrêssar a V. Ex., 

·a minha ·índole, o meu temperamento e as 
minhas tenclencias naturae3 arrastam- me 

· quasi s8mpre para a opposição, qus; si justa 
.·e honesta, é tambem uma força qno efficaz
mente collabora cJm os govemos em favor 

-do bem publico. ( Apoiaélos .) 
Eutretanto , Sr. pre~iclente, no periodo me

l indroso que atravessa o p::iiz, me sinto bas
tante energico p'am poder c1lnr convicções, 
pam sacrificar crenç::ts.;. 

O SR . Emco CoELHo ,...- Eu n-Io. 
O· SR. OLIVEIR~ PINTO - Ouça-m8 o nobre 

répresentante; ainda não co:iclui. a enuncia
ção ele meu pensamento. 

Sr. presiüente, calarei convirçõ::ls , sacriti
. mn:ei crenças desde qu8 não se trate c18 ma
tel'ia que afl'ecte profundamente o pai ·~ , corn
tanto que cntromos jà e j a no regi meu eh 
legalidade. (A.p oicdo·s ,) 

" ' 

O SR: RosA. JuN!OR - E 0 esse o ncsso 
dever. 
. ô SR . OLIVEIRA Pl:\'TO - o qne não -é pos

Si\'81 , Sr. presidente, sem gl'avis'sirno pel' igo, 
é qus se pt'olongue o estndo actual, que é de 
ef1erv8scencb e que am:i.nhi'í b0m pde clet8r
m.inal' lastima veis consequencias . . ( Apm·tes.) 

Este esLülo ele cons:i.s não é cl:sagraclavel 
sómente ao CoiHtt;esso Con~ titninte, ell e des 
agraeh à Naç'.í.o~ ao Governo Provis01'io, 8, 
talvez, mais elo que a uiognem, ao cir.ladão 
que a revolução ele 15 ele novembro elevou i1 
cL1lrn inancia do poder. (Apa i(tdos.) 

Em obedi.:rnci::t aos impulsos ele sua cligni
daclo, em nome do bem publico, orientado pelo 
civismo e reios mais pu1'os sentimentos pa
tl'ioticos, elle tem, com to la a certeza, como 
sua mais viv[t aspimção, aque lle objectivo, 
que é a noss'.t preoccupação de to· los . os rno
rnen tos - o regim8n cln. legaliclacle. (A.poia
do s ! Afoiio oe m !) 

0 Sn. . BARBOoA LrnrA - Par[l. isso e· preciso 
que nã_o se sai::t dos l~mites ela legafülade. 

O SR. OLIVEmA PINTO - De que se tmta, 
Sr. Pt'esiclent8, cliscutincloe'>te pro.ie8to, senão 
t.le e11tregar-s8 o g·overno eh Nação á proprb 
Nação~ -

o sa .. ZAi\IA -1~ erncLunente o que estamo.s · 
fazendo, 

O SR. OLIVEJRA Prnrv ~ O ap::wte com que 
ncaba. de honrar-me o il lu3tr3 representm1te 
(h B:ihiá, um dos membro:; mais salie11tes do 
Con O're3so, ( apoicdos ) .i à pelo seu t::tlento 
(apoiados), j á pelajovhllie!tule ele &nls nn
neÍ!'[tS (a.puinclos) sng.wio -me a idé~t de dei xat' 
clest[t tribmn consignado nm fac to que muito 
nos lloma: - nã') ha exemp:o ll8 ter-se, em 
qualquee paiz, e 8tn tão cur to p1'.1So, co:n 
ttrnt:1 solicitude 8 pat.riot.ismo, como neste 
CongTesso, :n'ocuNclo clis~u lir e votal' asmm
pto ele t:1nt'l. rnlevancia, e:;mo é O CJl1 8 S8 achél. 
consubstanciado neste p:'oj3cto. (Apoiados.) 

Qu·rndo e em qne paiz se discLilio com ião 
elevado3 senllmsutos de patrio~im10, um pro· 
jacto como este, que, tl'ansfornudo em l8i, 
SÍ'" llill.c:u'il. a vicl[t constitucion<ll, o regímen 
d~ le,"'aliclaclê, que é [t m'.l.Í3 viva e energica 
asple~ção naeion~ l '! ( ;lpoicdos ; nwito bem.) 

D~vo, 81' presidente, volbr a fa:we [t!g·L1-
mas considerações com ·relação i1 cm ~nd .. 1 dos 
illnst.res cleput.aclos, que torna incompativeis 
par<t o cargo lle g-over:.iarlores eloitos os cida
clfos q.ue peesich1m li. cle iç:io, ou qne tenham 
e3tado no governo atJ. IJLUt l'O m3zes ;wtes 

.d8lllt. 
E'S3 l omenfa. 6 concebiLl-i. nos segnin t0s ter

mos: - (lê) « S :o in c:.imp iti v-eis ·pl.ra os car
go> ele governadore3 e.bi to3 clo3 _Est~clo3 ~a 
republica, na sua p1'ox1ma organ:saç1.0, nao 
só .os cidadãos qu ·~ quatt•o mews ante3 cl!t 
8leição dos congressos llou vei·ern occu;)arlo o 
governo elos estn1los, como tambem 03 ci eht
'.lii.os que os preoidirem pot' occJsião do ploito 
eleitora !. 

Já se disse, Se. pr8sidente, cle3t L tribnn::i, 
e eu r8pilo, quo, p ~u~'' qu'.l os nolJr·es <lcpa· 
taclos fo.isem Jo ·~· icos, ]lJfü qtn revelassem a 
altive~ q 1ie elevem tct' os ci·.laeLfo3 ele um 
iniz que 8stii. pl'epn'a1lo p11·a a liberfacle. SS . 
EE;x . cleveri[tm, [tl!tes ele [t[ll'Bsentar esta 
eme11Cla, ter a1was8 11taclo unn outra, incom
p:.ttibilisamlo pnra o cal'.go de presidente da 
republi.c.1. o g·eneralissi mo l\Tanoel Deodoro ela 
Fol1seca.; (Niío apaiaclos .) ~ 

O SR. RmA JuNroR - Não 'apohv.lo; elle 
esti em cit'cumstancias· muito especi<tes . 
(Apoiados; apartes.) · 

ó SR. OLwErnA Pr:\'ro - Os nobres depu
tados nã.o. ms cornpreltenrleram 8 necessari<i.
rnente, [t cleficienci::t é minlt[t. O CJU3 eu disse 
Foi que os nobres cl 8~utatlos, antores ela en18n
da, p1.ra que se m'.ls tr,tss0m obed ientes ás im
posiçõ 3S da logica , pa.ra. que. cl.21110nst eassem 
:'i, evid8nch que eram i111puls10111tlo;; inlcs 
])l'incipios, pelas doutrinas, e. não por m~
tivos de oate;1 oeclem, devertam em pn
meit'o loirar procuear consogufr qn l. fo3se 
inco:npatibil isac~o p8.ra o c~rgo ele Presidente 
eleito d<t republ!ca o mclafao Mtt1100l Dco\loro 
ela Fomsec:i.. 
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O SR. llo:;A JuxroH.' : O caso é muito di
v 8rso. (A pa iados, a]iái'tcs.) 

·O SR . OLIVEIRA PINT0-::-03 nobr~s cleputa
do3 não me entendem, ou quel'8111 revelae 
u:n zelo - fervoroso, uma cle:licação som. l!
mite3 ao g 311era.lissimo e um'.I. suscepttlí1-
lidacl8, 8lll noníe cl8 outrem, para .a qual 
[1,S minhas palavras não pod8m servn• de . 
pr8toxto . 
· Julgn,111 03 nobre3 deputaclo5 que ou sou 
ho'.;til ao genera.lissimo Deodoro? . 

Si assim pJnsam, engan::im-se ; sou üwot'.1:. 
vel, convenciLlamente f<l\'.oeavel ao gov'er!_10 
do n·e118ralissi1110 , e devo d1zel-o, o meu apo10, 
embo1:a pouco iwestigioso, deve ter c8rto va l~e 
moral, P?rque é since~'ºi ~leal, não, se or1- 
g ina em rn teresses sat1sfertos, ou em fü vores 
esperados, porque eu sou, Se . presi_dente , 
ant8S de tudo, um homem ::tlt1vo, nunca lrn
milllei pot' nm momento, o meu caracter de
ante dos governos . (Muitos apaiallos .) 

o SR. Fox .>EcA I-l&RMES: - E' um éklaclão 
muito prestimo:;o . e luns3to. ( 1l:foitos apoia-
dos.) · 

o SR: OLI'VEIRA Prnro-Tenho uma vicht
politicn,, que já nElo é curto,~ 11elh1 .a~e9utei 
s8mpt'e osjuizos ele aclversarios e .~e ,rnllrngos, 
não temendo, por um mom8nto, s1 qu8r, que 
elles purl8s~em ::irticular um facto que me obri
o-asse [t curvar esta c1beç1, qu8 é e ha ele ser 
ssmpre a ltiva. (Apoiados e apa1'tes.) · 

Portanto, tiqu8 bem claro, nunca solicitei, 
nem pt'8t8mlo favores do governo; si apoio o 
o·overno elo cidadão Manoel Deodol'o, é porque, 
~e1nblica1~0 :los m~us tempos, t.este1mrnha e 
t.ambem v1ctm11 ate cet'to ponto, da guet' l'l1 de 
exterminio que a monarclti.1, na.s convulsões 
cl8 ngonia, movia á Republica, elevo. ·t~t', e ele 
facto tenho o 5311Limento de grahclao p1ra , 
com o lrnroido genoeal, que, no cl isi. 15 de no
vembro, se expó7. a sacri~c!lr pehi. Repnl_Jlica, 
um longo perio·Jo ele glot·qs e ele yatt·1ot.1smr, 
a suJ. posiç'lo e o seu futuro. (Müitos apoiado~; 
miiito bem.) 

o SH .. Ci53ARIO Ar,n~r-São gramle3 as ' 
stns vir lu:les . 

O S1t. Qr,1v1rn:ti\ PJNT0-0 illu3h'e·n1arecltal 
oíf<:Jt'eC8U em holoJ1usto pela RepJblica, no 
clil. 15 de novernbeo , tudo que tioha~su'1. viela, · 
s8u passado e scü f'uturo. (.Apoimlos.) 
. A Ropublic1, a noss'1. aspiração ele, tcitlo.s os 
momentos, apt'eoccup19'1oqu_'.l,por tll.n~o tem
po, agitou nosso3 espir·1 tos,na? pó '.le, n.a.'.l deve 
deixal' de reconllec 3r os h3rotcos serviços elo 
illustre geirnml. ( Apoii:idos e apal'tes .) 

Ei3 rorqu3 sou êle.ci~idamente favoriw~l.ao 
governo cio generahss11110 . 

Enunci[tnclo a proposição, qn8 tantas r ccla
m1ções prü\'O()O U, eu aper0s formulav<1 um 
argnmento contra [t emench i'el::tti va a incom
patibilidade elos governndor83. 

o que eu .diúa. er::t ape.na.s qn8 -?S. J?Obros 
r8 pr8sBn ta n tes,q ue quet'em rn.com p1 tt b1 l1sar,os 
o·o·;ernaclores, ::t ttentnnclo i.\SS!ll1 Cóntra O pl'l\1-
~i pio füclet'a Li vo, clev8ehm tee começado por . 
incompatibilism· .o g.eneralissim:-i D30:!01•0 para 
o cwgJ elo presid8llte da Republict1, . 

Si os nobras representantes assim proc8les
sem, eu votari::t como julg\1s~e Lle ·m8u cl8ver, 
nrnss8ria o'wigadoa ntfü'mrtl' que SS. EE;x so
o·tiiam a orientação elas doutrinas, qne s) obe-
ti ... 
cleci m1 aos prlílc1p1os. 

o SR . ANTÃ'l ·nE FARIA-Dil. licenç" pa!'a 
um aparte? 

o SR . Qr,IVEIRÃ PrnTo-Pois não ; V . . Ex:. 
honra-me até . 

o SR. ANTÃO DE FARIA-Era de3l18C8SSario 
cl8clMal' 8ssa incompa tibiliclacle, porc1ue o Con
gresso pó le to mal-a etfocti va, nã.o votando 
no ·g8ueral Deodoro. ( Apoi!!dos.) 

o Stt . OLIVEIRA PINTv - '.\fas veja o nobra 
repees8 ·1taute quaQ.ta i11coheronch se observa 
clia por dia, neste Congre:sso ! 

na- bem poucos. clins o Congt'.3SSO . Cot!Sti
l.uin te nnnclou par,t o . Congresso orcl111ar10 a 
quc~tü.o relativa a inçom~at_ibilillades; hoje é 
o mesmo Congresso Constttmnte q,ue pretende 

.:.' 
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legislar sobre incompatibiliclacles, e, o que é 
muts interessante, sobre incompatibi lidades 
não referentes a cargos fcclorae3, nrns a cargo3· 
elos estados ! 
~ O SR. Fo:NsECA HERMEs -P-eço licença pnra 

dizer : é uma emenda propostu, não é lleli
bernção elo Cong"r'esso. Confio em que o Con 
gresso não approvn,rit esrn emoncla, porque 
é uma incoherencia. 

O SR. OLIVEIRA · PINTO - Estou ape nas 
respondendo ao aparte cio ill ustre Sr . An tão 
de Faria.. : _ 

O SR. ANTÃO DE FARIA-Si me perrnilte 
outro uparte , darei . 

o SR. OLIVEIRA PINTO - A's Ol'rlens de 
V. Ex. 

o SR. ANTÃO DE FARIA - E' que ha ainda 
esta di fferénça :-o marecha.l Deodoro, ,na 
al ia posição que occupa, não pódc scr·um 
cabo eleitoral, e qualquer gornrnaclor, que
rendo, é um cabo. de _ eloiçücs . (Apoiados· e 
cipai·tes.) 

O SR. OLIVEmA Pt NTo .- Sr. presillente, 
quan to' se engana o illu3trc r_epresentant0 
ua sua apreciação ! 

O marechal Deodoro está n::i, culrnímincia uo poder, é certo, mas toclo3 os governf)-c~o 
res foram por elle nomeados e neces>ana
men te seguem norma~ que, devemos presu
mir, foram por elle insp'radas; são, pois, os 
governadores immecliatos represent,rn te.s elo 
generalissimo, siío como que pequenos dicta
dores subordinados ao grande clictador, que 
sal1iu . consagrado da revolução de 15 ele no
vembro, e que é o unico respons:wel perante 
a nação por tudo quanto se faça. (Apoiados.) 

'UM SR. REPRESENTANTE-'-- Estn, é que é a 
theoria . . 
. O SR. OLrv1hRA PINTO - Portanto, si por 
motivo cl!'l alta mora lidade eleitorrd, os nobres 
i·epresen tantes receiam que os governadores 
dos es tados , em nome eh dictadura., poss:tm 
ser eleitos pelos congresso::; constit niotes_, por 
mais forte r,tzão elevem SS . E Exs. r ace1ar e 
uão quel'er que seja eleito presiden te cl<i Re
publica o marechal Doodoro, que esta no 
fa1:ligio do poder , de que é, por assim dizer, 
a synthJSJ . 

Entretanto, este Congre3so é por acaso urna 
reunião de designados do poder ~ 

Para dar-se resposta negativa, a mais fl'r
mal e cat hegorica., basta lan çar 0 3 olhos para 
estas bancadas (cipoiados; · muito bem) nas 
quaes se vê procedencias e feiçõ,is pol-iticas 
as mais diversas . (Apoiados; muito bem .) 

Em cada uma cleputa çfio ha representantes 
das mais cli fferen tes doutrinas polilicas, eco
nomicas e sociaes; no ssio elo Congresso estii,o 
antigos liberaes, antigos conservaclores e ve
lhos repub!ic9.nos, cada um procedendo como 
entende, sustentando as ide~as que lhes pare
c::im verclacloiras, mJs collaboranr.lo todos , 
o sem dislincção, na _grnncle obra da consoli
dação repu blicaua. (A pa iados .) 

Onde esta essa homogeneidade de tenclcncinE; 
o:Úle o servilismo, que 6 o caracteristico elas 
collect í viclade~ , que, pelo desvirtuam:mto élci
tora l, são filhas dó poder, e não a expressão 
da soberania da. naç'.io ~ ( ,1poiados e apal'tes.) 

O qu1~ se ·vê é a altlvez e a indepenclenc_ia, 
que s'io proprias das corpora~õ3s que nascem 
da vonta.de popular. 

Desta tribuu·:t; eu j il di33e, e devo agori1 re
petir: esta Congresso, sob o ponto de vista 
intellectual, n1':l recaia con ft\H1to com qtml 
q uer dn,s cn,maras ela 1~1onarchia, sob o pon to 
de vista mo~al, nem s1 quer, adrnitte seme
lhun te confronto. (ilp oiwlos.) 

o que vemos aqui, o qL1:J observamos, é que, 
autio-os liberae3 e .conservadores co llaboram 
di o- ri~'t e conectamente comoosco, revelrtnclo 
orlen tação republicana igun,l a de nós outros 
r epublica·nos mais an ligas . 

Si ás vezes ·o parlamenta,rismo, contra o 
qual par'ece aácentuacla no seio do Congresso 
a opinião, ve;n á sce~ia, o facto não é de es
trnnhar, antes é imuto natural, e elevo até, 
à puridade, cl'izer a. V. Ex .. : vejo ~emelba.nte 

facto cam Yirn sa tisfação, porque · não possJ 
mesmo occulta:r , a qneda ·que tenho para, o 
pwlarnentari3mo, qu0 me parece uma garan
tin: á libercbcle . 

u~r SR . RBPR'E.)ENTANTE- . Até eu, Cjlle 
nunca fu i poUico , tambem teoho. 

o SR. OLH'ElilA PINTO - Periso, ou antes' 
es tou profundamente convenci~l o , de . que o 
parlament111 is:no em 11 03so jlJE lJa ele ser 
sempre uma realiLhde, füçJ.111 contra elle o 
que qLlizerern. 

UM Sn. . REPRESENTANTE - E~t mádiis in 
rebtis . 

o SR . Or.n·ErnA PINTO- Supprimam-se 
os abusos,- foç:L-se desapparecer o de~virtua
meDto do pnrlumen tarismo e elle sera o meio 
pratico e efficaz para eYi ta,r-se que o p9tler 
execu ti vo se tol'lle tyranico e prepotente, ou 
que a elle possa m sabir os ineptos. (Apai·tes .) 

E::ito u con rencido de qne os illustres re
pi'esen tante§, que todos os di::is se referem 
ao par lamc n turismo com cert.o monosprnço, 
com repugnancia aU, como s1 ello fosse um 
perigo, co mo si elle fo3se urna molest1a, qne 
possa conLuninar o Congre~so, julgam com
i.a tel-o, qu::rndo apenas comllo tem os abusos, 
a decadencia e o clesv irtuamBnto rl o qtn se 
deve· cham:n°- o parlam :ntarismo. (Apartes.) 

Os i ll n;; tres representantes collocaram-se 
úo pontode vista em que viu-se Halmemann, 
o illustre phdoso~ibo que, horrori saclo cleante 
dos abusos da ::dlopatliia do seu tempo, abusos 
tão graves que bem se po?ia c!izer- os doentes 
quA escapavam da mol~slla nao e3capavam da 
cura-ergueu-se , reagiu e cre0u um systema 
110 \"0 . (Apartes) 

Halmomann tinha por princip:ü objectivo a 
reacçiío contra, os abusos, e ne3se sentido 
prestou grandes servi ços á huma:1ichrle ; n~o 
co11seo·uiu porém, nem pocleí0m conseguw 
ab~la~ os' fu 11dament0s da allopathia. -

UÚ SR . REPRESENTAJl<TE - V, Ex. faça o 
fwor ele fallar baixo , temos aqui muitos 
dislinctos homcepatha s . 

O SR. OLrn:mA PINTO - EIJ.es me permit
tirão a liberdade ele enunciar convicções , 
tan to m::i,·s quando apenas po~º incidente me 
referi ã homrnpat l1ia. 

UM SR. REPRESENTANTE - Hahncmann 
em medico . 

O SR. OL1VEIItA PrnTo - Creio que era 
doutor em medicina, 1118S não exerrirt a prn
füsii.o : nilo era, portanto, me clico clinico. 

Deixemos o incidente. 
UM SR . REPRESRNTANTE-Mesmo porque 

não faz parte elo projecto de Constituição. 
o SR. OLIVEIRA PINTO- O que me parece 

é que os nobres represe1-; tantes an ti-pai0la
menlaristas ol ham sómente para os abusos e 
excesso do p:ulamentar!smo, mas esquecem-se 
el e que ·clle encerra tambem grandes quali 
ch.tcl es g:ll'antidoras _dos direito~ popula,res. 
(Apoiados.) ,,, · 

Foi hoj s, Sr . presidente, proferillo nesta 
tribuna um importante discurso, um dos mais 
nota veis que tenhp aqni ouvido; me t'efiro 
ao discurso pronuhciaelo pelo Sr . Leopoldo 
Bulhões, illustre r epr:esent1nte . de Goyaz, 
que honra o nosso paiz . polo sen talento, pela 
sua elevada illuslração e pela verdadeira 
orien lação que o guh\ nos ·clebu tes, sendo toei as 
e.3sas qualidades realçadas por uma modeslin, 
exagerada, tal vez . (Muitos apo iados .) 

O illustre representante agitou com verda.
deira superiordade questões importantes com 
relação às finanças deste paiz, e en, que não 
tenho competencia no assumpto, peço a S. Ex. 
penr.issão para f:tzer min lms as imporh\l1tes 
consiLlet'aÇÕ3S que ouvi. ( ,1poiados.) 

Náo se i, Sr. pr'3sideate, si' será timidez do 
.meu espirita, que, entretanto, não é ci os mais 
temeratos, mas o que é real é que tenho ap 
prehensões serias com re lação ao futu ro de 
nosso p~iz. (Trocam-se apartes.) · 

Estou com o espírito, Sr. prll.siclente, domi
nado ele apprehensões serias com relação_ ao 
futuro de nosso paiz', que vejo innnelaclo de 

papel-moecla' inco~vertive\ e c?!Hiemnaclo P~: 
longos aonõs a nao poder '. ealt~ar a con.ver t1

0 bilidacle, que é uma necessidade que se 1mpõv 
-imper iosamente. · · 

A emiss5.o de pnpel-·n:ioeda in con :rertiv,e t é 
um ·verdaCleiro emprcstuno forçado unpo,to ao 
povo e si j U3tiflcavcl em casos, extremos, 
como' ta'1 ella deveria., em cJsos. ele salus _po· 
pii'.i ser uma prerogativa elo Estado. 

E111i tticlo p3Ja, Tllesouro _ela Uniã?, o papel
mocda representarh o crer:hto _publ1co,.e, taes 
fossem ns condições, essa emiss~o. seria-, talvez, 
justificavel, e, ao menos, servH·ia . Qara pa,ga· 
mento de dividas, sem os onus elos J Uros~ 

o que nos cumpre perguntar é o segt:inte: ". 
- qne van tagens resultam para o pm!l _cle 
r ecol her-se a emissão do Thesour? Publ ico, 
substi tuindo·a pela emissão baocarm e_levada 
ao triplo daquella '? A?ha va-s? ~eprec1ad? ~ 
pa pel-mo.ec~a lOCOn V~rtt vel 0ell1ttltd?. pelq ~ he 
SOlll'O Pntillco ~ Mais depi COiado cUJ~a se ha 
de mostl'Ut' o papel-bancaria, que nao repre· 
senta moeda metallica. 

Pnrec-3, sr. presiclen te, que 11? Brazíl a 
vitalidade se desperta, . que os foctorcs elo 
progresso estão em movimen to, ci.ue o pai~ 
caminha impavidamente para ~m futuro brt: 
lhante de r iqueza e de prospenclades ele toda 
ordem . 

Entretanto, senhore8, esse simulacr? ele 
progresso, essa apparencia cfo prospendacl~ 
só se manifesta aqui na CapítD:l . Faderal, e so 
se consubstancia no jogo vert1g111oso, que e o 
caractcriatico dos tempos que correm. 

Onde esta o progresso reaL1 Ond_e, · o a~
gmen to da proclucção, que é a marn_festaçao 
iJositi vo, ela expansão dlls forças act1yas _do 
paiz, até agora suffocadas pela centralisaçao 1 

Pern·un to aos ili ustres · representantes dos 
vin te ~stados do Brazil: progridem os estados 
que r epres.en taes 1 Produzem mais~ Enri
quecam-se 1 J:l representam alg~m p'.1pel eco
nomico os elemen tos, sem duvida, g-randes, 
mas que eram e-são latentes 1 

0 que Ee m1be e que a lavoura .sente-~e mal; 
o que ninguem ignora. é 9.ue a i_nclustri; n~~
nufacturei10a é embryonaria; e pode pro, per ar 
o commercío em faes condições~ · Como, pois, 
comprehender-se a prospericlade do paiz 1 · 

O que se vê, o que se impõ~ ao . observador 
é a contraclicção a mais perfeita entre as con
dições ela Capifal Federa l e as dos estados, 
sendo que nestes a triste re::Llidade que se 
observa, e .aqui , no grancle cen tro, tuc~o quan
to se patenteia não passa de_um effei to mo
mentaneo, eplBmero, ele lmlhan te fogo de 
artifició. · · ' 

Na Capital .Federal ha verdadeira · plelhór~, 
accentuada congestão : nos estaclo3 a mais 
profunda anemia. 

O SR. B.uTISTA DA MoTTA-.0 estaçlo do 
Rio do Janeiro vae em um mar ele rosas . . 

OSR. FoNsEcA I-IE11MEs-Para -·v. Ex:., o 
estado cio Rio de Janeiro ir.a em um mar de 
rosas; quando elle for dirigido pela junta elo 
coiice . · 

O SR. 'E11rco -COELHO-Nem daqui a cin
coenta an nos . 

b SR . OLIVEIRA PINTO-Fazendo esbs nl· 
t imas considerações, esperava que o illustre 
depútaclo ou ·outro representante do Ri? ªe 
Janeiro, ll'en tre os que se acham na oppos1çao 
ao governo do Sr. Portella, desse-me este 
aparte, 9ue agmdeç?, porque. -offerece·,me 
opportnmcln,cle ·e autor1sa-me a dizer algumas 
paravras relativamente n,o g:overno do es tad'o 
qus representamos. , 

o Slt . FONSECA I-IG RiVIES-Goveruo muito 
dignamentB' dirigido. 

o SR . VIRGILIO PE ;soA - Administração 
illnstrada e patriotica. · 

o Sn. . EltICO COELHO-Não será ele impro
viso que V. Ex. ha ele discu tir Ul}1a questão 
tão importante· como a da unidade bancaria: 
Está em erro e mostra -que não esta prepa,..; 
rado pai\\ essa questfío. 

.• 
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.n: SR . ·0r._rvEIRA .PINTo-AgracleÇo a V. Ex. O SR . OLIVEIRA~PINTo-. ·,: agora, porém, 

tanta benevolencia; mas, devo dizer, o orador jó, se movem, já se agitrtm. {.tlpartes .) 
que està na tribuna nunca vem occupal-a o· nobre representante, sr. Baptista. da 
sinâo_preparario para o que der e vier. Mol ta, l.10rrorim-se deante da a:arantia de 
. Sr. presiuente, um fa~to e Sllfficieute par,t juros concedlcht pelo Sr. Portel la a~ um banco! 

demonstrar ao no'Jre répre;enbnte qu .rnto . Pois bem :- em 1888 a assemblé1 provincial 
S. Ex. se acha illulido relativamente ao tio Rio tle Janeiro , por i nspimçõ3s do Sr . 
estido do Rio de J,tueiro, qus, ao inflLuo d3 Puulino ele Souz::t, nã.o suspeito aos nobres re
trina polilica larg1 e p'.ltriotim>, j ·, vae cle3· pres1rnhtntes, autorisou a creaçffo ele um 
p·ertando ela letltargi:1, que pJr longos an11os banco , não com a g"1'itntia de jurJs d; G º/ó , 
o prostrara. (Ap:irtes.) mas com a ele 7 °/0 • 

Erro3? Só não os pratica a infallibilidade; O Stt . BAPTJSTA DA MorrA- Si V. E:'L nã'.l 
mas o que se póde q:ffirma r, S3l11 receio de acha que a polilica do actu:t l g·overnarlor é 
contestação séria, é rrue. cousiil.erado no seu erracht, bm'xim não deve cJnsi.lerar erriidct a 
complexo, o governo elo Sr. portella, que, do Sr. Paulirro de Souzu. 
pelu sua p1·obitlacle e pela pujanç'.1. de seus · o SH .. OLIVEIRA PINTO-E si v. Ex-. consi
ta).entos, homa o estado tlo Phrnhy, ele que é dera acert,ula a medida inspi l'ada pelo Sr. 
filho,. assim como honra o estaclo do Rio de Paulino .ele souza, lleve co:isiclerar corno mais 

· J.aneiro, que o acloptou e ao qual t ;m pre- ar,ert•ich ainda a que foi tleceet<1cb pelo St', 
stado relevantes serviço3, tem sido perfeita- Port ,, lla. (ilp;irtes . ) 

- mente orientado, só visando combater a igno-
ranch Jl Jla. disseminação cio ensino e erguer Si, porém , os nobres -ro~1re3cn lantes, e eu 
as forças viv.as do estat~o, q'ne se ach'l.vam sei que o fazem, condemnam o cl Gcreto elo Sr. 

_suffocadtJS pela politicct estre[ta, acanhada e Portella, a menos que as>im n'io pl'Ocecla.m 
tutelar da monar:)llia, por medida~ ele elevada por motivos esvecialissimo.>, devem conclem
signijicação . nar Limbem a autori3açãó de 1888 , q Lie foi 

suggericla pelo Sr. P«ulino de Souza. Ainda agora o Sr. Portella, decretando a 
creação de um banco, com o capital de O qu<J me p.:truce, entr0Ltnto, Sro. do Con-
20.000:000$, apparecerarn, segundo me con- gres3o, é que hoje os nobre3 repre3enhntcs 
st:L, subscriptores para 217.000:000$000 ! vot,tm gl'aucle symplthia ao Sr. P.wlino el e 

Souw, e que .... . o SR. BAPTISTA DA MOTTA-V. Ex. pócle 
citar outro banco com garantia ele juros.? U;u SR. REPilESE\TTANr ;;: - Como pl'ov,1 

isso~ O SR. OLIVEIRA Prnro - Ten'ia o nobre 
representante um j)O]CO ele paciencia; oi.iça o O SR.OuvErnAIPrNTO- ... que me pare.;e, é 
que vou dizer, e me comprometto a satis- que os nobees represent antes ticreditam, tnl
füzel-o vez.que o Sr. Paulino de Souza virá. salvar o 

·estúelo elo Rio de J;1neirà , qus SS. Eíi:x.consi-
Senhores, o qnc é verrl<icle e que, tendo o deram :i, beir<\ elo abys:110; cu., porér11, pen 3o 

governador do estado do Rio ele Janeiro au- ele rnorlo Pontr,i rio-es tou sinceramente co.n
torisaclo a creaçfo elo um banco com o capital vencido de que, pela sna indole, que influe 
ele 20 .000:000$, segundo so11 in rormado, g randemente na sua polilica, pela su:i, nü 
appareceram capitalistas que su!::screveram orientação economjc i , pela su1 timidez aus 
217.000:0JO$'l00 ! houtem fe7. como hoje fürit clelle um ve: d t-

Ora, SI'. presiclen1'3, sabe V. Ex:. que oca- cie iro retardatario, o Sr . P.u1li:10 de Sonz:1. é 
pi tal é timido e fu gitivo, e que só se embarca o homem o menos apropriaLlo parn. as funcçõ3s 
em uma em preza commercial ,quando nella S 3 de governo nesta phase c1 ,, nossa i:eorganiza
vê, ele umn, manei rn. po3itiva, elementos de ção politirn, sccirll e economica, na qual, si 
prosperidade ; si, pois, o capital, que rétra- :1 estabi lidade se cleYe ofrerecH todas as g«
lrn·se ao menor receio, mostrou-se audaz, e ranth!, é ne~essario tambem offerece r ós cx:
corajoso na subscl'ipão cio capita l para o pansões do provesso um campo vasto e livre. 
Banco ·cio Rio de Janeiro, é forçoso eloüuzit' (Apoiados.) 
que os capitafütas que são minuciosos e c1u- Ncsto p3 riotlo , 0 ~r . Paulino ele Sonza se -
telosos, que não são poetas, que nih se cfoi- rict unn cJ.lumida·le. 
x:àm levar por phantüsias, teem conllança no 
futuro cio estado do R.io de Janeiro, pot'que UM SR . REPREsrrnTA>ITI': -Refel'e-se ao Sr. 
s1 bem que as medida.s importantes realisa- conselheit·o Paulino de Souza? Deus no3 line 
das pelo Sr. Portella produzirão beneficos disso· 
effcitos. O SR. OLIVEIRA Pr:no-D.wo, Sr. pre3i-

O nobr .1 repres mtante perguntou-me, ha deu te, proferi r algumas p:ilavl'as mais, com 
pouco, si eu conheço algum banco qu r, tenha relaç"io ao banco, . cuja, crcação foi clecre tadct 
o auxilio é'.msútuido p3lü i:rnranlia, de J. uros . pelo governa1Jor do estado cio Rio ele fa-

v neirJ , qwJ, as3im procedendo, deu satisfaçiio 
O. SR. ERICO CoELHo-Estu é a Torre elo a um.a ne2essi:lade, que cst:i. na co.nsciencia 

Tombo. ele toJo3. 
O SR. OLIVEIRA PlNTJ-Poio não, rewon- Sabem os.nobres reprc3eutuntes que diver-

do-lhe eu : conheço alli mesmo no esLvlo do- su3 concessõ 9S fot'.1111 feila.s para a organis:i
Rio de Jáneiro um:i. autorisação votei ela ao ção ele burgo3 agricJ las, isto é, para a explq
influxo ·elas inspit'aÇÕ33, s':lmpre ol'ig inachs ração, em larga escala, ele uma-maneirn mai s 
em elevado:; sentimento3, do St'. Paulino tle harrnonica com os principias ela sciencia 
Souza,. a quem nunc,, n}guei · virtudes e pu- agronornica, o q11e ha de tornal-a muito mais 
reza de intençõJ;; , mas cuja politica sempre remune1\1.Llor.1 elos capitaes,cla inclustri11 ag1'i
combiti, por estreita, por ac1nh~d i e 1nr cola que, a olhos vistos, ue!inhava no estado 
nunca ve'.-a orientada pelo3 verdadeiros prm- elo Rio ele Janeiro . (Muito s apJia ·los .) 
cipios. Procurar erguel-a elo a.ba limento em l]He 

o sr. Paulino ele Souza não represenLtva 0 cah ira er,1, u•n dever imp3rioso, e o Sr. Fran
papel cla.j imta do coiice unicamente em rela- ci.;co Pol'tella o cumpriu, o[f>:lrace n lo aos ca. 
ção :1 questão set'Vil, representava-a tambem pitaes que se as::i:classem, 0u antes, co1110 
relativamente a todo e qualquer progre3so. ·neio de assocbf·em-se el1es, a gal'antia ·de 
(Apartes. ) juros. ( Apo iados.) 

E foi por isso, St'. pra:;iLlen te, qne 03 fücto - O u ~lico bul'go 01'.~·ani3aclo é o qne esta sob 
ras. cconornicos, que as forças vivas do estado a direcção dnque l le clislincto homem, quo, 
elo Rio ele Janeii·o estiveram pot' longos an- por mu'tos annos, honrou uma c1deir,L rrn as 
nos ' adormecidos. e só agora, p3 Ja acçãa de semblch provi11cia.l e que rez ja p1rte d::t J'e 4 

politiJa oppo3ta, corn:ça1~ a despertar, º. !1ue pre>etltação nacional, o Sr. Dt'. Pedro Dias 
bem se vê pela valor15açao lia terra que Jª sa Gord ilho · Paes L-;me, .e esse bnrgo vae offe-

d l'GMl' 11 seus accionisbs nm cli v i ~let\do tl0 1 º/o. vae patentea.n o. Creacb, pol'ém, n gmnrle prop1·ieclacle agTi· 
No es tado do Rio de Janei1·0 os elemento3 co'.a, qne é protegid a por dill'erentes meios, 

uc1wm-se suffocaclos ... e em vietucle cios quaes os capltaes so vii.o as -
o SR. FONSECA_ HE RMES - Estagnação mo- saciando, comp 0 ehendern os illustl'es repre-

l':tl, mutantes que os psqqenos lavP8.1.lore3 ficm'il\m 

4.2~ 

coll ocaclos em posição insustentuvel ·e que 
-seriam fü.talmente esmagados pelos grandes 
p1•oprietnrio3, s: elo goveruo não recolJe~;em 
o3 ánxilio3 nec0s;;arfos, ao nunos no senti-do 
ele en~on trarem o capifal ele que 1weciS}ll1 
para a fecunclaç'to elo solo. (Apoiados.) 

0111le eneontl'arhtm ellesà dinheiro neces
snrio, sem o qn<\l ni.lo podem cqnsegnir que a 
.terra p1·od11za? Na. Capital Federal? · 

Senhore3, quem ignora que _especia!m:rnte 
o pequeno Jav rfldor, si vem á Capital Federal 
com o ílm ele leva ntar capitae.s, oITei'ecen.do 
honeshtmente tnclo que possue como gar_an-· 
tiii, suje;tando-se a bnmilhaçõss ele toda or
dem, tem ele vencer· clifficuldades incalcula
ve is e de tlesp31der muito, expondo-se a, 
rnai ot' parte das vezes e depois de um afanoso 
tl',tbal ho, a não conse .~·uir leYantar o meuo1• 
emprestimo ? (Apartes.) 

E quan .lo, vencilh s toclü s as llifficultlatles, 
con3eg- ue o lavrador, pJl' especial f'eliddade, 
levn.nLw em um ba11co um empre3timo, já 
tem olle desp;nditlo tanto,já se tem sa,crilfoa
llo ele moLlo trll, que a sua eo:1demnação :i, 
n1'na é lavt':Hb no diu em que elle hypo lh3-
c~t seus b:ms . (1'rocam- se muitos apartes.) 

Senhores, o objectivo do Sr. Portella, an
tnris111 lo a cre,1çiio ele um Lanco, q,ue, no ma
ximo, poder:\ emprestar 20:000$ a um lavra:
dor, foi o mais justiticavel, e )iesse acto, 
'' sut orientação foi a maio democralica. 
( Apart.:s. ) 

. Não estou colorindo ele negro o qtrndro; o 
que eu cli 3so é <1 verdade positivamente ob-
83t",'acla o sinceramente expos ta:- Si o pobt'e 
lavr.id:ir, C[ L~e vem pt·ocnl\1t' capitaes aqui, -

. conS3g"úe um emprestimo, stto tão gra.ncles os • 
onus que sobre el!e pezarn, tito considet\iveis 
as Lleõpezns a qu e é fo1°çaclo, tão sacrificado jà 
se aclta elle, não só:nente por aquelles moti~ 
vo3, como n.illlla. pelas ausencias repetidas ele 
sua. f.1zendn., que o di:1 em que h~1 pothec_t os 
sous bens, deve ser considerado como o de sua 
conüem nnçã.o a pobl'eza. (1'-1·ocam-se apartes .) 

OnçJ apartes a que elevo responder . No 
ponto ele vista em que me coll oco, já o disse e 
repito:-o .Q·ovot'tHtdor elo . Rio ele Janeit'o não 
rece ia a nnci,Jyse, meticulosa. embora, qne se 
qn :rra fazer ele seus actos . 

Praticou erros '? Aos nobres repre3entantes 
cumpre apoo tal-os, conprindo-me apenas g·a
rantir-lhes que só desejo convencer ou ser 
convencido. (1'rocam-~e aparles.) 

ll·fas, senhol'es, o f!Ue é vel'clalle é qne o Sr. 
Portella, cuj t pro~1Uade é incontestavel e in 
contestada pol t sua elevação moral, que é 
düs Ifüis nc2entu11llas, póle .affrontar e af
fronta O> juizos ele quem qaer qne seja. 

03 seus acto3 eles le o rli .i Jô tle novemlJro 
de 1889 até o •füt 31 de d ' ze:nbl'o ele 1890 es
tfo à clispo3içito dos nobre3 repres3nta '.1tes 
para a miis severa flnalyse. Eu 01 tenlto 
a,companh fJ: ·lo, um por um, dia por dia, e 
dccJ.nro fean c.tmen te qu1 accei to o debate so
bre toJ os elle.>. (Trocam-se apartes.) 

l\Ias ó meu dever elizel-o com a maior alti
vez, por que nem todos me conhece .11 de re .'
to - cu não defendo o Sr. Porte'.la pol'qua 
e! le é ~·ovel'no ; tlefem~o os se us acto;, po1'qne 
os_ consttlcro, no seu cumple:rn, defensiveis e 
de elevada sig·nific.içfí.o relativamente ao bem 
publico . (1'1·o'cwn-sc apm•les.) 

Nã.? elevo fa vo1·es ao governador do e;tndo 
do Rio ele Janeit·o e nunca os solicitei· devo 
nnicamente muitas finezas ao colle~·a e 'umi"'o 
FranciscJ Portalh, meu companheil'o por la~'
go.s an.n os tn as>embléfl provlnoial, em cujo 
se to fm sempre um oe ntro de luz e ele bon
datlo , 

ô humllde orallor qn::i e3tit na trib!ll1:l., nlto 
eo>tnm::c soli it'.lt', favo1·es dos governos, ll 3• 
fünt~ 03 qm.~s so ÇO!Tip<1r~ ca para tmlar ele 
ser;-iço pu b l! ~o, retrahlndo-se logo depois 
nct1 vamen to. 

No dia i 5 rle novembro, quando o marechal 
Manoel Deodoro, á frente da revolução, ma
t:i.va. a mon::irchia e nos otrcrecia a Republica, 
ª?lrnt-me com o meu partinular amigo e nosso 
c11~t1ncto comp1nll0iro,o Se .Cyri llo tle Lemos, 



~~eu lado; são, ~Joréin, decorridos ii meze< l sel'iío sujei.t·x> li. d-:; lib:n'ar;-ãb do C;ngresso 
e. cu, !!em si queP, vi3itei o heroico o glorioso Legi~la1ivo. » . ' 
1daclao. (Apartes .) Ó Sr..: ErtiCJ COELH0- 831'.Ía iJO!l1 qne V. Ex. 

Vivo arredado dos governos, porquB sou ! u; justiflc1ssc. 
rcprese1;t.ante d~, n ação,~ ente~clo que d~,·~· 0 s 11 . QLJVEIR.A. Pi:>r.J _ A':; vezes,. SP. 
te~1o dn eito ele d_rne; ª. _verd~de, sem :iutor1sa: pre3itlen te, cJufesso_a y. EX:., seu tomado de 
al0 rnm a suspe1t11 , St quer, r1ue seja me110:; verdalleil\\. surpresa ! 
confossavel. o movel que mo leva n, faltar . _ . . . . 
contrn ou favor. (Trocam-se ctpartcs) Pois a rntcll1geuc1a lu1111nos1 tio tllus tre 

c d";, .· 8., · 1 t : , ,-
1
. repres:rnLrnte exige que eu justifique esta 

orno i z.<1 , _v rn~ , _ _ ' : prestL~n e'. a, tI_l J l'l~rn, ernen:1i\. 'I Entlto o nobi'e representan te cle:leja 
com o fi m de JU~t1fic?1_ u. emem!a s~1bstitut1va (Jue me torne r edundante 1 
ao art . 2° das d1spos!çoes trans1 tor1as do pro-
,iecto de Constituiçlío, ememla. que , entretan- Satisfarei a. S. Ex . ; serei reLlumhnte por 
to, me parece justificada po1· si mcs:11a; cnm- conta de S. Ex:. (Avoi!.i:los.) 
prindo -me apenas chamar para ella a atten - Já disse e repito : não é possível que este 
ção do Congresso. Congresso, na sua phasc constituinte, possn, 

A ill ustre com missão dos 21 offereceu uma tomar deliberações sobre_ netos relati vos aos 
emenda st1ppressiva do urt. 2º, que 6 conce- mais ·variados us5 u111p tos prn,ticado:;; pelo 
bido nos seguin tes termos (ld) : Governo Provisorio . 

({Os netos do Governo P1·ovisorio, não re- E seri crivei que o Cougreaso possa tomar 
vogados pela Constituição, serão leis dll. conheciinento de cada um desses actos em 
Republica .» - todos os seus detalhes, com a necessal'ia mi

Parece claro que esta suppres~ão proposta 
pela cpmm iss1to fará, com que 03 actos elo 
Governo Provisori9, não a pprovados nesL1 
Com:lit 11ição, fiquem sujeitos à deliberação do 
Congresso na segunda phase de sua existen
cin, - a·pbase legislativa- ; eu, porém, dese
jando que ficusse tudo isso bem claro e a.ccan
tuado, julguei conveniente apresentar o 
seguinte subst itutivo (lê) : 

« Os a e tos do Govel'llo P1'ov isorio, nã9 a p
provatlos expre~sarneute nes tn, Constituiçtw, 

,, 

nuciosilacle, estudando cach um em sua ver
dflde irn significaçii.o, de modo a achar-se 
lrniJi litmlo a da.r um voto consciencioso 'I • 

Si o Congre3so , como Cl'eio, não está em 
condiçõ_es de discuti dão vuriados assumptos, 
e de :votar, approvaudo-os ou rej ei tando-os, 
de conformidade com as convenienci3s lJLl 
blicas, tal a.çouamon to seria. inj usli tlcavel. 
(Apoiados.) 

Jnlgo por mim: não me considero, .sem 
prév io e cauteloso estudo, no cui::o ele uppro
vur ou rejei lar, clunüo um voto consciencio3o, 

Rlo ile .hneiro - Imprensa Nncion::il - l f'G \ 

hones~o o que inspiri;i-se iq interesse pd\.Jlico, 
a nrn.ior pn,i:.te do3 .ácf:os do · Governo Provi-_ 
soi'io, espechllmente· os que enmna.ram dos 
Ministerios da. -Fazendn, e da. Agricu ltnrn . 

o s11. ERrco coriLuo...:. v. Ex:. 'está ju3til1· 
crindo n, emench . · 

O Sr:.. OLri-EIRA PrxrJ- AcJlJei ele dize t• 
que não te uchav::i o meu espirita cm ,concli· 
ções ele perrni l tir-me votar conscieuciosn,- -
monte, ·approvando ou rejei_tanclo muitos 
netos do Governo Provisorio; si, porem, os 
nobres r epresou tantes uc!rnm-se em cliJie 
rentes condições , .p2ça-lhes que tenham a 
gen til eza tle fornecerem no meu espiTito 1'll11 
trevas a luz brilhante que illumina-lhes a 
intelligeí10ia. 

Ante3 disto,. declaro-111 () em tl'evas e não 
me sinto humilhado . 

Sl' . presiclen te, tendo feito estas conside· 
rações que são humildes ( ncio a110iados,) não 
só porque o ora'lor vale mesmo p'.luco (muitos 
nrZo apoiados) , . . 

O SR . FoN.>ECA Hmnms- E' n1Llito dis
tincto. 

O St~ . 011vmRA PINTO :_-. .. como t::unbem . 
porque us deficiencias qnB lhB são ü a turaes 
( nao apoiados) uccen tuam-so ainda ma is . 
sob a iufttrnncia deprimente desta &levada 
temperatura, ponho aqui termo ao men 
modesto discurso, agradecendo cord ialmente 
ao Congresso a benevolencia com que capti
vando-me, honrou-me. ( 111,úto bem , muito -
bem. O orador d felicitar.lo 1rnr muitos S rs . 
representantes.) 

.. 



REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

ANNO II SA'BBADO Ú DE FEVEEEIRO DE 1891 N. 38 1: 
~~~~~~~~--~~~--~~~-~~~~~---~~~~~~~~...;..~~~~~~~~~~_;..~~~~~~~~ 

CONGRES3íl 
S.cutos Pel'eil',1, Cnst•xlio de · Mello, Pa,ulf1 guJlll elo> r.fl>itos que o con 'ra1lio est!i pl'o.ld 
Gu ima,r5.e3, Milton , F11a. ncisco So:lrê. Dion.y- zinclo no Rio Gra·1rle .cb Sul . . . 
sio Cet•queiea, Leovig ilclo Filg1rnil'as, , B.wã<i ele Q3 fe legr.tmnus da pl'a,{a, do Ço.mmet•cio.·u,1. 
s. i\lar~os, Me1ncl0, B:trlo d-:l Vil la Viços1, ca.pih l do Rio 0rnnde elo _Sul cl1~1g 1.elos _:i. mtm, 
Pt•isco P,traiso. Muniz Fraire, Atlrnyrle Ju- a0 Dt'. Demett'IO e ao g-enernl O>or1n, SM c·)n · 

G4. 0 sEsslo E M 13 DE FEVERE IRO DE 18() 1 nior, Fonseca e Silv,1, [?onseca Hermes, Nilo c3biJos nosseg-uintes termo::; (if! ): .. 

. 1 . l S' p ,1 d "i . . Pecanlta , Ueba.110 I\hr0e> n lei , i\I rnltães B 11'" ,, Poi•!o •Ueo·pe· 1 :i P1·e·uenClll 'O I ' ntúe11/e e N oi aes . ' ti l L OI - . p· l v· 'n " ' .-, ' _., 

" : ' • 1 • ~·e to , Cyr1n_o :·:, f:l l110S, . 1 1 veu·~, ~~o,/'~;.'.: A AS3?ci.i çã_o Con'.:llCJ'CÍ;d,. em 1rnme d ~1 
Ao meio-d.ia faz -se a chamad:i,, n, qnal re- w de llLdeuo,, Joa1nin B. vvc:» '\J."l co:nme1·c10 e rndu ~ tr 1 as elo Rio Gr:i,n rlc,. np· 

spomlem os Srs. P!'udente cle ,Momes,l\fa tta, lio Posso'.l., Fca,nç 1 Carv~lho ,_ Lm 7. l\fom.t, p!nudinclo a, voS33. pürioticrt altitude om · fü-
1\fach·Hlo , Pc1çs d' Caryp,lho, Joã.o Neiva, Leo_poldo de Bulhões, Gmmar~tes Natal, An- h çno á convcngiio :i,mi;l'ic.rna., roga,-vo3. sqj rn,.; 
fülti <rn lo Gonça,lve3 , Fr.rncisco- 1\1acha4oo; r. co- t QlllO J\ZOl'edo, Caetano de .~lbuque~rq ;1e, inter prete clo3 S311S s.:mtinrnntos pel\tnte ·º 
veo'ilclo Coe lhq, Joaquim S-n'11191Jto, 'l\faooel Bella_rm1nn ele Me ndonga, Ivfarc;ti1110 d., i\Ia- Conireesso e o. go\·e1•no,. .níltn clB .qne _,çeJil· . 
Ba~at1, Antonio B,1ena, João Pe ll'O, Cu'1 lll g-,tllmes, Feman,lo s.1111ª8• Lauro Mt~l\er, ~m11 'u11a: ln,essa .o :li o:n e ini ·1na ~)nvenç'í o .-_ 
Junior, .ro,é Seo1rncli110, .Joaqu im ,Ceuz, Theo· C;~ rl os. Camp;is, . S01J111 1d t,_ Lacerda Çoutm .13 , Jo ·J,o Aretz, p1·e3ident(l. >) , • 

doro. Pacheco, Elyseu ~fartins, J 0'1.']Ulm C-t- Vtc.tori'.10 Mon_teu•o, Pel'e.i~a .da C~syi~ Anta.o 1 o meu illustl'a nimigo. o._ S:'. Dt': D_emet ci" 
tuuda Bezerm ele Albuquerque Junior, Tlteo-1 ele_ F'.ll' ta, Julto ele C~st.llios, E_rnvsto_ {]e Ribeiro recaln u outro· ele· 1n lu ~tr 1 a l 1 s l:1 s rle 
duret~ Santo, Jo3e Berna.relo, Oliyeit'::t Gal.- ~ li".e ira, · B?1'ge3 de i\1edeirG 3, _, Alcides . Linn, Porto Alegee, asiim cnnceb!clo (i6) : 
vi.io, Amwo , ca. valc,tn ti, A J meir!~ Bareeto? ! hSSLS Braz1l, T ho111az F~or~'b, 1~br~u, Ho- «Porto r\ leg re, 12. 
Fi rmin o da Silveira, José Hygmo, JosB , me:·o. Bi.ptist~.n ,~_oc!n. ~~ori o, Ca~st -~po t!~ F.thric'.\ntes ele b.rnlrn pe li m:1s pP011 wyt' n, 
Sinpã.o, Flori .no Peixoto, Tavares B,1sto,, ! N~•o.c11nent?, L1,1a,~ 1 l o A1)bot t, De:n vt119 R1 annu llaçã.o elo tra,t1do ·_am~ l'I C 'l.no 11t'J_111·l1-
Ro >a Jnnioe, Coelho e Ca.mpos, T11nrnaz 'I j)v!t o e Me.ma .Barreto. eia ! aos in te~e3 ;e3 -·- lm1:>:il il 1.1'0~ e prrn.c1 pü-
Cruz, Virgilio Dn.masio, _Ruy B:ubosa, Abre-se ::i, sessl o. me:Jte ás mdustri ts de~t e es t·1'.!º· A .1n sit10-
Sar~i\'a ,. D. o mingos V10ente, Gtl Goular t, Mon .. . Deix11m rle cornpar Jcer com c<tun 03 S~·s. - t rLi sui na é i11111orla1lte, e sera a pr111c1r ll 
t eit•o de B.rn·os, Quiutino Boc1yL1va,, L'lpe_i» Frcdeeico Serr,i no, Pedro P.rnlino, R iul1~0 no fLttm·o de vido ao descnvol vimentei agn-
Brnz Carneiro, E,luwclo \Vande11kol_k . . To ~'.º ' .Horn, R.ocleig-ne; Fem lll '.les, 1Vfarti nho_ TI,9 c~r1 - coh . ' · ' · · · 
Sever.inoo. Sald1;i,_nlm Marin_ho, Jo:iquu~1 I;eh- gues, Tlrnopllil ·) elos S:totos, L_e:i n1lrn l\fac1_d, « A b:inha amfl rícirfa, propria . p·u::i,. /) · 
d1\ Ccsn.rio ·Alvrn1, Am~r1_~0 . · Lobo, C.tmpos J\mphiloph10, Conde ele. F1gue1eedo,_Fel'l'etr<1, Fll'nzi l, ê arlult fl I'a,rJ.1, n·firud·e se to1•11 :it'_ O•Jll· . 
Salles, Jonqui m do SOUZA_, , Silva Qa1: euo, Stl V<l. BeancHo, Bueno de Pfüva e Ce.3fü'ICI ~Ioll<.t l si ; toúte e e rienominrL'la e:n !1 0l'te -1mer1crnn 
Paranhos,.Joaquim :\Iurtinllo,Pinhell'.0 Guedes, Junior; e sem crnsri. os Srs. Rangel P ,~ st<urn, banha arti(icin.l p1 r lei do r.on;é.'lgso am r.wi
l Jbu lclino rio Amara l, Santos Anrl_··acle, Ge.ne- Aquil ino do Anuml, Bimn,rclo de Mendon9~., cano.-Afoes ?if?.i · .ii itwíy.-'-Mrlltm«'J,:;~o . ...-n.11·-
roso Marques, Estev.'s .Junior, L111r. Delplnn?, Santos Vieira, l\1arcoJino Moura, Albei' to ros . - nfii"rtn•lci & CJmp:-.Lopq .~_.)) · 
11.amiro Bilreellos, Pinheiro i\l:w\1;vlo, ~n \to Bt•a.ndã'J, .Oliveim Pinto, i\fayríl1k, Domingos Isto conforme o qnw en jil cliss:õ dest:i td-
Frotn,, Bp,lfort Vieira, Uchôa, Roill'iQ'ue3, Ind10 ; Je3uiJJQ,. B:J,,rão.üe S;),nta [-Iiihm1, Luiz · i?,U'.l'0- bun n, - a banha que recéhemns dos Esblda;;. ·. 
elo Bt'azil.Lauro $od ré, Innocenrto Serzerlello, ! to, Aclolp\10 Godo e A1;t·onio_Pç..).cl•J . Uriirlos e arlulte r·arln. . O; proprio.3 ri mei•icftno;; 
Nina Ribeiro, Ca.ntã.o._ Pedro Che~·m_on t, M~_tt~ j E' lirh, posta em cU5cL~ssao e S(lm de.bate p,>.conher.em q ~e a .ba.nln qu6 exportam é ar~ · 
Bacall<w, Costn, Rorl r1 gues, ~~.sm1 1_ro . Junior, , a,p prov::i,ch a, acta da sessao ante~'~d~nte. U(icial . . . 
Henrique rle carvrd h.o, Anfr1s10 . 1<'1alho, ~o- / O Sn.. 1'1 S!Wlt ETA Rro proce.le a lettum.do o t elé"'l'itmnn qne r ecebi de pA3Soas 1m por-
gueirn Pnynnagu:l, Nelson,_ Pii'eS ~el' I'Cll''. • ; seguin te tn,ntAS cln. ci·lacl.o cio S .. Leo11olclo! di7. ' o so-. 
B1rbosn, L1111[t, Bezerrtl, Jrnto Lop ,.,, .Tllstt-

1 

'EXPEDrnN TE g uin te (l ê) : · 
niano 1le Serpa, Frederico B'lrges, José Ave- OITI ·io elo Mi11 is tl'l?'io do.l Neo·ocio3 elo lnte- . Pnrt.o .;' i'eo'!' ~ !'> . · 
l . J . º ; J:1 ovihq111 Gonçalo ele L·i <>· lS Na:;- - , " J « ., ,,., ,., ~-

LLlO,, füe " . · · " ' _' l ·' ú· ' re ior, ele 11 do coerente, cl'lclaraw o que na Applnuclimos ;i; rttf.itn <le e1vn•o·ic;1, 0111 i1 olo7.a, 
cimento, Alm,rno A~ons,?: Pe~i·~ yel 

1~·)itac:; me'sma data foi_ t1'ansmi\tido no ela._ Justiça rla. r ell' iãn colnninl ·feri1].;J, pelo fi·n t ;J,rlo com os · 
g· 1 1 ~ l ele Ca"'!'º' uo~!}·11 cª' .~. ia, C· \, t<ixo cóp_iu da resci luç:10 do C in gresso ~ac1on ;1 l re- Eslivlos Un i los. P romowimos nrnn, repre~f'l.n · 
Pe~soa, 1 P e r~1rºtt Am1~, , ~ co, 1 º

1c1 0 
· '

1
\ l . 1 • la.ttvnmente ao a t tenta,do ela Tnbwia.- ln- ·t·içfio ao "'·•vern0 ]JAclinrlo it 0x1' l11s·i.o ·d'o:; Bn.ptista r a lv >l. a ' 1'08S e l. 1·uz : cin1 o . . , " . .• . . . . . . 

• ~ ' n.nab'11:~ Eric~' Coelho Samimi~ F•'Trnz , \ teira·Jo . pro-luctrn col~nt •es pre111 rl1 cn.rlno; ._ S . L.-,opril l?_, 
v ll• ' ' ' •. ' · . ·-rd 1 - . 11 rle fe.v 0 l'1'11ro rle 189' - Gw lhep11,11 H ryt/- · 
Iia.pes Trov:i.o, ;~;-'\ques1 01V11:111ue,_ A,rr 11.~' e3 , O ~:n:1•• Antao de 1.'<'t ar 1a. -: mnin _ Gi.<ilherm.q Li.dz.Pi·Rsser.-Jai1 · Du-
Lnho, Furqu11n ,., 1<r11 P. r: ~. 111 rn.e~ . 101nnz Sr p1·e~ 1 c ente, pJt' p:rncos momen os occupa- · '' v 

1 
S ·z v 

1 
z F 

1
. · 

· \ t · Ol - l B l · J - p· · : · - l , tra - ,~ i ·nP. s o i 1oa;i - 1<e1·na·; e o 'e .ippc Delpluno, 1 n 01w1 yn.. iri, :H :wo, n:i.o 1- , r et a :ütença,o e o t,011g-1·e.;so. ·. · • . H , ... n B e · 
nh Ait•o, Pr~cificn l\fasc-i1·enh<is , G>t.briel ele ~h- li Qnando tlve o~crl sião de pl'Otesbr em n.ome P1;~tq 1 .- ·. ~:.~·. 1 Q '.ie . ( ·

1 
:Jll~ ·:;.~0)) 

0 
:- IJ ' _ 

0:,1 lhães, Leon el Filho, Cilag·r1s _Lob.i tn, h11ob elos iutere.;ses do p:liz , e especialmente dos "'~ n, cnin 11 1 i1 a m.n 1" 1·1 ''.· '. · lMO rn. 
~h Paixfio . Alex:udrn S t ocl~ler, F 1•anci~co 1

1 in tei:e;ses do Rio lira,nrle d i _Snl co:1~ra, o 1'An '.1B :igol'rt ~??1~1: 1 r PQl' 111113 . ·t Ani p~ ~- rtl
Vei"a, Costa Sennn, Lnmoon1er, Alvnro Ro- conv1311 lo ou t1·,1tculo co111mercial re1!1sado tl'ln0~0 do Conr.> 18;"º• abandono e,, ta, tr1b.1~:i, . 
tell;o, nonoalves Ch:w0s, Am '>rico Luz, Ffl - ·ent re o governo do Brazil e o elos ·Esúulos- (iltww bem, mwto bem.) 
Jidano.Pc.nna., \'intli, Dntn Nica.cio, Con'Ó1 11ni (!os da AmArica elo Norte, flz sentil' os O Sr . Ba:ptista ~a 1'-.Iotta-Sr. 
fü1bel 10, Manoel F11lg-encio, Astolpho Pio, desastl'nsos effeito1·que essfl tr:itado il'ic1, pro- nrflsiden te, tam'i ~ n'l pertenço no num~ro· 
S(t Anr!r:ide, Re t1rnib:t, Tolenti no rle Carvn- clnzie no est;1 rlo c111e repre.1en to e em alguns rJnqirn lles qn e dosejil.m ver, o nrnis h1·e:vn 
Jllo, Rosa e Sil va. J.oão Bw n.ll tn, Goncnht:s outros, peincipal rnent·3 os de Scinta Catlurina, po~~ ive l, no~so pntz entr~.r no regimcn d11; le
Fer reirn,· .Tose M:nri1no. A!meirl>J. Pernnmbn ' o, e J-'f\.rn.nit. (Apoi ,iclos e apcn"/es .) i;alirlarle, po1•q uB rec ' iO qne, q1nnrlo n. Consti
.Juvrncío rle A g·uim·, Anrh'é C;wn l rJ ~, n ti , Ray- Hont·cim, r ecebi rle S. Leo p1ldo, qne, pot' t nicão ro1' p;•omulgArla,, não hri.j:1 mais Bl' 1.Z.il 
m11nrlo Banrleir~ .• Anniln l F1t lc[ o, Pe1·oira assim dizer, é 'o ce ~Jt 1'0 dniregião co lonial, um prtra tt atlopbr; pois, a t oda ::i, hora estnmo:; 
Lyra,Meim.doVasconcellos,Jofio rlo Siqnei l'::t , telogl'amnmcle nppla.nso6. in icintiv,tqueacl'1i vendo V".n1ler-se n paiz, e o~ ·n.c to3dogo. 
,Jnii:o Vieil'a, Luiz rle Andr11rle, Espi l'ito Sa11to , havia tom ulo ; e post eriormente outros te- vel'llo Pro1,iqorio, niio di To bem, os a dos ri:• 
Belarmino C:tmeit•o, Pontes ele Mi:·anrla, Oiti- leg-rnmnms eh praça elo Co111mercio ela ca.- rlict.n.clnl'n. sito verrlaeleil'OS di.;;pamtes (r11w 1'.rt. 
cir.1., Gabino Besouro, Ivo elo Pr.1 dn, Olivr,ira, pit:i.l vieram reforçw a, re~ lamacão con;;tante rlos), rp1e veem oo:e-orlel', . nfí.o só :i, rlig·ni rh tfo 
Vallaclão, Feli sbel lo F1:eiro, Augnsto tle Frni- cl<1qne lle. · do pniz, corno à noS>'.l. propt' ia cl ign ida.·10. 
las Pn1[n, Arg<illo, 'f.o:;tn., Seab1'<1, Antonio Os meus illustres ff'.l mnrovinchnos general (Ap oiarlos.) 
fü1~Bhio, ZamR , Arfünt' Rios , G:trcia, PiMs, Os01'io e'Dt'. Demet;·io Ribsil'o receber .:tín corno Ac:tl.111 ele sol' publicndo um decre to do Q'O· 
APistirles M:ün. Gonç~ l ves Ramos, Cnrlos das ou t ~ l e?,·ram111 1s nos 1110smo3 t c1'JT,os . verno que v:ou . ler. p~.m q1HJ o Congresso 
Clrn.gn.s . Ft'il, n~isco Amn.r.1], Domingos Ror.lrn , A prnça ri o Commer cio rle Porto Alegre rli- frrprn perfeit,w10ntn hahili tn.cl o :i, .inl gri.1' 8i . 
Costit. l\fac!u rl o, Dom in g-os Podo, ·rr1llet·1, rig·0-se no Con ~·rnsso e pot' nosso intermeclio t enhri r1uão na am rmati va que acabei do i'•t-
.1 o::io de A ,,:ehu·, FerrPi l'a Rahello, Feren it''1 tambe rn sci di !'i g«:i a.o gov:orno. zer (lê): ' · · 
Pi1·es , .Tofo Luiz, I1L1 rti nho P i'nclo Junior, Na qualidade de i·epresentanto do Rio 
Bcmnrclino el e Cürnpos, Fl'anci;;co Oli r.erin. Grnnde do Sul e entenclo1vlo qne uão me 
Mori\eS B 1n·o;;, Lopes Clw.vos, Doming-os de 1 posso dirig·i1• no govemo. tã.o bem comn fü
J\ lornes, Carvnl hal·, Ang· ·lo Pinheiro, Mn1·:;n , 1 zell'lo -o d<Bta tribu na, , chiqni lhe dirijo a 
Rorlolpho Mi1·r1n·ln, P1rnliuo Carlos, C:o;:;b minha reclrunnçi:o 
.lnnior Rodri g'll:'JS Alves, Alfredo Ell i;: , Llrni tal'-me-hei ne,te -momento ·a ler os 
Cari o< Garcia,'. l'-:Iornir:_i, dá. ,Silva., Alrneicla telegeamm::is recebidos , dei :·rn1 c~o no c.on
NngnJtl't1, tiu111ão Juut01', I• l0lll'Y Cm\ulo, grns:;o e n.o g·o.verno da, Repnbl1cn, qi.le Jnl· 

« 'l'cibella elas contiiie11cins, ri1.iai·da ~ de houm 
e saZvas que se r/,eD.~m o/;sel'ua ;· 119 e.>·cr. 
cito . De dia on· ele noite . 

«Ao Snntisqimo $:1ora111ento, 0 111 )ll\ l ·-i~ >:'i.o, 
S:igrn.r!O.Vü1tico, Roliqu ia do S:rnto j:,euho, · 
immag·ens de Jesus r.hri:ito e-ila Virgem ,Mn,rin, 
em prr.ci~)l'í.o elo culto cn.tho lico. 
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« § l.º As guardas e as tropas deverão 
abrir fileiras, perôl:.ir as armas, tirar as bar
retinil~, µôr os joelhos em terra, abaten~o-se 
as b:.inrl eiras borLwn talmente, e as musicas, 
cornetas e tambores bateriio a marcha. 

« Aos symbolos de correspondente signifi
c:tção de culto religiuso seguido por povo;; 
ci vi lisml os . 

« 2,º As guarJas e as troprrs deveeã? abril' 
fil eir<1s, perlilar as armas, tirar barrctm_'.ts, e 
as musicas, cornetas e tttmbores batemo a 
marcha. 

« A's ima()'ens dos Santos e aos terço3 ou 
co~muoidad~s religiosas do culto catholir.o, 
quando passrrrem prececlidas ela cruz al-
çada. . . . 

« § 3.0 Tirar barretrnas, contmeuc1as de 
espada e march'.1 batida; as armas ficarão no 
braço. . . 

« A's procissões de qualquér c'.1lto segmdo 
pol' povo ci vili>ado, ·quando precedidas de sym
bolo correspondentes . 

« § 6.o Quando as procis>õ2s passarem po~' 
qualquer g-uarda, o commandante destacai:a 
um~ parte da su:i forçt, da qual lhe SeJ.ª passi
vei dispôr, para as .acompanha E; mas, SJ, a pr9-
ciss?i.o j"il. vier acorl)pJ1nhu,da, na.o devera enta~ 
destacar força alg~.m'.'- par~ !>.quelle li~. _Si 
passar o sagracl~ · Vutico, nao .em proc1ssao, 
ou a santa uncçao, os m rntlara acompanhar 
até ao primeiro posto militar, por uma força 
llillílO!'.» . . , 

Ora Sl' . presi1lente, é manifesto que J t 
passo~ af]ui e•n I• e 2• discussão, e só llle 
falta promnlg.i ção· noss1, o artI!jO f]Ue s~p'l.ra 
complet~mente tt ig1·ett do Est~~o (apo•a~fJS) 
e mak fJll '' ndo isso na.1) fo3s9, Ja o gove1 i: o 
da !'evolução de 15 de novembro h'l\'.Ia 
sepn.rado do Estaria tt igreja ; como é, pois, 
que S9 ohrig,i o exe-rcito e ar!111dtt a, fazer 
c·ontin0nchl.s a um culto 1 (r1pou:vfos.) 

UM SR. REPRESENTANTE - o que diz a isto 
o Sr. Badarn.? 
. o SR. BAPTJSTA DA MOTTA - Eu que sou 

atheo riu:.iudo nas fileiras, sei'ia obrigwlo a 
fazer ~ontinencias a um culto ! (Continú2 a 
ler) . . 

« § 13. Armas apres~ntadas, contmenr~<1 
de esp<ida e murcha batida . As salvas serao 
de 17 ti ro~ . 

« Ans vice ·almi.rantes, ~eneraes de rlivisão, 
grã--~ru1es da ordem do Cruzeiro e elfectivos 
da ele Chrisbvão Colombo. . 

(<§ 14. A1•mas ap1•esentfldas, crmti.nencia.s 
de espada . tres ruros ou tres florews. As 
salvas serão ele quinze tirri3: 

« Aos contra -almirante3, generaes de bri
gadii, grã- cruzes honorarios da ordem de 
Christovão Colombo e d1gnatarios da do Cru
zeiro. 

e § 15. Arrnis .apresentarias, continen.cins 
de espn.rla , dons rnfos ou dous flor:Bios. As 
salvas de artillrnria st:Jrão de tr ·ze . t1ro3 . . 

<' Aos c:1pitães de mar e g.nerra e co~one1~, 
cnpltíi>~s de frfl.gntft e ten rrn tes-corone1s, d1-
gnn.t1rlos da ordem de Christovão Colombo e 
officiaes dessa ordem e da'! do Cruzeil'o e 
Rosa.» 
V~( SR. REPR.fülENl'ANTE - Pa1'ece qne o 

governo quer provocar um conflicto com o 
Congresso. (Apniados.) 

o SR. GONÇALVES CHAVES-Quem referen
don es,;~ decreto 1 

o SR. . BAPrISTA DA MóTTA- T;tmhem é 
sa.hido e notorio que nós vohmos em 1 ª e 
2" discussão; e só (alta promulgaçio nossa , 
0 ar tigo q11e extingue t oda<> .:.is ordens hon~
ftcas nssi m f'Omo s·1ns reg11.Ji,ls e prerog •ti
vas ;' portanto, a rlispo3ição que acabo de ler 
é um verdadeiro menosprl'SO ao Congre3so. 
Esse acto mostl'a 011 i111beciliü<i.rle elo chefe do 
estado e de seu minist ros actuaes, ou el! es 
perisn.m que somos aqui uma carneirada. 
( Apoiados, muito bem.) 

O Sr. lla1·bosa Li:ma-Sl'. pr~ 
sidente, füço timbt•e, tftnto como quem mais 
0 fizer nesta occn.sião,em econom i ~a1· o tempo, 
tão util ás nossas delillerações; m:-is assumpto 
da mais alta importancia, as~umpt~ ao qual 
devemos dMíc'l.r toda a cons1deraçao de que 
fórmos susc 0 ptíve!3; tl',1zy1iie iL tr~~una. 

Neste sentido apres~ute> o segq.rn te reque
rimeute (l$): 

.; 
•·_7 

~.;.. « RequeirJ que sej:.im pedidas ao goveruo
às seouin tes in rormações : 

lº, qual o numero d_e operarios empregados 
·nas reparti1,;ões e oficinas mo,ntidas pela, Re
publica ; 

o SR.. PRESIDENTE Na fórma do regimento 
entrará em discussão quando algum Sr. repre
sentante · requerer e for concedida urgencia 
para, en trar.,na 1 ª p 1rte cb ordem d?· dia . , _ 

20, qu'.1eS as distincções cre?-das pelo3 re· 
g·ulamentos ent1·e e.;ses operarws e 03 ch'.1-
mnclos emprega·los do qnaclro . » 

VOZES - Muito bem ! . 
o Sit . BARBOSA LIMA - No3 acab1mos. ele 

votar em 1 a e 2• di~cussão que ·na Repul~lica, 
regirneO: que vamos instituie e c~ns?l1dJ.I':. 
todos os cidadãos, tod:1s as classes sn.o 1guae" 
perante a lei. ( Ap~ia~os) . 

Nós não podemos ad1mttu' consegnrnlemen~e 
excepnões tão odio.sas como aquellas que esta.o 
coJJsiC::-nadas nos actuaes ru'g·ularnentos entre 
empr~O',,dos do quadro e joru:i.leiros. . 

o p1%letlrio, o cidadão que contnbue cita a 
dia, com a melhor parte do seu esforço na~ 
officinas da Republica, si acontece adoecer, si 
pqr um de3te~ accide~ tes d?mestic?s é fo1\ndo 
a não comparecer a o!fic:?a., per?e todos os 
seus vencimento3, o que na.o se da absol~ta
meo te com quaesquer outros empregado~ do 
quadro (apoiaclos), c.om o a~1am~e~1se por 
exemplo, qite tem o d1re1 to _de Caltf:tl a repar: 
tição uma vez que um medico ma:s on meno~ 
condescende o te possa fornec~r- ll1e atte~taào 
de doeoça m ds ou menos imagrnavel.(.-lpoiados 
e alguns apartes.) . 

Eu não posso, porque seeia il' d~ e~contro 
ao regimento, discuti!' questão tao impor
tante, mas vim fazer e:;te. ape~l? a . um 
Co[lgresso, que, e3lou conveuc1do, e Lllll Con
gresso republicai10, que h·t d~ vota: por 
un·rn imidctde a emenda do cidada.o Alexandre 
Stok.ler, acabando com tofas essas distincçõ~s, 
deixando 03 demais de talhes pwa a leg~s
laçào orclinaria. (Apo iactos, Muito bem, mwto 
bem!) 

Vem ti. mesa, é lido, . apQiaclo e SGm ueb1t e 
approvado o seguinte · 

Requerini~nto 

Requeiro que sejam p3didas ao goverJJo as 
seo'Ulntes informaçõss : 
·l .º Qnal o numero d~ operaria~ empregados 

nas. rep·L1'lições e offic10as ma!ltidas pela Re
publica~ 

2.º Quaes as distincções cre:1clas pelos regu
lamentos entre esses opel'<trios e os clrnmados 
em pregailos do quadro '! 

S. R.-B.trbo3a Lmu . . 
o SR. PRESlDENTE - Esta finda a lnr<1 do 

expediente. · . . 
O :'R . LAURO MüLLER (pela ordem) requer 

proroo,1çiio ela hor,1., por cinco minutos. 
Con~ ul tado, o Congrasso approva o reque

rimento . 
o SR . LAURO MiiLLER - Peli a p:i.la"Vra, 

p'.lra aprcs3ntar uma indicBç<i.o, que se refere 
ao art . 58 e seus paragrapl111s. · 

Sei qu3 o Congresso j i reje itou um1 indi:
cação, pel'miltindo que fo3se.1:1 a.pre;entadas 
em 3• discussão as emenrlas Jª apresentadas 
em 2ª, e não apresenta1:L1 a mi nh~1 indicação, 
:;;i não fosse mais re.>-tr1cta, e nao poup::tsse 
m:ii:i o tempo do Congre3so. . 

Pela minha indicação, a mesa e autor1sada 
a modilicar o art. 58 e seus paragl'aphas , no 
seu tido de poderem ser acceitas en~ 3• discus
siio emeodas approvadas em 2a,. na.o haven~o 
uma 4a. discussão, e tudo sómP.nte quanto as 
dis1)osições ti:ansi~oEias, onde , por exemp~o , 
exbte uma dispos1çao approvada e por _imm 
formulad;t que desejo ·modific ll', para nao se 
darem sup'poshs injustiç is! jti. allegadas, e 
que não estava em meu amm_o. . 

Vem a mesa, é liJa e aporncb, a seguinte 

INDICAÇÃO 

Indico que a mesa ·do Cílllgre3so S9ja. auto.
ris:1da a modificar o art. 58 e seus pnragra.
phos no sentido de poderem ser acceitas 
eme11das em 3ª discussãp, rest ricti vas ou am
pl(, tivas das a pprovaclas ~m 2~ discussão. elo 
projacto a contit.l~s nas . c11spos!çõe;; ~rans1to
rias, sem que pol' isso haJe 4ª discussao. 

Sala das sessões, 13 de fevereiro de 189 1. 
-f:_. 1'1iWú. 

o Srt. LAURO MULTJ!m (pe_lct ?1 lle_ni) I~ 
qnct' urg·encü1 i2ara que a wdte:içao seja 
discutida amanha . _ 

Coo::mlta lo , · o Congresso nao conc.3d<t a nr
gencin .• 

PRlMlfülA. P,\RTE DA ORDEM DO D_U 
VOTAÇÃO DAS EMENDAS ~O PR.OJECl'O 

DE CON~TITUIÇAO 
Q SR. PRESIDENTE - f-i°o ntem, quanclo Í:1 

votar-se uma emenfa do SI'. Stockler, o Sr. 
Vinhaes requereu prefürencia para que fo3se 
votada uma sua emenda., relativa ª? mesmo 
assumpto e que Se acha tJ. pag. 73 dC' l~preSS?· 
Por essa occ.tsião ver1ficou- s·3 que nao havia 
numero e ficou suspens'.t a Se.3são . 

o S1i . VINiíAE3 - A prcl'e rencia qn l eu 
pelli foi refet'.ente sómeute it. 2• parte lht 
em9n<Ja, aquelln. qu3 diz re3pP.1to ao3 ope-
r,u'ios . . t 

o sa. PRESIDE:'<TE - Vou, pois, consul ar 
o Congeesso sol)re a preferllncb pedida pelo 
nobre representante . · 

Oonsultaclo, o Congl'd3SO não concedcJ a 
preferencia p3dida. 

Posta a voto3 , e re}:iitad.t a emenda do 
S!'. S•ockl er . . . 

o Srt. PRESIDENTE consiÜ8ra pL'eJULltc1das 
a emenda do Sl'. Nebon de Vascoocellos e a 
;;:ªparte rio füillitivo do Sr. VinlHcs . 

o SR. BARB'.JSA LIMA (pela ordem) - Sr. 
presidente, eu pediria a V. Ex. que submet
tesse a YOt<lÇãO a 2• parte da emenda elo 
Sr. Viohaes, que não me parece prejud icad'.1-, 
visto como tr<Lt11udo de um.t mesm·.t dtsposi
ç\o, trata ~le modo diverso. g fant.o isso é 
verdade que a emenua do SL'. Stock.ler -~·efere 
se aos estados, ao passo que <1. cio. Sr. V rn l1;le;; 
refere -se ti. União. E e bem possi vel que 
ai o·uns deputa,_los f]US não f]uizeram votar 
pe'L emenda do Sr. :Stock ler queiram, en tl'e
tanto, votar pela. 2• parte ela emenda do 
Sr. Vinhaes . 

o SR . PRE5IDEXTE eatell'.le que a segunda 
parte estit. prejudicadtt ... 

VOZES- Esta. 
o SR. PRE3!DE~TE ... entretJ.nto Vãe sub

metter a votos a, eme111fa. 
Posta, a votos, é rejeitada, a segunda parte 

elo adrl iti vo do sr. Vin hae3. 
O Sit. PRESIDENTE observa que ao art. 78 

fora.m offcrecidas diversas emendas, Uma, sub
stitutiva do Sr. Gil Gonlart que esta iL pag.63 
e por engano f.\ii numarada como referindu-s':l 
ao art. 76. Oull'lt do Sr. Campo.3 S:\lles o ou 
tros. 

Ha mai> tresoutras emend:is sabstitutivas: 
uma do s·r. Auzusto de Freitas, outra do Sr . 
Tulentino de C1wvall10 e outra do Sr. Bernar
dino. de Campo; e outros. 

As emendas dos Srs . Campos S::llles, Au
gusto de Freitas .e '.folentino de C;tr valho sã:i 
identicas; a emendi1 do3 Sr3 . BernarLl1no de 
Campos e outro3 moditicam o projecto; unn 
incompalibilis1 o car.~·o , ao passo qu9 as ou
tras apellltS incompatibilisam o exercício. 

Vae-se vot::w a emenda do Gil Goulal't. 
o SR. JosB MARIANO (pela onlein) Nquer 

que o Sr. presiclente consulte ao Congresso si 
concede prefereucia para a emenda do Sr. 
Cam l1DS S<dles . 

· Consultado, o Congl'esso coucecle a. prefo
ren ci:.i pedida. 

Suhrnettida a ·voto3, é appt'ovada a seguinte 
emenda do Sr . Compos S<:Llle.3 

Ao art. 78 
Suh3titua-se : 
O cidadão invesliilo em ftlllCÇÕ33 de CiUalquer 

dos tras poderes fe~lerae:i não pJclei•iL exercer 
as de ou tro. 

O SR.. PRESrnF.MTE declara prej uclicadas a.3 
emen•las ~los Srs. Gil Goulart e outro3, Ber
nard ino de Campo;; e outrus, Mi lton,Tolentino 
de Carvall10 e OLiti'o e Augusto de F!'Jita.s. 

O SR. PRESIENTE declara que vae submetter 
a votos a emenda a.pre;;eutada pelo Sr. Leo
vigildo Filgueiras e que se acha a png. 36 
do impres io, a qual , por cle liberaçtlo do Con
gresso, ficou p.1r.t ser votada depois tlo a.rt . 78. 

' 

" 



OSr.Leovigildo Filg-ueiras, O SR.' PRESIDE:-!l'E annuncia a võtaç'to da 
oqtendo o palavra peln. ordem, diz que lhe 3a parte dn. emenda elo Sr. Ret11mba. 
parece cst ·tr · pr•ejtl"lica•la es1a e:nen1u., rlesde o SR. BELARMINO DE M1rnoo:-!ÇA pede que 
qne a clbposição.do art. i8 fni moeliíiCalb pela a vot.1ção seja t'eit<L por partes. 
emenda do Sr. C·unpos Stllos. Posta s11ccessivamente a volo> as rlun.s p:i.rc 

O SR. P1rnsIDENTE declara que vrie consultar tes elo § 3° ela emenda cb Sr. Ret11mb 1, é 
ao Congresso, si_ C'.Jnsideri1 prejmlicada are· apprvv1u.ln. a prirneim e rejejtaLla a s0g111yla. 
ferida ernendn . · E' ig·ualmente po.;to a votos e <lpprovaclo o 

O SR . LÉoVIGILD') FILGUEIRAS requer, § 4º dn, mesma ernenrla dó Sr . !{etumba. 
neste citso, a rntirad 1. da SLla emencln-. O SR. GABINO BES'JURO (oela orrlem) per-

Consultaclo, o Congresso consente na re- gun ta si a rejeição rl<l sr.guncht 1:ar! ~ do § 3° 
1.ír.icht da emenda. da emenrh do Sr. Ret umba preJu'i1ca a se-

E'. n.uunnciafa a votaçã;:i clüs emendas ao gunrla parte cio art . 86. -
- art. 79. o SR. PR1'SIDEN1'1>- Prejur:!Jca, · porque é 

O SR. SA~fPAIO FERRAZ (pela ot•d<Jm) re- substitutivo rlo que lá s-:i ac~rn. 
quer em S'3 U nome e de alguns collegas dn o SR. GABINO BffisouRo pondera que o Cou
uancacla que o Sr. pre3iclente consulte o C[l n ~ grns;o fazia questão apenas da su~s!ituiçéio 
gresso si a em1mda do Sr. Gil Goulart está pessaal· entret:111to mostl'avn, d1spos1çao para 
prejL1dicafa . E:;ta emeudn. mais a.rnpla, 111ais m~ntet: a parte que se refere à isenção pe
compt'eheiisi vel (lo q110 a do clistincto repre- . cuniaria. fü1; u:n<t l'.\euna e a emenda tica iu
se11 tante ele S. P<tulo, nella a incompatlbili- completa. Requer, pois, que ne~S'.l sentido se 
tlacle é ahsolut:i, M passo que na outt\\ a in consulte o Congre ;so . . ,.. 
comp:itibilirfarle é rélDtiv[L . ·. o SR . PrtE3IDTml'il- A cmen(L:t tlo Sr. Re-

0 SR. PRESIDB:N.1'8 - Creio que em occ1- tumba , conforme eu declarei e o Congresso 
siio alguma o Çong-resso votou máis con- verificou, bem corno a cio Sr. Julio J<'rob, 
scienciosamente do qne 8gora~ Li todas as - eram dous sub~titutivos. Re:iuereu-se prafe-

- emendas, mostrei a clifferibça entre ellas ; o rencia em fü vor ela do Sr. Frota, e foi 
arEigo elo projecto estabéleci<L á, in cornpati- negada. 
lfrlicln,de ab3oluta e as emendas, com ex- Ao votar-se a emenda do St'. Retumba, o 
cepção dn. elo Sr. Gil Gonlart, estabelecia a autor dli emeíl'la reqnereii que a votação 
incomp 1 tibilidacle do exercido ; Or.l, si o Con- rosse ·por parte3, si b nn que eu entencle:;se 
gres-;o acceitou unicamente as incompatibi- que, por s3r 'um systema, cley i ' set.-. vot;i.da 
lida:des das funcçõ3s e exercício,. está preju- em globo . Deferido o roc[tiertmento, pro·co

-clicadil a emend,, elo Sr. Gil GouL.rt . como deu-se á, vot'l.ção p)r p:trté3. A mesa e1Jtende 
prejudicada ficou a disposição cio, projecto; que · a emenda é substitutiva, substitue tudo o 
nã-1 hn nada mais claro . (Jlfuitos apoiados.) que se acha no art. 86 . Si ha abjUl'clo ou não, 
Eu tretan to vou consu 1 tar o Coogt•esso. a responsabilidade é elo Congras:;o. 
· Consultado, o Congresso resol Ye achal'-se -Consultado, o Co ngTe3so resolve que a 
prejnclicacla a emenda elo Sr •. Gil Goulart e 2• p 1rte do art. 8ô nfo e3ti prej 1ulic1da.. 
outros . o Bs.. BELLA.RfüNO Dr<: l\·fEND'l:-<ÇA (1jela 

O SR. PRRSID ENT-E diz que lw, uma_em311Lhl, ordem) diz que, inilo-39 Yot.ar a 2~ p'l.rte do 
do St'. 'Gll G.1ulart á pag. 64 que refore-se no árt. 86, requer ao St'. p'.'esidente ,qne consnlte 

·art. 70 e não ao ·art. 79, como estiL no im- ao Conn-resso si concede pr~ferenci'1 p:i.ra a 
presso. e:nenrl~ elo Sr. Julio F1·otn, e outros, que é 

E' posta a votos e r . .,jAit:i.da a emenrla mo- exictament':l Sl11)Stitutiva, da za p_trte des te 
clificativa do Sr. Joito Vieit'.t ao art. 80. artigo. 

E" igualmente rejeitad' a seg uncltt p<1rt~ ela co,1sultarlo, o Congresso concede a prefe-
emencla do Sr. Leovigilclo Filgueiras, ficamlo r anc:ia p 3di la . 
p1 ejurlicada iL prinrnin p ir to (h ernoncL1 do o SR . SffiRZEDELLO (rela ordem) acl'e li ta 
mesmo senllor e a emsn .la ao at-t. 81 elo que e.;ta votação precisa ser rectificacl»., pr,r
Sr. Nelson . · que il. pag-. 66 hn, uma, emewla .substitutiv L 

E' post« n. votos e anprovarh a emencla rlo Sr. Julio Frot[L e ontra elo Sr. Nelson, que 
suppressiva do art . 82, offerecir:la p.310 foi por 1uuit1 gente confnnrlida com a do Sr. 
S1· . Leo-vigildo Fi lgrieiras, ficando peej 11•li- Julio Frota. Acrerlita qne nfio é intenção do 
c:Hb o snbst itLitivo que ao me3mo artigo Congresso detern1inn.r qu~ os claros elo exer
oifereceu o Sr. Antonio B:wna e outros. cito sej •1111 pregnchidos pelo voluntq,riado, n:io 

O Sn . PRESIDENTE tliz que vão vot'l.r-s3 as se querenrlo mu 't0 menos estn.be!ecer a isen-
emenrlo3 ao art. 86. ção pecuniarin, ~ne é prejudicial. 

O SR. RE1'U:Ml3A (pela oi·rlem) requer que a O Sn. PH.ESTD8NT8 ob.;et•va que o Sr. re -
sua emenda sejn, posta a _v .. tos pJr partes. pros"ntiLnte nfio pórle discutir o assLtr.Jpto chs 

e 11An [;1s . e muito menos criticíl.r as tlecisõ3S 
O_ SR. GAnRrnL MAGALHÃES (pela ordem) tlo Con •re,so . · 

pe !e que de prefernncia sr..i '' po3t tt a votos a - 0 SR. onwrcA (pP.la orrle •n) pGrg-unta si 
emenda do Sr. Julio d11 Frobt. fór rejeibvla a em8 nrla elo Sr . .Tulio Frob, 

Cons11lt,1do, o Congresso rej eita n. preforen- seri vobi,rh a 2• parte ria artigo ? 
eia pedi·la . o SR. PrtESTDR'!TE diz 1ue o CongTesso ac1-

Posto votos, é approvado o requerimento bn, ele r!a.r prefer·enci fL pwa a emenrla cio 
elo Sr. Retumba. para que a sun. emenda scjn. Sr. Julio Frot1, snb,titu liva da 2ª pf1rte cio 
subrnettitla a votação por parles. art 86 . Si fór rejeitada a emenda, prevalece 

SL1bmettirh1s successivamente a votos as 
t . . t d . t d o artig-o. _ 
res prm1e1r<1s par es a segutn e emew <t ao 0 SR. GABINO BEZOURO (pela ordem) ob-

art. 86, elo Sl'. H.etumba, sii,o approvaelus: ssrva que, visto 0 Congresso ter r8jelhdo 
Substitua-se : uma emencl t substitutiva do Sr. Retumba, 
Art. 86. O exercito federal co;11por-se-hn. julga que a lª parte cht emenda elo Sr. Julio 

de contingentes que os estados e o Districto Frota está prejudicada e jJortanto não deve 
Federal são obrigados a fornecer, constituídos S9r suhmetticla a votos, como substitutiva cln. 
ele co.1formidacle com a lei annua ele fixação 2ª parte elo artigo. 
de fOl'Ç.l~ . o SR . BELARi\lINO DR l\ifaNDONÇA (pela ordem) 

§ 1. 0 Utn[L lei fefornl cleterrnina1•i a orga- pensa que 0 nobre CongressiBt:1 qu~ acaba de 
niS<içito geral elo exercito, ele acciórdo com o falhr está discm'sr1ndo sobre o vencido. 
§ 19 do art. 33. . Tendo sido porém o orador quem propoz 

§ 2. 0 A União se encarregarà cln. instrné- que se votasse tle preferencia a emenda do 
' çã.o militn.r rlos corpos é armas e ela instru~ção Sr . Julio Frota, em substituição á, 2' p[Lrte 

militar snperior. · do artigo elo proj ric to ente111le que pelo facto 
§ 3. e Fica, abolido a recrutamento militar ele ter si,lo rej•iitarla a emenda do Sr . Re-

fur~aclo . tumba . o Congres~o não fic:i inhibido ele 
O exercito e a armada naciouaes compor- acceitar ontra e11111ndn. mai.;; conducent9. 

se-Mo por sol' teio, mecleante prévio a lista- C SR. PRESIDENTE- Diz que si a emenrla 
mento, não se n,clrnittinclo a isenção pocµnia- <lo St'. Frota for rej ,3ilctcla prevalecerá, a se-
ri <t , nem subs tituição pessoal. gnncla pal'lo elo art. 86. 

§· 4. 0 As patentes, os postos, e os cargos Procedendo-se a votação ela segunda parte 
inamoviveis sito g·nrautidos em toei<~ a sua ela, seguinte emendl\ do .Sr. Jnlio .Frota, ó 
plenitude. l> - n,pprovacb. ' 

4.29 

«0 exercito e ai·ma1<l: compor-s~·hão pelo 
vol un tariarlo, sem premw,. e e t~ falta deste 
pelo sorteio, previamente org11msado. 

Co:1correm parei o pessoal da armarla, as 
escohl~ Naval,- Aprendizes M.1.1:inlleiros, e o 
sorteio ele me1rintn1g«m mercauttl.)> 

Ficam prej udtc,i.cl is as emendas do3 Sr. Bei'~ 
narrlino de Campos e NeL;on. 

E' anuuncLtda a votação cl11s et::'!endas ao 
art. 88. 

O SR. VmGILlO DAMASIO (pela ordem) - Sr'. 
prasiclente, pe li a pi.Lwra JBl:i. 0~1 h<m P.ara 
dizer a V. Ex. que houve inversao na im-
pressão destas· clu:1s emendas: . • . 

En considemva como o ultuno art tgo este 
88 de preferencia ao penalti mo, cuja dis~o
:iição é nada m r.is nac\;1 meno3 elo que adis
posição constitucio1ial antigo elo artigo 178 .• 

Peço portanto a V. Ex. qne submettaa 
votação o meu additi vo antes das -emendas 
refemn tes ao artigo 88. 

Procadenrlo-se à votaç[o clesle 
111A.11to, reconhece-_se · n:lo lHver 
leg,11, pelo que o Sl'. presidente diz 
se fazer a chanwcl:•. 

requeri~ 
numero 
que vae 

o SR . Jo3É MARIANO dá twht a mzão ao 
Sr . µresfelei1t (l , mas acha qne o pr~1cesso da 
cham:1da é um pror.esso muito demorad?, 
quJ,n•lo so po ·Lia empregar um processo mau; 
sumrnario, qu:1l é o dt1. verificação d.t votação. 

o SR. PRESIDE:-<TE - A votação está veri-
fiCilUit. ' .. 

Pal'a mim, não ha processo mais incom
morlo, nHis impertinel"lte elo q11e o de estar 
p "lindo aos Srs. membros elo Congresso que 
se conservem 1v1s seus log;1res, pDra que trn
balhcrnos com regularicL\cle, emb::m-i füçamo;; 
disto o maximo sacrificio -(apoiarlos), que s:m.'i: -
tanto maior quanto !11J,ÍS tempo nói perdel'mos 
neste tJ>abalho . 

Porém · os meus pedidos toem sido todos in· 
uteis; hoje tel]lto feito diversos, que teem sirlo 
complemente rlesrespeit;iclos, e não ha suppl i
cio maior do que o ele p<dir e ~er desitten~ 
rlido, qnand f1 os Srs. reprernnttntes teem o 
dever rle attencler ao presiclen te. 

Declaro qu'.l vae-se repetir a votaçfio do 
requerimento do Sl' . Virgilio Dnmasio como 
meio ele verificar si no Congresso ha o numero 
legnl . . 
· t31]brnettido ele .novo a vo tos, é approvado o 
re~ uerimen to . 

E' posto a votos e approvaclo o se·guinte 
aclrliti vo do Sr. Virgilio 0[1.masio, que s~ acha 
iL pag. 67. 

« -1.cr,rescente-se como penultimo artigo das 
dispo~içães ger .. es: 

Art .... Sfi.o C"nstjtncionaes tio sómente 
a> clisro~ições qnr. se referern-à'l att r·ibuiçMs 'e 
li mi tPS rios poderes po li ticos e flOS direitos 
inrlividuaes e pol ticos dos ciihdãos. 

P rragraphr-s As rfüposiçõr'S desta Consti
tuição que nilo estiv ·rem nestas inclui rhs, 
porl r.rii.o ser nlterarl:ts on 1·e fornmrl is pelos 
tt•,1 miltes e com as forrrntliJn.des elas leis or
elirni 1·i,1s . 

E' igrl d mente posta n, votos e npprovadn, a 
seg·:iinte emernh do mesmo senhor n.o art .. 8-8: 

'<<No art. 88 modifique-se o principio elo se
guinte modo: 

Art. Nns clisposfções de orrlem constitucio~ 
na!, sómente poderá ser reformaclct a Consti
tuição mediante, etc . 

E' posta a votos e rejeitn,da a emAnda sup
pressiva do § 4° do art. 88, otl'erecida pelo 
Sr . Stock ler e outros; ficando prejniiicn ela a 
emenda suppressiva do Sr. José Hygino e 
outros. 

O SR . PRESIDENTE annuncia a votação elas 
emendas ao at"t. 89. 

O SR . BARBOSA LIMA- diz que o Congrei;so 
acab[L rle çlec!flr;1r que 11a Constituiçilo lrn clis
p•isiçõ~s constitucionaes e outras não consti
tucinrrnes ; este artigo declnrn. que H.epu hl ica 
não jog<.1, não lnnça, impostos sobre este vicio, 
nfí.o f;1z dell13 fonte de re r,e iLt; o 01\tdor de
sej-i. sn.ber si est<1 disposição, senda excluiria 
nn. actmü votação, será ele novo submetticla 
i considel'ação da cas-1 na, 3ª discussão das 
emendas, isto é, si o Congresso terá ainda clé 
decidir definitiva.mente que ficam abolidas as 
loterif\S ou se con tinúa esse cGucro social. ' 

./ 
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O 6li: P-.ttESlDEN'llE Si .ã supp.ressão ~ln 
, al'Hgo for approvaun. a. respectiva emenda 

terá, corno as outras. emendas appr ovadas, 
' ;:)a discussão . · 

·O SR. SE'RZEDELLQ,(pela orclem) r eqLier que 
i;e consni.te o ·congreoso si permitte .crue a.n

·tés ·da vo:tnçfo elas emendas suppressi:vas do 
art. 89 , se vote uma emenda que respeita di-

.' l'eitós nclq-ui:riclos, sem prej udicar o artigo 
, <1nc.prohilJe as lo.terias. . 

, A en1enchi consigna, o respeito a. direitos 
qu~. a lei conferiu a estabelecimentos imjJor• 
tau tes, e a iustituiçõ3S ele grande u tifülaele, 
eomó o Montepio Geral elos Servidores elo 
Estado, que não po·lcrão existit• sem esse a.u-

. xilio, pelo m·eno3 temporariameute. 

0,1nsulta,do, ·o Congre:?so conceJe_·a re tir,acl<\ 
pedi::h1 . . · 

.O St\. f'RlWDB NrE en ternlia qLte a emenda 
do Sr. Frederico Bo1·ges ao § 7° do art. 1°, 
está prej uclicmla. porq Ll8 se refere e ou tl'as jú 
r.ejeifaclas d'.l cujo sys tema e ~t e é-.p:1rte; nus 
seu a,utor insiste nll. votaçi1o clct -emenfa . Pelo 
que vai· pot- r. a votos. · 
. o· SR. Frrnoiimrco BORGES (pela "01·clem) á 

visttl ·das óbsel'v11Çõ'as r:lo Sr. presidente 1'e-
·qne1' â retirada da stn emenda. · 

· Consulta·:lo, o Co.ng'l'e3so co:1ce..le a ratimcla 
podi~la. 

E' considerada pl'ejudic1cla a e:nenh mrcli
fic::üiva elo St'. Cyrillo ele L'.lmos ·aeis §§ 7° o 
8° cle·art. 1°. · •• Q Sü . PRESIDEN'l'E lliz·qu-e" não pócle pôr a 

"vo,tos o ·reqnerlmento do 81'. representante, 
.vorque ó conh:ario: ao regimento, que mn.nda _ ' Poob a voto3, é approvd.da a. emenda sup-
'vqtQ.Í' de ppefereucia. as ·emendas supp~e3 - pressiva elo art. 2° o!fürecirla \)3\o S!'. D8r·· 
· ::;ivas. (Miiítos avoiados) . · - - nà.rdino Camp0s e out!'os , ficando peajudica-

Po3tft a votos, é approvada a, emendct sup-

1
1 das· as' qu3 111 ~ são· identicas 'd·Js St'B- D' ran

· Fessiva do art. 87 .ofi'erecifa pelo Se. AI· ci;;co Velga, L3ovegildà Filg-Ll3it'i1s, G,il Gou
, q1eiclE• Ban·e to e OLltros, fi cando. prejudicadas · la~t ·e outros, Astolpl10 Pio, Domi1igos e ou-
' us e111enr.las dos Srs. Gil Gonlart e outros, t ro::>, e Theolloreto Souto. .. · , 
Frederico, Bor~es, T?lentiuo de Carval11ó , ~ E' p;sta a voto~ e appro vacLt a emenda 
ll l r~to .t~ e l•r~ nci~co V:e13a . , · . ,· .' · , suppress{vu. do. a1't. 3°, offo'.eciclrt pelo. si:

, .1 N~s~audo ,~s rlispos1?.oes ha~1~~1 t~u ~s, o s ,1 • _ .\ ugusto do Frei tas 0 outro, ti canelo ]H'BJ udi-
p~e~1dente diz quo foram offerecida~ a.o ar t. c:ichls·as itlenticas qüe ao 111031110 art. 30 offe

, l d111ersas,emenda·s . Além· das que S'3 acham recoram os Srs. Gil Goulart Leo.ve"'ilrlo Fil 
.a p:ig~nE- 68, lrn tres -~mendas ~o Sr. Z·una • gueiras;. Theodo1;ato Souto, Epitacio"'e outl'os, 
q.ue ,e~ t:~ m~ collocadas ni pag 111[). 69- • ,. ! Oliveira.· Pinto, Cyrilio ele Lemos_, Alcinclo 

A pa~um 10 lm unm emenda de Sr . . CJr illo i.ouanabara e OLltros . · 
-de Len10s. · 1 . 

· A' pao'in '.1138 lia unn emenda do Sr José o - ~R. P.RESl'DENTE diz que a. cmenh do 
_ l:l ygino 0 proprnclo a su npre .s~ão ll ll. p ];arte e '?i'. Amo1jm G~rci" fefere~se it snppre,ssão 
·O §.4º porr]lie estão prejudi r.atlas. ~lo arL- 'Íº e_ nao ·do ·art . ::ia, como esta no 

.. E :11.pprovada a emenda. do Sr . . Tose Hygiuo ,im.p~ésso. 
1 SL1ppr.i~1~iti '.là; a 1 ~ parte e o § 1° do -~_r t, : l ~ ·cla.s · · E' ·em seguida rBjeit '.1cl<t a referid".1. emenda. 
i ~~~i'~~.;.1çoes t\'all ~ltor1(1.S p01:.q.ue.-e>tao preJuch~ : E' ~anm:ncia.d [L a Yotaçã.o . ~o n,dcli.tivo ao 
<. l<i'-i~·llil,hhenfo appl'OVtlda a seguinte emenda ; n,rt. 'º offer0c1;lo pelo ~l' - J ose Hyg1no. -
1l[o mesni0 Sr. ao· § 2º . · Procedemlo a. votuça,o, re3onlleJe-se nao 

. «?lfodi 11quo-se o §' 2.0 elo seg11i11te modo: lliver numero . 

.. PP?l11L1lga•la estii. qonstitu ição, v C~n.gTess?, o SR. PRESIDE~1' 8- Convi<ia os .Srs. mem-
1\Hufülo ~m assen)ble:1 gel'tll, elegera (o mais bros do Congresso a occuparem os seus lo'ga.
como esta).". res pnra repetir-se a vot:içfo. e ve" se no re

, O. SR. JoAo DE SIQUEIRA (pela· ordem) cioto lla numerJ ou niio. N•) ecliffoio sei qne 
•l'OCJUBt' fflH1 se suspenrla a sessiio por 15 minn- ha;, m1s 110 recinto verifi.cou-so que .não 
·los. Co'.1sultado, o Coug:ras:So ni1o approva e;te ti:1. 
1·0quenmento. . Submetti<la ele novo a votos, ó rejeitada 

r J~ ' ·P?Sta a · votos. e l"j tn t~.tlh. 11.· ·emenda. elo· a ernencht do Sr. Jos·j Hygino e outeos ao · 
Sr. ~1l Gonlart e outros ao§. 6° elo a!"L 1°.. art. 70. 

!D' 1g·nn.lrl1en te posta a; . votos e ll.pprov::tda · , . . _ . . _ 
, ::i. . .segL1in.te .emenda. cto SI'. . . Bernni~dinq ·de, ' . ~SR, PHESIDENTE cltz que a yotaçt10 ficJ. 
Campos e ·outros ao § G0 • « Accrescente-se o. ·admcl iX pela hora. - . : 
:8ei(tünle ao fin al: - no dia 15 de jnnho tlo SEGUNfü\. PARTE DA ORDE~i DO J;>!A 
eorrente anuo )) . . . . . 
~ .. Fica:m 1prej urlicadüs · as. enrnnclas dos Srs. Discussií.n da moQão·dos Srs . Ass i::i .Brazil e 
·Art.lrnr Rios e· Julio de Ga·stilhos . 

1
. Deme iri~ Ribeiro sobre o tratado ele comníer-

, 0 .oL=t, J·UST!NIANo· SER,PA (pela _ordem) re- cio :1me:oicano. . 
que 1· veriOcação: çle ~'otnção. : (O Sí•. presidente clAiwa a ccidefra qiiq pr;issa 
· :O:§'R." PRESI:DE~TE-,. Vou ·P«@ce;let' á veri- . a sqr. o.ccupadq. pelo_ Si"-_ vice~pres idente . ) _ 

Jfon çao ela ;votaçao, entrPtanto, pnsso asc;e- o ·sR._ P ftESID~NTB cl1z que acha-se sobre a · 
g- u.rar a V. Ex:. que.a emenda roí approvada m·,,sa' um re :tue rimento p3djnrlo ses.i~o ~se-
.t :1 I ve<:· por dous . lerços do .co11gres30. cre.ta. _ · · 
( ttpoiaclo~-J' 
· NU.o se f'tn a contra.provar, porque era vi
si vel a mainria ele votos a favo1' ela emenda. 
(Muitos. apoictd~s .) . 

Pl'Rt;eclendo-~e á v;eriílcação, l'econhe-se ter 
·ciclo a ,em<:iprJa approvadt1 . 

O SR~ PrrnSLDÉNTi!l di z que a ernerida do 
Si'. Barbosa Limn. refere-se ao§ 6° elo nrt. 1° 

·,e bão ao § 5º como está I)O impresso e que a 
.2''- pa1·te da mesma emenda es tá. prej uclicada 
.ÍJOl' vo tação an t'er~or -l · 

Posto a, votos, é approvrdo o segninte arl
tliti vo do Sr. ·Barbosa .Lima ao§ 6° ; «Não 
'pnrlendo em hypothese algunm S3r dissol-
vido )) . · · - · 
r i . -

. O SR . PRESIDENTE cloclai:a que se vae pro
cederá votação elas emendas do Sr. ZJ.rna . 

O: SR - ZAl\fA, obtendo a palavra pela or
hl,eni, diz g110 as suas emerl'las se acha.m pre" 
ju1iicudas !:J.nrvisüi. dDs- del-iberàções tomadas 
pelo Cbn[rresso. " 

. ·. O SR . ·ramrp:p:NTE .diz que não lhe pqrece 
e>tmJem prejudicadas·. 

o. SR. ZAMA requer a i•efüc1da t' e isas 
~n-.Q n:ln s . 

O SR. S·Ai\IPAIO l!.1m°RAZ (pela .oi·ríem) pe" 
de li r!ença ao Sr. pre; icl-en te p:i.ra fazeP -)lte 
uma. obse !'v11 ção ·com ·todo o respeito qne ao 
01a.do1· merece a pessoa que chrig:e os tra
ballros cl0 Oon•g'l'ess©. 

Si nfio ha 11'l1mero para. a . votação, ha as
sumpto c1.1ja discu3sií.o foi addiada e qu e, p3lq_ 
inversão da orJem do cl i.!, tleve proseguir 
agora. 

o· SR. PtU"3IDBNTEJ adnuncia a cliscusslio 
dns moçõe3 !Jan tem apre3erltacli:l"S e dá· a pa-
lavra ao Sr . José Ave lino . . 

O S r. José Avelino, obtendo a 
.prala·vril, ··diz q,ue,· si contasse que a.n1ezll. do 
Cougrosso con ve1'to·1,ia em uma solemnidade 
ela tarde DSSUll1.pto que tep1 Si•lci oojr~cto do 
exvec\iente no cpmeço elas sessõe~ , não tel'ia 
pedido a palü.vt'lt e nem f'atigaria no ult imo 
nwrn.ento da sessão a a ttenção elos seus illus-
tres collegas. · 
' Sempri;i .e.onsi clerou o uzo el o. tribuna pll rh

mentar. um· dos posios mais clifficeis de se "em 
occLi'paclos, e es3;1 difl1culclarle cresce para o 
orador em proporção, desde que coteja a 
extensão de seu direito e dever, com a insuf
ficiendn. da sull posição no Congre~so. 

. Diseutiudo, per co11s3grnn!e . a quest_io do 
trat;tf.lo americano, diz o 01~Mlor que sempre 
considerou q tte assumptos .desta Ol'dem de
viam ser trn.t ,tdos pelos ri1e;tres e pelo3 pr<!
tl:;sionaes, e foijustameute isso o que o olm
gon lllt s:issão a.nte rior a assistir ap · cl-iscur~o 
do illustre representa_nte pela Bal1ia,_lwe t~
nlm direi to a. ser ouvido pelasua ·pro11c1enc,1tt 
como mes tra. , 

lleCe1·iiido-se ao discut'SO qu8 pro für\u o sa.u 
illus t1'aclo co llega .Viulrnes, cliz o omclor que 
nfLo comprel10ncle o mod~ por_qu e o seu nobre 
co.ll eg't encaeou a qucstao tao gTave do . ~rn
ta.do , em tlisctissfLo, debaixo do ponto, de v:s ti1 
como fez , isto é, pelo seu lado eéono1mco. 
Nota que . o seu col lega lrnvia · ~ncrn.11in hado tt 
questão debaixo do , ponto socialrm1, e per- _ 
g·m1ta a r ,izão poe que não tratou d.e outl'o 
assuinpto, que uão tivesse d~ c·ir to modo re· 
laçft•) com a cansa dos operar10s? 

Fazendo o 01•.tdor larg«1s consiclernções co1,n 
i·eCeren~ia ao assu\npto e ao discurso pt'onun· 
Ciado p·e10 seu · colleg\t yinhaes', conclue, cli
Zf;l!JdO que não é ainda occasião ele peclir-se, do 
·ai to da t l' ibuna, a revqgaçi1o de urn ·ac to qu3 
ainda depende ele tempo pant ontt•nr em 
execução . . · 

Pede ai,nd::t ao CoJgee>so ·que não praci pi te 
so luções, par.1 as qu;w::; não e3ttl llabilitnclo 
p1r Caltfl. Llé es'.õlarecimentos e por isso apre 
senta a s;guiL~t e moção: 

« O Congi'osso recommenda ao govel'L\o a 
convenienc!a de trazer ao seu conhecimento, . 
nct sua proximo reuni ão ordina.ri,1 , a,corre
spondeucia e documentos relativos ao con
veulo acluaneiro, celebrado com a Rep:ihlic.t 
dos E~tados Un idos da; Amet'.ica do N'brle, 
:111:11 C:le que em devido· tem po sej ;.tll1 apreci-t
·clns e e3tud ~i:das ns vant:1gens r.ló dito coa· 
vonio. )} 

" . 
Vem a meza . as seguintes -

Dcctamçêhs de . vato 

Vetamos j)3l>lS enrencbls dos Srs . Slok ler, 
Vinhaes e outros, prnponclo que 0 3 ope,l'itl'iUs 
empregados no serviç·J eh Un iií.o ou el os OS "
tculos, gozem do torlas as v:rntngens . co!.i!'ti
ridas aos empregRclos publicas. 

Sa la .das sessões, 13 tle fovercit·o de 1891. -
Serzedello. - Paes ele Carvalho .- Auton io 
Br1en;t . - Malta HaceHar.~ . cantl'lo. - . T\ i1n 
Ri.b3ir.o. 

Decl::trarnos que· votamos conlrit ti. e1he ndít 
tlo Sr. general. sen:ulo1' p3 lo ost::ttlo Llo l\:io 
G1·ando elo SLt 1 J ulio Frota, · estaLeJecGnrlo, 
par;1 pr,.~ enehirnento , chs fi.leir.is do, exerc ito 
o voluntariado sein preuiio , tle p1·eferencilt 
ao sot'leio, por julg:d-o de nenhum resul · 
tado prn:tico, .contrario ás boas regras d ~ 
orgauizações mi lita res,. pel'igqsa á prop:ü 
composição do exercito, ·e por ter · iir\o 9 
i,1conveüien tc ele substitui1• a ul tima. ·par te 
~lo n.r ti go cm que era prohibida a isenç5.o 
pecuninria. · 

Sal::i. das sessões , 13 de fev()J'eiro ·de l'S\ll. _: , 
G. Bezouro . ..:..M. Vallarlão. - Pcrnht Arg~lo . ...,.. 
Barbosa Lim'.1..:-· )~;p ir ita S.1Dto. - lvo do 
Pta,clo .. - Jqaquimfa çh .Cruz. - A.tl ia.y.lo Ju
nlor.- Serzeclello .Cor!·ê:i.;-Jo ió Bevil <tqlllL, 
C1l.11ltn. .Ju11i o1'. - Caeti1no elo Al buquerque. --; 
F : Schmiclt.-B 3zerriL · · 

Declaro qne- votei cont.ra a ,l ." pwtc ti"' 
e111e1irla cio Sr. Retmnb:i. , substituti nt do arL. 
813 , porque faz cle.penrter a con1 p:isição do 
exercito elo fomecirnento ele contiugeutes pc· 
los estad os, o que, · a lén1 de atteutatorio elos 
dil'eitos tla União, desde que o oxerc-ito é' um ci. 
i11sti tuição ' imr;i.menfa nacional, póde acar
r etai· serias di!Ilculdacles il formação elo mes
mo exerci\o . 

S;-tl a das sessões, 13 ele fevereiro ele 1891.-
llleira ele Vasconcellos. ' 

Declnro que votei contrn.' a emenda. clo·S1'. 
Virgílio Damnsio,_ qu3 eli sting'Lre as clisposi
Ções rla Consti tuicri.o em constit iíc ionaes e wio 
constíiiicionaes pnra o effeito rlé serem e3tas 
a lteradas ' ou reformadas pelos 't ramites or-
clin nrios . . -< .. ' · 

Sala elas sessõ3s ,~ 13 ele fevereii'O tle 1891 .-:
Ucira llc· .V asconccllosi:.- · 

• } 
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.. J)ecla,ro ter votado. em fa vor elas emendas · DISC URSO. PRONUNCIADO NA S~SSAO DE 
·' dos Srs-. Sloêk\er ." e Viulrnes. cont'orinclo ao3 28 D8 JA N!iIRO D!!: 189 1 
· op01:arios em serv iço ela Uoiilo e elos estados 
us mesmos "clirn itos - de que Q'03:un os emprn-
gados pu-hl ico3 . _ ~ 

Tam bem votei, porém , contra as emendas 
ten~en_cfo .a aboli r as . isenções pessoal e pJ

- C;UH iarrn, cont.i'cl. a primeir·.t pal'b da elo 
Sr . Frota, tiran lo o premio ao voluntario do 

, ex:ercito e armadlt e a favor cb dos srs . Gil 
. Oon [ür t ,e J\I. ele B:1r1' 03 ao § 6° do art. l 0 elas 

disposições fransi torias . 
S;tla das S3SSõa:::, 13 elo fevere iro ele 189 1.

Ucltô.t Rodrignos . 

Declat'amos t er voLa,do em favor eh einendrt 
do Sr . .stock ler~ em segL1ida pela cio Sr. Vi

. nlrnes, extinguindo as clistincções ent1'e jor-
naleit·os e empregados do quaclrn . · 

Sa lLt das ses~õe3 , 13 .de füvereiro de 1891.
. Barborn Linu .- Cliag-as 'L0bato . - Françti 

Gm'v'<tllrn.- José Augu;to Viulues.- Ces u' 
~ z ,ima. .- Anni ba, l Fa.lcüo . .:_ Jo.>é Simeão. 

Almeida l'er1iambuco . - Joifo Peclt'o.- Custo
(\io éle MeUo. - ·Santos Pi.lreira. - Lopes 
Trovão. - Ar·istiile3 Maia . - Leone l Filho. -
.r. Avollar.-Ferreira Pires.-Dt'. Furquim 
\Verueck . -Thomn D.3lphino. - Serzecle llo 
C01Têa; -- Belfort Vieira. - C11uh<1 J unior·. -
Cusimit'o Juuior .-Caetano de Albuquerque. 
-Ju\io ele Castill10s.-Ca~siano elo Nascimento . 
- Alcides Lima.-Thomaz Fl ,wes .-S•ildaulm 

"llhl.rinl10.- Nilo P2ça11ha.- L. B:illlões .
F. Peixoto.- )\ . Azereclo.-Joaqnim J\1n rti

.nl10 . -Raymnndo. Bantleira.- Antào{[e F,,ria. 
-A .' Stocklel'.-Victorino Monteiro.-Leite 
üitbca .-Dutra Nbtcio .-Fróes ela, Cnu.-
c. Paletta. · 

Nós ~'balxo líssignado3 <lechiramos ·que vo
tamos para que não Jo>se considerar\,, preju
dicada a emenda do S1· . Dr. Gil Gon lart ao 

. <Ut. 76 do projecto consti tuciona l, visto como 
en tencle rpos quo lli incompa.li bil irhde absolut.i 
on tt:e o:~ fun cções· dos . t'res pocleres attencle 
melhor ás aspirações' g·eraes elo· pe1is•rn18ntn 

'l'epubfoano, ·con'i a van tage1i1 suprenw· da boa 
marcha e da regularicLvle em toclos os i'amos 
üo ;iclministração . 1 

.·- S;i.Ja; elas séssões, 13 de feveré iro de 189L 

.Snrn-pnio Fermz.-.luliff de Casti lho3.-Ra
·llliro B 1rcellos. - Pirrbefro 111ftolrn.•lo.-Victo
·J'inq Mo ntei r:o. - GonÇ 1 l ves [{,}Lmos . ......:Antonio 
.() Jyntho.-A:ristid es llhi<i.-Leonel F'ill10 .
,,T. i\. v<i llar.-C. P.detta.-Paixão ·. - Dutri1 
Nicacio. -.Aristides Loho.-Thom:1.z D.3 lphi no. 
r-R .. Qsor1ó .-;--.Lopes 1'.rovão . .,..;Thomnz Flo
res . - Cesar Zama . -José Semeão . .:... fü1 jltis ta 
,lla. M.otta .-:-1/'róes· ela Ccnz. - Alcin clo . Gu:rna
lJnra: _;J ," Aug:ustb Vinhaes .- Cassiano elo 
Nasc imerito. - [?crmnclo Abbott. - Boro·os 
·Medeiros -Homern B.1ptist1 . 

0 

DeCla1\'i.mo5 c[üo Yotfo10.3 con tra a emenda 
~HPt~~-':1_qS i ~a · c!o arJ. - ~9 · g~1 :i determinava. ã 
abollçao das1o terrns .. . 

O § r. Costa Junior ( m1vimento 
ele atlençüo) - Se. pre3iLleute, S3nllons do 
Cong-reoso Naciona l: bem se i ri ne é temcri-
1Ltde subi r as escarlas cb t ribun:1 des te Con-· 
g't'esso. Eu o faço por en tendar que é um 
de,·er do qLnl en nü.o p:isso me ex imi e. 

Eleito p3lo estado elo S. P<111 lo que mo 
ltonrou eleva.ndo·me ú altura, de seu repre
sentante nes te Coogt'B3So, t on ho necos>idacle 
do .j nsti11car o voto que vou dar e:n relação 
a nHteria. co:1stitucion:rl qtie clis0ntimos . 

Meus senl10res, antes de eutrar propl'h
mente na qLtestã.o constitucional, peço licen
ça para e1n nome elo povo lmdleit'o, Jev.mtM 
um prote;to contra uma ma lvel's·1ção que se 
qner c1·e:H' p.ira a historia Lb Republicn. el e 
15 de novembro. 

Quasi que quolicli:ll1 l.111e'.lte, meus senhores , 
nes te Cougresso se foz, na hora elo expedi
en, te, um pouco ele histor i'.l. em r eLtçi'i.o aos 
aco1)tecimentos de 15 ele novembro, e qtusi 
todos os clin.s en ouço vozes _neste Congre$so 
a,ttribuindo a victoria ela repnlJlica, a qt1éc1 <1 
d<l. rnoun.rcllia, exclusiv<1monte ao exercito e á· 
armnd11 . 

Ainda l! ontem, ouvi d::i um general de bri · 
gacla o seguii:ite aparte : · 

«A. H.epublic<l. ni1o se teri11 feito, si não fosse 
o exel'ci to e aarmacla.; si ella se fizesse pala 
evo\JJçito na tural, elh só teria logar chtqui 
ha 100 annoS . l) 

Eu comprehenclo qt1e os inim!go3 1.h Repu
blica, porque iofo!izmente e l!a os tem, av;1n· 
cem semelirn.ute pro~o,;ição. 

O SR . TA v ARE3 BA~Tos-Só foi o exercito 
e a nrn1aida. 

O SR . Co~TA J uNion.-Só foi o e:;ercito e a 
n.rm iria, repete. o nob:·e ropresent::wte pehts 

-Alagó:ts . 
Eu pensa que c5fa clocla.l'açfo pe1\\,nte a 

Nação é dep1·imente ao caracter naci0na\. 
O SR . G.\BINO B~souRo-De moclo nen'rnm, 

., n r.on trar ia; o exercito e' a armada s'l.o pn.rte 
do povo. · 

O HR. Cos·1·.1. JuxroR - O e:-:erci to o a ar
m\cl<l. r ep1'CJS8ntam unn pael~ da Naç.ão mas 
dizer- se q ne o exercito e a armada t'or,1;11 os 
unicos füctores d<t B.epub!b1,é razcr·côrn com 
os i'nimigos da R.ep~blica , qne attrilrnem a 
sua proclamação a uma ~irn p!es insubor·dina
çã.o ele quarte 1. 
· O 'SR . GAD t:fo BirnmRo - Nã'.l queremos 

e' sa gloria exclusiv:t, m ts t.amlxim não que 
ren1os que sej<l. attribuida a uma insubórdina.
ção de quar tel. 
, O SR . CoS'N JuNIOR - V. Ex . 011vindo
me ha ele compeelle:ider qu0 ningue:11 niais elo · 
quG eu rencle ll omenage:n ao exer0.\to o á ar
mada . 

l\las eJ n1o quoro que ftqu o consign 11• lo 
nos amnes deste Congra~so e uas pagiu;1s eh 
nossn. historia, qae a Republ ica bl'aúleirn é 
simphsmente a cousequcnci<l. ele um rnod
ni en to Ii1iliL11'. A repuUic:1 é a victol'Ü de 
idéias e n \o a vbtorin. .cl :i, espada . A ffopu
blica brazileira voncc11 pol'r"Jne havia contu.
miuado a <1 lma do povo beazile'ru . !\. t{ep11-
bl ica, poré'lnto , não s:tliio. elos qu'.lrteis, veiu 
ele regiões mais elev::ttlas . 

O SR . GAmNo Bll3DUtt'l- Si nlo fosse a 
propaganch nli.o tceiamos venciLlo, aimb 
mesmo r1 1ie S3 ti·ipl icasse as 'bJ.yo:ietas . 

, Sala, das sess0Bs, ' 13 .àe fovem iro cl9 1891. 
-'.\fan o:3l Barata . ......:1v1o tta B.1cel lar.- Nina 
Rlbe"iro .- Lauro Soclré.- C;1 s3miro Junior. 
.:._ Ped ro Chermont .- Serzer!ello "Got' reJ. por 
j)l'el'erir que ficasse o :;trt. ·89, com a ern

1

endá 
![Ue rri.inclava respeitnr os direitos aLlqu i1•iclos 
por ce'rtas instítuições.:_R. Osorio, idern .-
1\ n to1Ji.o ,Baena, :tüeP1._-Cantilo. - Cassi8 no de 
>lasci1neufo._; Vict,01'ioo . Monteiro.-.: F. Ba
tlaró'. - Espírito S:rn.to. - Baptista da · 111oúa. 

. .., :.....p,tes ele cq;rvatlto. ' 

· 9 Si~. CARLOS. G . .\RCLI.- E' a.s3i m que se 
clero e~crever a lustot'ia. . · 

O SR . CosTA Ju:-,rroR.- o exer.:ito nfo foi ' 
como se diz, um instrumento pal\l. a revo-0 SR. PRESIDENTE designa pn.1'<1 amanbã a 

.segqinte· ordem do clia: , . · 

1~ parte (a td âs 3 1/2 horas) 

' Contini:iaç5.o ela · votação elas emendas ao 
p:ojecto de Const ituição. 

2• pal'ti "{ús 3 1/2 hol'as) 

éontintia';1io dn cliscLEslo lL1s ínrli <Jnções so-
1bre ,o tr,atado ele com'.mercio am.ericano. 

Levanta~se a sessão ás 4· 11C\ras e 20 minutos 
~la tarde, 

luç:lo. . · · 
A parle pe~s:1n te l]o ox~r"ito gl'apdemen te 

co ncorreu, nao 11 0 tlta 1 b, appa,rncendo for 
mada em p~tr,ula, mas antes clesh época, fü
zemlo a propngancla. pela H,1;publica . Eis a 
verdade llistorica . 

Senhores, dos·.le 31 que im pbn tou -ss nesta, 
patria o e:<pirito r epublbtno . 

Por ci; c:1msbnc;as que não v.iem agorn ao 
raso cli sc ll tir, c;im9 que 11cou a.rlormecido c!J
pois elesfa epo ·~n. o espieito republicai10 . 

Em 1870, senhores, um· g ru po üe verch 
de"rvil patriota'l , co:n s'tcri licioi"tle fult\ro, 
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futL11·0 qne llle3 Gt'.1 g·al'a.n tido_ na monarchia., 
lançunm tw paiz u:11 manifesto que é 'conlfe- . 
ciêlo ele toclo3. · 

Col!oca.chl. a qu 3s t'10 ne> te pé, não t.ml10 
o menor escn1pulo em dizer que os fac tori:JJ 
ela R'3publ icJ. i'<.H'<l.111 os autores deste mani
tosto; foi B~njamin Constan t que fez Lia!<;>
cola Militar, uma e>cola de henies . Foi a 
m1ciLLlcle academica ele S. P<wlo e ele outri1s 
p:ir tes e qtie nunca u.nefoceram na propa-
~nd~ . . 

A l'epu\Jlii:n, por t. tt nto, senh0res, não ra
p1·esenttt a conquista d,t e>pacla, ums a con
quist:l. do talen to e da, pl'Vpaga.nda te1n :õ . 
(Apoiadas .) 

Uu S!l. . RrnrnBm:-<l'ANT8- Não ·se esriueça 
lia escola mi litar . -

·o SR . Co~TA J uNrnr-· Eu já disse- que Ben
}unin Gonstrnt IHwia feito desta esco la unü 
escola ele ll ~ róe3 e que g1•amle_monte concor
reu prtt'.l. a victOi'ia cht H.epobli ca, col locanclo
se orn p3 de egLnlüacle na prop1gc111d.1. ao3 
civ is. 

O Srt. ZAMA- Quem fez a Rej)ul)lica. foi 
Benja.min C01uta.nt com a rap1siada. · 

O SH. Co31'A J uNrnR- Dizer-si:' , porem, 
que o povo lJraz ileiro ucc3 i tou a Rep:1blicJ. por
que estava besfotlisado, é uma enorme inju;;
tiç 1 . 

o SR . AR1S1'IDE3 LOBO - Um ac '.lnfocimento 
clo:i- Je no meio tle un1a população sorpreza 
pela osci \laçã,o revo lucionaria . füte é o as
[lec to n:ltura l cht questão . 

o SR. COSTA JUNIOR.- Estim:i muito ouvit• . 
ele V. Ex. esta declaração, porque, como bra
ziloi l'J zeloso dos direi tos desta nação, n~o 
qLuria qnc em tempo algum s:J dissesse que a 
l{epub lica tinha vindo elo sol'preza para 'este 

·cqn tinentç . . 
O S-rt. ZAMA,..-Só sei de umri, co usa, é que 

não suppunln que fosse tilo füci l b:tnir um 
rei . · 

O SR . Co31'A J uNIOR- Er:.t fücil imo; ci por
<Jll •) V. Ex. não pres tcwa attenção ao estado 
dos .espit·itos , não via que a ic!ea. r epnblicarm 
lt:.tvia avas;allaclo t Jdos os ospiritàS, que a 
ex:istéwia clé um rei eea ja um absurdo nos l<l. 
Am,.rica r epublic.rna . 

D J::> tti, verdade é V. Ex: . mesmo uma, pl'Ova;
porque, sendo unu cla1:l glorias tio p 11;tido 
lib31·a l bal!iano, chefe prns ti gioso , aco3tumaüu ' 
a dirigir o povo ele sua term com smt in 
Javrn br illi<l.n te que o electris:1, em \'CZ ele 
co ncital-0 1 p·u·,i, resistencia, em vez ele de-. 
f13;1cle.r o rei, nilo o fez, e em ;!cto continuo, 
u 1s praças pu blicas da füh ia, acceitav,i, o 
nov•J r egimen, pondo ó. clisp:::sição ela Repu
IJlica o seu ta lento e o rnu grande pr0~tig i o. 
(Lllit itõ bem .) . · 

O que se cleprehendé dis to ~ 
E' ' que a r..epublica tinha conqnistacb todas 

as consciencias e ·e:stnva. victoriosa (apoitidos1 
muito . bem e muitos apartes) ; é que tt pro1}a
gamla. tinha feito ruir todos os a licerces·cla, 
monarchi;t (.ipoiados) ; é qne a monrwchü era 
já um '.l. instituição condemuotcla e qne a Repu, 
blicn. . 01\t uma icl :ia· von ce:lor<t (apoiados ; 
mit ilo bem.) ' 

O S1i. ZAll!A- Estou gos tanclo mL1i to des te 
capitulo th llistcrh . I-fa ele me servir. 
(Wso.) · 

O SR. . Est>mtTO SA NTO- E o obriga a fü ze l' 
t:imbam um capitulo ele llistori-1 anu.nhit . 
(Riso.) 

O Sn. . Cosn JUNIOR- O Sr. ca11itão Espi· 
rito Santo ... 
Vozn:s-~.fojol'. 

O Stt . CosT.\. JUNIOR- O Sr: nrnjoe Espírito 
s~tnto, clistinctissimo militar, e que grande
mente conco:•reu pn.ra a r3vo lnçlio {apoiados) , 
nã.o se elevo deixilr levar tan to ps i() espírito 

.rio classe; não deve qnerer qu3 as glorias 
desta gra ntlo revolução sejam dev idas exclL:
si varnente a uma clas3e que chegou ú uftima 
1101',l. p:1ra atacw reductos jil. conq ui-;tados, 
nii.o poh espadtt , mas imla propaganclà ela 
t ri buna eln. imp1'ens l.. 

o SR. TnoM;\z FLORES- o exercito foi o 
conclensa1.lor do S3n timen to 1rncional, das 
vellms aspirações . repabhp u111. ( ll(iç ito• 
apo iados . ) · 
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O Sri. ,. EsPIRITo SANTO- Garant~::-uo 01'ador 
qu 3 O exercito nilo agiu jdOS l'CfÍL1blÍCi1 1lOS, 
mas !iim pot' suas pl'oprias !nspiraç1J-3s . · 
. O Sa .. ÇcisTA JUNIO:t .. O ap ~nte cio Sr. ma
J OP Espmto Sm1to qnerendo defender umn, 
classe que niio_ a cuso, que admiro, r esreito e 
c0 ~1 side ro , _é antes con tl'ario aos brios do p1·0..: 
pr·10 exercito. (Apo iarias e apartes .) -
. Diz o Sr. nwj or Espí rito Sa nto que o exer

cito b1\1zileir o ni\o foi conriub:;tado ... 
O Sn. Prtl%IDENTE - Peço a nobre repre

s311ta ute pa1«1 não ~e tll r· igir individ ualmen te 
ao~ ~l'.'Us ClOllegas . 

(J Sn.. CosTA JUNIOR - 1lfütca1:s mutanclis. ci 
nobre representante por Pernambuco diz ri'ue 
o. exercito brazi!ei ro ni\o foi ca thechisado peh 
propngancla., 

Pergu11to á V. Ex . :·que papel Li en t<to · o 
-exerci to a 15 do no rnmlJro pn't1. üeclat\\ r a 
Republica, 'I 

.O Srt. TI-IOMAt, FLORrl:> - ObeLleceu ~o sen 
timento nacloirn.l. (Apoiados e ow ros apartes .) 

O Stt . Cc sTA JUNIOR - O e:rnrcito lm1z i
hJi1;0, que synthotis'), o prttrioti smo uiío podia. 
a rresen tar· se em µruort publir.1 p~ra defender 
uma üléa, si não foss e sua. 

O .SR. THo~rAz FLOnEs - A11oiatlo, perfei-
tamente . · 

() Sn. Co:,TA JUNIOR - A verJarle historic::t 
é que o exercito brazi lciro estava j<1 co.nquis
ta.Jo ll.3 la. propJgauda (apoimlos), nrts nca
Llemias, nos club$, em toda n pn1~te havia. li is
tinctissimos militares sectarios eh RepulJI ic1 
que ca thecliisavam .o ")Xe t'cito . (..J.poiaclos e 
aparte;s.) 
' o Sn . . GABJNO BESOURO - Aqui es tà um . 

O SR. !J'HOMAZ FLORES - Aqui está outro . 
Fui tombem conquistado pela propngaÍl·clJ; 
republicana. (Ha outros apC1rtes.) 

O Sn.. PR.\lSIDEl\TE - Peço ao nobre orador 
que cinjn-rn ú matel'ia. em. cli3cussilo . 

O Sn.. CosTA JUNiü·R - Está terminado o 
i11 cidcnte, rneus-::;en horss. Abusei rl n at tençifo 
dos 1110us col le:;as (m7o apoiados), com ma
tel"i:1 estr1nha; rnl\s r ou entra r des1Je já na 
questão prnprin mente consti tuc'on 1 I . 

<:;"'ria irnpossivel · meus senhores, em hor.L 
t iío adia ntada occupiir-me clé todos os assum
lltos rela li vos á Constituição, pum a. q uai 
estamos tra ba lhamlo. 

Começo, j)ois, o meu discurso fnzen lo a se
g·uinte declaração: cm segnncl a, discussão, 
com muito poucas_e pequen inas excep~ões , eu 
surten to o projccto a pprovaüo em prim'lira 
discussfi.o. 

A lé ha po uco eotriva no potler o min i3terio 
.de 15 de novembro e alguem füzia a inj ustiça 
tl e tli7.e r que Iiós, dei. bancada p:rnlistn, eramos 
s~mplos j an izaros elo goveroo, q11e votava.mos 
por obedienoi:l n0 poder, rasg»1111Lo a ba.nrleira, 
o programrn a ·do velho pa.rt i·fo rapuLlic111n. 

o SR. CAM POS SALLES - lsso nem procis'.1. 
r.esposta . ( Apoia-los.) 

UM SR. REPR!ilSENT1\NTr:: - E' uma injus[iça 
clamorosa . 

0UT~\O SR . REPRESENTAN TE-Tal ICZ fo3Se 
um gracejçi. 

O Sn. Co~TA Jui-;roR- Felizrncrnte, senhores, 
o glorioso miLJislerio de 15 cio novembro não 
está mais nns cu miadas elo poder ; os se us 
membros sã.o hoje simpl es ciclaclii.os . . . 

o Srt, CAMPOS SALLES- E representantes ele 
um estado. · 

O SR . COSTA JUNIOR- ... r epresen tan tes 
da nação ; mas, é. predso dizei·, os seus nomes 
são credores da gratidão nacional. (111i~itos 
a.': O i({(loS.) 

Os g'loriosos ministros ele 15 do novembro , 
qnasi todos an li gos propl\gandistas e toclo:c,: 
bons e leaes republicanos, fizeram em pouco 
mais de um anno reformas que mu\tl\S nações 
em um secu lo não téern conseguido . (Nwne-
1·osos apoiados; 11wilo bem.) 

O g lorioso ministerio de 15 el o novembro 
t em para si, e ni11guem lhe podo rouba.r, a 
gloria de ter elevado os cred i tos desta. nação, 
de t er coustituiclo a RepulJ!ica. r espei tanclo 
qnasi que absolutamente todo3 os direitos da 
Yellrn monarcllia. 

o SR . GABINO BESOURO-Ainch bem que o 
Sr. diz quasi. 

o SR. Cos1·A JuNroR-Nõm póLlo ser do 
outro modo: 

. -
O Sn.: GAmNo BES'.)URo- EstF\ b3m ; vamos 

arl;antc . 
O .S:i. COSTA J usron.-Eu venho , vois, sus

teii! ar o projecto, nfio projecto do governo, 
como se diz!;t; e corno ó preci,o q11e so lllo 
mude o nome, eu digo que, em relaçã.o á fJ ues · 
tão ele remh1s , Yell ho clo!'eniJei' o projecto d :t 
cornmissão grn:i i111 r apu.i zlicznw,po:·q ne, mo ui 
sim l:oreso, 11a cliscrii11 ina ç:io de re11cl as o p1·0-
ject0, <JUO se clrn.m:1v:t .!lo go1ce rno, é justa
rnen t .) a syu 1.hese de todas as iclé'.ls apresen 
tadas ao governo prov i>or·io poL:i co:ninissiio 
de il~stinctis3 !111os rop ubli :anos , e3colhitl:.i. pJrn 
n siu conf,,cçiio. . 

O Sti. BER.:\' ARDl:\'O DE CAMP03- .\poiaLlo . 
O Sr:. . Co.;TA JU"1IOR-Sobrn n desctim'na

ção de renda>, senhoril5, ioconte.; ta.velmente a 
mais irn15ortante cks qu'lS tõJs, .ha nl@m tlo 
projecto J,i, comrnissi1o, a emenda. que se cliz
omenda r io-grandensc . 

E p'Jço li cença. p:1ra ac ;re3c3:1ta1' que os h 
q:rnst:i.'.l é t!J to"l<ts as que;tõ.)3 co:isti t110iom1.0s , 
a mai3 importa!1l e, porque a nobro banc1Lla 
ri0-grancl.rnse qniz dell,i, fa zer 0 3 :ilicarc is 
prim a. creaç:'Lo ti) um no vo partido oa rnra 
a. ll escrimin a.ç~o dos pntido3 da Rep u!;licc. 

O pro.ice.to dn Constitu'çã.o, lli sse o Sr. J ulio 
ele C<1still10s, é um prnj ecto nnm'c:liico e ant i
fedet':11 L;ta ; qnem tlefenclel' o proj ecto re
nrga rá seu passado ele republicano, q:iem de
fender as iLlci .1s do µrojecto Lloixará róta. no 
chã0 a bandeira da. Republica e ela federação; 
qnem defend 1r o projecto, disse ain r.la o Sr . 
.Julio de Caslilhns, uão serà um federalista, 
será um separatista. 

A r-eza r, meus senhores, tia im portancia, po
liti0a.:> do representante ela nação qu(l se clrn
ma Jnlio ele Castilhos, um:t das glorias ropa
blicaivs deste paiz (apoiados) ; tlpJz 1,r de SLtct 
.emenda. se t' nssig-nad L por cli:slinctiRiimos co l
legns e pela tot nlicl:lcl e d;< brtnca.'la iic-gran
clense, lJU B, nn. expressilo fel iz elo Sr. Aristides 
Lobo,constilu3m um:i. constellação de tale nto ,, 
peço li3ençn para clisco1•,lcit' completamente 
de su .1s iJé:1s, e t e1' mesmo a auclad1 , perrnit
l<tm-me a expres3'io, dé vir neste Congresso 
dizer qce os nobres Srs . representnntos pelo 
Rio Gra.ude do Sul tlzerM11. urna. cleplor 'vel 

·conrusão en t1'e podei' centrn l da lll'lnarchia e 
poJe1' el a União; que os nobres reprasentantes, 
suc;teu tarnlo sua crnendfl,, su-.ten tam um::i 
en1Pnda au:i. rchic:i ·e anti -foder:1l ist:i . 

Vozm;-Vamos 1:01' a. domonstraç\o. 
o SR. COS1'A JUNIOR- Si () teslemunllo, si a 

rospeilabilidncle el e nomes importnntes ela 
Rermblic[\, B1'[1,Zi leirn. podem swvit' da egide 
parn as idóas fecle r:1 listns do ·projecto, bastava' 
citar o velho S,\.l clnn ha. Marinho, o c'.:t r l'e qu e
ri do do p:nlido re~ ull lic:i.n o nesta par te~ cht 
Americ'.1. ( :ipniados); rnn> ill t1stre1 e clistin
ctos companheiros do com mis3ão, os nomes ele 
Campo3 Sal Les, Prudente de Mo nes, Bernarrli· 
no rle Campos e t 1 n tos outros dist i n_cti ;;s imo3 
repnbHcanos qne a.c:ü 1.m as icl 3ns·rlo proj P.cto 
e, meus s"nhot·es, nfto é c1' i-ve l que espiri tos 
elcvar!os · c:i:no cle :;ses homens quJ levaram 
sua vida S9mpre a combater pela victoria. da 
re publica federativa... -

Um SR. llEPRESENTANTE=Ecluéa,fos m ncl· 
versicla'.le . 

O Stt . Cos1"' Juxron. - ... educa:::'.os na. a.cl 
versida.de o na verdadeit'a, escola republicaon, 
vi~ssem a es te Congeesso sustental' proj acto 
que fosse con trario :'t verdadeira, federação . 
Muitos apo iados_.) 

O projccto antigo, que chamo hoj e projecto 
ela Cônstitu içã.o republicana, é que nuis ra_; 
spei ta. e conc1·etisn a verdadeira. icléa de fede
ração. 

Não quero, em hora tfto nüiantaüa., entl'.11' · 
nessns ab3tt'nções phylosophicas, sempre me
taphysicas, pnra. clemonstl'ar o que seja s9be
ran ia, qun l o pnpol que representa ella. na 
Constilui çfto elos es ta.dos federados. 

Os publicistas el a. escola. allemã, os unita
ri&tas, snstcn lam quo 11!1 feLleração só é so
bem.na . a União, que a. solJerania 6 incli vizivel 
qne nilo póJo residi!· nos es tados e ao mesmo 
t empo na ~nião . Não sigo, nã,o aclmit to 
outra. clúutr11w. Pena mim é nrni3 col'rent e, 
rn ais acceitavel, n:i nis de accordo com 03 prin
ci pios scienLiticos a opinião gerar dos publi
cistas ame.ricanos, que só admittem feclernçiío 

perfeitl\ ex istindo soLerania clupla.-isto ci, so
bera ni'.1 nar Unilo, sober ,1nh\ no3 estarlos- .. 

Os esta1os devem ser i rlflepencleutes, tkvem _,. 
tel' completa iu_cJ .. penrlencia, cbntro elo circulo 
elo sua competencict e cle.;c\e que isto se r ea. li ze 
eis a Ili a sol;et'ctl1ii1 dos estncl os, porque, como 
n defi ni u o Sr. Ca!npos Sal les,- n soiJeraoia é "" ' 
a imlepend rrnc ia, ci n ausenciíl. cl lt suborclinn.-
ç ' o. . 

A indepenrlencia que rlevem ter os ·es tados 
deve ter ,t ,unbe111 n Uniãn; clent r:o dos do
minios da com petencin, el a. União não é licifa 
n intervenção dos esbdos. 

Eis co:Ho entendo n fwleração . 
O proj ecto que sustento , no art. 6° cles

crimina as rendas qne elevem pertencer à 
União no art. 8' ospeci lici quaos as que devem 
sol' dos es tl\dos e prevendo a, hypothese da 
falta, ele rendas pnm os estndos . ou pn.ra 
União, no al' t. 12 co ncede poderes tanto aos 
estados como á Uni'i_o p'.lra, cada um po1~~si, 
indepemlentemenle de subordin,1çTo ele qual
quer especiJ, poder tl'~butu r . as fontes de 
ren dri que jnlg(.l ram conveniente it su::i exis
tencia. 

Este p!ano estatuido no pt'o.i ecto é o que 
respeita. o veeclcicleir;J . principio de füclerHção, 
el le dá a, cada.' um dos porleres; isto é,-e:;tndos 
e União os meiàs ele vida propria., se1i1 que 
a soberania ele um, sej<t invadida ou ofl'enclida 
pela. sobemnh elo outro. 

Isto, senhores, não se dá com ó plano npre
senlaclo pela bancacb rio- grnndense . 

O SR. N<\SCBIENTO - NKo apoiado, ha-
vemos lle mostrar o con'rario. - · 

0 Sn. . COSTA JUNIOrt - 0 plano fio -gran
cleuse colloca . n União nn üepenclencia dos \\.. . 
estado;. 

O SR. Com\ J-cNIOrt-Só se dá á Uni fio . os. 
impostos que os 'estados' absolutamm, te não 
lhe podem tirnr, só se dá impostos de natu
reza. internacioúal n irnporta,ção, correios e 

. telegra'pllos, que visivelmente nito bac t ~i,m 
para a viclct regula.rela .União . 

O Sn . NA~CIJ\IRNTo-Quo cl est p1·obandum 
com um or~amen to perfeitamente organi saclo, 
!las td m. (Outros cipartes.) , 

O Sn.. GosTA Jmnon.-Tomando por bas9, 
meus sen ho r·es, b orçamento c!n monarch.in, 
iu con te$l<We lrnent0 muito nin,is diminuto que 
o cl:i. Replllllica, já está evidentemente pl'o-
va.do com dctdQs officiaes, que a rocei t:i. do a,1Í-
tigo im perio, é illsllfficien le para as clospez1s 
a.ctuaes. 

-~-

~ SR ". CAR.L0o GARCIA-Despeza. que não 
es ta ver1 l1cacla. 

O Sr, . CosTA Ju:'i'IOR-Eslou to1m.nclo por 
base o orç··1mento nn tig i, e o rnr.:> u nobre col
lega. mi.o pó:le pJr em ·chrviila que, por ci'r
cum~tanc i a:> naturaes em unn nação nova 
que se reorg-anisa., ns clespezas da Republica "' 
subiram muito nnis . 

O ~a :_CARLos GAR~IA-Log'o é orçamento 
prov13or10. 

o SR. COSTA JUNIOR-O nobre collega para 
dizer isso, p ·~ ÇJ desculpa para dizei-o. preci~n, 
não ter prestado attenção ao projecto do go-
verno. : 

Este projecto dá á União os impostos de 
imrortaç_ão, indus trias e · prnfissõas, correios e 
telegrap l1o3. 

o Srt. NASCIMENTO-Todo3 os que damos. 
o Sn.. Cos'l'A .J UNIOR- O a·overno não co

gi tou ele que os impostos cÍO art. 8° fossem 
sufflcientes para n Uui[o .· ~ 

UilrA Voz- l\;ía s devia. \ 
o Sti. COSTA JUNlOR-Não podia, porque o 

orçamento não é infülli vel. E' preciso para 
dl\t' vitaliLhule á nação e ao sou credito, dar 
cer to elaster:o á União n.o modo ele fazer suas 
rendas. 

1.)MA Voz- A confnsã.o ... 

ÜUTRA . Voz-O falseamento elos principias 
federa lis tas . (Outros apartes.) 

O SR. CoSTA Jumon.-Ha, qualquer cousa· 
de original no· modo de . .. 

No modo do meu collega po1• S. P.aulô o . 
meos colleg<ls do Rio Rio G1anclc elo Sul eu-



, ear,uem a federnção'. Os nobres r ep1·esenl an te3, 
-verda:dei ros · idolatras .da federação, prégam 
dou tririas que a fere1n ele morte. 

0 SR. NASCDiENTJ - Qu,od probawlwn. 
O argumento. pl'o-Juzido - n-unc t póde prova~ 
lec'el", porque o-orç 1.mento é de caract.[:)r tran
sito rio. sub;:tiluivd de um para outl'o anuo e 
além disso, -si o orçamento da monarohia em. 
d~ 150. 000: 000$0b0, as i'011das do art . 6° não 
bastam porque .muitos serviços qne compe
t iilm á Uniã.o lLS~:t.m pard, os e!:>taclo3 e por 
consequenr.ia essJ. dcspezlt eliminuc em 
22.0(10:000$000 . . 

o SR. CA~fPOS SALL!TI3 - Este c:i. lctrlo não 
é exacto. 

O SR. OITICICA-Por este l<tdo é-que quero 
ver comb::tticlo o projecto. 

O SR. CoSTA JUNIOR - E' faci 1 irno combater 
-~ o systema dos no'Jres representantes . O nobre 

rêpresentante 'é signQ..ta rio_ cfa emenda n o
gr..an.dense . V. - Ex .. susteDtoü na tribuna qtie 
julgava prefe r-iv.e l o plclno da b::mcar!a rio 
grandense e entretanto está agorJ. em clcs 
accordo·. 

O Sit. OrTÍcICA - Por . que~ 
, O SR. 9vsTA .TuNioR - o_ argumen to ela 
~...,,, . bancada r10-grnnclense é que as rendus silo 

mais que sulficientes para a vich1 dtt Uni:fo . 
O SR . OnrcwA - -si fizerem um orçamento 

republicano cort:i.ncl0 as clespezas . Eu di sse, 
pela ex posição do Sr. ex: ministro ela fo zen ela,
que a. Uniii:o fic::tva reduzida a uma rar.eita ele 
l30 .000:0 JO$ pn.ra fazer face a uma clespeza 
de 200.000:00USOOO. 

O SR. CosTA JUNIOR - Neste caso e5ta em 
cout1·adicção, porque reconhece qne as rçrn cl::ls 
dó ar.L 6° D[p bastitrn á Uni fio. justamente o 
contrnrio do que umrma o Rio Grande, cuja 
emenda V. Ex. consignou. 

~- · O S.n. . OnrcrcA - Digo pela - exposição. 
1 O SR. CosTA JuNIOit - V. Ex. nfto póle 

contestar, porque a verdade .vae além d.o ·q Lie 
disse o Sr. ex-mir.istro da fazeu..la. 

O SI)- . OrrrcrcA - Nego. O Sr: ex-minis tro 
da f..1zend11 tomou pnra bàsJ de sen3 ca lcu los 
o orçame:1to ele ISiiS, quando devia ter to
nrndo à média dos tres ultimas exercicio3. 

O SR . Co:,T.A JuNrnR - Seria interminavel 
si eu quizesse responder a todos os apartes . 

\ Creio que é federalista o projecto cio -go
:;,,.,, verno e 8nte-fecleralista o pr(\jecto .ela b:.111-

, cada rfo-gramlense, pri11c:palrnente pJrr1no a 
<'-·· Uuião fica na clependencin do3 orç:unentos elos 

estarlos. 
. o S1~. ÜITICICA-Nfío ba tal. 

O SR. CosTA JUNIOR- No caso ele g nerr<', 
de pe~te, de n ugmen to ele desp9za, tem a 
União necessidade ele recorrer aos est>tclo::; ; 

-.. e desde qu_e a União soberana, que nã0 to
l'" ra, que não admtlte subordinação, não 
pó le procur.1 r poe si el.emenlos de vilh1, 
desde que precisa depender do orç,urnrn to dos 
estarlos, a União esta.1·à subord inad'" aos es
tados e, ciescle que está subordinada , a fode
raçiio fi ca ferida de morte. 

Os nobres represen tnn te3 pelo Rio Gra nde 
do Sul esli'Lo como quB tomados ele pavor por 
esta enti thde que elles fedePalisfas diziam 
defender rnns que infelizmente pnrece que a 
temem e 'tlell::t t eem füceio. (1l pai·tes. ) 

1 / Os nobres repres1rn tuntes parece que_ temem 
a União, esquecenrlo-se de que a. Umao é a 
Synthese dct prop!'Í;\ fedCl'c1.Ç'[O. ( ilpartas ) 
· SS. E Ex. teem dito e repetLc10 muita:;; ve

zes que o projecto elo governo é innc~eitavel 
porqne ·a Uniã.o anmda pela fücul daclo elo 
art. !2·póile ir aos estaclos m1cnr, aln fap as 
suas industria:; nascentes . (ilprt>·tes.) 

Isto não é absolutnmente acceitavel, porque 
~ a ·uni :fo rep ublicana não é a mesma entidn.de 

r ;:ir a União como in irnigt\ elos es tados, quando 
. n\'\.o é mais do que uma e•1fül::tde po lili~ J, cuja 
prosperidade depende osclusivamen te da pros-
peridade doJ e~ !<•elos ? . _ 

Jlllg'1.r-se pos,;wel que ::t Unl'.lo po3s:i. mat~ r 
as iuclListeias nascen tes elos e3ladns, Lan çando 
solwe el las os irnuostos que o art. 12 autori 
su, ó, meus S '3uh ~res, um r2ceio inf'unclado, é 
uma aprellensffo absut'Lht . . , . _ 

Além llo interes:;e propr10 qtie tem a Umao 
. peLl prosperidncle dos estados, porque ela vi
talidade das inclust1°iRS .Jos estados depende a 
stüt prop ri<t p1°ospe_rid <1.dr>, é l?~e ciso não es.
quecer qne o Cougre3so cl::t Um '.O _:;a compo~::t 
de cidadãos dos estnclo3 e estes mo perm1 tl1-
rão que se decretf\ssc tt morte ele suas inclus
t r'ias , com impostos ex,1geraclos ou mal apl1 -
Cctllo~ . · 
· J\.fcus senhores, eu dcsr- j ~ va bater um a um 
lo.lo:i os argumentos aprossntaclos pela. IJ:rn
cada rio-gTdncleri :J3 . l n f~ l i.zmen te em in t ·ru
pç:Ló quasi constante de. apartes . . . .,in f'eliz 
men te os apartES transvrn ra,m-me e so a·gora 
é qna eL1 po::;so passar a out~'o as3umpto. 

o .SR. OlTICICA dá um [\ p:u·t·~. 

o SR. COSTA Ju :-<IOR - o nobre repi'6Sen
!ante obrig;i - me a voli:\ r '' esta qu astfo de 
eterna choradeirn, como eu a chamo. Aqui, 
tcdos os di as, seuhores, levanta.- se a que.>tão 
de esta·.los pol5res e e.stados ricos, co:no si por
Yollt ura estes l-i vessem a cu lpa d.t pobres1 tios 
outr0s . 

Senhores, to:lo.> os ·estados elo füa;d l, ess1 é 
que ó ·;i, verdade , cl ispocm ele .clom_1mtos 11 :i. 
turaes p~ra .a sua r iri ue?.a. Todas as fo1TJS 
brnzileiras si.o, quasi riu e sem excapçlo , foi'- · 
t.tlissinrns; tod t<S prndnzem est'1 ou acpolb in
clusl1'i :i . ()3 est.1Llos do snl, e pr·incipan1011te 
o el o S. P.mlo, teo: n a fel ici lude ele ter ffll10i 
cio· in conttl3tavel compctencüt para, f<1z·c t' peo
spe1•at' a sua n r1uez-.1 . 

O SR. OrricrcA-:- E toem a fcl icidarle de 
ter o monoi)o iio cio care. 

O SR . COSTA JuNion. - S911hores, a venla
de é esta . 

Estados ricos ou est.. llo3 pobres , si o phrases 
que não deviam ser pronunciadas neste Coli
gresso, principalme!ite ag·ora que o Bra~il se 
consti tuiu erí1 rapublic:;i, foder ,1 tiva. Devi, s:w 
um clcsiderati~ ·n p:i.ra todos, rpw c:tda, um ele 
nós pode3s3 tratar· ele rn enrique2e1· p3lo trn
!Jal h'.l e p0lo esforço . Si S. Paulo é rico, e 
pr.:c':;o riu' o nob t'e 1'<3[ll'e3eritante süba q11e 
iS30 é cfovi.lo aos e3f.irç13 de seu> li lho ~ . 

Tenho o:.ivido m:iis de um:i. vez dizer-se 
a1ui que S. P,i ulo ó um tutel.1liO elos cofres 
d.i monaréhia. 

O SR. 01Trn1 c11. - Não se cliõsc isso. 
O SR. CosTA JU NIOR - Tenho onvido dizer 

qhc S. Panla r.le ve a sna prosp3riclaclc a ga
ran lLts ele j ~11·os. 

O SR . C1UIP03 SALLr·:.s - E' pmci.so accres
cenbr que, só em um orç 1 meu to , S . Panlo 
Yolou se te mil contos pam immi gT,\ çilo . 

O Sn.. Co .iTA Jumo3. - S. · p,\ulo poss ue 
unn lar!2·a cxtonsiio k ilomet rica eh estradt<s 
de fe rro~ s:.ibve11c'orn1das pJ!·o me3mo e.sltt':lo 
o to !Ds e\ las esli1o cm tal p.i ele prospertd <lclt1 
que já v,\o clispans inclo,(\S, · 

O nobre Pepresenlantc tem talvez o Üc fe ito, 
porrn itta-me que 1 ho dig,1, mu ito c0;111m11~1 
cm q1nsi tod03 os brazilei ros do norte . Com 
excerç \.o de Ull1 OU OU ti'O, OS bi'clZi Jei_!\l3 d,o 
norte p!0 est:1111 pouo.1 atteno'i.o fi«; Piquezas ua 
tui'-tCl' elos seus e3tn clos. O br,1zilei ro do nor te, 
e;11 reg 1'a, si é rico, ded ica-se ao estnclo de 
cli i'eitoe si é 1n bre e só salJJ lei· e cscr.JVer te:11 
lll1'l ideJ.l CJUC é O 111'\lL\itO ÍllllCCional iSl110 j).\.1 -
tJli CO, e~. exploraçij,o d:t i1ldqst ,· (,, e:;; lmdi rn 
si sKo merGD tl'ab'.l lil'\dorc.s . 

·. O SR. CosTA .T uNroR.,-V. Ex. fez bem em . 
chamar a. miuln êltteução, porque queria di- · 
zor que V.E.cos lava incluitlo na regra ge1",1 l, 
vis to qne, como se deprehende do seu aparte, 
não conhece n,b3olubmente a zonJ, cafeeir,, 
da Republica, e.lo Bt\lZi!. 

O SR. OrrrcrcA- C::> u1LlÇJ. 
O Srt. Co;TA J UNIOR-Não é licito que um 

br,1zileiro, que deve . conhecer as riquez,is 
11 :i. tnrae.;; do nos;o pai.z, venha dizer nes te 
Congresso que só o es tado de S. Paulo tem 
tonenos ele ca l'é . 
· O SR. OrrrcwA- Nã.o disse is to. 
O SR . Co3TA JmnoR -V. Ex . disse, nus 

V. E:-:. deYe s1.ber qne na serr.t de Baturité 
e na Bahü.\ li ct zo nas impor tantissimas iguaes, 
tal 1·ez, ás 'zonas paulistas. 

O Sn., OrncicA-Sim, S9n hor . 
O SR. CoSTA JuNtor.- Enlilo como V. Ex. 

attr ibue :'.t prospeddade de S . P>.lulo tfi.o só· 
mente ao fac to de pJ3SL1i1· café~ (Ffo cli:versos 
opa.1·tes.) 

VV. E Ex . do norte hão de permiltir que 
o dJ:Jputado do sul lhes dig 1: o n0rte, si esta 
pobre, deve quasi qlle oxclusivamPnte a su::t 
mina ao poucq Clli.latlo de seu3 filhos (apar 
tes), porque os Srs . r e; irescnb n tes do norte 
não desenvolvem as riq11ezas ·naturaes dl)S 
St'us e~ tados . 

O Sa.. Rsrrnm:i S.\N'i'u - E' por'q w nU:o 
te3m a felicida \e ele r .'c~beee.n do Tl103ouro 
milhares e millrn.res elo con to3 p)ra. a immi
gr .. ção . 

€l SR . C03TA J UNIOR-0 nohre rcp1'esen tau to 
por Pernamb11co como qu g 1'8prc.;cntn, sem
pre um circulo vicioso. 

En UC ~tbei <lo provat' o ninguem conteston 
que;\, p ro3pe ridade do S. Paulo era devüb 
exclusivamei1te á competencia de seus fi-
11103 ; aeJ. l;ei de provar q.ue S.. Paulo.elevia 
as suas rirp10z is ao seu propr io esforço, di3-
pe1i,anclo o auxilio dos cofres lmblieos, mas 
YC!l1 o nolJre reprõ3éntttute dizee que o norte 
ni'(o está prospero p.wque o Thesouro não lhe 
fornece rn ilhare3 de contm pal'a a immigra
çi'io . (Numerosos apartes .) 

O SR. Pa1mn;;:Nm rocl~m::t attenção, 
A veedacle, meus senhores, é qne os estauos 

elo no r' te não teem razão nesta como que pre
vençfo con trn cs e.s tMlos do sul. (?Yao apoiados 
e apartes.) 

Pot'que t:ln to n'lo ó o cafü tão sómente o 
lh:3tmo:netro ela ri queza do sul, que nós tc-
11103 o exomplo no estado de 1\-Iirrns. 

Minas .ó úm e, L\clo montanhoso, não SG cul-~ 
ti·1arn a!li o caf'e até p:)llco tempo, e V. Ex . 
vê qu1n to cFtii pro.3pero o estado.de Minas. 

O SR. Ornc1c11. liá um apar tG dizendo que 
03 cs taclo3 do norte não teem prospel'1\,do poe 
s:i tcre:11 Jedica·lo á cultum cio assucar. 

O Sn. Co::.TA JUNIOR- Isto nKo é. rettl. 
O es tado cio. Pe t'nambL1co não efitil enorme
mente r·ico, po1·que infelizmente i\ sua lavou r:t 
é rotin3ira, e nlo te1n 1w0parwlo os machi
n is11103 que f'nzorn na cultL1r:i. elo a·s.mcár a 
fel ici.J ado elo agf'icnltor . . ( Apw·tes. ) 

O nrnnkipio tlCJ CampJs, do Ri ::i ele Jmrniro 
n:itJJic:p io velho. e ele. tenas Q'astns, é iuqu e;~ 
t101rnvelrnente rnfoP1or• em uberuacle ao.:; ter
reuos Ll'' Bnhi<~ e do Pei·nflmbnco . (Tla wn, 
ªf.lª l'i§._.) . 

O IJ1lln lcl pio ele Campos clispunlH\, do um 
nu1113ro enorme :le escravos, ern, no esbdo elo 
Rio de hneiro o qne m:i.is inpltaes tinln em~ 
preg'>tdos nessa ma \dita, mGrcJ.clori<t. 

Po:s boin; _velu a lei cl0 13 de m::ti.c., 1711 3 a 
11 G:Jh1.1m lle 1103 causou abalo, apel!.g,r de ter
lllüS sido 01 C):nprar.loees d03 esomvos do 
nor t'l (opoiaclo s) . . . 

O SR. S.UJPAlO F'1mRAz-E S. Pau lo fo i a 
pl"in1eira tb~ antigas provincias qno cercea
Pam a escra vid.'ío. (Apoiados . ) 

1
" que o pJder cent1·nl 110 tempo da mon~rc llia. 

,,,? No temJYl ela moo:i.rchi ;i, o poder crnitral tinha 
neces3icL1de ele centmlizar pm1a viver. (;lpw'
tes.j Podia atrophfar os eSt'1.elos, porque alPo
phiadós os estados mais vitalidade terh o 
C3iltro, e do centl'o é que vi'vi:i a monarchia. 
Mas meu8 senhol'es, q11em represe11t:i. perante 
::t ndçílo é ~t UnFío ~ Não são os proprios ~Sh· 
doJ 1 Os re.prcscntnn tes ela Uniã.o no Co ngl'es
so são uiio 03 proprios .representantes dos es-
tados? -

Que receio,-pois, é esse elos nobres rep1°esen
tl\.tlt0~ ,. que o!Jstinadament3 quer:en+ cqmiJe ~ 

· l\1!3LJS senhores. A l"iq u&zn, a prosperichlde 
dos es t:Jclos consegue-se reg 1ntlo o solo co m 
suor, culti vando a terra, co113trui11dt1 niacl1\~ 
n:is, concle11111n nllo a ocio;;i1foc\e, estimulando 
o an1nr pelo tr,lba ll10. Fagun isto 03 n'lbro 
represo u tan tes e ::t pob1•ez:t cl G3::tparccsr:'t. 

i;;s•e def'ei to nrtri tem S. P;rn\o, e en qu ero 
hoje éstabclcc::ir a no3sa su par ior-ld,:1.dc ~L~Q\'Q 
isto. 

O Si1l . Onrn:cA. - :Si\o mod.JS de ri pr .:: 
ci1ç~o. 

O SR . CosTA .T u'-'IO il - .. . vein a lei ele I~ 
cl~ n~aio, o m~rnicipio de Campo3 pc·rcleu enor
m1ss11110.:i. a::tp1 i<>es e, entr2tanto, a pr0:1ticção 
rlçi &~~'.lC 11' cm Campos seguiu sem o3cil lação, 
e é hoje nm do.:; 1ncin:oipbs mü:i Picos, ornle, 
se acha:n agg\oa\er,\'.hs as nwioecs fortLUus. 
. (4pa i!i;lo.s,) · · 
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estado .-eubam inílu!·r de- mo:lo a se votar E quet'eis sii.ber a, razão disto 1 E' porque ·o 
campistn. n·'\o fa z comi) 0 jLrnambuc<Lno, quo uma. these dnrrnell ;1s qne, como cli.3se, é nm 
pele grú•a.ntia. ·rJe _fn!'ÔS j)a m.· OS Seu,; éngenllos; \'Ot'd <tdPirO attontarlo COJÜl".1 [I federação. 
é poeque o campista; imitando o genio pau- (Ap o!ados (:noza apoiado3 .) • 

Jistn , por s.i
1 

com seus -esforços , com os seus· Mo 1l~ ,;en hoee:·, o i·lc1il da, f.;dce.1ção é.a. in
cn.pitaes; -prepara. as macbioas proprias pnra. dep.enr!o11cia, é n so:1omnia dos cst idos : com 

. aqnell:x cunura. . que direito, pois, os Srs . fcdoralistas, lnj o 
E' a.ssim ·que no municlp'.o de Campos. se- r1~j~re.s:rn~~1'. t ~'._S da._D~ i ito~ . co r~ mifo p1•ofan~, 

n·undo me dizem lia 38 eno-enho- mo lerno, perm1l_t.1- , o- mo cl1zo1 a.s~un,_ "ltcntam contr,t 
fdtos con1 capita~s par ticu l~l'CS. ~ l ~, 1 ::1 d !gnd alle c103 estadns , 1.eg1sl::tuclo em ma-

. . . · . · · . . tcna que dov0 ser C' XCl trn ~·amou te tla. com pc-
0 SR . S.AMP1:!º FICRRAZ- E é preciso dizer teucia clelle? (Cnt:;am-so cÜ/{drentes aparias.) 

· que S. Pau_ lo Ja :teve a lav:oqra da canna e 1 u~r St' l'EI"""" ' •'"TA'"I'"'~N·'>o- Jin Coil'Íl·-
abandonou . (Apo:ctdos.) · ·t · '.. ' º " "· "' '"' -~- ·' ,, · " ' ' ~ u:çao. 

o Sa. COSTA JüKIOR- E abrrndonou, é Yel'- o SR. COSTA JU)IIOR-Nln ha Consti lniçfo, 
dade . · . m~s lrn. um projecto de ConstituiçãJ .yubdo em 

O SR . CosTA Ju:;-fon.- Arranjãdo clfl mo
ménto. Q:1e·rn peJir-vos que np1 'f'S~e1'.1º~' o 
m.ii8 po~si ve l a clecretaçã J dtL Const~t1nçao o 
a. 01•ga.ni,;:ào dü";; esta.do:;; qu::i, e~n m:no, corno 
po<fo1· onli11ar io,-ca.cla um de no.s ten-IHL · bas- -
innt.:i co1';1g-em. cume reproscntante chi--sobe
ranin, para en cetar-se uma. nol itic1t de _p.i7,e 
mornli-.la.dc admioistr,-\tiva. (JJI11 ito bçm, mi~i!o 
be1;2 . ) -

O SR . Z1DÜ- A.Qabon com um nariz do 
nova especio. ( H:'./aridacle . ) 

(O orwlor d nwi:o fcli ci tmlo G a/J1·a.çaclo.) 

. . 
DISCURSO PRONUNCL\.DO N1\. SESSÃO DE 

7 DE FG\TEREIRO D)~ l.t 91 'Mas veja V. Ex:., St' . pl'esíclente, como a lª clisc11ssão pe los dignos r epresentantes que 
verdade dos factos e;ma.ga, ti. propQrt:.'fo que se dizem federalistas e quem se diz fedel',\ 
Carnpos, um município velho, tendo ti<lo um lista não póJe ser incohare n~e a.ssignanclo o ~~r . J u s tinia no de Serpa- · 
prejnizo enor me pela lei cle · 13 de maio, segue emendas claq:rnlla ordem. Sr . presidente, qnundo o Congeeso, na l • dis -

\ 
\ 

sem interrupção na seud;i. dn. pro3peridade, e UM SR. REPRESE:.\"TAi'ITB - As . cons titui- cussrto do 1Jrojec to constitucional , a.clopto11 .0- , 
es Q"randes estados do 11 01·.te, Pemarnburo e ções estild u ~ie3 teem de sei' motleladas pela. dontrinn. do ar t . 26 . co03i r\er.rndo estr.:in.ha n. "-
Bahia, veem sua. lavoura. cl eíl nhando, e, c sl' t · ão " l 1 lei org:anic:• da. nacionaliclado a questii.o ·ci '.' .. . 
Jn esltlo al.llcl·,', Sr . lJl'e<::idefl te, o0 e~tados ele on 1 rnç ' r- ec ora · ' , i d · " ~ ~ incornp1t libil ida.des,J.ui obrigauo a man ar _<L 
Pernambuco e ela Bahia. teom o c1esg03to, o O S.rr . Cos'rA Jt:NIOR- 0 argumento de al- mesa uma declaração de voto, protestandü 
profund" desprazer cie vee os seus represen- g·uns que sustentam ess·i. emenda é que a e lei- contra semcllla.nte doutrina . 
tantes nestas tr ibuna sustentarem que os r,;ão já mm perlul'b::i.r avie!,\ dos esla.do3, por-
sens estn.rlos não podem viver n'l. União, pol'- que uão pó'le cml<i um deJ les votar sua. re- E íil - o, senhol'es, em primeirn Jogar p::ir .. 

.que el!es não teem absoluta.mente renda. spectiva constituição sem que es trj a clefini li· me parecei• que importn.ndo as incompa.ti bi li-' 
, vamcnte votach\ a Con-:itituição Federa l; m is, da.des verêhdeirn.s r estl'icçõ3S dos direitos 

O SR. . EsPmITo SAN1'0 - Não apoiado, , senhoras, ha uma confus:Io entre a eleição e polilicos /nwitos opóiados) :"'º podiam ser d~
!]11 lndo fui á tribun'l. provei o contrario ; reenü'lo dos congressos dos esta dos . cretnLl:lS lJe lo poder !JU3 1tzesse a lfoclaraç·ao 
mostrei que Pernambuco é tão rico como E' a bsolEtameu te preciso que 03 e3tados só e enumer<1ção des.:;es direitos (apoicidos), e, em 
S · Paulo . votem stias leis órgan icns dcpo!s de vota.da a. segundo Jogar, por não nro ~cder absoluta.-

·UM SR . REPRESENTANTE- Façamos a fe - Constituiçii? ~e~lera. I ; mas , senhores , o qne mente o a.1•gumento, .então invocado, ele não 
deração i1orque todos elles podem ·viver tem de· fH'l'J 11 d10ial o facto de fazer-3e desd·3 haver constituição alguma· que tea tasse ~a 
por si. (Ha outros np;:.rtc .) j iL a okição ? materia, . (Ha algwis apartes .) 

-O Sa. CosTA JuNiOR- Meus sen ho1·es . já O SR. ARISTID1'3 MAIA-Faremo> a rnvo- Accrnscentei mais tar1le, quando 9ccu11ei a ' 

., 
.\'·· 
l 

estou além da hora. ·regimeiilar e me é ·im- 1 luçio. tr ibunn , que, ao contrm·io do que r ercmpto - · 
possivel cuntiourtr, me.>mo vorque .ift. sois pol' 0 Sn.. C r iamente affiemara. o h:::mrndo e respeitll.Yel \' 
1An1° · , gcn ' sos 11 o 0

l' 11 ( \T- · os·r·A J u~roR-Eis 0 caso ª que !t a Sr•. coosell1•\l·','O S,0 1•,r1· 1.r,0 , e'·1 co11!1ec1·a. · 1·,.1t11· l 0, s' · 
' ' .. i., e10 e1 uv1 -1 e . ' ao c1poia- po•1co me refe1·1,, : :t província de· Minas v;w coostituiçõo;· ci,u e,"tratc~~ido' ci o nssnm pto, it~ - ~ 
dos .. ) íl f";1zei' uma .revolnç:to, diz o nobre represen- d d · Por consec1uencia. dou tJor rnda a r1uestão , s 1 . dic1wn.m as con içii9S e ineleg_·lbilidade' ao 
de l ·encl·,º s. tan ce . on 1oees, s1 o nobre repl'esentant3 não 1 d 

~ " e3 tá sa.tisfeito com a administração mineiea., lac o elas coa içõ::is de elegibilidade, pr!'l~ is:t-
0 Sr •. SA111 PAIO FEH HAz-Estft. disculinrlo Ei S'. Es:. , qne represent:1 minoria f>e julg-n. mente como fi zera 0 projecto . 

b!'ilhaotementEr, menos qnnnto á fo cleraçiio, snpcrior :\ maiofrt de seu estado, só lhe rm:ta Não obst'lnte,Sr. p1·esir.lente,votei nn. ·segun
porqne son federalista e ncceito a emet1dw rio· um direito :· o dieei to ele revolnção . E' mu ito ll:i. dis~u ;;:;ão , poe unm emen rla. cio illustrarlo 
gi·a.ndense'. ( Ha oif/ros apai·tos . ) mni;; louva vel qne S. l!:s: . arvore a lnncleirn .::. r. sen a. lor Thwtlm·eto Souto, substi tuti va 

o SP •. CoóTA. J uNror.- Eu tinha ta.mbcm ela revolução cm S'.lu estfl.do p1ra corrio·ie iGS apts . 23 e 24, por cntemler qne já então 
necessidade de toem'. aimla riue de leve, 0111 abusos n,uejulg-a nelle existil'em, do que vCifiin. não me cumpria votar systematicamente do 
otitras qaostõe3 qu& diz.3m res peito ti. Consti- no Cong1'esso apresentar emend,1s que ferem accordo com o principio que .lia.via su3fentado \" 
tuiçi'io. ele frente os princi.rios republicanos, os prin- e defendido ; ·mnR ha.rmoni::ni· o rnett voto com \ 

, Não 0 farei, . . . ci pios fcdern .lisLas . ( Apoiados, muitos apoiados; ar1 uel la. d_elibBr?ção·· do Cong·:·esso , · d_e ca-
cnizam-sc cldfei·,m!es a'[Jai"te~; rw1 w1·.) racte1' obr1ga.tor1q pwa. todos no:;, (Apoiados e VOims-Faça, ,Lleve fazel' . 

O.SR. . Cos·rA Jusroa-PÓrqae seda 
abus;i r . 
-VüzE.s- Nfío a.po'ados. 
·o SR. CosTA JuNion.- Enlii'.o fül- o-hei em 

2 minulo3 . 
O SR . GABINO fü:sourw- Não senhor, tem 

aillda meia. hora para falla.r. 
O SR. Co5TÃ. JuNTOR-Dit-se, srnbo:'cs, nm 

·fa.c to, qne · eu a.iorla r eputo muito dig-no rle 
r eparo : ha. como que um enth usi~smo, urna 
cegueit•n, parn. ~e snsteutnr uma. federnçllo 
idcn l. 03 sustentachl1'es ·lrsta these idcn 1 de 
fotleraç fi o, i1onco se im portn ndo com a so1·te 
da. União, não t.olernm quP- el la, ainda que 
de leve, intervenha. na vida rlos 03tarl os; e 
no enta.nlo em primeira tliscussã.o pnssou uma 
emenda, assignarln. po1· grnnd ?. parte dos se
nhores rio-Q'rnnrl ens'.ls , emenda qne, peço 
licm1çi. pnra. dizei-o com a mi nha ling1m gern 
i•tule, é um ver1lntl13 il'o attoulaclo contra a 
f'e rleração a. mais vu lgar . 

CM SR. REPRES1'N'rANTI!l - Neste ponto 
es tou de accordo com V. Ex. 

o SR . CASSIANO DO NASCDIE:.\"1'0- Compl'O
melto-rne a. proval' o conteario, si não ano
lhnrem amanhã a discussão . 

O Sn . CosTA JuNinn.-Rcílro-nrn á emenda, 
vo tada como de afog:i rl ilh o, 6, ultima hm'a , 
<l eterminanrlo que a União considere uulla. 
todas as eleições fdta pelos estados, e que só 
rl'a.qui a. tres m~zes. . . sejam feitas essas 
eleições. 

Si estamos aqui reunidos para vo!aPmos 
nm a consti tui ção feder.li, não compl'ehen1lo 
~·n int.e1·esses p1rt icuhres dc3le on cla.quelle 

S0uhoees, tenho sic:o infeli1, na enunciação 1 apartes.) Sim, jit .então me pareceu que i1cr
de mi1?lns ~déas , r-n:rec: f]ue só csco lbl p:tra ma1íe~er obsti na •hunen t ~ no c1111po opp?slo á 
esta d1s'.lus.;;a.o materus rnfütmm:tvei3.. . doutrina vencerlora. se-n~, talvez, obrigai' o 

\'ozEs-Vae muito bem. , Cong-resso ay1·a.lic_J.r um absur~l o , cpml ~ de 
· . co:nmetter ns leg1slntura.s ovrlioa.r1as o es -

0 :)R. C0s1'A JUNIOR- .. . con tribn i nclo cada tudo ·o en umeraç·ü.o cios' pri ncípios ger;1es cio 
Ulil :1 cl e2 las JlU'a que Se ÍllSUf\ em OS espiritos in comp1tilJilidar}c3 e est;ibelecer~ dcsde logo :18 
ele meu~ collegas . excepçõas, ·subordina.das,. por suil. natu·reza , iL 

U.ll SR_. _REPH.ESEX'rAN_TE-A eleição agora dout1:ina. e aos · pri'nc~pios cousagraclo.> na lei. 
vae prcc1 p1 tar o.:; ncon tec1rn:mtos . (Con!inuo.m ( :1poicu.los-e con!Cstaçoes.) 
os apcffles e o 1·wnor). Mui to di vers.1111ente. poe&m, Sr . presiclen te, 

\ 

O SR . Co:;TA JuNroR- Meus senhol'es pensona. maioria do Congresso, que rlepo is de 
não comprel!r.nrlo o patriotismo dos nob!·es mantee os aets. 23 e 24, .rejeitou 11 111 su!Js l i
r~presentaotes que, se esqnecendo ela ueces· tuti_1'0 do nrt.- . ?G, precisando to los os cnsos 
sirli1de que t~mos de respeitai· principias ele- de 111c1rnpHtlo1 lrla.des .. Destas vot::1ções encon- ~ 
yatlos, poe 111 teresses pnrticulares de s rns traclas resu ltou o segu111te : ..._,L 

est:1dos veem, ?ºn;o_ jit <liss: e _repito, ferir O Congeesso commotten ás logi;;latul'ns oe- \ 
do ('cento os lll"lllc1p103 co nstituc1ouacs. climteins ;i. e~n111el'nç~o :ct.e todos os princípios- 1 

Pdnso qne é preocc11paçiío de todos os bm- gel''1~S rle rncompat1hil1darles, pol' cans1de
zilejrns, na actna. lidn.rle, a.pres<rie a orimni- ra l-os nssumpto estranho á Constitniçiío; mns 
saça_o rlos esta.elos (llumerosos apo iarlos) po1'que ccmtrarlic~ori qnent:', e por motivos que nitfl 
dah1 tlcpenrle a ctfectivi rlnde chi Rep r1blica. conheço, estabelecPu deHle logo ns exc ~pçõas ! 
a vi ·1a o prosperidade dest• 1nande paiz: (Jiui'.os apo<a;tos . T; ·ucam-se alquns- opm·tes.) 
(tll1.1i!o bem .) I~ nem compreheurlo que, de- Foi nP.Sh s1tnnçtto, crea.da pe lo Cong·resso 
venrlo ser ess:t a. nossa preocctrnnç·'ío um qu'e subiu a tribuna, para apr ;sentn.e :1. i n rli ~ "".· 
bi'nzilci1·0, po1• sentimentos que nfi~ conlwço, cação qne se rli8cnte, o nobre $enador pelo ~ 
possri. op;ior-se a. ess'l. idé 1, pertubaudo-a p,u·anô, Sr. U!Ja.lrlino elo A marn.l um do.;; -.,_ 
ou i·etardanclo-a . (;lpw ·tc.<). ma i ~ di stin r.t_os membros desta. cnsa,' nela opn-

Mens senhores, todo o orn.clor, ::io re tirar-se 1P.nc1i1 e cultivo do seu til.lento, pelo fn lg-or da 
da fr1bu11n, Sel' vo-se tio um nnr iz ele cern., sun. pa lavra e, sobretu,lo, pela in·1 tnc,tlJili
qne prev1rli; ntemente fronxo ele casa (r iso) daclB do seu c~ ractér . (Muitos apoiados .) 
p1ra concluir. , , . _ 

OS Z . 1 E nesLast! unçao tambem, Sr. 1wesidentP, 
. !t. A1rn.- Gosto da frnnquezn . qmi ngora occupo a tl'i buna.. 

.º _Srt . CosT.\ JU?\IOR- Quero snllir clo~sa O que pmtende o nobre r epresenta.nto pelo 
pt n.xe · 1 Pt11•aná com ct iwiic::ição sn bmet tirla. á dP.ci5ão 

O ,s_R . GABINo B!.J.::our:o- Isso ji. é nariz elo c.0~1 g 1·rss.?? Si hem Jl.t'.de comprehendcl- a., 
de c .. rn. (Ri so .) S. ~x . t1~~0JR ,-n ll dn. mll1~ 1 naria. menos, unm 



"' interpretação do art. 24 1 dQ p'rojecto, votudo 
em~ª discussão. Mas, al~fu <l~ impropriedade 
do !Ileio, a idéa suggeridà póí:' s. Ex. levanta 
mm tas questões. (Apoiados.) . · . 

Surge, desde logo, a questão ele s~ber si a 
interpretação é ou não -ne~essa.ria. (Apoiados.) 

o nobre representante rensa que _a inter
pr?tação é imprescinqive e p9de que a res
p~1to o Congresso se pronuncie. O Congresso 
pode entender o contrario. Mas, nesta hypo
the>e, não terá, pela jnclicação, meio de re
solver a questão. Sert\ obl'igado a dizer- sim 
ou -não, isto é, a deqlarar que o art. 24 se 
applica aos seus memqros actnaes, o que ó un;. 
absµrdo, ou a declarar que não se applica, o 
que é uma inutilidade. (Apoiados e niio apoia-
dos.) · · · · 

A redacção ela indicação não pe1;milte outra, 
sahifa. (Apoiados.) · 

Será, porém, necessaria a interpretação? 
Antes de tudo não comprehBn'do ioterpretaçfto 
de uma lei que ainda não é lei· (apoiarlos), que 
não seguiu, sicjuer, os .te.rmos regi.!neutaes. 
(Ap~iaclos.) Toda a intar:prêtação é posterior 
a lei, sendo da .. sua natureia tornar-se con
terripuranea ' desta, parte~ componente de suas 
disposições, par<i~ l!}'cc:>duzir todos os re.;;u] tados 
desde a data ela le1 iilterpretapa, salvo o caso 
de direitos adqtiiridospo dQ.minio da · erronea 
interpretação. (Ap-oiados e apartes.) Aqui, 
por,ém, não temos·Jei, terpo3 uma .vota.ção do 
Cóngi'esso - . que-.pódii, por deliheriição pos
terior, ser nulliticada, cj.esapparecendõ o art. 24 
dô corpo . da Constituiç:to. · (Apoiados e nao 
apoiados.) . , . , 

Dir-se-ha, talvez; . qfi~ votada a Constituição, 
nã,o terá o Congressó Constrttiinter-ensojo de 
interpretar o art . 24. Ma!!'qu'm s1be, comoo 

- nobre representante, que ·as âisposiçõ'3S anta-
_ gptfo'.1~ e contraüitoria~ ,podem ser retiradas 
dop~oJecto até por OCCf].Slao ele votar-se a re
dacçi,to (a,poiado,s •.e. nilo çi,poiWlos),. não tem o 
direito de invoear, em favor da indicação, o 
prestigio deste e,rgurriento. 

UM Sa. RF.PRESENrANTÉ-Ntt redflcção não 
póJe ser mais. , . . . · . 

. O SR. JusTJNIANQ pE 'SERPA-Póde, tra
ta.ado-se de disposiçMs anfagonicas e con-
tradi toriris. · · ·· · · 
O SR. RAMÍRó' '.BÁRCELi.os-E (f 1 ~té regi-

mental. . . {> · · 
O Stl.. JtJs'i'INIANi> D"? $ERP.A-Não ha du

vida~ Désde. que :a«commissl\:o. de redacção en
contrar no projecto dispos,içÕ35 .contradita
rias, qµe não se· .possam haritionisar, tem o 
cle'Ver de indical"as ~ - ,. 

· .VM SR. REPRESiiNTA.NTE-Á corri1riissão de 
redaccão não teaj e.s~ compe~encii, 

~r~ss~~· RAMÍ:~o; BARcEi,Lo$-Te0· o Con-

b SR. JusTriÚJ\:'No 'DE 'SERPA--•• ~:ao Con
gr~sso para esi'f r~sol~er detirt,itivamente 
sobre o assumpto·. (Troçam-se alguiís apa1·tes.) 

' ------:- ·Temos ainda\ ·Sr. presidEmte; a questão de 
méios. O Congresso, tendo de interpretar uma 
lei; ·só póde · fafziif:-o por · \UUa outra lei. 
(Apoiados.) ,;-;;.; .· · 

.::-. ·.:;.·. 

';~.' . . 

'·."\ . : 

·Não ha outro proces30 na interpretac.ão an
thentica, unica qne é d<.t no.>s1. con!petencia .. 
(Apoiados.) 

As outras interpretaç,õas nií.o dependem de 
nós e podem ser feitas por to:los oJ execu
tores da lei, guarda,do3 os princípios scien
titicos, que dominam a materia .. (Apoicdos.) 

l\fas, prescindindo da, inopportunid:icle e da 
impropriedade rlo processo indicado, examine-
11103 a questão de ser ou niio necessaria a 
interpretação. 

E' este o ponto culminante do debate. 
Toda interpretação, ·sr., presidente, tende 

ao sêgninte : à reconstrucção rJq sentido . ela 
lei, do pensamento do legislador. E isto por
que, como sabe V. Ex., não a palavra, mas 
o sentido dl1. lei é que constitne a lei. 
(Apoiados.) 

Duas são as hypotheses em que a interpre, 
tacão se faz necessai'ia : quando a lei é dtt
vi1losa ou silenciosa a re3peito de casos ocJur
rentes. 

Ora,' temos por ventura alguma lei nesta.s 
condições, que reclame interpretação a.uthen
tica, sob pena de ser falseada em si:i:i:· exectt
ção? 

Absolutamente não teiho3. (Apa1:tes) 

O art. 24 està visivelmente subor,Jin::.do à 
d-isposição do art. 26. (.4poiarlos e n<io-apoia· 
elos.) A incompati bitidade ahi estabelecid11> 
depen !e necessariameufe de umà lei or·dinaria. 
que precise e determine os f L vores que impos
sibilitam para o eles ~mpenho do · mandato 
legislativo. (Apoiados e apartes.) E.m outros 
termos : emquanto umà lei ordimtria não 
disser precisamente onda começam e acabam 
os favores dispensados pelo goverrii> -fe.leral 
a bancos e companhhs e que importam 
incompatibilidade parlamentar, o preceito do 
art. 24 não pôde ter execução. (Apoiados e 
niío apoiados.) Pensar o contrario fôra suppor 
o legislador con~tituinte capaz de um &:bsurdo, 
hypothese sempre excluída. em todos 03 pro
cessos de interpretação. 

E' claro, portanto, Sr. presidente, que não 
ha necessidade d!3 uma interpretaçiio _autheu
tica da lei, maxime uão estando concluido o 
processo da sua form,ü;ão. (Apoiados.) . · 

Nem ao meno3, senhores, se póde 'éxigir 
esse pronunciamento do Cong.esso como uma 
necessidade parct conhecei• b elemento histo
rico, que deve auxiliar a interpreta.ção da lei. 
Esse elemento é realmellte precioso, tal v'ez 
um dos mais seguros; mas não resülta sim
ple:nnente de uma votação. Resulfa pri11ci
palmente das discussões a que foi submetlidf!. 
a lei, e que tornaram conhecido o pensamento 
do le()"islador. (Apoiados.) . 

Póde•se ainda, Sr. presidente, considerar a 
questão por um outro la'io: a incoriveniencia 
ele um pronunciamento do Congresso a re
speito dos S:3US membros. Lá fóra, onde siio 
apreciadas an nossas deliberações, muita vez 
eem serem conhecidcs 03 motiveis que · ai;; 
determinaram, pocler-se-ha. dizer que. o Con
gresso, depois de votar a iucompatibilidáde; 
retrocedeu, para exceptuar os seus. membros. 

R10 d.e .Janeiro - Imprensa Nacional'.""'." lf:9l 

\ .... 

Rep1;oduzir-se-ha talvez a accusação feita ao 
1drh1.n1e11to do antig-o reg.imen, de haver 
c.i't!a~o na lei de incompatibilidades um:1 exce- · 
pW,o' para os deputados e senadores que 
occü'p1vam logares na magistrntnra e depen
dentes do poder executivo. -

O SR. JóÃo DE SIQUEIRA dá um aparte. 

o SR. JUSTINIANO DE SERPA-Peço a Vw Ex. 
que ·me deixe completar o argumento. 

B' coi'to, senhot•e3, que a isto se podera re
spon~ler, que a excepção não foi estab:ilecicla 
pela ·lei, et;itn que resultou 1le um certo nu
mero ele princípios que ella n[o podia destru'. r 
(i:ijióiados), mas, em todo o caso, melhor seria 
evitar a accusação. (Apoiados e apartes.) 

1-!:1, porem, Sr. presidente, um lado da 
questão que não póde ser estudado a luz 
destes princípios. 

,O . nobre senador pelo Paraná, ao tundn
nw~tar sua indicacão, disse ela tribuua que 
tl'.1\11.tos cios seus collegas se sentiam mal c.,1-
loêa•lus no Congresso depois de votado o 
ar.t. 24 e que se retirariam, caso nito fosse dc
clurad) o verdadeiro sentido de semelhante 
disposição. 

·Acho exaggerados .es~esescrupulps (apoiados 
e nao 'apoiados) ; ll11lS, posta a questão neste 
terreno, não tenho o direito de exame e ce 
cr'itica. (Apartes.) 

P11receu-me que a acceltação do mandato 
pop·ular impunha a obrigàção d() nã.o deixnr 
loga,re3 ele coutia.nça dOJ est,•dos, com ,pre
jui'zo destes, por um excesso de melindre e de 
escrupulos ... 

U,M SR. REPRF.SENTANTE-Masj neste 'caso, 
el!e3 é que são os juizes. 

... o" Sn.. Ju.;;TINIANO DE SERPA-Mas, como 
n~o. me é_dado ir além destas despretençiosas 
pondemçoes, penso que o Congresso, exam'
nando 1!' materia sob este aspecto novo, pede 
e ,d·eve u· ao encontl'o dos e3~rupulos dos no
br~-~ representantes.(Apoiados e nao apoiados.) 

·:_ Neste caso não temos mais uma q11estão do 
il1terpretação, sam fundamento algum á luz 
~03. preceitos scientificos. (.4.poiaclos). Temos 
pma questão de dignidade pe3so:tl, que não 
po4e1nos deixar sem solução. ( Aroiaclos e 
apartes). 

. Quanto a mim, não ciuero, nem devo assu
mir a ·respons·1LJilidacle de priv:1r o Congresso 
das luzes e do concurso de uma classe distincta. 
e iiumero.m, empenhada, como nós, em dar ao 
paiz uma bof1 Constituição·, (Apoiados.) , 

Re3ta uma difficulclade de outra ordem : 
os termos eni que está concebida a ioclica~iio. 

!fa, porém, um meio de vencel-a e neste 
sentido formulei este substitutivo, que sub
lllJ:Jtto á apreciação do Congres~o (Lê) 

· Dôste modo vamos ao enc~ntro dos escru
ptilos dos nossos illustrados collegas e damos 
ll. questão a unica solução que póde ter. P.elo 
me.t~os é esta a minha opimão. (Muito bem, 
muito beni.) 
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'Pires~· -João Luiz, Martinho ·Prado .Junior, A Repuulica eleve otfol'Gcer per feita garaufa 
BJrnar.lino ele Campos, Fcrt,ncisco Giic•wio·, em tudo, e por isso mesmo torim.se indispon-
1\Iornes B:1rro.>, DJmingos de .. Moraes, .Ado! pho S<ll70i nu.o só a confocçfLo de bons leis, mas 
Goedo, C1rvalhal, .An ge lo Pinheiro, 1\forsa, h inhom qlle sejam i•etli gLlas de modo a não 
Rodolpho lVIiranda, Pauli no Cürlo~, Costa Ju- detxrrr mm·gem a llermenouticas obtns,ts, 

'Presidencia áo Sr. · Prudente ele Jlfoi;aes nior, Ro;fr ig i.ws Al vos, Alfredo Ellia, Carlos ca ticios~s ou apaixona.das . 
, , Garcici,, Moi:() ira da Sil rn, A-l1:neida Nogueira, p · t . 

Ao meio-dia faz-se a ·clmmadà, á ·quü ee-. Rul)ifo Jllnior, Floury Cnrn:Iô; Leopoldo ele ªfº ~ema ]1ª1
1
'ª eanf)ct·ovor 0 a,rtigo como 

s_pom_lem os Srs . . Prudeute de M.oraes, Malta Bulhõ 33, Gúimarães N:i.tul; AzePed.o, ·Caeta,- se ac ;a <omrn ª ' o, 
1
°.em seguidil.

1
a.presentar· 

d l . . · v·os co.mo r_)e n s,1 e e1'<ir ser re.c i
0
°·iJo 1-inl'r1 :: M<1clmdo, Paes , ele Carvalho,. João N etva, . no · e A b_tqüerque, Ballae111i110 de Mendonça, t 1 ,, ' 

,~e F.ranci>co . Mc\Cltaçlo, Leovegilclo . C0ellh\ l\Úrciano de l\fagalhã9S , l~d\iar.ilo ·o-9nçalve3 , {'1·c L~z ir ii elmente 0 vosso pens1n1euto. Não 
, · ~o::i,qµim SarmenJ0,, 1\1auoel Rwata, Antonio Fernando Si mas, Lauro 1\fül let', .Ca1·Ios bam- e isc ~ t ·0 

• 
Baeim, João Pedro, Cuúha Junior,; José ·Se- p;is, -Schimidt, Lacerda Coutinll.o1 Victqrino Ar t. 71 § :3° cL.1 ConsliÚição: « Todos os 

. cundino, Joaquim ela Cruz, Theodoro' Pacheco, M01tteir.o, Pereira cb Costa, Ant:Io de Fari,1, incli viduos e conílssõe; relig·iosas podem ex e1·· 
. , Elyseu Martins, Jeaquim Cc1tuncla, Bezerra • ~ulio . de ,Castilhos, , Ern es to, .. , ele úliveira, cei· 7J iiutica .e Zivi·emente o se·B cidto, asso 

~''"âe Albiil1uerque .-Jui1ior, Theodüretb Sónto, ·Borges de Medeiro.> , ·A ledes · Lima; Assis ciando-se ixo·a e_.;s~ fim, e iicl rruiei!lllo ben.8, 
José Bernardo, Oliveira Gal vão, A l meifa ·. Brazil, Thomuz Flores, Abreu; Honíero ob~ervn rlqs os lurntes postos , psh.ts leis de 

. Barr.éto, Fi.rmino _ela Silveira,, José Hygioo,. Baptistn, Rocha Osorio, Cassiano âo N;isci- mao morta e gua.rdMlas as leis c1·imin.1es . » 
'>·· ~\»é . Simeão', Floria,no Peixoto, Petlro )"aul.ino, mento, Fernando Abbott, Demetrio .Ribeiro, Eu snpprimirià as palaúas: observatlos , etc : 
:;,~ .+.:a;vares Bastos, Rosa Juniot', Coe!Jió e _Cam- . M~nn:1 .. Barreto e Lopes Chaves. O' gTypb? ~ _meu. l~ recl~cção deve ser: 
''. ·:po~; Thornaz Cr.uz, Virgilio D:tmasio, B(l lfort •Ab;•e·-se á, ses>ão. Torlo> os rnd1v1dnos. e co1!f1ssões eclig iosas 
;,,,_:\l'ie~ra; Uchô:.t Rodrig·ues, lnp.io · elo B.razi'l, . . pO'lem exercer publica e ltvremente o seu 
• ·= 1~a.uro Soei ré, Innocencio Serzedello, Nina D r;1~yn de comparece~ com .causa os .srs.: l cu! to;, reunir-se, ~s~ochnclocse ou ·niio, p~wa 
... Ribeiro, Cantão, Pedeo c11 3rmont, Mii tt:i Fr.o:rle11co S!3rra:io, Rf1ul.mo Horn, Roclr1gnes esse fim; e adqu1r1e bens, observa· los os 
':_/F~~cellar, éôst:.t Rodrigues, Casimiro .Ju tl ior, Fernandes, Mnrtinho Rodrigues. Fre'derico 1 ·1imites postos pel:ts - leis de mão-morta e 
( ,Jte.~rique ele Carvâlh9, Anfrisio :Fialho, ·No- Bn~'~·e.;, Cou_to Cartuxo, L~rinrl~'o llfaciel, 1Jt3o- gna.rclaclas as leis Cl'iminaes. . · 
·;;,'. {;ilP.ira Paranag-uá, Nelson, . Pires Ferreira, pl11l.o rio,; S·rntoa, Amplnloph10, ~onde ele ~i- ,. S:1ude e .frateitnidad . 
:\Bar)losa Limà, Bezerrii

1 
Joãó LoJJes~ fusti- g.neireclo, Alvaro Botelho, t<Aere1Pa Branfao, . . e. 

_·· 'Iiiano de Serpa,, José Avelino, José 'Bevi- -Bueno •fo , Paiva, Cesario Motta e FGnseca Ca!'·1h1l Ferleml, aos 12 de ftl verei1·0 de 
· Jaqua, Gonçalo ele Lag.os, Nascimento, ·Al!nino Hermes; e S:'lm causa os Srs. :. RÍ1y, Barbos;1, 1 .1 8_9 l:"·-:-Dr. !Jiir;uel Vie~ra. Ferreira, pastoe ela. 
. .- Atl'onso, Pedro . Velho, Miguel · de Castro, Rrn·s-el Pestan1., Amaro Cav11lcrr.nti, João Se- 'i 1greJa evangel!ca braz1le1m. 
,:>.i\,morirn Garch, Epitacio PessàJ., Perlro viil'iano, Aquilino do Amaral, Bemrrpdo de . · 
''A'merico, Sá Anelr:lcl\ Retumhn, Tolentino M~nd?~Qn.;_ S,aotos Vi ,>,ira., Alb~rt0 E\randfi?, , . O Sr.; Jacob· ela Paixão-Sr•. pre
:'.:. çle .. Carva lho. Rosa ,,. e. Silva., Jo.ão Barba.lho, Oliveira P!nt_o, Mayr-mcl~, L:llz ~urat, V1- ; s1dente , ::srs. do Congresso, venho fazer uma 
.,;.Gonçalves Ferreira, ' Jo~é Marian:0, .Almeirlã nh~es •. Bfl,r,ao ae Santa Helen:i., Luiz Barretp e : de0laração e um pPotesto. . · 
,,,,Re.cnambuco, .Tuvencio ele Aguiil;r, André An~~11:10 Prn,do. ' . _ . , :. : j S~ i que , o . Congres>o_rec~be com clesagTado 
~ ,.(;Jav,1 lcanti, Raymunclo Ban r~eirit, ~ An.ni.bal E 11cla, .. posta em .cl 1 sc~ssao e sem debate os 01~aclor'.es que s~bem a, tribuna para tratar 
;j.Falção, Pereira Lyra, Meir;i, de V,asconcel- a_pprovacla,.n,_acta .da sessw.) antecedente.". 1 ele negocios alhews_ á ~m1sti~uiç.To, ou que 
/ Jos,,· João de .. Siql.lei{'.a,- J9ão Vieil;'a, -.. Luiz. de , 

0
. s· ". _

1
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1 
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1 
't 

1 
pelo menos se lhe ua,o fil!am directumente. 

;.-/;\nd·racle, . Es·pir.itó. Sapto, · Bellarmino Gar- · R. SBCR"lTARIO pro(l3c e tL e1 nra e o . . 
,-,_··ppirq, _ Po,n_tes -.ele l\füand 1, · Oiticica, Gabino seguinte , ; , "·' .. . .· 1 . • Entretanto, s1eva-m ~ ele descu lpa a esta 
-:: B;eso.uro,..I:v.o :cto Prado, Oliveira Yallaclão, . falta o facto de tet' en concorrido, b ' 111 como a 
• felisbello Ji'reire, Augusto ele Ji'reitas, P1rnlo EXPEDrnNTE tlissidencia ele _Miirns; Pª2'ª a maioe celeri-
,j_, Argollo,,n'osta, _ S~abra, . Antonio Euzcibio, cla•le na. cl1.scussao e votaçao .da Constituição, 

Zamn., Arthur Rios, GarQia . Pir.es, Marcolino Ofücio do Pastor da, Igraj a Evano·81ic::t Brn• tanto as_Sll}l . q.ue, nos temos systematica-
l\1,9ur!Ji, .Santo!,! · .pereirn., Custodio ele Me.!lo, zileirn euv;iauclo a, segufote 0 mente abstido ele tomae parte na, discussão. 
Baula. Guimarães, fy[ilton, Fr<i.ncisco Socl ré, Accre3c: ainda outl'J. circumstancia que 
Dionysio Cerqueira_, " Leovigildo Filgneirns, Repl'esentação de.v.e servir •le escu3a, qual é o.facto de . nos 

-·Barão< de . S. ·Marcos, Medrado, Barão ela , acharmos colioc1clo3 on~ urna situação clepr_i-
" Vi)Ja Viçosai .Prisco Ptnniso, Muniz Freire, Ao Cono·eesso . · 1 ment~, attenta a vo~,1çao quu se deu hontem, 
···Athayde Jg.nior:; Fonsm.l. e Si-lva·; NHó 0 

. relattva~ne.n~e ao adiamento chs eleiçõas para 
· Pe.çanhn, ,Ur.hano Marciindes, Manhií.es Bar~ . Como .cirlarlão llrJ.ziieieo, e cn'a vida tem . a P?nst1tmça9 dos ~stado3 (r:r.zioiaclos e nifo 

reto, Cyrillo de Lemo3, .. Viriato de Medei~ sido _at_é hoje, e .conliirnará a Jset', ele um ·! a~oiados); e.~~ado deprunente,sBJ.1hores, ·poeqli.e 
. rps, Jpaquim Br.ev13s, Virgílio Pesso::t, Franç1 combate firme a favor · da libeedarle e rias o~ 110s~os amigos Llo estado tle Mrnas entendem 
·:Car,vall1~>, B.iptista,cla Motta, Fró}s ela Cr:uz_, gamntJas individuaes e sociaes, pÓrmilÚr- j qt~e nos cle~emos . oc?upar, f1:eqne~1~P. me.nte a 

:-: .. Alcjndó. Gµaq.abara, Eri~o. Coslho, Samp1io · me h::ltS que chame a vossa, illustl'[lcln, e tr1~m~a _parn d.enunciar ~s factos 1lles ,1es 0 
· Fer.i'<tz, .-. L9.pes Trov[q, Jacques Ou1:ique, pa.triotic;'.I attenção 111l'a 0 art. 71 § 30 da arlJ.Il~ar;os .all1 comrne.tt1dos a, propos:t0 ela 

AristiJes Lobo, Furqnim Wel'lleck, Domingos ConstituiçJo, cnja reclacção precisa tornar-se ele1çao realrsada. (.-l.po:ado s e mro C1poiaclos .) 
Jesuino, Vinhaes, Thomaz Oelphino, Antonio mais clara ]JJ ra que sr.jn, im po.1sive1 · todc1 e 

_,, o!yntho .. Bacln.ró, João Pinheiro-. P<\cifl_co qurrlqner nü interpretação fotum . 
Mascarenhas, Gabriel ele Magalhães, L.0onel No te:nj)o rla monarchia., um senarlor, con
Fiilvi, Chagas Lobato, Jacob ela Paixão, Ale - fnnrlinrlo igreja com írmanclade, e mal inter
xandre -Slcck.101', Francisco Veiga, . Co.st:I pretrmdo leis bem clarns, apeznr de ser 

· Senna, Lamounier,-Gáí1çalves Ch·w es, Ame- legista, ac~.uso11-me pera,nte o Sen::tclo, sem 
rico Luz, Felicinno Penna, Viotti, Dntl'a qu 1 nem uma, voz se erguess3 em clefeJa ela 
Nicado, C0prêa. Rabello, Saraiva,, Domingos lei, elo dire ito ultr,1ja•lo e ela justiça t01·tueadil .. 
VicentA, Gil Goufart, Monteiro de Bnrl'Os, d 1 Quintino Bocaynva, Ln.per, Braz Cnrnelro, 0 s~e en oa~t.oi'. . e ~ mp n. igrej a . sem que 
Eduardo vVanrle ·1kolk, Salrlanha Marinho\ previ;inr·nte ·constitnisse uma nssociaciío mu-

·' Joaqulm Fe.licin, Çe3fi.rJo, Alvim, Ame.r.ico nicla _ele eltatutos 8pprovndos pelo governo, 
Lobo, Cnmpos Sn.lles. Jo:1q11im rle .Sonzri:, SilV;1 '"1' so\l) pena dP.l, i!?J'iSãO, muJtq, a fooharnento . r.la 

g're. ª~· q.11·~ a a$ estava guranli:la peb velha 
' Canedo, Silva Pc11'anhns. Jofl qnim Murtinhri Const1t111çn.o; o estnn rl o en nlélll rlisso reco-

.. Pinheiro (juecles, r1;EJ1Jnlcliuo rlo Amaral, Sa, n- n·ti ecidn-pelo Q"overuo imperinl, pelo 1wi• istro 
tos Andrade, Gíineroso Mar·1nes, Esteves eg,tlm•'ntri feih 110 '\:Iini ;tArio d i Irnpqrig, 

· · Junior, Lniz Del']Jllino, Ramiro Bwcellos·, A exrlru:rnh hei1menentica, de nm sern1dor 
Pinheiro Mnchíldo, Julio Frota, Mrtnoel Fnl- ndvog11 clo rlen-me um a nno ·~ taL1tn rle hnrri
gencio, Astolpbo Pi0, Ari stides Mail1, G0n- vel, atrnz e iniqu>1 pe!'Se srni ção, 'l ie inrcorreu 

.: .. çalves Ramos, Cnrtos elas Chng;1s, Frn.ncisco todos o3 ~eus tl'amite>, cle ;de a pol icia su)J.il
. Amaral, Domingos· Rocha·, Costa Machado, terna ate ao Cansei ho de Estado, succumbiuclo 

't '• Doiningos Porto, Palleta, João_ de Av·eH~r. Jlualmente á for~a, ela, vercli1de lovacl[I. A 
·i<ferrelra Rabello, '-< .Bueno de Pat va; B'eP1•erro. cvideuoia

1 
· 

o SR. PALETTA-A' sombra rias maiores 
violonclas.· (.4p oa idos e niio apoiados .) 

O SR. MAIA-A fraude mais ve~·gonhosa . 

O SR. JoÃo PrNREmo - V. Ex. foi 11res!
clent.e. de. ulll a, das inteuclencias; tn<la s as 
automlacles foram mautidn s no Rio Novo o 
qneyrova a maior isenção. ( Apoiados e ,;io 
apoz mlos.) · 

. · O SR. JAcnn DA PArxÃo - Os nohres coll e~ 
gas ·esti10.i1:terpretnnrlo mil ns ' 1ninhrrs p~h
vr,1 s , Eu rh sse que os nossos n.mi gos el e Minas 
entendem rprn.<le vAznos vir- il tr·i llü n ~. c.11 ·sbn
temente pf1ra pro11igal' os abn~os . Não estou 
por emqqnnto di zendo qne houve ahns'.ls e ~ 
quando o disser , hei de provai-o. 

O ~ R:: A ~.n$ i~rco LoBo- 11/ii:o llouve abusos · 
a ele1ç-.ao foi nmn. ves tnl ! (Riso . ) ' 

O SR. ,JAC:o~ ·DÁ PAn:Xo :- Senhores, para 
eu 11odet chosai' fi conclusao r1ue tenho em 
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yjsta, preciso fazei' perfunctoriament© o his· 
torico dos incidentes que se deram nas eleiçõ3S 
de Minas. · Convém que se · s~.üba disto por 
miudo; para que o .Congresso e o p:.liz possam 
julgal-as perfeitamente. 
. ·Ao chegarem os representa.nte3 de Mina;! à 
Capital Federal para fazerem p:1rte do Con
gres30, propalou -se entre a de_putação mi
neira o boato ·ae · que elb · de'via reunir-se, 
afim Lie indicar os c.indidatos para a eleição· 
que se devia re :i.lizar em breve tempo. Fui 
11m d9s primeiro3 ouvidos a este re"speito,- e 
declarei peremp.torian'lente que não me jul~ 
o·ava co!'n direito a constituir-me arbitro e 
fürector çla política de Minas, porque não era 
mais do que simples mandata,rio para appro• 
var a Constituição e fazer parte do Congressb 
Ordinario; e não só por esta razão, mas t>tm
bem porque $empre profliguei, na adver;;i
dade, o syster'na de indivíduos altamente col,
locados, devida.:ou indevidamente, clrnma.rem 
a si a direcção politic1 da então provinda de 
Minss, quando o povo é que devia djri15"ir a 
politica;_que por isso ent13ndia que· se aovia 
aeixar correr "livremente as eleições, "jit qu.[l 
·não era IJ03Si vel fazer consultas ' por meio do 
escrutinio ·pl'évio, afim ·de forri1ar-se · o Con· 
gresso republicano. 

Nos congressos parciaes que se reuniram 
13m s. Paulo e iVIinas, ainda no tempo da mo· 
riat'chia, foi estabelecido o systema de indica
ções por .. escrutínio prévio. 

UNI SR. REPRESENTANTE - · E' disposição 
' da lei organica do partido republicano. 

O Sri. JACOB B:.\. PAIXÃO - Dem:i.is, não 
sendo eu chefe político no estado de Minas 

' Geraes, não tinha o direito, pelo facto de 
fazer pa,1•te do Con~'resso, de arvorar-me em 

. q.rbitro da poli tica daque.lie estado. Esta idéa 
foi acceita por diversos collegas. Estando eu 
em Minas Geraes por occasião da commissão 
dos vinte e um dar parecer sobre o projecto 
de Çonstituição, recebi um telegTamma peclin
dd a minha assignatul'a para a convocação de 
um·a reunião em Juiz de Fóra, afim de esco
lherem-ss os candidatos, porque não. h:wia 
t empo de .fazer-se a eleição pot' escrtltinio 
previa.) · · 

Auto.riS'ei a assig·natura para esta convo
cação, por parecer-me que era o meio de pro
ceder mais regular em tal conj unctura. 

Assirri, não só respeitava-se as normas es
tabelecdas pelo.> congressos, como prestava
se obediencia á vontade popular que é tudo 
nos gover.nos re.publicanos. 

u~1 SR. REPRE3ENTANTE - Muitos muni· 
cipios não se fizeram representar. ( Ha outros 
apartes.) 

O SR. JAcoB DA .PAIYÃO - Era este, se
nhores, um meio de respeitar a vontade do 
povo, tanto quanto era possi vel uaq uella oc
casião. (O oi·ador é interrompido po1· nwitos 
a1:·artcs rp.•e se ci·uzam entre cliversos Srs. re-
pr~sentantes.) · 
. Ao passo, Sr. presidente, que um grupo de 
representantes de Minas organisava ··unia 
chapa em Juiz de Fóra., outra cha.pa confec
cionava-se aqui ou em Minas. (Continuam os 
apai·tes .) 

O que sei é que esta chapa govemista cus
.tau mmto a fazer-se, e só foi publicada na 
yespera ou no dia d'.1- reun_ião ·marc;iada para 

-.J uiz de Fóra. _.(Ço~ll.imrnm ovr,partes .. ) .. , . .. 
Na reunião do congresso alli attendemos a 

duas circumst·1ncias. A primeira era que os 
cundíd 1 tos ·indica.dos deviam ser divididos o 

. m;:tis posai vel pelos antigos districto3 da en
tão província. de Minas. Foi o que se f'ez; 
procurou -se ,tan to ·quanto possível fazer divi
são equitativa de d,eput>1dos e sena.dores pelos 
diversos districtos; mas não era possi vel 
lrn ver pel'feita igualdarle nesta divisão, poe
que o numero dos a.ntig·o,;; districtos não est a
va em relação com o numero dos candidatos. 

A outra circumstancia foi atten der-se 
tanto quanto era possivel a recommendação 
de. cancliclatos, vinda de diversos pontos de 
Minas. -

U~A voz-Ora, isso/ em itÜp~ssi vel e · irrea-· 
liswel. . . -· 

O SR . . JAcoB DA. PA1xÃO~El'J. tanto po3si
vele realisavel que se reali,soi1. (Cont,i1m0ni os 
apartes.) · ·- · · .. · · ·. '· · 

Digo em re3posta aos nobre3 represen
tantes que ni.loJ1ouvJ consult 1; houve con
voc?1Ção dos repl'esenta.útes cfos ·directot~i os 
dos distriçto.s parn vil'em a Juiz de Fora. afim 
de tomarem parte na. confeccão clachapa, e os 
nobres representante3 ·devem saber . que 
nestas condições o individuo que não compa
rece acceita a resolução tom(lch por aqlielles 
que se acham presentes . . 

fürA voz-Que logica ! 

o SR. JACOB D.A. PAIXÃO- E' contra isto 
que reclamo, porque comprehe-ii.de~se que não 
se ha de impossibilitar um esta.do de eleger 
os seus representa;ntes, : po\'que .casual ou 
systenmticamente deixam de_ cpm parecer dous 
ou: mais eleitores. · 

A minoria submette-so sempre á maioria • . 
Confeccionou-se a cha;1)a. · é foi publicada . 
Até aqu\ niio pó::le haver coLitra·- nós pe-

nhuma censul'a ; nós entendfamos não dever 
fazer indicação de candidatos, dar caracter 
official a uma chapa. . 

Procedendo deste moclo não desrespeit1mos 
a intenção dos outros, que entendiam ele 
modo diverso e que estavam nb seu pleno 
direito ele confec.cionar a sua ch<l pa: 

Portanto, nó3 i:ião po.Jemos ser censumdos; 
cumprimos O· nosso dever clq mod·o. porque 
entendemos. · · 

E conseguiµtemente o que sê dc~ili. dar'~ 
Devia correr a eleição com inteirn ' liberdacle 
para ver qual das chapas tinlia maio1;· accei
tação-si a dos cfüsidentes, si a elo governo. 
(Ha aigims apartes) 

Mas assim não acontece.u. O governo, em
bora se cl~ga republicano, o estado de Minas, 
e se me dão licença direi tambem ·as mem
bl'os q ae · tomara.m parte na indicação ela 
chap1., não qaet\llll as eleições livres, uã.o 
querem que o povo iucliqae os seus candicl,Ltos 
·(nao apoiaélos e apartes) ; _querem por forçt 
qu~ ~l'iumphem aquelles individuas com cujas 
optrnões e votos contam de antemão, com os 
seus amigos emfi.m. ( Apart~s.) 

E a prova esta na.s clemissões,que se deram 
em diversos municípios, de . iti tqndencias que 
.foram nomeadas pelo govem.ador de Mina8 
ha'inuito pouco tempo, na ~ccasião ele fazer-se 
as eleições geraes, e contra as quaes nenhu-
ma reclamação houve. . 

. o "SR. JOÃO PINZ.IEIR.o-: 
0

Ma.~ V. Ex. é pt·e
Stdente ,da Intendencta elo Rw Novo, e não 
foi demittido. 

O Sr. JACOB DA PAIXÃO """' Não fui demit
tido apezur dos esfo1:,ços do illustre a partis ta. 

O SR. JQÃO Pr_NHl1.RO - Não pód~ provai-o. 

o SR. ARISTIDIS MAIA ,_ }i;Ias não nega o 
facto . 

O Sr. JACOB DA PAn;Ão - Invoco o teste
munho,clo Sr. Cesario ·Alvi"tn que em um tele
gramina daqui enviado dizia q·ue n'lo fizessem 
essa demiss!i.o porque não se justificava • 

O SR. CF.SARIO ALVIM _, .Não .é exacto, 
V. · -.Ex:. · -é -depu,tado; -. não ·podia ··· exercer -o
c:irgo lle prefrlente ela Inte:indennia do R.io 
Novo. Consu.ltado a .esse resp_eit.o declarei que 
não .cqhvidha a ' d~mis3fio do nobre deputado, 
qne o reput:iv_i;i. t1m ho·mem SC:lrio e a.Um di~ 3o 
desej"ava:que o. pleito .de Minas corresse com 
a maior "r;egu_laridâd,e .possi vel. . 

Eu cUs-si qtié-não convinha essa de.missão; 
mas sobr.e· · ella não .houve consulta. füt parte 
do Sr .. João Pinheiro. Entretanto, sou 'iri1men· 
sarnente calumniado. -

o SR. ARISTIDES MAIA- Mas atira tambem. 

o SR. CESARIO ALVIM- Não é exacto. 

Q sri. ARISTIDES MAIA..,.. Atit'Ql!. 

O 8)1.- ,CI•-s.-1.~Iô. AL:yi;~- A quem 1 - "'·~. 
O Sa. AÚS'P~ES M~IÀ.-A J1..Ó3 _todos. 

o SR. CESA~io ALVIM- Qual foi a calum-
:nfaf · · 

o Srt. ARISTIDES MAIA.,- A elos syndic:l.lO~'l 
P.Oii t!cqs- Nãü.-]l}e .rç[t_3ri,. a _ Y.Y • ji;:-cs • , , 

o SR. PALETTA- Ainda.bem que _v. Ex, 
declara perante o Cong·r.esso que. ~ i,nsjl},uação 
dos syndié.itos·1foliticos nãó se entende com a 
clissidencia mineira. (Ti·ocam-se , v-ioientos e 
repetidos avartes. Grande SHSH1T{).) 

o SR. JACÓB DA PAIXÃO- o certo e que 
e.steve resolvida-a minha 'cleinissão :/ i..uando· o 
·sr. Pinheiro estava em Ouro Preto e talve.z 
assigôada pelo vice-govánador; qüando .o 
,pr. _Alvim telegraphou. . . 

UM .SR. REPRESENTANTE- Fica, ,pcir.tanto, 
claro que V. Ex. não SB referio á dissidertcia. 
(Úontinuàm a ci·uzar-se apartes erih•e ;di1'ersos 
Srs. · repvesentr.r.ntes. Sôam os ty inva·nos du
rante algum t~mp'o.) 

SR. PRESIDENTE- Attenção ! Quem tem a 
palavra· é o Sr'. · Jacob d" ·paixão. (Continii~m 
os apartes.) · · 

' . .· 
o SR. JACOB DA.PAIXÃO- Si' .. presidente, · 

vou concluir até _porque estou ~ cio"nvenciC!o 
de que o Cong1,asso nãri qu~r oj1viti'me. (Na.o 
apriiados .) Ficá, poI'ém·, p1'ovado q-jlé os nossos 
amigos mostr·am-:0? queixosos, ·(l ll.egando q·ne 
não tratamos ac1ui de s.euiiritere.sses (apartes); 
vejo qn e a m.,iol'ia.·; da ·· . rept~~s.eutação de 
Minas não que1; ab.>olutrfn'i..entt'l que ·u. vel'rrade 
se apure, (conte.~tç;Çoes):. ti.ão ·quer.At;n 0o"nsentir 
qné· eu ennurne.re os f,[cto~ e exhlbi os docu
mentos que d·emonstl'111ú"as fr.tú'des verifi-
cadas nas eleições de Mi~as. · .' ~- · 

Conseg'uintem'lnte, Ú. presidei~te,:'You cnn· 
clu)rremetten~o á mesa est_a declaiação (lê): 

No3, abaixo assignados;· c1eclai'1i1nos ter 
votado contra a emenda su·ppressf.V~ ·:·do a\'t. 
2° das 'tfoposiçõe"s provisorias por ·entender
mos que a eleição p~.ra a oi.·ganisaç'\o dos 
e.;tMlos não deviam effetuar-se sinão depois 
de approvacla a Constituição Federal e quaiido 
'º paiz tives~e ji.\. entrado · .no 1'egimen legal, 
sendo irregulares as feifas anteriormente 
arp1ella approvação e rsaliza.d:\s no intuito de 
falsear a vontade popular como aconteceu em 
Minas em que a compre3são e a. fraude foram 
a moLt predominante, apesar da abstenç1to, 
qu8si em massa, dos republicanos sinceros. 

Sala das sessões, 14 de fevereiro de 1891.
Ari3tides Maia. - Paletta. - .J. A vella.r :
Paixão. - F. Badaró.- Gonçalves Ramos:
A. Olyntho.- Ferreira Pires.- A. Stoc
k.ler.- Leonel Fi lho.- .J. Felicio.- Ame
rico J_,rJbo. - Chagas Lobato. 

o SR; PALETTA - Não é abafando a voz do ' 
orador que se defenderá a pureza da eleiçã.o 
de Minas ; entretanto, ahi fica o protesto da 
dessiclencia mineira na declaração -de votos: 

PRIME:IRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DAS EMENDAS AO PROJJWTO DE 
COXSTITUIÇ.ÃO 

Conti'nútca-votaçãb das êmimâas ao- p •ojecto 
dt) Constitução na 2° discussão. 

. : ' . ( .:.. . 
o Sa. PR'EsIDENTE-Vai ·sé voto:r a ~eú1enda 

do Sr. l!'_eliéiano Penna. · ... ·.:;: · . .:' ;: 

0 Sa.F~ÜC_IANO PENN~ reque1• '. 4~~ Sua 
emenda seJa. votada po1' partes. · .. :. · · 

O Co_ng-resso, sendo consultaclo; approva o 
requerimento. ; . · , ·: . 

Q .SR. B~RBOSA LIMA (pela 
0

0í-Clen;J-Julga 
que a emenda do Sr. Leovegilrlo Fil·.,.ueiras 
deve ser votada de prefereilcia'. a do Sr~ Feli
éiano Penna., não só pela maneira pg1' que 

.. \. 

j 
' ' .,,,,,, 



! . :-i.. _ ______ , 
r· 

Pertenceu . 
durante lar.rit-· - , ·d. - - , ~ '· . 1 consirleriv~" o a voto~ as. 1 ver :stl.s emencas, 
lif ~ rnd'.1- porque e mais '.-lmpla., o seu~o 
fic~~7t'~ ~a ela lognr a que depois se vbte a prr-. } 

· trnuarr" 

;§• po.>to a votos ó 1'ejeitado o additi vo · tlo 
Sl' . Bernardino ele Cam pos e uu tt'OS- inserto 
na, pagilJa 71 do impresso . 

.ç...-,...rlllPif·'srt ; ·Pn.ESIDE.NTE acha que a emenda-· do 
- ' Sr. Fel iciano Penna ó um substitutiyo com

;pleto ao art. 8°, caracter que não tem a do 
, ... ~r~ FilgL1oi1'«S. Por" ess1 razi1o entende qne 
r ·a êmehrla do Sr. Folicitino Pen na. eleve ter· 

preforeucia. Em todo : 8 · cmso V!l!3 consultar o 

0 ,Srt. P!lE'ilDENTE consu lta o C011 gr2sso_si 
o n.dditivo do nrn;mo srnhor . á pa giIHt 75 
está óu não prejuuic,tdo . 

.Cons~11tn.rio , o Congresso resolve qno ore-
ferillo ndcliti\'O esLL pl'ej llllicndo . · 

O SR.· Pn.E~IDF.N'fü nnnuncia a votaç\.o elo 
aclclit ivo elo Sr . ITrnndsco Veiga.. 

Yista da emenda. tlo Se. Vil'gi lio DJ.ma$io, 
hontom approvada, cleterminn.udo qne são· 
constitnciona.es tão sómente as di:;poslçõcs qn 
se referem i attrilJuição e limites cll'S pJuere.> 
pu blico.> . 

O Sn . PRESJDE:NTE-Vou fazer n c0nrnl1íl, 
111t1S lemb: ·o ao nobre LlepLJt;trlo q uo a enwndn, 
do Sr . Vil'gilio f); tm 1sio a inda não ó doli nitint, 
poi.; que Ll opcnrlo de Ll l11 '1 tercr,ira. v1 •t ;).ção . 
Em todo o c.1 rn , You consullnr o Congre~31), 

Congresso . 
; Cónsultaclo o Congresso-sobre a prerere ncia 
ela emenda elo Sr. Leovegilelo Filgueiras, nf>.o 
a concede. 

E' posta a votos .o rejeitada. a p1°imeira. 
parte ela emenda cio Sr. Feliciano Penna. 

. O SR_. PRESIDENTE observa que, rejeitada 
a· l" parte ela emenda,'. ficam prej uclicadas as 

. outras. 

O. Sr .. Fn.A.NCECO l'E!GA (Pela oi·dem): -
Sr. presidente, .qu n.ndo apresentei o nclditivo 
para ser sulJJnet tido á approvaçilo cio Con
gresso, declarando que ora pnra ser collocado 
onde cou viesse, não pew;ei jamais que pudesse 
ser collocado nas disposições tmnsitorias . 

Quem classificou as emendas 'para a. vota
ção qne estamos procedendo, não compre-
endeu bem o meu pensn,m':!nto. · 

Consnltarlo, o Conp;i·esso considera prnjurli 
c~clos os Pcfd•iclos adll.itivos . 

E' posto [t vo tos e l'cjeitado o addi Li rn tlo 
. Sr. 1\-lartin !10 Prado i pJg. 7:3 . 

o SR.' C AR LOS GA.RCL\ ma.n da ll mesri fl, se
guinte 

\ - O Sr:::. FELICIANO PENN~\. (pela ordem ) diz 
que a: 2_" pm't\l esta prejúdicada, não pelo facto 

~1, ~ d~ re.i~12ao. cl_a 1 ª, mas porq ne encerra ig íia.l 
\ · · cfüpos1çao a qne .se acha no texto ela re,Jacçi'i.o 

. ·approvada : e que . a 3• -par te cl:i r efericb 
erhe_nda é que eleve ser ago!'a votacla. 

Declaro que votei con tr[t r1s emendas rio 
Sr. depntaclo Martinho Prnclo Juuioe rnlt\Li
vas ás conces>ffes de terras e g.wan li:\s ele 
juros pelcts razões sc~utut~s : 

O orld itilro que nprescntei niio' tem nem 
_podia ter caractet' fransi torio, por que si 
fosse tl'éln ~itorio, como a palavr1i o está di
zendo, cleixarin, ele tel' effü i to um prazo ma!s 
ou menos longo . Porque tendo votado pela Sttppressilo tlo 

ar t. 2° elas diqJn,ir;ões tl'ansitor i.1 s do pro-
0 meu pen3Rm ento é qnc fiquo consignarlo jecto do Go,·erno P1·ovisorio. 1y:ir culcn1lr. l' qne 

oa <;onstituição eh Repuhl ica, como synt lrnse rro Congl'esso orrli nario competen exnuie e es
do systemtt represcrnlti vo , o que está ele- tnclo dos uctos do governo, nii o jn lgo cmwe-

·~ . 

·· O SR. Prt ESIDJmrn-Procede a observação 
- do ·nobre representante vou pôr a votos a 

3"' parte. 
, ··P9sta a votos, é r rjeit,tch a 3° parte. cbrMlo no adclitirn . ni cnte·deleg.a· e.ssft ntt1·ibuic,1fi.o aos cst~ dos , 

o s p 
1 

· 
1 
·que em naila contrihnir«•m p:11·a n c.Jnfo:ção 

. .• _a .. .. Rlfü DENm r ,e2lara qnc a 4• p'.'.r te . E' verd~d~ qu_e :l!_guu_s colleg::." ~11e. t.e~m tl_es~e s cont.rn clos,, rprn.ndo pcL:i. pos:;i1•ü l resci-
contem chsposição textualrnenteig·ua l a outra dit~.,q uo po~ '" __ Pa.1 ·e

1
.cer· ~c1ns o_, ..'.3º ~ '"1- _,._c,~ 1t~': º: sao·clos me~rnosp.o : lo resultai' um ::tccro:;c1mo 

· ja approvaelana redacr;ao para :l 2° cli scnssiío . i\Ls, v. _L,x sauc, qu" s1 o.,s,, acdit 11_0 p_od"' ele dosp c;1,:1s aos est11clos . 
'. .. esüi,,. porta11to,,prej·udicach. ' parecer ocioso por ser e111 resumo o pr1nc1p1u · 
, .. ,,.Va(::.se ~otar· a p parte ela. emencli1 do sr. fu ndamental elo systom'1 represonüüivo , J.cc1\0 sccrnlo r1110 c1 ;i, boa nn m:'i cxccnç·ilo 
Leovegildo J.lilgueira.s, que refere-se a tudo perante o qu:l l um v1nlcm nii.o ~e cieYe g·:15- I rl c~s " fü c11lrl::i rle dnil n. pelos osta1lns p.,rlo ro -
<J.n.anto _diz respeito a aposentadoria . tar sem o consentimento do constituinte. sn lLlr b mh:;m nma corn plet [l, dc .;Ol't;':1n isaç1o 

_ ( 1i1Joiados). A verdade historica é 0ue tendo do "crviço puhl;co . 
. o SR. LEOVEGILDO FILGUGIRAS (pela ordem llÓ3,. ha GO arrnos, o systema representa - <' 0 ! ·1 Ll '' ' <()' " -'"' ·1 ,l cl •> fC'"l' ' .. 11'0 Ll" l"" ' 
de~ 1 a ':l, q j . j l 1 · l t• - \ t t 1 f' < 'J" ' " ~ '- -,cÜv·O , • v ' l L . v Uv • o , _;: ", ue a ementa, que aca m e e :ser IL ,i 1 vo, nao oos an .e, o poc e!' execu.1 vo g«.iS•Cll, - e- .1 . G ... · 

.. nao foi apresentada neli1 por elle nssiguacla. repetidas vezes, mil-bares de coc1lcs sem co- ª1 ºº rei. ua · 
nhecimento elo poder leg;slati \'O . 

, O S_R. ~RESIDENTE diz que a emenda. estit 1 E' pos ta a votos o 1Y·jcila:fa n l ª par lo elo 
redigida ele modo_ que parece um complemento Ai nda. mai.i: o poder execntivo cles!'odcava lltLlitivo cio Sr· . l'in ll c,es. 

gueiras. (Pausa.) - sões, .riue se diria. não ouerarimn clil'ectam ,n- E' ig· ila.lmenle rojeilaclo o ::i1ldili rn do S1·. 
·d. e unu outra emenda cio Sr. Leovegi iclo J.lil-1 as rend as. do Thesonro N11r;in1rnl com co nces-

f · d Tlleodu roto So uto . 
.. :ç>:clara que ;1ão se pode enconfrn.r com Üt- . teº . Tltesonro, e rn~s,, d~ .neto, o preJn icaya 

cillaade o autographo e quie 8111 todo caso vai clesfctlcanclo-lhc., o~ credttos . 
. snbmetter a emenda à votação. o meu flm ó que fiqt1 e dechwaclo na Cons ti-

Posta a votos, a emencl::t ó Pejeittkla. tuiçi'in-que nenhum ac to elo poder executirn , 
·são igualmente pósta:;a votr,s e rQjeibdas 1 que i'.'.1porte r~~~p:zU;. ou ~~i.minul çi'io de ~'cee i \'."' 

as emencl~ s elos Sl's. Leo vegi lclo Filgueil'as 1;odsrn E~º,~uzu s ,.. u ~ eilettos sem :1pp1ovaç,t o 
e. ~emardrn_o d~ Campos ao art. 8• das dispo- c,o vOll::iI c~so . 

Silo ainchL r8jcii fl c1os os ~.Ll di ti ros do Si' • 
r~~ . ·veiga. 

O SR. Pn.Esrnm;Ts decl.;r[t pru.i 1l'l icaclos 
os . a1ldit ivos dm Srs . . Jo~ 6 Si meão e Domo
trio R ilJcü·o, sendo o deste em rclflçilo ic 1 ª 
pa.r tc • 

. s1ço0s trans1 tortas . Nestas condições, comprehende V. Ex . que · 1 l r · Posta a ,-atos, é l.' C'j eitncb ;t. :2 1 p.11•lc tlo 
. Sãp tambem rejeitadas as emendas supplºOS- esta mal co locac o n ~s e ispo~ 1 ç9es tr~12sitorias acHiti vo do Sr . Domdl'io R.ilJciro . 

sivas ·elo art. lQ . oíferecidas pelos Srs: A!-· o adtl1t1vo e d3sb mn. colloc;içao, porte c«sul
meida Pernambuco , Cyrillo ·de Lemos e Ro3:1 tar d11viclas e estas infiuirem sobre o r esul-
J.uniol'. 1aclo ci,, votação . 

E' con<Ucr1ido pr rj11 rl icatlo pol' y,1t,1ção 
antr:n ior um a.r.1cl ili 1'0 elo Sl'. Dernr \.;'h) l ~ i
IJ ciro,. tormrnc1o acccs;:;1 vcis os rarg·o~ ci 1·is 
0u rnili t:lros a lo-Ios os brazii1' iro;;; q ti~cs 
qner quo s"jam a> sn::is npiniücs . 

·E' annunciacla a votação das emendas aº 
ri,rt. l l. . 

o Sa. LUIZ DE A NDR ADE (pela ordem) 
·req uer a l'ctit'acla lla sua eme1~da. 

Consulta;lo, o Congresso concede a retirada 
pedida.. _ _ 

Q SR. THOi\IAZ DELPHINO (pela ordem) pede 
prefereucia para a emenda que a presentou . 

Consultndo, o Congresso co ncede a prefé
rencia pedida. 

E' posta a votos e approvnda a se.Q" uiute 
emenda du sr. Thomaz Delphino e outro: 

Art.. li. Substitua-se: «Approvada que 
seja a Constituição, sera assignadlc pr. los r a
presen tantos elo Con,sresso e promulgada pela. 
mesa .» 

o SR. PRllSIDENTE consulta o Congresso si 
a emenrla do Sr' . José Mariano está ou não 
prejudicada. 

Consultado, o CongTesso resolve c1ue achn
se prejudicada a mesma emonclu. 

O Sn.. PRESIDl!lNTE-Vão"se . votar os addi
tiv6s ils disposições transitaria ~ . 

Peço, p::•rtan to, a V . Ex . que o ndLl il.jvo 
se.i a col!oca.do Das cl i spo3i ~ iJ ,; s gera.os ela Con· 
sUuição, cG ;;o merec:n. a npprov::ição elo Con
gresso. 

O SR. PRESIDR'ITE diz, si a ómewla tlo SP. 
represen tante Francisco Veign. for approvadn, 
a cornmissfi.o de redr.cçilo collocal-a-ha onde 
S. Ex. deseja. 

E' po>l:o a vo!os e ap prov:i. do o s~g;1in to a1 l
diti vo do St'. Ncl~on rl o \'asconcollo~ . 

« Sel't1 r,dqui frb. a e;1sa em qno fal lcccn o 
Dt'. Bon,i arnin Constan t , tn qn:i l se c:,llncn r :'L 
urna. lapi rle em homenagem it 111 .J;1:ori:i. do 
grande patriota - o fundador dn, Repn lJ l ic. t .• Posto a votos o addit iYo do Sr. Fmnci3co 

Veiga ó rej eita.do. Pam grnpl10 nni co . A' yi uv ; .. SCl'Ó. co nce-
E' ig·trnlmente 110.o; to a votos e rcje it~ do 0 1 di Llo o uso rrn ::to dia·;~nle a s11tt YitlcL p:Hrnndo 

aclrJi ti;;o do Sr. Martinho Prado Juniot', com ª? cl epo13 para a. n:·,çao como p 1'L1pr1o•latlc na
reforenci 1. tts garn ntlas Llej111·03 coucetlid tS cwna ». · 
pelo Governo Pl'ovisorio . 

E' n nnunci~da a votação do additivo rlo S;', 
Mnrtinho Prado Jnnioi' ref.,renteaoJ ::irts. í·", 
·0°, 10 e· l I. 

O SR. PREi'IDENTE rt :clam qne il pagina, 75 
11'1 um aLlLlitivo igua l, elo Sr . Amaro Caval-
c.1uti. ' 

o SR. A UG 1Ji:!1\) D8 FREITAS (p -[a c;·de m) 
_pede no Sr. presiLlente, consulte ao Con .~· i·esso 
nfim ele qne este de li bere se julga ou não pre
.iutlicados os fl.clclitivos apresentar.l os pelos Srs. 
l\lnrtinllo Prado e Amaro Cavalcanli, em 

O Sr- . TosT_\ (p~!a ordc ;n) p:;:lo :i. r~tirnd;i, 
tlo seu adLlitirn . 

O SR. TosT.\ ( pela ~o, ·cl,! 111) - SI' . ]WE!
sirl entc, começo f'ormu l<l ndn 0,; l crrnos elo metl 
reque1·in;0do ne:o t:1 qucslã·J de 01·d c1 n. A i lón. 
con ~ i gn a. r! ~, ·na rniuln emsnrl' ' 11üo ó nova, 
está consig·n11da no ::irt. 6° dll clccro to do Go · 
vel'llo ProY i ~or io de \J de janeiro llo LS\JO que 
separou C1 Egr·üja do E:;tn.t!o . 

o Slt. PRE;-llDE~T E-- o· nobrn dcpntado nüo 
pócle disc.ntil' o as~urnpto da crn•0 n1la. 

Vorns- Vo tes, votos, 



440 

0 SP- · TusTA - Não estou discutindo a 
emend.a, mas fu n lamentando o . requerimen to 
de ordem que vou -apr~se ntflt'. V. Ex. SPja rt0 
menus toleri111te pi1t\\ commigo que não te
nllo ab usado tb IJenevolencia tlo Congresso,rlis
cutindo imperli 1entemente contra o regi· 
menta ... 

'<{Uelll 1 -
E' annunciada a vofoç[o do aélditiv'ó do esta fói'ma de governo e a pl~ '\ . ...___. 

Sr. S tockler. totlos os dias. il todos . 

Vozrns- Voto3, votos. 

O SH. . PRic3IDB:'.>i'rR - Sou tolerante, mas 
niio posso co n s •~ nlir r1ne pela ordem V. Ex:. 
d i~cu lt1, a omenrla . 

O SR. To~1'A-V. Ex.nii.o tem sid.o tolerZtntB 
r:om outros Srs. rnpresontu ntes, ·quo rt propo· 
sito de ,-obic:;fo de emendas toem explicado o 
s; u pensflmento. · 

Vo1: r.:s-Yo lo~, vo tos . 

0 S1i . BARBOSA T~rnA (pelei ordem) pecle 
que sej<t submettido conjuuctamente com o 
acleliti vo um sub ndcli tivo do Sr . Chagas Lo
ba to· 

0 S1i. PRESIDBNTE diz que, Si O acldilivo elo 
Se. Stock ler for ttpprovaclci, sera então em 
seguida vo.tado o·sub:.tdclitivo. 

E' posto a votos e rejeitado o :vlclit ivo do 
Sr . Stock ler, licn.ndo prejutlicaclo o subadcli
ti vo elo Sr . Chagas Lollnto. 

O SR . PRE.'lIDF.NTE decla ra· que lhe parece 
achar-se prejnelicaLlo o additivo do Sr. 7'ama: 
mas, parü evi tar · clnviclas, vae consnltar o 
Congresso. 

O SR . PR.ESIDKNTrn - A. toJos tenho feito • 
1 

[J - - t · ~ Consultado, o Cong l'esso considera pr0ju-
1g n o seevnr;ao e l1f1.0 posso er aqGJ pre e- dicaclo o referido additi vo . 
l'encias . · 

O S rr. T031'A - Dizia eu . .. 
E' igtialmente considerado prejuiiicaclo o 

adtliti vo elo Sr. At1rnycle Junior. _ 
Vorns-Votns, voto,:;. 

O SR. PRE>ID ENTE - E:li termina::la a 
O Sn . TosTA- ... que a emenda apresen- votação das emendas ao projecto ele Consti-

bcb... tuição votado em segundct discussão. 

Vows-Yotos, votos . 

o SR . TOSTA- .. . tiuha por fim ... 

Yorns- Vo tos, vo tos. 

OSR TosTA- ... nãoinnovnr a legislação 
revolucio Lla l'in, rle 15 ele novembro . 

Vorns-Voto3, vo tos . 

O SR. TosTA- .. . mas, dar ao Congre3so ... 

Vozm-Yutos, vo tos. 

O t,n . To,:;t'A- ... urna occm:ião para ma
Jlif.,star .. . 

Vc,rns-Vo to3 , Yotos. 

O Srr . To3'l'A- ... que uào u ll oslil, nem 
tern prcl'euçJlo contl'n. o clero c .t.\10lico . 

Voz :cs - VoL1 c:U,o. A emon,b nU,o osUi, em 
discus3rn. 

o Sr. .. To,'[,\-'.) CO!l c~T2.'E0 já SJ J11rtl1 Íl8Stou 
a favor da li bn rtlade ro li·2io3a co nt ra algumns 
r e3 tricçlies odi osas con tidas no projeccto do 
Constituição . 

Vorns-\'o lus , votos. 

O Stt . PRE3TD :•: i'\TB-Con vit!o ao uol:re re
pl'ese ntante a n.iio insisti!' no;;; to tet't'eno, por~ 
quo cio con lrrn·w o~m ga -rn 0 a cfl.ssar a pa
lavm . 

Vozv.s-\"olo3, votos . 

o Srt. TOSTA-S I'. pro.:;idente, von oíTet'eCet' 
á co ns i de r·aç~.o do Congre3so o scgni11te r e
qnol'i nn n tn: rcq ueir:J a V. Ex . . n. r~\irnd~ 
dn, rnin ln emenda , visto co:no a 1 léa .]a es ta 
coMigonrla 110 nrt.fi0 tlo decre to do governo 
de ü de j aneiro ele lSO::l. 

Por hnt o, cle::mecess'1.rio se torn;i r aprocl u; Íl' 
::i mnteria ms cl i spos i çõ~ s tramitorias da Con
sfüu iç:io. 

Co nsullatlr, o Congt·o;so concJde a retirada 
pedida. 

o SR . P1rn;;rnE:-rT8 considera pr.3judic1do o 
addil ivo do Sr. Cou to Cn rtüxo. 

E' nnn nnci('lL!rt a votqçfo do adJitivo elo 
Sr . Augusto de Freitas. 

O SR . A l:GU.>T.1 DE FRB!TAS ( p~la onlPm) 

1w1ner :1 !'dti!'11ln do sqn arldith'o , deante 
de yot1v;i10 antet'ioL' tlo Congre3:;o . 

E' concefül<• a reti rada da emenJa. 

E' c::imillerado prejuiicu,do o nclllitivo do 
Sr. l\lil ton. 

Nc\ fórmfl. elo regímen to, as emendas ap
provadns em segunda discnssifo, soffrern uma 
terceira. Estão darlas as providencias, afim 
ele qne os Sr3. membros do Cnllgresso rece
bam am:111ll''í, com o Diario U(ficial, um novo 
im presso, onde vem o projecto de Constitui
ção, segundo o vencido, tantlo a margem as 
emen da~ npprovacllt8. Comeguintemente, na 
segu ncJ a.foira, seri in iciada a terceira dis· 
cus::;ão . 

SEGUNDA PARTE D.\. ORDEl\I DO DIA 

DISCUSSÃO DAS i\IOÇÕE3 D:JS S ~S . AS.SIS HR.AZ IL 
E DEMETRIO RIBrnmo SOBRE o TRATADO DE 
CJMi\!EHC!O Ai\lELU C:AN"O 

Continúa a tli.scussão das moçõe3 dos Srs 
Assis füazil e Demetrio LUbei ro, sobre o tm
tarJo com os R1tado.;; Uni .los rhi Amer[c,, elo 
Nol'te. 

O Sr. Sam.pai o Ferraz tlcp< •is 
ele cbL' us razõ3s p:ir.1u3 tem estado a ffostado 
eh tribuna, diz qae um constrangimento pe3-
soal col locnra-o na contigencia de, a primoiri1 
yez que diri giu a p·ilavra ao Congresso, dizer 
('l i nclaqneen i ~·m1tic1 mente: «a minlrn inten~ 
ção é resig nar o men nnndato, porque entra
r:tm elemen tos suspeitos que enfmq11eciam o 
Eerv iço rios bons e leaes republicanos e é por 

' isso que tendo uma circnmstancia passoal, 
tcn,Jo um motivo de preoccupação quasi indi
vid ual, vorque, como. um elos melho1:escol.la
bot'atlores lht L'tep11bl1ca, o orador tinha sido 
ohrig::uJ o a seqnestr('l r e a tomar a li be;·dade 
lie um dos se1B companheiros cJrno suspeito 
para a Republic.i. 

Passan1lo desta explicaç1o, va.e occupar-se 
com a materi.1, que se discu te . 

r::iz que o t ratado eucerra intere33es g-ra
vi>sirn os que ji foram estuclafos antorior111en
te pelos tres gabinetes que an tecer!eram a 
pl'Oclarnação ela Republica, sem que nenhum 
deites o quize3se c;lebrar . 

si assim é como e com que antoritl<v_!e o 
governo celebrou e3te convenio? 

Sabe-se que a for mação ou constituição elo 
acti1al govef'no e;caparnm a tocl tS n.s previ
~ões, por,1u •nto o Govern1 P1·ovisorio não 
podia, ser cli:;sol vi.lo poeque forma vtt uma 
parte tlo toJo. 

O 01\1clor r cicon!J ece que, si não f lSS3m o 
8Xercito e a (\J'I11acla , os propag'>1 nclistas ci vis 
aindJ, que li'aballrnssem por mais 5o·annos 
não conseguiriam implantar no espil'ito do 
povo ai11cla ignorante o ::imor e o rnspeito a 

l 
Os rnelhoees tmbalhadore3 da l\ a calum- " 

não cooseguiam urÍ1 posto saliente, uD.. , 
ela lo ·na representação naciol1'al: eram o~._,_ 
scriptos . ... · 

E mesmo do Congresso foram retirados 
impudentemente rnrios companheiros .que 
tanto fizemm e se arriscaram pela causa que 
tão ardentemente abraçavam. 

Passando a occupar-se elo tr,ü ado, diz que 
foi elle muito mn l recebido por todas ·aS 
classe>, o co llocou o paii em posição emba· 
r u<;0s1 mesmo em relação aos Estados-Unidos. 

O procedimento do governo parece ele tôdos 
governo~ · prepotentes' qne não dão satisfação 

, nem {i cousciencia dos seus representantes, 
nem i conscienclit do paiz. 

Este miuisterio nã0 existe p!.1,ra o Co;;.
gress:J, o que existe até aqui é meramente o 
representante d<;i uma revoluçã9. 

Portanto não existintlo cous• alguma. coii· 
slituida não po:lia existit' até o chefe do Go
verno Provisorio, si por ventur<\ o Con
g·resso tivesse opinião e a força . comsigo 
po t'que esta opinião e forçi1 poderiam em 
momento dado dizer: -

« Vó3 que sois o repi·eseutante do u:na 
revolução aoatei-vos doante ele u:n outro 
'podei., ele('lnte de uma outra força revolu
cionaria que surge. 

O Congresso não podia delegar ele si cousa 
nenhuma porque são poderes que foram dados 
a elle só . ·· 

Si assim é, não existe de facto o actuaY go
verno, porque o govemo é o poder que existia , 
é o poder revolucionari,o composto ela enti
dade do Govemo Prov1sorio e do chefe do 
mesmo govemo . 

Entend e ~ ue o governo actual veiu trazet' 
a pertul'baçiio, o panico a: todas relações, sa
criflca:ndo 03 interesses ela Unfüo. 

Dapois elo vari 1s consideraçõtls diz que as 
chfas moções aprese ntadas teem ambas o 
mesmo pen~amen to, por isso o Conge.,sso deve 
votal··as, dizen do ao governo que reflicta, que 
yej;1 que o tratado oíl'encleu os ·melindres elo 
Congres3o, foi mal re:eb iclo pela imprensa., 
lBlo commercio, caus:i.ndo geral indignaçii:ci e 
r1ue d:we se t' estudado pelo Congresso. · 

T ern~ina d~zon do que p.ua eJ.le tudo perde 
ele impor tancm eleantu da Repablica. 

O Sr. I-'Ienrique de Carva
lho sobe a t ribuna p.tra uma explicação 
pesso:.t l e di z qne o silencio que tem guar
da.do ha tres mezes demonstra cab llmente o 
interesse qu e tem em entnr na le.zaliclade 
com os sens collegas do Coogre.;so. Confia que 
a Consti túição sej:i feita pelo orador que o 
pt'ecedeu na tribnna, o Sr. Sampa.io Ferraz, e · 
por todos os republicanos qrie teem assento 
no Congresso . o_ or.ulor tem daLlo exhuberan-' 
tes provas que ha .todo o interes3e de sua parte 
em que os trab.ilhos do Congresso che"'uem 
ao sen termo na melhor ordam pos3ivel.

0 

_ Aindi1 não cl~u s'.quer um ap; rte, nem 
tao pouco solicitou a pahvra em occasião 
alguma. Nestas condi çõ3s, vê-se · comtndo 
o.orador na obrig~çf1o de dar uma résposti1 ao 
discurso enygmat1co elo orador que o prece
cl<; ll, o.Sr. S~mpaio Fe1Taz. Proseg_ninclo diz 
que so deseJlt ·que o Cong1'esso s .. nbn, que o 
ornf!or não é suspeito ao paiz e nem a sua 
patria. Nunca pertenc~u ao _pnrtirlo repu
blicano, e vereln cl e, mas isso nao quer rlizer 
que sejtt actLtalmonte inimigo da Republic;i,, 

Não se julga, port:? nto, insultado pelo seu 
colle!!a o Sr . Sampa10 F'erraz, que o considE
rou suspeito, e que, no en.tr:etanto, send<J por 
tanto tempo chefe de poltcm, nunca oncbil· 
trou um acto na Yida elo orador digno de 
punição. 

,: 
"' 



Pertenceu a um dos partillos monarchicos 
durante largo periodo, merecendo -sempre a 
consirleração e a estime~ dos seus ami go3 po
litico~ , sem nunca ter exerc.i.çlo o mais in ciigni
ficante cargo, a mnis peciúern• funcção. Co1!

·tinuará no proposito de manter o seu sen ti-
mento llrme, que tanto o animou clesdq o dia 
em que tomou assento. no Con gresso, i~to é, 
ele não concorrer com uma só palavra ou pen
samento, para que se deixe ele promover .a 
legalidade dn. Republica. 

O Congresso que tem em seu seio um cidadão 
suspeito, preste um grande serviço ao paiz_, 
chamando aquelle que o :;,uspeita, a apresen
tar contra o orador provas. quer da sua vida 
privada, quer-da vida publica; mas, nunca o 
o·ritdor, que tem a sua consciencia tran
quilla. 

Terminando, assevera o orador, que nas· 
ceu pobre; e foi sempre filho do trabalho ; 
viveu e vive actualmente na democracia, 
sem subir as cscadl1s de ministros, quer <la 
mori ilrchia, quer· da Republicn, para pedir em
pregos, porque tem sabido procurar por 
mêió da sua intelligencia e de sua actividade, 

. o pão quotidiano para si e sua numerosa fa
milb. 

O _Sr. Lap·ér- diz que tem sido um 
daquelles, que teeri1· gu·ardado silencio, consi
derando a sna incompe.tencia deante de ta
lenlos privilegiados. 

A\Jezar disso, velho republicano como era e 
tenc o deixf1rlo seu nome firmado no mani
festo repllblicano de 1870, guardf1va-se para 
o momento em que o interesse publico mais 
accentiiado, ou interesse elo Estado o obri
gasse a subir o tribuna. 

Pr0seguindo, o oeador diz que a occasiao é 
a mais opportuua, tratando-se ele urna ques
tão magna para o estado do Rio de Janeiro. 

Não sóbe a tribuna para defenrl er a ma
- neir.a por qtí'" se promulg ou ou se trouxe á 1 uz 
do paiz o tratado que tem fe ito objecto da 
discus;ão. • · 

Entende e reconhece ql)e seri lt mais regu
lar e assentaria mel110r ·que no momento em 
que o. Congresso se reunisse como assembléa 
legislativa orclinaria fosse aquelle tl'atado su-

. jeito á sua observação e a se11 exame. Mas 
acima de tudo está o empenho em q11e se acha 
o orarlor de provar que pelas clausulas eo; ta
P.relecidas no tL•1ttaelo não se fere o interesse elo 
nosso paiz, e, ao. contrario, se procura collo
cal-o em um pé em que . se lhe possa trazer 
prosperidade e vantagem ao grande commer
cio internacional. 

Proseg·_uindo, o orador rel'e re-se a algar.is
mos e a estatísticas que mostram com a nn1or 
segurança as affirmações que acabava de fa
zei', e depois ele largas considerações conclue 
o ·orador dizendo que qualquer t ratado, es te 
0:1 outro qne o Congresso ordinario approve, 
será favoravel ao Brazil. 

Fica ú, discuss~o adiada pela 1101\ t. 

Veem á mesa as seguintes 

. DECLARAÇÕES DE VOTOS 

Declaro que votei pela approvação da 
emenda do Sr . . representante B. Campos, 
comiderando approvadas as nomeações feitas 
para a justiça federal. 

Sala das sessõe3, 14 de fevereiro de 1891 .
Rosa ~unior . . 

Declaramos que votamos a favor da emenda 
do:. Sr. ·Martinho Prado Junior que dava aos 
estados faculdade, de rescindirem as conces
sões ele terras devolutas. 

Sala das sessões, 14 de f..ivereiro de 1891.
BQpti&ta ela Motta.,.-l?róes da Cruz.-Anlão 

-de Faria. 

. Declaro que votei con tr.l a emenda do 
Sr. represen tante g-enet'a l Jn\io Frota, em 
que e~t ,• be lece o voluntai: i a~lo sem premio, 
para prceur.himento dn,3 fil eiras do exercito, 
de prefer.e nc:ia ao sorteio, poe see positiva
mente 'i'iul lo o seu re~u lt l.do peatic·1 e o 
ju lgar contrario ás boa> regt\1s da o!'gn ni
sação militar. 

Saht elas sessões, 13 de fove reit•o de 1891.
R03:t Junior. 

D0clfl.ro que votei a favo1· ria eme nda dos 
Sr~: Gil Goulart e Monteiro de B11'ros. que 
proplrnha a dissolução elo Congre;so, depois 
ele appl'ovacla. a Constituiçfío, poeqne sempre 
con iclcrei o presente Cong1•ess' como u '"a 
constituinte, cuja missão rlev ia terminar pela 
promulgação ela Constituição e eleição do 
presidente e vice-presidente ela Republici. ; 
mas nunca, com poderes ele camar as odinarias •. 

Sala das sessõe~ ; 14 ele fevereiro ele 1891, 
-Almei ela Barreto. 

Declaramos riue votamos em favol' do<; ad
clitivos ao proj ecto rl e Constituiçã.o assigna
dos pelos Srs. F. Y. ·ig'<t e Mar linho Prél do 
Jun ior, f.1zendo elepenclar da approvn çfo dos 
Cong-resso todas aB concessões ci o poder ex
eculi vo qne impor t·.1111 cm augmento de de
speza e diminuição de receita., assim como as 
de garanth rlejuros e nutorisn n<lo os estaclns 
a rescindirem os contr;1clos de concessão de 
t 3fras,mediante· determinadas indenrnisnçõ3S. 

Sn ln. das sessões, 15 ele t'ev·wr>iro ele 1891 .
M 1noel Franci sco Machado. - Almino Affonso 
-Uchôa RoJrigues. 

Declaro que votei contra a emenola do Sl'. 
Bernnl'dino Cn.mpos e outros, pela qunl o 
Con geesso, em ve1, de eni!e ta1• strns fllncções 
ordi1nrias logo após a peomulgaçfío da Con
st ituição, só as encetará, a 15 ele junho. 

Julgo inconveniente est-:1. emenrla porque, 
elas. concessõ·is feitas polo govemo, muitns 
qu e agora podiam ser a110ullac\11s sem·onns 
par a o Th ·souro, só o poderi1o S'l r mais tarde 
mmliante-inclemuisação aos concessiona rios . . 

Sala das sessões, 14 ele feverefro Lle 1891. 
- Antão ele Faria. 

DEGLAHAÇÃO 

. Pill'<t evita i' Llu vidas que se qu eir'am susci
tar sobi·e a verda·leira intelligencia a dar-se 
ás emenda,s npprovadas pelo Congresso aos 
a rts . 49 e 78 da Const itui çã.o, os abaixo as

. signados, como autores das mesnms emendas, 
apresentflm a seguin ~e declaração : 

No art. 49, confo rme di s põ~ o t ·< xto, fra
tava-se particuLwrnent" de incompatibili~m· o 
·PXercicio simultaneo çlo Cfl r g·o ele ministro d e 
.Estado. com o ele ou tt'O emprego ou fun cção 
publica. 

A emClnda approvarla , amplinnrlo ess1. rlis
posiçilo, est ntuiu q1rn a inco mpntibilirl ail e 
resnltará , não cio exercício sómll nte , mas do 
siínplei fa cto d11. accumul ··ção desse cargo com 
algum emprego pu \Jl ico .. A~si m, o cid adã.o 
que. accei tai' o cnrgo de m11113 Iro de E~btdo, 
perclrrá , ex vi-desse preceito, o emp1•ego un 
_fuú cção publica, em que se achar investido. 

ó art. 78, ab1•an gen1o a genernli rlade cios 
casos, dispunha sobre a incompatibilidade re
lativa aos ciclaelãos investidos em funcções ele 
qualquer dos tres poderes, sem cogitar_ do 
caso· particular relativo ao ministro ele Es
tado, pois que este ja ficára, -previsto e re
guhtelo pelo art. 49. 

A emenrla, corri;ó ndo o rigor do texto (em 
virtu·le do qual, nem siq uer, o deput;lclo ou 
sen,.1 dor pt! cl eria ser eleitn pr~~id e n te ou vice
presidente ela. Repu bli~a),_ es tabeleceu s~ 11:
pl esm.ente a rncompattb1ltdade do ex ercicio 
siinültàneo das funcções. 

4.4{ 

Em cone! usã.o, cios preceitos constitn~ i o nae~ 
con~agrados em vir tude d,i, lt;provaç:w das 
emendas, resulta qu ~ : 

l .• O ci-LvU0 qne ncJeitw o ca1· ;·0 ele mi
ai ,tro de l~ > t tdo, pe1' ltJ ra, só p 1r e~ ;e facto, 
o em prego pn i1 lico em que s0 acl1 1r u1•1est1elo; 

2. 0 O cirla<l i.io qne, eilando investido e,m 
fll n:;çõe3 ele qtHtl qnJr elo> t 1·c; po l?1'eS tc
derai'1S , ;icce \t 1r ou tro c:11prego p·1' li wo. que 
min seja o cw90 rle 1ri inistro rle .~'sta ·f:? · _sumfüte 
deixará o exe;rcic'o claquell lS lun c\m e~ . 

Não ex iste, portanto,. ant i110:11iit, nem con
t radicção entre as clispo3 içõ ~ s 1lcts Llnas emeu
clns ; ao contrario, cli spouclo sobre l! y po ll\Cl~es 
di versas ell:ls se haemouisam ped ett c1 mente, 
res tab3l ~cauclo, com a propi'~a_lettra , o sys
tema do p l'oje~to rle. Co1_1s ti tu1çao apres::int:tclu 
pelo Go verno Prov1sor10 . 

S:tla das SJS3Õ33, 14 ele fovet'3il'O de 1891 . 
Campos Sal les .. - B. 'J_;unpos . :--- C;l 1 : l o~ ?.ai·: 
eia.- A. More1ea ela S1l va. - :!\Io1·ae, Ba,11 ~s . 
- Lopes Cluves. - Paulino C:1rlo>. - Donnn
gos 1[ () Mor::i.es . - Ro clolpli o iVl ll'[tncla . . - A· 
Gor-clo. - Al1m id a Nognei1•;t. - Gl1cer10 . -
J. A. Rubíi.io Junior. - A. Pinheiro . 

Daclammos que votam?S a füv,1_r d o~ arl Llí
ti vo~ do Sr. l\fartinho Pr-arlo .Jn n1oe, J' tor 
uanclo dependentes de ap1? rovn.ç~o elo Co n
gresso ordinal'io as g-arant1as ele Jtll'OS concr:
diclas pelo Governo Provi:;orio e nii/1 au tor1-
s·11lns por lei ; j i.l co nceele nclo aos est:t1 los a 
faculchv le de rescindirem os cont1'>1c1os ela coa
cessões el e te 1·ras clevolut;1s, sitn'lchis uns mes
mos estatloi , sem outr.> i n :J e rn nh:1ç :~o. :::os 
eo11 cessio11arios, que o lweço eh> .acqu1.,;i ''ªº • 
j11ros ele 5 °/ ao nnno sobre o c!l.ptlfll empre
'g-aclo, e clesp~z is de medição . 

Sal a dfls sessõ3S, 14 dll fevercii·o ele 189 1_. 
- Homero B.tpti ; ta. - Ca.ss;_n.11 0 elo Nasci
men to.- Thomaz \i'lores. - B::il'ges ele Me- , 
cl airos. - Men na Barr eto . - Pereil'<.t ria Co ta. 
- R'l.ri!Íl'O Barcellos.- As!:>is Bt'a7,il.- Dntra 
Nicacio. - Abreu. - Anton io Olyntlio. - C. 
Palettn.- li'. Pi res .- Plixi1o.- J. Av ella r. 
- F. fütclaru. -Sttmpaio \i'er1»1z.- Abbott. 
Pinheil'o :tlfacltr.do.- Julio ele C,1still10s. 

Declaramos ter votado a favo r elo ar!rliti vo 
rlo Sr. F. Veiga, que torna cl epenclente _de 

,approvação do Congresso torl- 1s ns con :~esso es 
que impor tarem em <w gmento ele eles pcza ou 
climiuuição ele receita. 

Sala elas se1sões, 14 ele fevereil'o tla 1891 • 
- Ar isli rles I\faia. - Gonç11 ves Rn mos.-An~ 
tonio Olyntho.-J. Ave ll ar.- Aristicl es Lobo. 
-Uut l'a Nicacio .-Furqui m \ Ver neck .-Je
suino de A lbuquerqul3.-Thomaz Dfl l phi no . -
Sa.rnpaio Ferr;i z.-R. Osorio. - H_orn1·l'O _ Ba
ptista. - Victorino Monteiro .-,\ lc1des L1111a. . 
- Abreu.-Pereira cl:t Costa .-Assiz Bt"azil . 
- Abbol t.-1<.am iro Barcrlll os.- Lopes Trrw<l.o 
- CYalet •a. -F. Radnró. - F. Pires. - Paixifo. 
- :viartin ho Pr 11 cl n JunLi1·.-C:1ssia.nn lln N·· sci-
men.to. - Borges el e i\1erleir0s .-Thnmni l" lo
l'P.S. -.Tul in r[ , Cnstil hos -Me11 n :1 H:1rrnto. 
Pi11l1eiro Mach:1clo.-Bulllões. - N:1bl l . - Crt
nerl o.-l"rancisco .\ marnl.-Jo5o Lub,.-Ma
noel ~' u\ gen c i o.-F•' l'!' e ir 1 llnlJello.- Gnl.ri el 
de M:1g·a lhães. -(}1rlos Chngas.- l''. Penna . 
-L .. rn ounier Gorlofrc>do.- Arn eri co Lnl"•o. 
Rn ptista d" Motta.-F' róes da Cruz. - Belr01t 
Vieira.- Sa.ntos Pereira.- Saraiva .. - l< ay
munrlo Bandeira.- losé Simões. - Bella1•111 ioo · 
Ca"neiro.-J oilo Pe:.lro .-Sei'zecle ll o Con'oin . 
- Antão Lle Faria..-'.::lrngas Lobato. - l•'rança 
Carv,tlho. 

o SR. PRRSTDKNTG clesignn. para .Jô Llo cor~ 
rente a segui nte ordem. üo tlia : 

1 n parte - Discussã.o elas emeudns rlo pro
.iecto· c1e Const it 11 i((lii.o, approvallas U [l, 2" clis· 
cussão, n.té 3 1 /2 horas. 

2" part~e - Con ti nnnçito ela cliscusslo dns 
indiçaçõe;> sobre o tr <t taclo de commercio ame-
ricano . 

Levanth-se a se3são á ' 11 !L2 boras cfa hwde. 



CONGRESSO f\T ~~ 
{"'1-w-o· · N'· [j A' L-=:-L-1: f" ~ ~ ; 

·C_onfro11tacão · elas emendas · approvadas em 2ª discurnão com 
o projecto approvatlo ·na mesma discussão 

R 3'da·cção approv ada em 2° discussão clo
]!rojecto de Constituição elos Estaclus 'Unidos 

elo Brazil 

'1':tTULO PR.I2\:1;13JIRO 

DA ORGANIZAÇÍl.O FEDERAL 

DISPOSIÇÕES l'REI.D'!INARE S 

Art. :to 

A Nação Drazi leira: adapta corno forma de 
:g:ovel'no, sob o regin1en represe ntativo~ a 
Republica Federativa, e cons ti tue-se, p~r 
união perpetua. o indissoluvel clns suas a n
·ttgas provincias, em Esta dos-Unidos elo 
'Brazil. 

Art. 2° 

Cada uma ·das a1üigas provin cias · formar:~ 
i..un es·tado, e o aLrtigo mtuiicir io nc 11t1'0 con

_.:stitui.rá o Districto Federal, continuando a ser 
a capital ela União, emquanto o Gongl'esso 
:não t omar outra del i ber acão. 

Paragrapho unico. ' Si o Cong-t·esso resol
'"<'er a mudança ela capital, escol bido; para 
este 1im, o t erritorio. mediante o con senso do 
-es tado on es1ados ele qne _h ot1ver d0 desmem
brar-se, pa~sará o ac~ual DIStricto Federal 
de per si a constituir um estado. 

Art . 30 . 

Fica pertencendo á União uma zona tle 400 
-leguas quaclrada:_s ôtuada no ·planalto central · 
d:J,' Republ_ica, .a qual sel':Í, 0,pporJtmament.e · 
demarcada para nella estabelecer - se a ltltttra 

.. capital Federa.!. 

Emendas approvaclas em 2ª cliscuss:io 

Ao an . lº 

Accrescen tc-se· depois · d;i, paJaVl'a - Fecle
rat iva -o seguint0, : - r1roclamada a .. 15 ele 
novPmbro el o 1889. - Lo.01: ;-dc>, Coutinlw e 
0 11 t.eos. 

}1.0 art. 20, pa t'agrapbo unico 

Supprim>im-se as í)alavras - es'colhido para 
esse lim '' terrHorio, mediante o consenso do 
estado ou estados ele qlze houver ele elesmem
bra\'-se - (pafa que o rnes,mo pai·a.g-rapl10 se 
harmoni'e com o · :nl. 3°). -JoséH,yg.ino . 

Re ·~ac ·fcq ~PP"º"a;la em 2ª di scussão elo 
projei: lo ela Const· tn itão elos Estado> Unidos 

elo Braz il 

Art . ·1º 

Üf.; cst~clo~ p:1d '2: n1. Cll COl'pOl ':l.l'- $ 0 en ti~e s i 1 

s nb:llv idir - s0, ou desn1c n1hr,n·-sc. para se 
an nexare n1 a. outeoc; , ou for nutrern nov os 
est·ados, n1crlinn t.c acq1J i '~scencia. das res 
pe ct ivas ·asserri_bléas l e!2' isb.t ivas , ein do ~.1s 
annos R11cce.;:;s i vos, e n.i:>prova0ão (lo Con
g resso Nacional. 

A:et . 50 

Incun1be a. caclci. e..:.; •ado prover, a ex:pcusas 
p:·· np!· ias~ as nece;;; :.:; idacles de s eu governo e 
a.~hn~nistrac:;ã.o : a Uni5.'l, poré m, o s ubs i
d iara em caso de calam icl:l d.; pablica, quando 
o eslar:lo ou esta.dos solicit::t.r~m . 

Art. 6º 

O Governo- F ede t·al não pocleri ' intenü· 
en1 negocíos peculia1·cs aos estados . salvo : 

1° ,Para l'CJP llfr invasão estrangeira, ' 011 
de 11111 est.acln em ou tro; 

2° P arn manter· a fól'ma republicana fede
rat iva; 

3° .Pm·a restabelece" a ordem e a tranquil · 
lidade nos estados â requisição clo3 respe -
ctivos governo5 ; ' . 

LJo P a.ra assegurar a e \: ecução das leis do 
Congres <;o e o camprimen-to das sentenças 
fcdcraes. 

Art. 7º 

E' ela compctencia e xclusiva da Uni1io de
c retar : 

1° Impostos sobre a impol'Lação ele procc
d encia ·c.strangeira; 

2° Dire i tos ct-c entrada, sahicla o estach~ de. 
navios, · Rendo l ivre o co1umercio ele cos
teage1n ás ine~caclorias nadonaes~ ,ben1 con10 
ús estraug-eiras qtie j~1. tenhan1 pago irr~po.sto 
ele im por~ação ; · 

30 Taxas ele scllo ; 

40 Contribuições pos-taes e · :telegraphicas ; 

50 A. creaçi\o e manutenção ele alfa ndegas ; 

6° A insti t1üçilo ele bancos emissores . 

§ i. 0 Os impostos cle~retados pela União 
elevem ser u.nlfonnes para 1oclos o~ estaclos. 

§ 2. ·º As leis, actos e sentenças elas antb-
1·iclacles ·da _Uniiio exec·1tar- so-'hào, em to dei 'O 
paiz, por funccionarios feclera13s, ficando f;i
cnltaclo : ao govern,o da , União confilj.r a. ~exe
cução aos -elos ostaclus mediante annuencia 
clcsles. · 

. Art. So 

_E' veda,clo . ao Governo Federal crear; ele 
qualquet- ·modo, -disFncções e prefei·cnciõ.s 
em l'a.vor-·dos· '.po,_·.:os de, uns contt·a os · ele oulros 

- · estado~._,,; · 

Emendas appl'OV~L clM em 2° cli;;cussifo 

l 

Ao ~l't. r;·v ~ 3•> 

J\ec t' i.?. :-) eeHLi~ -se : 
Nos actos e negccios da. U nião. - .1-l·r·thur 

Rios. 

Ao n. 4 . N os correios e teleg·eaphos Jecle
r aes . - A. Stochler e outro. 

Ao art- 7º 

Ao art. /'º .". n . c;o . accrcscente-s c - não oom.:: 
pi·cbencliclos' os de erodi\ O real. - Li'. :A . Rosco 
e Silvei. - Annibal Faicuo . 
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Red.acção appr ovada . em 2ª -discussiio do 
:Jj_)i.-ojectô-de Cqn·stituiçã'd dos. ;J~staclos Unidos 
· ' :. · 'do Bí·azi 1 

'J · ·~; 

t. --
···· Arf. 9° 

E' da competenéia exclusiva dos estadós 
decretar impostos: ' 

1° Sobre~. e_xp<lrta<;ão ~le mercadorias, que 
não sejam .de ontt·ór-; estados; 

2º S o11l'e a propr iedade territoria l e sobre 
predios • 

30 Sobre tran~m'<•ii:o . de pl'.O pr-ie clad(l ; 
40 .Sobve i11.t;Iu~tr.ias , ç prolissi'>es~ · 
§ i. o E'.. isenta ç1e 1.irnpo."'tós1 no e ~ taclo por 

onde se , e"ipoh'à,r, a p roduc:;àó d :is outros 
estados. · 

§ 2.0 Só é licitp a u m est3do tr ibu tar a 
impo-rtaçã,o ele ..Jn .~cddoria,s estranQ"eiras , 
quando destiPada a con:'lnmo 110 Sell terri~O rio, 
-re.ver1en 'o, porém . o nt·od1lllto do imposto 
para o Thesouro Feder al. 

Art. IO 

E' proh ibi rlo aos estados tl'ibu~ar ben~ e 
:rend;;s.s federaes o.u serviços a cargo ela União 
e r~qiprocarçente . 

. . Art. i1 

]!,;' vedado aos: estados, como ii; União: 
1.0 Ct·ear i mpo~tos de transito _pelo t erri 

·torio de um es.tado, ou na pas5.a.gem de tim 
yat•a qutro, so bre 'productos de 01,úr os .estadós· 
;da Republ ica , .ou . estran~·e i ros, e· bem_ assim 
sobre C's veh icn los, de terl'a <:r agua; que os 
-irl)nsportarem ; · 

2.0 Estabelecer, ~ub,-encionar, ou emha- . 
l' :<çar o exer c icio de cultos religiosos. 

Art. 12 

Além das fontes d~ rece ita discrimina das 
. n os art,s. 70 e 9o. é licito á Un iã_o; como aos 
·estados, cum11lali vame nte, ou não, crear 
outras quaesqlier . .. não c •~ntrn.vinclo o clis-
:i;>osto nos ans . . 7ó, !)o e i1 § f.o ' 

· .Art . 13 

O direito ela União e elos estados de le
gíslal!em ·sobre viação ferrea ? .i1aYegação 
in terior, será. regulado por lei do CpngTes~o 
~acional. 

Art. 14 

As forças c1e terra '· e mar . são instituições 
n acionaes pe,rmane·ntes,. clr stinadas á defesa 
da patria n o exterior e a manutenção das 
l e is no inter iot'. . 

'Dentro dvs limile5 da lei, a força armada é 
. .. ~ssencialmen_ te ohe<lieote aos seus superiores 

. _.,-hi~rl\,rchicos , e ohr igacla a .susten tar as in
'"'·$itiücõ~s: e.onstitup'.iona.el!; · · ·· 

" 

Emendas a pprovadas em 2" d iscussão 

Accrescente -se : 
5 . 0 'r axas LI.e sello nos act.os emana.do-; do 

seü gover t10 e em negocios de sua economia.
Arthur Rios. 

6 . o Contribuições postaes e telegrnphicas 
nos coneios e telegraphos elo Estado. - .11. 
Stockler e out r os. 

Accrescente- se ao m•t. 9° o seguinte : · 
§ 3, o Fica sah•o aos estados o d irei to de 

·es tab~lecerem li nhas telegraphicas enfre ós 
d iversos pontos de seus 1erri tor ios, e entre 
estes e os de outros estados, que se não acha
rem · acbualmentc servi do•, taxar as contri
bui;;õeõ, pódehdo a Un ião desapropriai -os, 
sempre que for de interesse geral. 

S. R. - Sala das se<sões, 26 de janeiro de 
1891. - Aug1~,,to de Fr'cÜas. 

Ao art . i3 

Propomos que se accrescente - devendo, 
porém, _a nav.egação de cabotagem ser feita 
por n avios n acwnaes. 

Safa das sessões, 27 de janeiro de 1891.
BaptÍ•ta da, Motta e outros. 

Ao art . 14 

Acci'escente-se no llnal desle artigo : 
Os officiaes da armada e classe's annexas 

terão as m esmas patentes e vantagens que 
os elo exercito, nos cargos de igual cate-
goria . _ 

- Sa.l[L d<ts sessões, 2T de j<tneiro de il;l9i. 
Gil.Go11.lart.-Domina~s Vieente;-i1'.Í@nteiro 

~ '11:r_,pah•?s .• -~ttµfrde " .T1i~tor,_ . , 

! 

' 
1 

- ' 1 

' 
jl' ' 
1 

·! 
1 

l 

Reclacção approvada em 2ª d iscqssifo do 
projecto d e Constituição dos Estados Uni dos 

·do Brazil 

.Ar-t . i;) · 

São orgãns ,da sober~nia r{~ciodaI · os po
deres~ Jegic.; lati·iro, cxec,ut i v~ ejúd·iciario , ·har
rnonicos e · i!nclepcf\dentes ·e1:Í>re1 si. · ... 

SECQÃO I 

DO PODER- L EGISLATIVO 

·CAPITULO •I 

DISPOSIÇÕES GEP..AJ.o:S 

Ar. t . 16 

O poder legislat ivo é exercido pelo Con
gr:esso Nacional, com a ,~ sancção de P res i-
·dente da R~publica . i , 

§ 1. º O Congr esso Nn,dional ·compõe-,se de 
dois ramos ; a Cama1~1.Y'· dos De1fo tados e o 
.Se nado. " ., 
· § 2. 0 A eleição para senadores e deplitados 
far-se-ha sim u i tane,1men-te em todo o 1iaiz . 

§ .3 . º 'Ni·ngúem póde··: ser, ao mesmo tempo, 
·de ptltado e ·senador.-

Art': 17 

O Congresso reuni r- se-ba, na Capital Fe
·deral, a 3 de maio de cada an no, i ndependen
-temente de convocação, e funccionará quat-ro 
rnezes, ela data da abertura, podendo &er 
pruroga,do, ou convocado e~t1·aordi n ari a .. 
mente. 

§ 1. o Cada leg islatura durar á tres annos. 
§ 2. o O Governo do estado em cuja re

presentação se der vaga por qua!q uer causa, 
inclusive re nuncia , iará proceder inunecliata .. 
mente a norn eleição. 

Art. 18 

A Camara dos Deputados e· o Senado tra
balharão separadarnen te e em sessões pu
blicas, qua n(io n~o se resolver o contrario 
por mh ioria "de votos . As de liberações serão 
tomadas p eli\1mai,oria ·abso!u.ta dos seus mem · 

..... bro~,. .- 1,_. ·. ' . .. ... 

' 

'!'-

•" ) 
j 

_Emendas approYaclas em 2" discussão 

,. 

Ao :ni. 1.6 ' 

~ A União reconhece e ga rante a represen
tação çlas rniuorias~ que regnlarú, por lei. 
A/mino Affonso. 

Art . 17. Depoi s das palaHas: - 'o Con
fi'resso reuuir-5e-b a ,-na Capital Federal, a 3 
ele maio de cada anno - acct·escente- se : -
sa lvo si u ma lei orfünar ia designal· outro dia . 
- S. R . 

Sa la das sessões, 30 de jane.ir9 ele 1891.
Campos Saltes e ou_Lros. 

Ao art . 17 

Onde se diz: - podendo se1<prol'ogac10, 
accrescente- se :- adiado. 

Accrescente- se no fün do artigo : a pro
rogaçã o e o adiamento da sessiio do Congresso 
só p oderão se r determinados pot' deliberaçiio 
do mesmo Congi·esso. - 1frthiw Rios_. 

Ao art. 18 

Substituam-se as pa lavras- as tlelibe1·a:ções 
se rao tomadas pela maio1:i a absol µta dos seus 
membros por estas: . 

As deliLerações serão tornadas por. maioria 
'de votos, achando- se presente 'em c:lda u ma 
das camaras a maioria absoluta dos seus 
me.mbi·qSt:_-Jç ~::..- _Flll.Uino ·~-1mphiiovhj.a. , 

)' 

' j 

~ 
~ 

~ 



R eclacção appr.1qtcla em· 2ª discuM1ío d0 
p~cijecto ·' de ·mrnstiLlüção· dó$ Esta'cios Unidos 
.. , _...:_,_ ·elo .Brazil · ·· · 

1.' J.. ~ 

J;>aragrapbo. unico. A . ca:la uma d~s ca-
:r.u.rú·as cpmpe'.<1 .: . _. . . . 

.. V~rili"car e ~·eco'nhece~ os poderes ele seus 
;inembros: . · 
· · Ele ~·er ' á_ i:::uamesa; 
1 ~-Orga11i .... at~ o seu regi1nen to interno; 

. ~egulat' o serviço de, wa.pplici.<J: !nteri:a; 

._Non1.~ar os el!!.~"'r ~gado-s de sua secretaria. 
_. _) .. ,) 

Art . 19 

. Os deputados e senadores são inviol:l.veis 
'_p9_r suas . of)ini.ões , p ,alavras e yotos no exe.r 
cicio do mind;tto. 

Art. 20 

Os cleput<tclos e os senadore~, desde que ti
-v~r.em recebido diploma até á nova eleiçã_o, . 
n_~o. pi>_çleri):o ~er presós, salvo caso.ele .-flag r.a:n- .. 
"eia em . crime .inafiança\'.el , . nem processados 
çi:'ip:lip.almente sem pré"via licença de súa 
·ca_mara. E, neste ca:;o, leva.elo 0 proce;;s o. até· 
Pl'Oniuic ia" excllisi ve,' a autoridade processante 
remettet•á os aulo-; à camara respectiva , par a 
resulver sobre a procedencia da accusação, si 
o accusaclo não optar pelo julgamento imme
diaio . 

Art. 2i 

Os membros das duas eam a ras, ao 'tornar 
assento . contrahirão con1prqmi:;;so forrn al, ezn 
sessão publica, de bem camprir os seus de
·veres . 

· . .\'t-~ . 22 

Durante -as sessões vencerão os senadores e 
deputacl.os .um subsidio pecuni a rio igual , a lém 
da a juda .de. custo,. fixado pelo Cóngresso, no 
'fim àe.cà'd~,le'gislaturá, vara a seguinte, ., 

""'· r,:.>)· • 

Art. 23 

, Desde que tenham 3ido éleitos, os membros 
Elo Congresso não po· lem celebrar contractos 
com o Poder Exec11ti v_o, nem delle recebet· 
empregos on commi~;iões remuneradas, salvo 
missões diplomaticas. comm i~sões .militares, 
ou caqros de acce>so ou promoção l <;lga l , .. _ 
.. . Paragrapl1 3 unico . O ma ndato legis lativo 
é incornpativel com-.o exercicio de qualquei· 
ob.tra fnncção. duranW · as sessões . ~ "-- _,, r ,., 

"' 
· Ernenrla~ approvaclas cm ~~ clí5·:ussão· 

11 

1 

J ji 

R~. rhc ;; :'ío 'app r1warta em 2• d isc11ss1'0 do 
proje!1to cfo Con~ Lituição dás Es~aclos Unidos 

do Brazll . 

.l1rt . 24" 

O cleputauo ou o senarlor não pÓde ser no
rnetvlo par:i. cn rgo cliplomati co ou commando 
nliiitar sen1 li cença el a respectiva Ca1nara , 
nei:1 se L' presidente ou fazer pn. rte ele d irec toh a 
de hancos,cor:-1panhlo.s o u c1nprer.as que c·ozen1 
de (',, vores elo· L+o.-crn o F~dc r>al. ~ 

Art. 2G 

Siio condi ções de elegibilicbde pa ra o Con
gTesso Naciona l: 

10 Estai· na posse dos dire itos ele cidadão 
ht•az ilei ro e ser al istável como e leitor; 

.2° Para a. Cri·n1a L·a, ter inais ele quatro annos 
ele cidadão braz ileiro, e mais d e seis · para o 
Senado.. , · . . , . ; . 

Estíl. clispos ic:.üo não comprehencle os cida. 
cliios a c1 ne r éfern-se o n . 4 elo art. 68,. 

Ar t. 26 

O Cong1·csRo, em lei es pccia.l, declarará os 
casos d~ incompa tibiiicla cle eleitora l. 

CAPITTJLO TI 

DA CA?rlAP,.A. _DO S DE PU T AD DS 

Art . 27 

A Camat·a dos Deputados se compõe dM 
r epresentantes ela Naçiio eleitos p or Estados 
e pelo Distr icto Federal, mediante suffragio 
directo . 

§ 1. o .. O n11mero de Deputados s erá fixado 
pelo Congresso, em proport.iio qui;> n ão exce
derLi. de um .por setenta mil habita ntes, -não 
devendo esse numero ser inferior a quatro 
pot· E , tarlo. 
' § 2 . 0 Para es te .fim mandar.!. o Gover.no Fe
deral proceder, desde ,i ú. ao recenseamento d a. 
população da Republi_ca, o qua} SeJey~rá 
decenna lmente . · 

' 

l · 

fü'raeucl'a~ n.pprohcTãs en1 2n disCLtssão. 

Ao art. 2'1 

Em ,-ez das palan·as- ser · nomeado- clig·a-
sc- acce itar n omeacão . ~ 

Accre;;cen te-se a o· final do mesmo arti"'o o 
se~uintc:-sob pe na ele perda elo manc'i'ato . 

;:>a la. das sessões. 26 ele ja neiro 'ele 189!. -
111eira de Yasconúllos .- Á . (;cwdl•;qnti·. 

Acct·escente- se ao art . . 24 o .p aragrapho 
sl~guin t.c :·. 
. Para cargo diplo'mat ico e cotnmanclo m i

litar e m caso de guerra. ou n a.que!les em que 
s e ach e comprometUda a· honra e integridade 
ela União, poder ;i ser n omeaclv senadot' ou 
deputado independentemente de licen ça da 
respectiva camara . 

tiala das sessões , 28 ele janeiro de · 1891.
Cüstodio de 11-Iel/o .- A.. A.:;eredo. - D ionysio 
Ce1·qu e.ira, . ' 

Ao art . 2i · 

Em Ye'l. de - por estados - diga-se - p2los 
estados , - (;{l,b1·icl de -11ar;alhEE,,.,,; . 

Accr.esc~ n te-se o seguinte: 
Paragrapho unicà. O numero de deputa dos, 

e a fórma da e leição, serão reg\tlados pop 
lei orelinarü1 do Congresso Nacional. · 

.Sala das sessões, ·27 de janeiro ,ele. 1891. -
, Gabrie\ - ~(c _)'vlag.alhi'.fçs .•. ;"-' ... , ·:"->''"''e·' :.ih-, 

lf:t. 
~ 
~ 

.~ 



Red·tcção approvacla em 2ª discussão do 
pi·oj.ecto de Constituição dos .Estados Unidos 

t.':-1·~-.- • ·i~ · .f, ; . · · ~ : . d'O - ~ BrazH 

i :~-· 

'Art; '28 : 
) ": .. ·: 

Compete á Camara . a iniciativa de todas 
as leis dé ·impost Ys/ 'lias leis tle ·'"fixaçao ·de" 
forças de ' terra e má!'.,, da· disciussão dosp~o-:'.' 
jectos offer··cidós p'efo Poder ·Exétmti\:o•''. ..;:, i!. ; 
~<;>claraçã? _da proc.ed,enc)~ oy ,imprpcedencia 
da ac.cusaçao contrà o. Presrde·nte ·da• 'I!.epu·· 
blica• nos tPrmos' clo àrt' . . $2; e Ó'ontrà. os.- Se-> 
cre·ta:rios dé Estado nos ·c'rirries"c'onnéxos · coín · 
os do Presid~nte c\R Repul.Jlica'. ,.. ·.' ·.· ' "\ 

CAPITULO III · 

; í ·. · • r~ 

DO SE~.~::>0 . 

· Art. 29 ,, 

· O Senado com))Ôe~Re · .de. (;id.aclãos elegi veis " 
nos termos do art: 25 e maiores de 35 annos, 
em niiniero de tt·es senad., res por cada Estado 
e o Districto Federal, eleitos pelo mesmo .. 
modo por que o são os Deputados . . 

Art. 30 

O mandato de senador durará noye annos, 
renovando-se o Senad9 pelo terço· 'trienrial-
mehte". ' ·" · . 

Paragrapho unico. O"mandato do senador' 
eleito em subsbtuição d" outro durará o tempo 
restante ao elo substi'tuiclo. ' " 

Art. 31 

O Vice-Presidente da. ·R.epubl.iqa s~rá ipso 
facto o 'presirlenle dq s~nado, onde só·. terá ,d 
vóto '' de .qíiali~lade, 1e 'será·· sub'stitilicl'o, ' na·s' 
àusenciaS•tl impedÜÍlen tos, pelo VÍÓe:presi:de.nte" 
dessa canrn .. ra ·. -. · ···· ._.,., . ·: ~ ... . ,~--

ArL. 3.2 

Compete pri\'ati,·amente ao Senado julgar o 
Presidente-da Republica e os demais funccio
narios tederaes designados pela Con.sti tuiçãp1 
nos_ rermos'. e pela, fórina· qu'e el)a .pre·~Cí·evé: 

§ '1. 0 O S1en;ido; ·qua úclo "deliberar " éomo 
ti:ibunal de j ·tstiÇ:i;- será presidido pelo Presi. 
dente .d'? ~füp~~.mtf '1'1', bu_nal Feder.a!. ' · · 
. § 2. 0 ' Não proferirá sênlença condemna

toria sinão po~ dous terços dos membros 
presentes. 

§ 3.• Não poder ·: impor outras penas mais 
gue a perda do cargo· e á incapacidade ele 
exercer qüalq uer outro; sem prejuizó ela ·acÇão 
da. justiça ordinaria contra o condemnado. 

1: 

f 
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i 

Emendas a }}provadas em 2" discussão , 

Ao art. 28 

J"-~ 

Depois da palavra -iniciativa.:_ accres'
cente•se: do atiliamento da sessão legisla
tiva - e o mais como est{t no projecto.
Arthiw Rios. 

L' 

r! 

·'"" ,,.,.-

Reclacção ªPProvada em 2" discussão do 
projecto ele ConsLituiçiio dos Estados Unidos 

· do Bt'azil 

'" I 

1 

_.,.. , \1 
·i 

., 

Emendas approvadas em . 2ª · discussão. 
' ~. ·.;,, i: · ~' 

~~~~~-~--~~~-~~~~~~~~~--~'--~~-

, CAflTULO IV 

DAS ATTRIBUIÇÕES DO CONORESSO 

Ar~. 33 

Compete privat,ivamenl:e a.o 'Cémgresso Na-
cional ·: 1 

••• • • • •• -' :. • • • • •• 

. i o orÇar a receifa: e .fixar a despeza federal 
annual men te·; ·iomando. as · contil's l'dai 1rece'ita :e 
'despeza,., cle;.cacla e:i:ercioio· .financeii·o•: , " 

·20 . 'A(!tor'ii:ar o' po'der e.xeé11ti·vo ·a.-c'cirl trah h·. 
empt"estimos, e: fazer 'outras,operaçõe,s de cre,-
dtto; .:• "··'." ,.- · · . , · · _. .... _, ... 

3° · Le::;islar sebre R dívida publica, e esta
belecer '.os· meios para o seu pagamen~o ; 

4º· Reg.uln.r •a arrecadação e distribuição elas 
rendas ·ledefaes ; . . 1 

_ • . .~ • • • .,.'. ' 

5° Regular· o cominercio internacional, bem 
como' o dos : .. [~stados ,entr~ si e com o Districto 
Fed·eral'; a·lfanclegar· portos; cre<i-r õú suppri-
mit entrepos tos ; . . 

6° Legislar sobre a navegação do~ rios 
quando 1.Janhem mais .. de um Estado ou es
tendam-se a territorios estrangeiros; 

7° Determinar o peso, valor, inscripção, 
,typo e denominação elas moedas ; 

8°· Crear · b:mcos :ele emissãu-· 'le<>islir sobre 
ella e il'ibutal•a· · · · ' 

0 

go' Fix:tii o ·padrão dos pesos e medidas ; 
10. A:pprova1· os tratados ele limite ·cele·bra

dos pelos Estados entre si e resolver os con
ílictos que se suscitein entre ,elles a tal res
peito. 

11. Resolver definitivamente sobre os li
mites elo Dlstrieto"Fedéra:I" e ··Ds" do territorio 
nacional co:n as nações limitrophes. 

12. Autorizar 
guerra, ·esgótado 

·e ·a fazer a paz; 

o Governo, a declarar a 
o re.curao do arbi trame ato, 

:.:-

13. Resolver clefinitirnmante s'ohre os tra
tados e ' con.venções com as nações e;tran-
geiras ; · · " 

' 14: Designar a capit8.l da União; . , 
15. Conceder subsidios aos Estados na· hv-

poLhese do art. 5° ; • . 
16. Le~islar sobre o serviço dos correios e 

telegraphog ; · ''· · · 
17. Adoptar o regímen com·eniente á segu-

rança. das;· fron,teiras : ··-"· .... ·'· · 
18. Fixar annua!uiente as forças ele terra 

e mar: ·~ "-r.-.:f/·;~~ 

·19. Legislar sobt:e a·organizaç.ão dó :ex·er
cito e clà ai,matht ;., · 

·• :1 ., 

f 
' 

.. , 

'_11 ! 

.,_ 

1·, 

.'·T ·. i~.-.·._ 

Aos ns. 10 e 11 

' O§ 10 do art. 33 que trata das attribuições 
do Congresso, substitua-se pelo seguiu te : 
Compete privativamente ao Congresso Na
cional resolver definir ivamente sobre os li
mites dos estados entre si, os do Districto Fe
deral e os do territorio nacional, com as 
nações limitrophe>. 

Sala das sessões, ít7 de janeiro de 1891. 
- Ji'elisbello .ft'i·cfrc. 

Ao art. 33, n. 12 

Substitua-se pelo seguinte: 

A.utoriza1• o governo a decla1·ar a guerra 
si não tiver logar ou não p11cler pt·oduzir seus 
elfeitos o recurso elo arbitramento, e a fazer 
a paz, - Ser·:sodcllo Cvrráa. 

Accrescente-se ao n. 16 do art. 33 as pala
vras - d[\ União.- Aiigusto d~;llreitas. 

~·'. ~·: 

j l 

l
; f., 
. it. 
' f. 
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, Redacção àpprornda ·em s~ discussão do 
J):rqjepto de .Col)sli <uição dos Estados Unidos 
' do Brazil 

'· 20 ., CQncede; ..• . QU- .nega1• pa,ssagem . a forças 
f-t8ti',it.ngeiras . ' pelo ·territorip do paiz, . PªFa 
01~eraçõe~ 1;111li,tar~s ; · · . . · 
.. 21. .•. ; Mobilisa.r e utilisa1· .aJ-01~ça . poljp._\I•] j os 
lf..st;i.!;1.os, ,nos casos tá xa!los ·pela Const1tniçao; 

.... j. i 

,;.;. 

22. DAcl.al'ar em es tado de si tio um ou mais 
.J>.O.i:t tp~,,..do. tc r_ritorio nacional, no, e mer gencia 
de. aggi:~ssã.o por forç_as. -est.ran.ge iras ou de 

·;(Jofnmcçãp interna., e npprovn.r. ou susp:encler . 
:<' sfüo qtte 'ho uvei· sido tl<1t: laraft i:{ ·pelo Po.dar 
-E;i:ecutivo ou seus agentes resp0 asaveis, na 
auserú:ià. do Congresso; .. 

23 . ,Reg úlar as coní:lições e .o- proc.esso . da 
eleição par". os ,cargos federaés e111 todo a 

~, Jjaiz ~ · · · · '·. '" :·: ·n~- · · \ 1. · 

, 24:-necreta,r as leis processaaes da j ustiça 
.,feMral ; · ' · · 

-25.: ·Estabelecer leis ·-nn.iforn,ies sobre :natu.- · 
'- ... Ta.l~sàçã,.0 ;.--e -~fáUe.Íl.cin . ; ~· · · ' · · ·. · ' · 

· · 26 .. D~Qnir é 1)\rnir os , cl.'ime's 'pol'it'i_qi;is; os 
_~le .. fals ificaçãÔ de mpeda ·e'· ;dés ·i:ittilos· pu
blicas da União, e os commettidos no · alto 
:rqar; 

27. Fixar os vencimentos dos Minis tros de 
:Estado ; · 

28. Crear e .snppl'irnir empregos publicas 
. federaes, fi ~ar-P-1e s as a:Hribuigões, e es.ti,
·p ular- lhe3• os vencimentos·.: 
·. ; 29: · Orgá n i:Z'a\;·a jus tiçà .fEideral, nos t e.rmos 
do art.. 54 e · seguint·~s da Secção l ff; 

30. Legishi:i .. contra a ph·ata1·ia e os attlm
.tados ao direHo da• ~en tes ; 

31. Conceder amnistia : 
32. Cornmuta1· e perdoar·.aa penas impostas, 

JJOl" crimes ·de ·t-esponsabi-lidade, aos · func-
áonarios federaell ! ' ' 

33. Legislar: . sobre terras de propriedade 
nacional e i:ni11;às ;; 

34. L egiSl<J.r sobre org-anizai:ão municipal 
.do,Dis-tricto Federal. bem como sobre a · po

.;\icia,.' ·o ·ensino:·'s 1.ipe·Hor i< os" denià tii··servfÇ68 
,,que .na, Cai>fÚ'i 'i?for.éni' reséi'Vados' JiM·a"o 'gó-· ;:·yerJ,io da.'unlao~ ~ (· '<:.; .,. - . .. :1,~1:1 1?';. ~ _.:;' .. ·iU ~I· :' ri 
·.. 35; S'u. b/iiett.iú~ 1á:iég islà6ão espe i:iial eis pbnt6s 

.. do. terrilorio .da R ep11bh'ca inec"ssarios p•t.ra a 
'f ún!)..ação. d!: ';i.!'.senaes, ·.'oli ió'u t11é1s- estn beleci- . 
m .eútos e :'instíbt'ii:Çõe's d<i ''c0ó.%'ii:ié ríCià'fédéfal'; . 
'F}J}d!~~'ili'à'r os 'üasoS.:M e:xtí-~diç·ão etiti'~ as · , j:. 

'37: · Dê~ietàr as :leiini resoluções rteoos\l'arfas ' .,; 
ao exereicio . '.dos pocl~1,es que pertencem á ,,, 

. -União: . ' ~:J J._-. ·_ . .:.,~,,_ -~ .. • · · .~., .... · , . 
3& Decretâr' iúi ie1ri_ órg;úlicas para ·a'. b\l-

., , '?.;i,ga.o :,cqm.ple\~ cy~ Cpri~;i~\ti'ç1ã;: · · ;, , . • 

Emendas approvadas em ·2:. discussão . 

-----·--- ·--- ····-------~-- ··· ~--·-··--··--··----

Substitua-se o § 21 do a rt. 33 pelo ·se-
gtii nte. : . 

.Moôjli<a t· e utilisar a guarda nacional ou 
mili c:ia cívica dos es tados , nos casos taxados 
na Constituicão .- A. 6-ordo .- ·B. de Cam
p as .- A . Morefra da Si lva. - R odri .qucs 
Afocs . .,-, Lo-pes Cha.veJ .. - Doiningos de }lf o
,·aes.- Rnbião Junior. - Almculci Nogueira. 
(Approvada 13alva a re~acç.ão). 

_, 

S11l;>siitna-'-s(l o n. ·24 pefo seguinte 
LegisLir · sohre o d ireito ·c1vi1 ;· c1'iminal, com
rnercia.J e processual d·a Republica.- Lcovi
gildo .dlilgveims,, 

Aécrescente- se ao n. 26 do ··i•rt . 33 (in fine): 
- e os.de:·contrabando. 

Sala das sessõe->, ·28 de janeiro de 1891.
L itiz ]1.1..urat.- L . . d e Bulliõcs . 

Ao art. 33, n. 27 

Supprima-se o n . 27, cuja disnos içiio es t{• 
comprehendida na do n . 28 .- José Hygino . 

A"' art . 33, ·n . 33 

A's palavras- sobre terras ~acc1·escentem
~e - minas ele prnpriedacl<." dit'Uuião. - }}f; 
Valladão . 

_Au;t~ .. 33; p~r~ir~ph~ . ....;. Prc:iro&~r-- ~1~~ ,ses--
soes, - :!frthur Rios. · · 

., 

l· 

·1'"' , ,, 

/ 

·:Redlt,cção ap'Pl·o_yacla eqi. ,.· 2" d .iSC ).t.S~ão do ·· ' 
projéctõ:: de ' Cóns.tiiuiç'iio d'ós i.:J!:s.táçles t)Jn ·idqs, ·. 
· ··' '· · elo Brazil · 

1 
; 

1\,rt ., 34 t:· 1 

i 
. ' 
.'Incumbe, outrosim, ao ,Cougr.es~o, .mas não 

pr~V.aú.";ainertt e ": , ' ·· ·' " ·, : ' ·. · 
~".í:? V ~Ia,,i:. ·nq, ,~ua,r:4a. 0~a . Çp.n1~it1:1jção. ,e !las 

lets !'\ . pr,o,v1den c iar1 sob~e as ~ecªs$1<lades de 
éar·aÇter fe'de'ràl; ' ·· · ' ·' > ... ·'" ' · 

:·2.0 . Animar no. paiz o desen:volvimento das ·' 
l~úas '. art.es .; é,'~ciwc.ias ,Jie,fl\ _gom.(>~ a, immi.- . 
gr·açã_o, a, ;i,gricultur.<i,: jnd.1.1B~_i;i i/- e co.h~n}ei;'Qio, . 
~em '''pdv:ilegi cis · que tolham ·a ' acção,, .. dos : go- · 
vernos lo.caes ; 

:3·º Crea1· instituições de ensino superior e 
se<iundat"io nos Esta.dos ~ 

4.0 Prover á instrucçao priniari-u. e secun· 
da~ia no .. Disiricto ~edera l . 

CAPITULÇ> V 

DAS LEIS, E RESÜ~LuçõÉs 
: " ' .· , .· . 

Al't-,~ 3;>.' 

.füdvn;s as excepÇões do .-.,arf . . 2s,,·todos 'OS 
Jll'Oj~c'tos «j.e l~! ··rodem ter 'origem ihdisüncta· 
mente: tia ·ç 'amara, 9u !)O Senad9, sob a irii
c~nva de qmq~uer dos ·seus m~111\Jroa. · 

.t\1;; • . ~6 ;. ,, •.. i1 , · - "' ·. 

. . ' . . ,. r··' ., " . . ~ 

' o ' proje!'to· · ~le' J,ei, adop.t;i:do n '.nrriii. ,çl;i.s Ça'.:.1 
mF~s;~~l'.~.f\l~~fll.f!\Hdo .i á,.p1i,tr,a .;,,_e ~s.tti., .~,i c,9 . 
app.i;~var, eJH\_at~q-ha , ªO. ,l(qd~r 'E: x~cut1vo qu.e, 
acqme,spendo, / oi saµq_ç1çrr1 .a~:l1 '. ~ · pro~u)!l'ª':'ª·.; 
. ~ i. 0 • Si,_ . .iioreP?:• '.o :~residen'fe ; da,, Repu.b1ica 

o iu:Igar . mcon~p~_uc1,onaJ; . ou . corrtra).'10 ... ::os 
mteresses da Na_çao;- ppporc1~t'.h ~ .0., seu, veto 
clenír,7 eàt Aez .. ~ia-s , utr,is._ c~:i,qt!el!e,, !_'m que 
rece b011 o pr·OJe~t9, .dê.vol.vend9.,.-o, nesse mes·mo· 
prf1z,ch á_ Ça~:/Í}.ª Ol}4~ ;~iJ\l: ~P)!0.11Y~.i: ,i,nig\àcl?• 
com·es móti-v.Os, da recüsà. · ·. . ' · ·. · .. : ' 

,:§· 2.u o'.:s i~~'úçió,,lj.'Oº,Ji>ogér ~~'39.utlv? , nó dé- " 
çemdio imP,orta a 'sanccão. · 
,··o- :: Podar: ·.e:.ecutivo·• dará pU:qlicidad(l .á.S 
~ua'.sf. ra?ões, no "'caSO de": re cú'sa ·de ··s·anC'ção, 
qt.i.àqdo es~.i ver .. ~pcerru.c1_q .~ coiigre.~s.o ., : . . 

§ .. 3,0 Dev0Ty.1do .·o·. pro.1ecto • a ~ca marfl. 11:11-
ciadora, alli se sui.eitarà a urna discussão. e 
á vo.tação nominal ,_ ,con.s,i,clerando-se appro
vado, si obtiver ricms tarços dos ~ uffragios 
presente~ ; e, neste.caso, se remette1·á á Ot1tra 
Camara, .de, , Ol\cle• si .. Yen.cer,, pe!_os m,egm~s 
tramites, a mesmlJ. :ma.ióri:,, volta·r<t, coµ10 lei, 
ao Poder ExecuHvo .. pal'a a : . .solemnidad.e cht 
pl'Omulgação . 

~: .:: .. : . :· .. ;·:: :> ' :'r :,, .- •:~i ' '"~·', , ·,,,, .~ -: :."~ ;1 

t: 

i' ' 

j 
~ 

; 

Ernead::i.s .nppl'orndas em :.i~ di-s cuss.:10 

" 
j ...... _ 

1 
;1 
~ 

1 .. .... . '"' , 

.. , 

. .:'! . ,. : ~:~iti~~~ .. " ' ' ' '. --~~;/1 
A.rt. .. iffi; depois do § 30 - acct•escente..se :i· .e • 

§ ~ .• <\ _SU;~a çut_ra Qamara.J> PJ:oj{l_c~9- nãp.for 
approvado pelos dous te1·ços · dos membros . 
preseq.t~s , reunir-se- hão a s duas camara.s ~Ill: 
Çongre~o. Nae!9!H.t:l., e: ii)Ü ~"l,ri).._. Bnbp.10t.üdo, a ., 
;nma·'s.6 discussaó'~. ,· · .. . · ·.-; . . ·: · . ·· . . , 



: Redacção·_;approvadat em ·21 :discussão do 
projecto de CiYnstitu.ição:'dos .·Est'!d0s :.Unidos 

. · , • .. •·.'.'.·.do <Braú1-''. .. '· . 
. ·.., ... 

;: .. . 

. _,; 

: .... \., 
'··--·-'\· ... !~.. : . . 1 

· ,;:,, 
··.·;: ... : t ··1.: .. ,,,,_· ·1· ., ; .·, 

r, ~ · -~ ,: ··~· l ::J;· r; 

:e:~.; 1 . 1 ~ . · · ;-, ~ • ; !.'· : 1 

::•·f:i. · ·t· '= 'l, · ~: ' { n' 
: ,f ' ~ ._, 

,·J - -.:"-·1: 
'· ~~!;.?· : '( .. _ •!' ' r;.. ~ •• 

,· ... . -.. --:. ' ... ,: 

·";' -:-:"' 

.-1• i' r·-:.i q· · · 

·,,t; y··· 

· :·-. ' •: 

:··. 

"'· 
'" 

-- ~ . 
! · \• ' ' \~-. 

.. •.t' 

~ .: ';";"i : · ,' ., 

\·· .·:,1 

·" •;, ·.: .· ·'\.': 
.i. •"; ;'·'' 

··;; .... , , 

§ 4. 0
. A . sa,ncçib e p. pt·qri,iy,lga,ÇU:o:.· . jlil'e~ 

·:-ctuam-se .por estas forro tllas·: ' · • 
iª · .,, O Cangresso :\'acional ·decreta, e eu 

3ancciono .a seguiu ta lei (ou resolução) ; .,, · 
2a «O Congresso Nacidna! ·decre.ta, e eu 

:promulgo a seguinte lei (011 resol11ção). » 

• ... . --?\ 

Art. 37 

'. -' · . ' . t}'. :~. 

Não sendo a lei promulgada pelo P.1·esidenfo 
;<l!t_ Repu.blica ' no,~ ca,,sos,d; 1s. §§ 2° .e 30 do art. 36 
dentro de 48 -.hi•fas] o" 'P1"esiclente ,dõ ,Senado 

,,.a_ p1;o!llulgará.;· ·ú.sá1,1do 44 · $iigú1r~te :Tç.i1jrnfa: 
«O Congresso Nacional decre·ta e promulga 

ao seguinte lei (ou resolução)"· · 

~ ' ~ -' 
... ./'. 

Mt. '38 

O proJec'to de ·lei de· uma c·amara, emendado 
na. 'outra, voherá á primeira, que, si acceitar 

. ,as .. ~m.endas, en,vi,al-o-h~ •. _modificado em con
formidade dellas, ao PoUet'. Ex,~c11ti;vo .. 

§ '1.º No caso contrario, voly~d, á. cama1:a 
.l·ev.i~ora, onde s6 se c9n,s~;derl'l.rã'u ap·j:uio\'ac!as 
:ás alterações;· si otltiverém~do1ts te'rço& dos ·snf
frl).gios p,resen·tes.;.e nes't11<hypo.thP.se, tornará :V,. 
-caq;ia1:a injciadora, q •1e só .as . poderá·rept>ovar 

· m<;i,çliante doi.i.s· t ·~ rços dós··se't1s votos. 
·§ ' 2:0 R ejeitaai1s.cre<ite i;rrndo ".as ' ahé•âÇões, 

o projecto submetter-se- ha sem ellas á sane.,. 
çii.o. 

__ .Ar.L _ 3~t 

Os projec·tos rejeitados, ou não sai:icciona
;'.:dos, .não se.poderão renoyar .na 'rni'lsmw .seõsào 
1~i~l:a·ti.va •·-. · · • ., '' · 

' ·; . 1 ~ ,; 

.J. 
l 

f 

,. 

' .. i 

.,, 

. En;Jimdas approv':idas _e1ii 2" füscüssao .. ·. 

~. \ 
q 

. Si Jor ,appr9v~d9 pela, maioria de . dous 
terços; •será cánsiderndo .coµi.,o · Jei; e de novo 

. eô.vlàdó ' ~o .podei; .. exe'.(iúü vo 'pari( : 1')i-ÓintÜ~ 

:i .. -. . 

gaJ.~6._;_ 'J . ·. ~· · · -

· Si, .porém, não·' ·dbti".er .aquella maioria, ·· 
· ~n. tendei;~se-h,a . q,p~/oi rejeitado; 
• · § 1\. ·ó Aind!'- ,qi;a,ç,d,o, na" '.pai;n.11-ra ~h~c.i,a§._ora 
o ptoJ0cto não .ll,eJa/ ;i.ppr,ovadp pelo. d·ous ter-

. ~os d,e,,seus .n;EfJn~r9~ P.li!lS~ .nl~s, s.e~·a remett1clo 
a. outra camara.. · 
• ·' Si nessa 1 taU)b~m nã:o . foi;, approvado por 

· a'q].!elle. nu~~.ro 4e ".Pto~, , s~rá juj~ado re~·ei
.tado ;;.p;ia.s, st. o for, ;t"eip:J;rr.-se-ba9 .as duas 

· eam-ará<> em: Congresso Nacional ·.para proce~ 
cler-se ~na fórma ·do .para·gra'pho antecedente · 

§ 6. 0 A ireunião.das .duas cam·aras em Con
gresso Nacional .,'S'é'rá ·.s'olrértada por aquella 
em.que for iniciado o projecto. ' 

O § 4° d_o ('rtigo .do ,proJecto passará a te.r 
a numeraçao de 70. · 

S. R.-Sala das sessões, 26 de janeiro.ela 
1891.- c,,iltã<J. 

A o ar't .. 37 

Modifique-sê o art. 37 do modo seguinte:
Não sendo a lei pt·omulgad<t pelo presidente 
da Republica nos .ca sos dos paragraphos 2º 
e 3° elo art. .36, dentro de 48 horas, o presi
dente do senado, e si este não o fizer · ein 
igual prazo, · o vice-presidente a promulgará, 
usando da seguinte formula : « l?., ,presidente 
.(ou vice.cprcsiitente) ,d·ocsenado;·façwsaber a0s 
. qlll3 a ; pre.eente vi-rem -q.ae .. o Congresso Na
:eional"decr(lto.u .. e ·promülgou :.dei (QW _resolit
ção) segui·nte : » 

Si.tia -das sessões, 26 de janeiro ele 1891 • .:.-
Fránoi~co Veio.a. · 

,;_· 

--: 

[~ : -. 

L 
i·· 

!I 

·ll 

j; 

.. ! :· 

.,-

Recl;acÇ~o ~'ppl'Ovada· em 2ª discmsã:o ·elo . · 1' 
µrojec~lo â'e ' Consti;tu.1i·çã-i ·dos .:Es~clos· .Unidos ·. «!Emendas · ;ppr~''acEis '. ~m 21',- disciiss.ã~ : 

' do Bra~il ·'' · · .. ··".· ·1'· 
-\J;_ ., ----- ----··--·-· ·- --~ . .. n .. ... ~ . ,. ·~-·-. , .--,, ,. 

S~fÇ~QJ~ ·1',_··_ , ,: 

•-no·~. FOD:ER ··EXECUTIVÓ ·' ' ; '" 
. •. ,_·.~ ·. : ': ••.. -·;. ~ 1' : ; 1: . 

· r 1 , ·~:·· :.. 1·~' 

.,. -. ···OARITUL0 ' il .. " ,,. 

. ' e ;; SIDENTE ~: DO VICJl-PP.:ESIDq•;.T·~ 

Art. 40 
~--. 

. E:~ercp o i;'qjlei: Exe,c,p~i "() .º f.1'fl~~c1e'n te d.os 
Estado.s· Umdos do Braztl, .como ·ch.efee1ect1;·0 . 
dâ~·r~taÇão'. ·.· . •\ \ ?,- • .. r . ' ·-: t • 'j .. ·-

§ 1.º Substitue o Presidente no caso de 
impedimento, ·e succede~lhe; no de falll'í,, o' 
Vice-Presicle,nte, eleito simultaneamente .com 
elllJ. · .~ 

§ 2.º No impediment.o, ou falta ·do Vice
P1·e:sidente, serão ,successivamen!e chamados 
á presidencia·o ··v,ice-pl'esidente do Senado, o 
presidente da Ca_mara -e o do Supremo Tri -
bu-nal Federa:!. · · 

§ 3.0 São condições essen'ciaes, para ser 
eleito :I'residentê;' ou Vice-~residente daRe-
publica: ' ' · · 

L"' Ser braz.ilciró nnto; 
. 2.• Estar no exercicio dos direitos politicos; 
.3.º Ser maior de tj'inta e cic1co aunos. 

Art. '11. 

.. ~ 
-~~ . 

, ·Si, no :eitso ~de vaga.'jior .q,11a)qiter· caus;i. .dá. 
P }:esi.c!'<\né),a. '.ó'tf :\'. iêa::P~idden-cia. i À·ãoJ~'éiu vé
~'enr ainda· cleccir:icto·•.dous tet·Ç·ós do ' perindo 

· pr~si{lencial, -.procedet'. cse-J:ta a n9va eleição. 
. ":· · - A·.: : -.:'· :~·:. , f:; ;· . : -: -~ 

,,_ .. } :;.·V lí ... , . ,:.. -·:. r:. ,, 

·r_ ' ... ,· ~' A:r.t : 4:2 
' 1 .. · •. 1-,.;"'!'•·!'.'. ;. ·-· .! " ·"lh'f.' ~-

:_.· .: . ·. 
• .,-~,, !'_ .. ' ·í l 1-''F . ·:~;.;.1 _,_ .. ·.t...; . 

o' Presidente cxe1·ce1:á o cargo JJOr .. qual.ro 
annos; não P.oclendo ser reeleito para·o periodo 
pi.·esidencial immediato. • , .. 

§ J..u O vice-.presid_ente, que exPrc.er apre
_sid<:>ncia no uHimo anno do periodo presiden.:: 
ciàtf' não podêrá ser e1eito '_presidente para ' o 
per iodo seguinte. 

., .... . . 
,· 
! 

' ' ~ 

§ 2. 0 O . pres!dente deixará o exercicio de 
.suas funcções, éJmproc111ga.velme nte no mesmo 
dia em que term1,nar o seu periodo presi
dencial, succedendo-lhe logo o r"cem-e leito. 
__:_§ JL ~Si -~~- s«~ ... -a.Q!!a r,] .1EJl.2.!.!.!.c!..o, ·ou f1\J~r < .. - ·--· . ._ 
a substituição tar-'se-lía '· nos ·te'rn:ios · do ar'- ... 1 · 
tigo 40 §§' 1° e 29«•í. ··• ·· · 
· · § ·4 .• 0 O .P.rimeh'o . period:O ,pre,siclenpial ~ei·;o 
rq·},E1.a,rá, a::·,13::.de·,:il@vem!!ro :::dê, , ~~w-. .. '1 

• "l .. lí'.'.",,1 -

.' 

Ao' [t1·t. 4t 

Em -.:e~ ·de~•\'01ts•·wrÇos- tT i b"a-.>e -ü1,et;t.de. 
-Jose Hy[Jino . . , · · · · · 

';' 

:'\:·;;: 

" - . 

--";. 
:·: 

~ 
~ 

. "! 



R~!il!-?çã? , ªJiQr~va_i~ .em 2" .r!Lcussã) do 
(t9Jecto de ·Consut111 ·.;t0 r!o> ·Estados ·Uni.dos · 

do Br;n il 

Art. 43 

Ao .emuoe.sai:"'.'~ : no ,çargo, Q ."Presidente 
pr9f\•.J.!:lcia~~ •. ,.em l;~s:;;ã:o .. pub'llca;;. -:;i,n,te, '? -~Sg, 

. pi:-e_nio. ' Trjbu_nal . Fedet"ál.,. ,',e;;;ta .ªffi1im'.~Cfo : : · 
· .. " P.ro}netto_ manter, e "iin.rµprn· : c<_>ll).. per
fe~ta .. ~éald<J._de -a Constituição. Feiler :i-1, pro- . 
mo"v·ei;._'o.:.ben,i. ., gi>ra1 .. d;i. .'f{epubiiéa'; observai.- . 

. as ITT.ía i ·le.is, s;u~te.n.tar-lhe , a união,' . a' in'té;:, . 
gr'idââ.e e a 'in.de,PN1q~ncia.-. »., '. ... '." 

.,.., 
1- ·Art. 44 

. i 
() Presidente e o Vice-Pre>idente não po-. · 

de,m sah ir do terr . tqrio nacional serri per
missão do Congt·eiso, pena de perderem o 
cargo. 

Art. 45 

() Presidente e o Vice-Pre~ iden~e -pe1·pEJ-.· 
;ht'lvão, s11bsi'1io, J!xado . pelo Congresso no 
-perioçl~ pçe~1den?1.al a11.\éceden~i ., 

CAPITULO H 

DA. ELEIÇÃO DE PRESIDENTE F VICE-PRESIDENTE 

Ar&. 46 

-O;Presidente· e o V.ice-Presidente da Re
pu b°)ica serã:<> e lei tos\ .p3r · silffragio directó. 
da Naçjio, e maioriá absoluta de votos'. . • 

§ 1. 0 A eleição terá logar no dia 1 de 
março do ult_imo anno do p,eriodo preside.n
cial, procedendo-s' na· ·Capital Federal . ~ 
itas capi ' aes elos K~'tau: ;<Lá. .. apuraçii,o dos vo.· 
tos r.ecehido~ ·nas. re ;p~ctiva s c.ircúms·cripções. 
Q Congresso fará a aptwacão final até o dia 
20 . d~ maio do ·mesmo anno, com qualque1· 
numero 'dê · presentM. . 

._§ ,2 . 0 Si.nenhum .dos ·vot,ados houver alcan-
,., Çacto .. a , maic}t'i'ri:;a bsollifa; ·o·::eongress'o :man- ·· 

dará pt•oceder a nova eleição entre os dous 
mais votados para cn.da um dos cargM, desi
gnando dia para e;sa eleição dentro dos tres 

. mezes seguintes.· A nova ap ti-ação · se r eali
.zará ~m dia marcado pelo mesmo cidadão 
que ho,uver presidido a ·primeira, sando decla
rados eleitos os dous cidadã . .1s que houverem 

-,.o)Jlido a m • ioria relativa. Para esse fim pode
r á .reunir-se o Congresso em qualquer tempo e 
com qua_lq11er numern. 

§ , .3. o O. proces~o da eleição e ·da . apuraÇão 
será dado em lei ordinaria. 

§ 4. 0 São - inelegiveis para · os earg·os de 
·p_residente ·e vice· presidente os. p :trentes.-con ... 
sanguioeos e affins, n.o~ · 1° e 2º gráos d!) 
resid~n l e ou vice7 pr:esidel).te · que se a.che 
\:in ex:erôlc\ó· n o momen-to d·a eleiÇã:o ou que' 
enl,la deixado a.fé seis" mezes antes.: ,, 

/, 

'< 

Emendas app1·ovadas em 2" discussã.o 

Ao art. 43 

Depois das palav1·as ...,.. em sessão-diga-se: 
-do Congresso, e s i este niio·esth·er reunido 
~o mais como.est.á no proj,icto . 

.Sala das .sessões, 26 de janeiro de :1891.
Fra noisco Vci·ga . 

' .... 

.. i 
. ~ i ' .. .. 

Ao. ark .. 'W ... 
'• ~' . 

~~.~~!~-~tfW ·a%~r&i~~~~:~s~~~~~~.i11r~à;1 ' a~ . ma'í§~Yal\lsfüfüa; ;.: t~ ô9.~-g~~ss~; :·:~reíi:ê~~; ~W~ 
~aio~,ia, .'.êl!?.'' .. vp,~os p~e.s.,.ntes; . um, d~ntre ."(is 
que t1 yet:)l,qi,;..a~c1. ~.!\~~ªºd:. }t.S_ .; ~,tIM.1 v9,t.\i,y9~,s,,.m~~~ 
eleva.~~~~. ;, .. yt.~ ~,e1 .~~ª9 " ~ J;r!3s~~~-·- · · · '· 
· Sa)a 4ff. ~:,·s,~.~ ~p, "s,, . ~f3 ·, q,!;' · Jll,n\l1~: <>. de;f~9J:.,T 
B; : QçtW-f,º·s0.; •• ~ •• oµLr-~s ., •. " 

Em, cas9 d.e,e.mp!lte,, .co~siçlerar-se-ha. eleit<> 
o mai8 velho. . . . 
· S4í~ ' 9~s : _1;e~-~9~~ 1 •• 2.6 çl~ jii,n,ilir.o. çl~. 189L-+ 
l4itgus.to:: de . .Ij'rq_ti:i.~-.' · ' 

:· 

,,, .. 

' -,. 

· l;tedac11ã.ó àpprovada em 2a disc,l).~eifo do · 
proje?tif ne

1
''·Donsti i.u\çã_o '. c)qs ; .E;i!'Q:d.o~~ :UniP,o~,. 

· , \''':~" · do Brazil · '" · ·•· · 

·~ ._!, ~"'·1 · ,,. 

. i 

CAPITULO. III ' :/; . ' : ~ .. -:·,: ~~: · <· 

"~~ ~j~~!t;~ ~rYJfQ~s. : D~; _P~~~·~ . .:~~~-~~.~~i~.<! ~~·' :·; 

Ari .. 4J. : 

Compete privativamente ao Presidente cl11-
Rept1blica : · ' 

1° Sa-nccionar, promulgar e fazer publicar 
as leis e resoluções ·dei Côngress.o ; expedir 
decre~o~, ins trucções e regulamentos pàra a 
sua hei execttção ; · 
. 2° NQrnea:r e demittir linemente os Mi-
nistr'os .... de'. 'Ês 'acfo · · · · ··· · : '... · · 

3-° E~ ''rÍJeg ,o ma~do .. sÚpremo ', das. forças 
de .terra e' mar dos : Els taàos · Untdós do 
Br·azii/'assim -cbmo d31~ ele · policia lo.cal, 
qua h.do chamad:i. ás at•mas em defosa interna 
ou e~terna da União; 

40 Administl'ar ·e distribnü·~ sob a/ieis 'do 
Congré's~"'~ ' c q:iifq~me as .néces$i'da~es dQ go-: 
verriq_ ~~~~~~p n~~} ~ :f ~._'~;t9~.ç~·s,, ~:~·~ p,t~:.~

1

;f '~~·r~~;" ·: ·~ 

· 50; I?~:J?.i~~-·· ?'V?ílt;~o s, :.,c;i)'.'.is,;, e rn !~.i~i\.~~:~~· de 
:· .c.1;\1.'acter ;:\ tede.:r.alF"· s•J1lvas .. ·.a11 . restr1cçoes · ex~ · 
p1;es's'ii~· ·iià.'' CO'n~ti.tuiÇli:õ'(' ' ' t · · · · •. '•-_ • 

60 Indultar e commutar as penas nos crimes 
. sujeitos á jurisdicção federal, salvo nos casos 

"!-. que .se 'referem oslã'rts : í33; ii'. 32 e 51 ' §' 2º :· 
· ' 7º ',Dedárar· ·a ·gueri"a. "'e ' fazer · a ,paz nos 

·, termos :c!·o "ar·t. ·33;.· ri·. ·12·:: · · · ·:·' · ' 
So Declar<J .'r 'tlnmediat:a:ine·nte·a gu'err;i., nos 

c asos de inva~ão ou .aggre!i~ão_ estrangeira; 
90 Dar conta annualm.ente da situa·ção do 

paiz ao Cóngress'i., Nacio\\al; inrlicando:-Jhe 
as pt'ovi~C( n,cias e reformas urgentes, em uma 
mensag'e.\Il; ·que remetteri ao secretario do 
Senado rio .dia da~- ábertnr;i. . da sessão legis
lativa; . 

10 Convocar o Congresso extraordinaria
mente, e prorogar-lh.e .as syssões orciinarias ; 

S. ~ "\. 

,/ 

:H NJ me:1:r os .ma,g,istr.a,dos federae's medi· 
:an'te . a~pi:qvaçãoo·do t:Supt•emo .'.L'ribuna,l ;• I 

Emendas appt•ovada's em 2" discussã\} 

· ,: 

;; 
:i 

A1~t. 47, n .. 3 

Redij a-s.e assim.; 
Exercei· ou design~r quem deva exercer 

o com mando supre IT\.Q das forças de terra é 
mar dos Estados· Ui:1\i;l._os ifo Bra.zil, quando . 
chamados ás .armas· é'n:i""defosa int~rna ou ex-
terna da União . · · :·' 

S. R.-Sala das sessões, 26 de janeiro de 
1891. -João Vieira .. - Dt". Valladão. - G. 
Bcsoit1·0. · 

Ao art. 47, n. 4° 

Ao n. 4° do art. 47- accrescente-se-0 ex:
et•cicio destas attribuicões fica ·sujeito ás se-
g ~linte-s restr-icções; . - / 

a) O pr<>'siden-te não conservara qualquer 
contingente de força!;\ federaes nos esiados, 
desde q ne con lra isto t•eprernn tem os respe
ctivos governo$ ; . · , 

b) Removerá,• mediante ··representa ção dos 
mesmos poderes, os commandantes de taes 
forças.- F. Vcipa. 

' '[_,: ·~ . ' :.. 4.' 

'L 

Ao art. 47., n. iO 

Supprimam"se · as palavras'-e prorogar-l!i·e 
as sessfüs ordinadas. ' · : 

Sala ilas sessões, 26 de janeiro de 1891.-
A_r!fi_iw Riot • · · 

Subo;titua'.'"s~ no n, H do art, 4;7,apalaYrá 
--apprqya,çâ_9~ -:-,... por ..,.-: proposta• .. ;:::- ,4itgitsto 
de "lr'reitiis. . r· ' . ' ·" . 

( 

1. ~ 

,, 
[ ~ 
100 . ' 

1 ,'~' 



.~ 

- ' 1 i 
R~dâ~~ão, app,·ó.vada em 2ª. discussão do . 

Jlroj~ctb 'de ' Cui:J.~ti tnição. dos Estados Unidos 

.v·.·· r~" .. , do .Brazil' · 
. ............ 

c""' ·:i 

1~ N'o.mf)ar · ·os membros do SupremO' Tr'i.:." 
1m'q.al Federal e os ministros diplorn'aticos 
sujeitando ··a · appro\·ação · do Se;iado; ' po~ 
de'n<;lo, na aqsencia do Congresso; designaJ-os , 
em ,co'rnmi7sii:o at,1 qne_o senádo se ,pronun·cie"; · ... 

13 -Nome.a.- os demais meinbros <io corpo di· 
plo~aticÓ e o·s agentc-:s consulares ·: ... ·· ' ··• 

!1.4 Manter as relações com os Estados es-
trangeiros; .· . . ... 

15 Pecta·rar, por.,si ou se•1s agentes respon
saveis, ,o es~adc.o d,e si io em qualquer ' ponto do 
tert'iio1iio •·nacional', nos· cusos ·de aggressão ' 
'estrai;ig-~ .ira, ou g·r·ave . commoção intestina; . 
(Ar~. 6 n .:. 3 ; art .. 33 n .... 22 e:art ... ._ ) ., . 

'{--" 

1 Emendas approvadas em 2a discussão 

16.Entabolar ·negoc,iações intera:acionae~, ce- · 
leb;ar ajuste~, c1mve:ições ª "·tratados, sempre · 
ad ···eferendum do Con :resso, e .approvar ·os 
qu·e os ERtados celebrarem na · conformidade 

·' . ·t)~~~!;'.{~!~1-~~~~~i~~;~:/q~ànâo e~~Ii.r.!:~rr·t·'.'~}':'; ,_-~ .. , . -~ 
,;f · 

_;.:.,. 

;:-- '.-.r.: '.!,:. ""· . ~~ 
.;. -~ 

. -~ -~·:. , .. 
' ., 

' (~i 
.' 

;; ... 

CAPITULO IV 

DOS M'rNISTRO.S DE ESTADO 

Art. 48 

.~:-: . 

'· o Presidente ' eia·:. Rep11b1ica ·· _é. auxiliado 
pelos lvr'infstros .q·e '.Ei<ta'.do/ ,agentés de sua 
confiança; que lhe s' i bscrevem · os actos; ·e 
pre.siqem cada um a uma daR secretarias, em 
qu'\ se di,,ide a administração federa l. 

Art. 49 

Os Ministros de. Estado não poderão, .accu
mular o·exercicio de outro empreg:o.-ou funcç.ão · 
pul,ilica, 'neni ser eleitos -Pr·esidEinte oo Vice- , 
Pre;;; iden.t,e da União, ·deputado : 01i"' se·nador • • , 

Paragrapho ul)ico. O dep!ltfl,do, .ou; ' se,nador, . 
que accei,t;i r ·· o ,c·argo .de ,;Min istro .de-·Estado; . 
perderá: o· rnand•at9,, ·procedendo-se imJ'ried~a
tá mente a nova eleição, na qual nfüo jj>OOerá 
ser votado. · · 

Art. 50 

Os JvÍjnistros de ;Estado .. não poderão c(}m
pa,r,~:c~~ '"ás , · s~<,õ'e.s :cto' Cong.resso, e, ·só se 
com ll!Unicat·ão c'" m elle po1" e~cri,pto; . ,ou pes
soalmeri'te em conferenciàs com as commis-
sõeií' dai;···'éamara·s ,. · . ·--

- O's rêlatorios an'nuaes' dos Ministros serão 
dirigidos ao ·Prel!iden'.t(l.~:lL, Rep!lblica, e com· l 
mun!ç;i.c\os por e:>te ao CónS"re~so, 

Art. 5! 
.•,::.. ._ 

,1 ,;. !.: 1 . • \ 

Os Ministros de· Elstad9·.· não . sãe ~ respan
sa v'e.is ao Congresso ou aos TiibutiMs, pelos . 
conselhos . .dados ao President~ da. Republica; 

Art. 49 . Substitua- se pelo seguinte : 
Os ministros de estado não poderão a ccu

n1ular outro emprego ou funcção publica, 
nem ser eleitos Presidente ou vice-Presidente, 
deputado ou senador da União. (E' repro
ducção do projecto primitivo.) 

Sala das sessõ~s, 30 de Janci1·0 de 189'1..
Cc•mpos Salles e oultros. 

Ao art. 50 

Substitua-se a ultima parte : 
Os relatorios annuaes dos ministros serão 

dirigido's ao presiden 1e da Repu))!ica e distri
buídos por todos os membros do Cong'resso. -
,fulio de G.asc ilhos e otitr'os. 

· 1' 

~' 

1. 

.· i: 

:Jle~.acçã0
1

.qppl'Oyad~ ~m: 2!1.~ 'cí'i~c\i:ssã,o ,. do 
;pt·ojecto de Co'!s,ti,tu\Çã.o . do.s. E~tados Unidos 

do Bt'azi,l, ,. 

{ , .... '"l .... . ·.:· 

§ "L• Respondem, porém, quanto a os seus 
acto·s, pelos crimes q ualiJicados na lei cri-
1ninal. . 1 ·:·. ~ : -:- 1~ . .. .: ,,, 

,§ 2.• Nos crimes commun·s e d\l resp~n .sa
bilidàde-. s~rã0· '·p•o'éessaclos. e julga.(j,o,s,( ,~lo 
Supremo 'Iri.bunal Federal, e, ,nos .· connexos · 
com .os· do ·Presiclente da . Repu\>lica,' ·:peltt 
autôriçfade· competente para o: julgamento 
deste. 

't A'.PiT:uw v r··. 

DA RESP.ONSAB!LIDA,DE DO PRESIDENTE 

' 1 

~ µ ~; ,. __ • Art .• 52 
.-..:·\·1:.: .•. ,.o- ·.'·, ., .. , .,' 

- ,{ ·: 

·o Presidente' dos E8tados Unidos ·a.o ilra.z'il 
será submettido· a processo e julgamento, 
depoiR que a Camara declarar procedente a 
acctlsação, perante o Supremo Tribunal Fe
deral, nos crimes communs, e, nos de res
ponsabilidacle, perante o Senado. 

Paragrapho unico . Decretada a proceden
cia da accusação ficará o Presidente sus-
penso de suas funcções. ' 

Art. 53 
.:~. \-· \,'. ·~:.1; ~ . ' • - . • 

Sã0 :.crimes . -:de ·r~spgn~abi)idade " np ' Pre
sident~ da Republica. o~ .que atten~am contra: 
-.16· A e,xistencia politiça. da, U.nião; 
2• A Constituição e a forma do governo 

federal · 
30 O livre exe1·cicio dos poderes poli ti~os ; 
40 O goso e exercicio legal dos direitos 

politicos. ou individuaes : · 
. 50 A· segurança i ntema do paiz ; 

·6° A probidade ela administ1•ação; . 
·70 A gtia<rda e" emprego c·ons~itucional dos 

dinheiros publicos ; . . . , . 
8° As leis .orçamentarias votadas paio ·Con-

gresso. . . . ~ i -~~ ·~ : 

· § 1.0 .Esses delictos ~erão definidos em lei 
e;peciã.L:. · • · - ~ . '"'1•·:-1., "-1•: /'-

' § .2. 0 Outra· lei" lhes regulará a accusação, 
o ·processo e õ julgamento. ··, · '"'" ·. " : .. 
. , §·.3 .. 9,:Amba~ essa.~ : leis serãq .(ei_tas na pri- · 

neirar sessão do primeiro Congresse. 
:· .. 

t:r ·· ~·: sE:cÇ~o' ln 
j.. ,, • 

;::-·· .... : . ~'!.·~- r .. ::..'.; 1-t·:i~h .. ..,ns_-;:.,..,_,_ 
DO ,.,PODER · JUDICIARIO 

·1 , .>" •.;• 

Art; 54 
----~ . . 

O Poder Judiciarj.o.'da-,lfo:i,ão terá por·orgãos 
tj~1 · Sup,remo,.:r /.'kbqn·al "' Federal ,.,cnm. séd,.,_ na 
ca p~\ al . t!I!-' .~e,pµbJ!Q,il; .. ~,ta n:~os ..i"'1i~fl.!i ;J6'-.tr ,i bl}.
naé's ftldel'àes ; distribti,idos pelo pàiz, quantos 
o Congress9 crear. 

. ;,• 

,r· 
~ 

Emendas appro,·atlas em 2a discussão · 

_) • _r y~ 

' 

1 

~---·~ ~ .. : ~r-~: ~~ ::. :~--1 :._ -'.·..::J~ ~. :r, ·~ 
... : ,_i'j.',~ ! 

i 

. ... 

"+ l·,, ,I\ .. )..'.; ... 
~-. · ii. , i :· 
·5 



···.:.e · ·. ~ i 

·Rechl.cçaó· npprO\•a;l'íf en1~' ~.~ Msc11~são, do 
projecto de CoMtituiçiio dos Estados Uni'J.os 

do. _.]3pa;ül-. 
' : l · 

:·. 

Art .' 55 

... \·· H! f)t ···: ~''..:,., •}(:. 

··. · O. $u.p1ie_;\l'~ · ~r:ibun~l -~,ed~ral, ·coµip_o~·~s~h)t . 
·: de· g mtize J 1uzes., . nomilatlos . na forma:·~. $1<> . 
ar;t\ ' 4"/': n: 12. il"l.ntt'e os :cid'adãos de notavel 

'·sa ber .. e: repu_tiç-ã.ó', elegi veis -pa·ra o Sen'ado. 
,, .. j' • . : -~ . , -~··: . 

Art. 56 

Os jÜizes federaes são vitalicios, pe'rd~.I1do o 
c~rgo unicamênt~ :1ior sentençajudicial'. ' ·:. 

. § i..º Os ' s0·1s -vencimentos· ee1•ào '.deie·»mi
na!i.o:s , por· lei dó. Coagress'o; que não os po-
der.â -élim-füli-ir . . .. - ' 

,.§:;~·º· o· .. S.e-:.ado ' ·j•ilga.rá'. o·~ - m·e'fllbionio 
S·u,preµm-, 'Tr_i-b11n.al · Fédeval ·nos cr,ime.s .ele 
resp:<>;nsab'ihd<i:de; e es·te o·s · juites-. ,fode'r.ao_? 
illforiores. · 

Art. 57 
.. ·- ~ .,,,, .., .. 

•: ;_., 

Os trilmnaes federaes elegerão de ·:s.eu seio 
os seus. presidentes e organizarão a]s"respé-
cti vas: seáeúi:'ria:s. · 1 

§ i. 0 Nes~as a nomeação e demi~siio dos 
1•espeetivos empregado~,.,bem como o pro,·i
mento dos officios 'de justiça· n·as respectivas 
circumscripções judiciarias, compete ~espe
cti-vamente aos .presid;·ntes dos tribnnaes. 

§ 2 . 0 ú Preside;;te da Republicá deqii!'nará, 
dent1·e os membros elo Supremo T1·ib•mal 
Feder.ai, o I:'rocu,fadn!; G~ral · da Republica 
cujas attribu]ções se·, cJ.efinirão em lei:. 

r.. .-~ ' , . ' Ar't." 58 ' 

Aci ~up~~mo' 'f,:i.bunl'll . Feder.al co*1p~te: 
J, J~rgpessar e jalgar·'brig·inarüt e · 'privMi-

,.,.a;men'te: . _ 
·= . .: , !..; .::··· ·.~ • '-:'' ···~ :. ;:!~~.: ' 

. ',; ~a) ;'o"·' pi'.e~i~_eb.~( a:il;:'Répulfüc'a nos. crin_les 
J communs·. e" os l'.iinistr'os ·cte Estado n·os. cas-os 

dó a:i·t . $1; . , ' 
. ó) .os :min'i,slros· diplo!I\atico~. nos· ci-imes 

co·m!nu·n~ .. • e, nos ele i'espoqsabiliclade; 
IJ) as causas e .. con·tl.ictos ·e.ntre a U11iii;o .e .os 

estados, '01r é'n rre ei;tes 'uns 'corri 'os outros : ' 
.à) os litigi0s ·e· reclamações entre naÇões 

estrapgeir.as ~ · a União ou _ os estados;' 

-i, 

'· 
· e) os ·conflictos dos·· ju·izes· 0 •1 tribunàes 
· federáes entre ' si, ou: en.tre . esse.s e QS ·dos " ;i 
estados', ass;i ll1 ÇOlTIO ÓS' dqS j Ui~eS e ll'i bunaPS 
de . um -.estado coin os juize-s e tri:bunaes·. elo 

.... ,.o,utr;ll '.Est\1-do,; ~-.·. .. · .· :._., .. , "" . 
· 1·t _J .1'dgar; e'm,. g1~âo, de rec.ilí'l)ci, as· g_.uestões· 

r~sphiçlas' pel9~,Ju1zc!l"''f t'ri b'rli:aes · federae·s; 
as·sirli ébn'fo ' as de qu:e: t_raia· <? presen\e artigo 
§ i~; e o - a~·t/;6 '); : · _ ·· · ,; _, _ ·. ' . ·.\ . 

... JI.I Réve1· 'os processos ~ findo i, no·s -. te'ri;IliJs .. 
do ar·t; • · 

.,., 

Ii:mend~s appro·vadas em 2ª díscussão. 
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... 1,:.1':-,l. ... :..1~~· · ..-.11- .;"/ • ':~1.-.; • . ;..:~ :-· .··k•·'- • .ol.,, ~ • 

iRe)lac<jão •.'~·PPi"O"V'ltda ~1em .2:i -. d-iscusl!_iio do , 
pl'oj,bo~xlê)C0n'.stitµiçãQ dos Estados Unfd0s 

d0 J;!ra~il 
~ .. __..,.,._ .. - ...... ·~···,: ~ .. , . ,...._ ·"'"'·-""-'":·--

§ L 0 · Das sentenças da justiça doS; estados 
ém ultima instanciã ·haverá recurso, para o 
Supremo Tribunal Federal: , · 

a) 'quand<i se · questionar sobr~ a validade. 
ou a applicabilidade ele tratados e 1eis fe
cleraes. e a decisão do tribunal do estado for 
contra: ella."; . 

b) quando se contestar a validade de leis 
ou actos.dos governos dqs estados e·m fac.!! da 
Ço1útti t1tiÇâo-, · ou das leis""feqeraes, e a .. de
cisão do tt~ibunal' do · estado considerár'"va
licl(ts: o~:a'cmis,,'.· ou leis irnptl:g.riátlos. ' .. ·, 
, . § · 2~'!' 'Nos casos' ém que "houver de apP,<1i

ca i· , , leis · tdo-s( ;eMr>dos. ..a: j :u~trça..- fecj.e:i::~l 
con-su1tará : a jilrisprudencia dos trib1piaês 
locaes•; . e c: vice'v'é'f.saF "a ·jus~tça, elos , estados 
.co·ásultarã. a jurispruden.cia :dos .. tribun_~e~ 
fcderaes:tqu;anct·o.''.hoú-vér . de · i'n .t\lIP~e,taif \Jeis .. 
tla' Urifüo-. .,.:; ·"t'''' · ·· · · 

t 1. / . 

. \, ·. 
Art. 59 

Compete aos· juízes -ou tribunaes fede·raes 
decidir: 

a) as : causas em qne a)g.uma d;i:s p,a,rtés 
fondaL' a acção nn a d'efesa em tlisposic;áo 'da 
Constituição -Federal': 

;·, 

:;,_, 

! -~,::.·· ~>':' 

b)"os •"líhg,io·s,.- éü~ré ··mn;:-. estaclo e cú(lacl'iiios 
de outro,. ou entre '· citlàdãos de . estados dil
·rnrsos, diversi!i'candü .as lei$ desles; 

· o) ' os pleitos · eiltL·e Estado·s es.trangeiros e 
cidadãos b1•a.zil·eiros : · · 

d). as· acções .. movidas· pôr estrangeiros e 
fundadas·, quer . eiJ.1 conit•actos· cQm o Governo · 

··ci.a .-União, .. 'queij .! em· '<~onvençõe·s ou iractados 
dâ -União ccím'. out-ras•na_çõe<; . .. . 

. l e) as q·1lês'tões·'-_de ·tfireito m.aritimo e nave'
fi'aciio assim' no ocea:no co·mo nos rios e iagos 
CIO .j)MZ ; . 

O as :qtiestões de direito criminal .ou .civil ' 
· internacionãl :· > .• 

g)<os crimes políticos.· - . , 
§ L 0 .E' vedac1o ao Ccmg~esso coriµnétte.r 

·'q\ialqÜei· ::jUxisdici;'ão Jederal:'' ás : jµEti-çli:S. ·',dos, 
.·es~ado&~ · · ;.. . .._- , ~" .. , . , ..... -, ... . 

§: .. 2-• .o 7 Ali - sente~_ça.s. .~ -:ç'rde:ns;da::jn'a-gJ·s~ra«-•:
.:tu_ra federal.são·e'ie<)utadà_s·por offi'c'iaes .iudi
_:eii1rios éla:Uni;i;o,.aos ,·quae.s n policia. local é 
·obrigada· a · p1·estar auiiHo, quândo il:\ v0cado .. 
J?Or elfos. · · 

" · 

.1 
Emendas approvadas em 2" discussão . l 'ló'; iõ-

r-: ;:· 

Ao ú~ . 59· -..:. ·;-r .::r.:.i 

Substitua- se ·a 
<:i.>tas - processar 
e outros. 

.. -.. I . 
expres'são - cleciCtü· - -po1· .,

1
. 

e juJgar. - Adolpho Gô1·do _, ' 

A.o. :J.rt. 59 

,l\.ccrescente-se :i disposição da le• tra - a, 
do art. 59: -

.. I. Julgar 'f'oclas as causaq propostas contrn 
o governo da União ou. Fazenda Nacional, 
fundaclas ·em disposições ela Constituição, leis. , li • 

· regulamentos elo p:ider -exec t1Livo, em con. 
.tractos eelebt·aâos com aqoell'e governo. 

II. Ju·lg·a1· as causa.s. provenieates de _com
pensac;ões, reivin:Hcaçõ.es, inde1nnização de \ 
·prejuizos ou quaesquel' ont l' a~. propostas pelo 
governo .da União ,contra : pal"ticulares " OU 
vi·ce-veéR~. ~· · · · 

Sala das sessões, 20 de janeiro ele 1891.
'Lcop~ldo de Bulhõcs. 

-.:; 

.·: .;, -~· -~ :-r.t ·~. ~ j .• 
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'1 , -· 

' ' ' ·' -> , ~ • ''. ' \ :~" ;t.' . ; ' ... , . . •. , 'I , 

': Re:d~ççi!o; . l\PI?rP~ª-çl~ ... eril.-2~ 'dis.cussão. tló'. 
p·rojecto> de ! C.):?n "s titµição ·dos Estados·· Unidos 

· do Bfazil. · ., ·· 

.; 
Art. 66. 

;1'· ~-;::: 

· ~s çleci!Íõe.s ,d.o~ : jµi:ze~: ou. ,~NbÍiT,1~,e-~ \fo~ .· ~§~·· 
~ad,os ; .na;s.i;iateria.s .d\l sua -con:i.petend'.ia, porão 
tel'.µto ?-o.s -pr9cessqs e ·.q ,uestõ~3 , . salvo quanto a · 

;,~;f? .}i~~~i~-~1cP~r:~1i~~~-9~»~-;r~;~~ --~-!~ -l~~ . L "' ~ 
. 2°. espo)ip i de ·'i§~.v.~ugi;.irp;;q'\lanqo .IJ. especie 

nã,o estivl)r •pre",j.s ta ,;e l11 .cpnvenção<" ou tra-
tado. . ...... , 
' Em taes çasos haverá r ecurso vqluntario 
;para o Supremo Tribunal Federal. , 

' .. -:.. A-rt. · 61 

A·· .iust~çã dos cs.tad"os nao .péÍde in~er -i-ii..'.."-em 
questõeõ s'ubmettidas aos tri bunaes Hede'.':!CS . 
nem · annullar, alterar, ·ou ~uspendet· · as 
sua.s sentenças,_ou ·ordens. E, rei;ip1·o'camente, 
a 'justiça federal não p6de intervir êm ql!es'." 
t0es submettidas aos tribunaes do15'Estados, 
nem ·anµullar, alterar ou s uspeiider."<!~ · .. de-~ 
cis.ões ou ordeqs·destes, exceptti.ados.i Q!\ casbs 

: ei.; J!X:!lSs.am!Jl). te. 4.~clar.ad.o~ 'ni;,~.la: Cona".tit uí'Çãri. 
;·,""'·· . ; . ~ ,v\ !':· .,. 

.'.•i: 

l . 
i 

1 • ~\ «·.:~• ·1 ·: .,·;TÚ'-U::i;.ü .l.J: ~ ;. 

n:eil ce s taii.o s 
~ . ' . ~ ~ ;;·.- ;,.· 

Art. 62 

. . ·~ .· . . 

Ca da ~sta~o reger-se-ha pél:i. Çon~tit\Jição 
e pel:i,,s lei.s que a dop.tar, \'espe:it~.;tçs .: os· p1:in-
çipi.os co:nsti:\ucion;ie.s da União. . · · 

·Ai;t., ,()S 

As minas e as terras devolutas são do do
minio dos estadoq,, serl) preju!zo dos dii'ei tua da 
Uni.ão a toda , a. pon;ã9 de t~rritoi; )o guc pre
cisar p·ara a defesa· das froü~ei !·as," pà'ra forti
Jicações, par'1. construcções e em geral parn 
qualquer serdço puqlico qne dependa directa 
e Pxclnsivarnenie de suà ·a utp ridade . 

Par'1.gr;,.pho unico .. Os pfoptiios nacionaes, 
que não forem n e.cessarios para serhços da 
União, P.assarã,o, a.o·dorn.i,n.io"cj.os :: estados, em 
cujo territorio estiverem situados . 

''lj, 

\~ 1 t -.\ ! 1 

'.• ... !'!-':.. ..~--:~ 

iJ I. 

c-' ' ' f )• 

En:iendas :·':i.ppi;6vadà~ · e;;-2• discli'.ssã.i> · 

:N::i se6ção itI- Do poder judiciarid 

_\acrescente-se on"de couyler : 
-~ r t • . Ser~ man"tida a.; instftu ição do :j ur.y. 
Sa.la das sessõ<;s, .27. de .Janeiro de iS\:11.,..:..... 

Franga Carvalho e outros . 

!: 

·.,:, ~~1 : •• 
; 
' 

Ao ai-t. 63 

Substi tua- se : 
Pertencem aos estados as minas e terrns 

devolutas situados no.g seus respectivos terri- · 
·to rios, cabendo á Un-ião sómente a ·po.rção de 
territorio que for indispensavel pat·a a defesa 
da fronteira, para fortificação, construcção 
militar e estl'adas de ferro federaes. 

Consarve- se o paragrapho unico. -Ju lio ds 
Castilhos e outros . 

Ao art . 63 

H.edija-se deste modo: 

As terras devolutas e as minas. nesias 
exiatentes, são do ,dominio dos estadcs. 

(O mais como está :no- artig~.) . . ' 
Sala daw sessões, 27 ele j:rn':!iro de i&'J! .-· • 

Fel iciano Penna.-Gham~s , 

,..,·,·· 

.... ,.;:. .,,, 

•• • •••. , ··,..·.,,, •• • ~ · · . ' ( .:'.. • • ~ ; • : : j· .. ..... . .i.. · '.,: ·~·. . 
Redac~·ão a:1~):>1'..0v(!.da .·em; ;ça: disctrssaó do'' '· 

pr.ojectc> de Co!l"s lituiç"ão';·doa Estados .Unidos .,. . 
·. · · ·· ' .do fü•azil 

'Art • ."64 · 

E' fa~~lt~a~'~oi' '~~ t'a:cfo~': · . 
i" cei~bbi.;; entr~ si .ajustes e: conve~ções 

sem c<tracter poli t ico.; (Art. _47 n:. iq.-) 
2~ Em geral todq · e qualquer pocJer, <cw. 

cl.ire\t9, .. qu!'. :!4~~ njio, _, (qr -n.llg\lqó por ,clau5ula 
e~pressa · ou 'implii:it'ámeute conLiaa nas 
clausul.as exp1'essas· da. Gon~titu~çiio. 

·1t· •• :.:. · !Yt .'!:..- j ! '';t_ ., ~ :":''"!";:,.O:-' - • 

€···::.'~ i ';,) -i·. ·:·:'i.~~-~.1·· . J, ;~~; ".',:\ ·· ~·.·{·' ."';!·\'." 
.' ·; ;h·•· : .:,_:\r~~~ .<:·.~65 ., ,. ..... (·· 

: '; ,. ··: 1 ', i i ·; ' ~ ;·;.. ~:! ; .'.. "l ·~ :':. • 

(,1' ·~ .. '5. (: ·"'>:;' \ .. ~~~~· ··~ 
_. •.;. :r~;.'1 ... ~l ~ ... ,.,, ., . . 
. .,_,E'. defeso aos estad'os: 

~ "?. ·:. '._ : . ; ~l :,·; .-· . '.i'. ~-. :~ •• ; ' ·1 •. 

1; .1.P ReclJ.S!l:l', \é,,a qs «.clocnme1lto• publicós, "<le 
natul!eza .Jegi,'llat.ha,, adp1\pistrativa, 011judi,.. 
ciarf;i., ela União, ou de quulqu.er dos esta.do11; 
.. ' 2• .. R,ej ei tar,_'l- ·lilº~~,. ,. ou -a. e.ini.ssii..o biincart.a. 
em ciTc.1J.J.açi\ó JjQf·.à.c..t.o ,f1 9 G,gv,e~'ºº Fçdiira'l ;.~, 

30 Fazei', ou i;lecla1·a~ guerrà entre si e usar 
de represalh1 s ; , ,• . . . . . . 

40 Denegar a eJ;tradição de criminosos, 
reclamados pelas justiç;i.s de outros estados, 
ou do Distríc"to 1'\;deral, segundo as lei ~ do 
Cong~~~sso~ .... por.c_qu,_~ e&J.a niateria· se rege'r. 
(Art . ,33, .n• .. ;36 .) , , .... , ,-··. · 

.;.· ,\Jrt . . 66 

.Sal ~as ·as resit·.icções ·.e'speci!i~àdas· na Óon~ti- . 
.:tuição e nas le is -l'edei·a:es, o .Ois-tqcto F~de~a.l· · 
é atj.mini~trado pelas .a't1torid,aqes ,mttt?:içipa~:. 

Paragraphó unlco". As despezas de caracter 
loca l, na Capi·tal da' Republica, incumbem 
excl1lsivamente á autoridade municipal,. 

,•, ., 
TITULO III 

·~ · ~ .'. ~ .~;,; .. 
-..,.~ ... •-;. 

. , .. ;.... . )~0. municipio 

Art. ·67 

Os _estl;l.dos 01:gii-ihAi·~s~~hio por. f<?rrna que 
fique. asseg11-r.a~1a·: a,\):1ücin~.m'ia; doà: _mu)ücipio's 
<:m · tndo· qu a•n to· r.espeite ·ao seu,,· pe·culiar 
mtercsse. 

I" .; <; 
( 

·1 

r É 1ileÍulas ' [{p;;~ ,;ad~~ ·~'~ ~. disçu'ssão 

.. ...,, --·~· -J!.~. ··~ ........ 
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tt,ea\1~~ \IQ. l~p,p~:~·yail~ ·~;1i 'Hài~ou§sâo do . 
'Proje9t-ó ~e ,Col).sftcLtwíf° d(s . ~~t\ldas l'.l?i4os 

. ... :( , • 1 :: •• ~ raz1 · · 

" ' .' ·' . · 

•il 

• . "•" ·TITULO ·,~V 
! . 't ' i . • ' ·". 1 

· Dos cid3:dãos br-azileiros 

. _!· . ,, ~ERÇ~<? . ~ , 
. .:: ,:~ · _\· __ :1;·l·r · ',ilf~· ~·-;.:: ':; -~: .~) •. >~. :~-~;:· . ; · · · - ~· -, 

nA.13 · 6U:~ú .. ~·p:A1;n±~ :~o, :c1:i;>A.ti~q '\ .'. · 
. .,, · · 1 ·' · ,, Bf~:AZILEIRO . 

~: i . ; ·• 
· . ):. 

f' 
" 

·• ... -1 

,,, ,· Ar~, .68: 
1 ·! :! . ·· : · 

. ~ . • .. ,- : 5 •. ' t ~ ( ;;.; • • ,. • ~ ! ._ . .. ' . ' 

.. São cldadiios l;fra~oileii'o~: .,,-< 
4;. O; ·Os "n\1scid-os ;l'lq_Bt;,a,zil; a i-nda que de ·pae. 

<estt·ai1gei"ro, riã0 .. 1·esidin:do• ._est~ · a .' serviço . c\e 
sua n·at;ã:ó '~· 

2. ó ' Os li lhos ide paé- h~'Zfrleiro ·e os illegi ti
mc'is de mãe , b<·a:dlei-va, : úascidus em, paiz es
tdngeiro, si esto,bdece·rem ,_ domieilio na Re
publfo:t; , '"" ··'"" 1 .~ 0 ·:·' ' ' " '' 

3 .o Os filhos de pó1,e brazileiro, que estiver 
nou.tro paiz a0 s ~niço da Rep1.1blioa, embora 
nella nã o ·venham rlomicili:u-se ; 

4,0· O;; · estt·=a..ngeiros 1. ·•quê; achando-se no 
Braúl aos 15 d e nov:.em br"> de 1889, não dii- . 
clararern, :dentro '·em-- seis · rriezes depois de 
entrar em vigor a Constituição, o animo de 
c.onserva.- a nacionalidade de origem ; 

5 . 0 ,Os estr~~gei~os · que possuirem bens im
moveis no Braúl e forerh ca.sados com brazi
leí,i-a<S', •1 0u· M-vet·"m":· -fUl).os.:, ,!Jra·z.ile iros'; , ·cpm-· 
tan•t1Yqrie•res j.da m. .. no' B-t·áiz•il;-sa'l vo,si •mani fes
tar~M 1•.inteil!ção .ele .n:io• <nur.[a1·. de . nacionali-. 

d.~~~\' ti,,;., '.<t'f. i.-• :" '~ ~ · 
1 

• ' •• :;i:.; ' ;-.:,;,_,_" • .. :,_•)~ 
,,@'. o,Os ·eSlrange iros por outro mod'o natlilll'a

lizados ; , ·:\ . r' "" · . . "'"' 

ti .~~.::. -···: ; ~ ;·.·1•· ,. .. :.-~1" :t~?;::;··~t·!.~· . .-';.··r~·-·"'· _ . 1. i 
J;l'-in'agrapho'nnico / São d'a, co'rrip_!ltencia 'pri:- , 

vat'iv:~"do Podei·· .Legislativo ·F-etleral as leis 
de natura:liza~ão: 

,1'. :>''. .. .. : . ";,~·t . . ~·~ 
~Slãb ,eleltr.>res ·PS dd\l-'dã'os : maiores de 2t . 

annô~,· ,q"ie·sEi ·al-is t'/-rern"'na. fór.tJ,1.a·da;:lej . . · 
§: t·º)f~pi, p.o.dem , a·listu~se ehitores para as 

ele1_çoes fedar.ae:s, ·oll:p .,tra·as ·dos.Estados•: 
·1•. o. Os- mêndtgqs•; , · .~ : . · ·" · " · · · 
2.'o.; Qs .a.J:\'alphabdos· ::"' .. •;' .• ..• ,. ·;, ,_ " · 
3, o As pt·a~a-s_cL<;l ·Prf:l~; ·e·:tçeptuados ós a~tID1.:LJ:os· 

das éscpbs: m'ililfu~~. d·e:• Msino • superior; 
4·;º ·Os religio$os d,~H>t'>l-ens m.onasticas, com

pan hfas, . cong.t:egaçõe'< ,: 6u ' éommu i1 idades de 
qualquer denominação, sujeitas a voto de obe
diencia, regra, ou estatuto, que importe· a ' 
renun,, ia ela libe rdada individual. . 

.§. 2. o A el.eição para c~rgó~ federa.e~. r~ger;- . 
se~b.a .por1e i 'do Cong1:esso:·· · '. '" . ' .. · ' 

· § . 3.• ·São· ió.el'e'g'iYeis· os cidadãos"i"ão aHs-
aveis. " " '" ' ' ' " 

l i 
.-ri 

: 
! · 

,:i· ... =~.: ,.: . .,_._.-.. -:.· rl;.h"'";, .. ..,.,.: • ···j ~-·y:> .: •• 

Emenda'>· apjii'õ\'adas em 2~ dUe<Issão 

1: · 

: l.~o. 

J' .... :.;· '''"" 

... 

Alterem- se· os §§ 40 e 5° do al't. 68 do se-
0·tli'nte modo: · · 
" : «"ü~· est:r'angei·fos' que , .açhando- se no Brazil 
no c,!ia' 15 'd.é ·j ióveinb1•ó de '. 1839., declararem 
de'ntrii· de s'eis;'rn!!Zes"depois de entrar. em vi
gor'.: a :Co'H~t'iliüi'ç~ci; '. d animo de. adoptarem a 
naéiô'hàiid~de 'l:frazi leira·; . " ' 

« O_s ' est.ràn~eiros 'que j;Íossnirem bens immo
yeis rro:B1;a7.ü e forem casados, com brazi
leiras"' oti' ti'v'er.em" filhos braiilei'ró.s·. com
tanto que residam no Brazil, si manifestarem 
a intenção de adquirir nacionalldàde .. !Jrnr,i
l eil·a .>> 

S. R.-Epitacío Pessoa. 

Ao art. 68, para,grapho unico: 

Supprima-se, ,pot· ser a re!}elição do q;ue 
está consignado em o 1t. 25 do art . 33. - 3fil
ton. 

Ao arh. 69 

Depois das palavras -11a fórma das leis-. 
accrescente-se : e os estud>entes cl:.ts academias 
superiores maiores de 18 annos. - A . • 1Je
redo .' 

~: 

.1.-; • ~ .. , .• ;·· . 

•.Réd:,i:Cç'ã; ·appr'ôv ~<d.a 'em ·2~ ·clisc'tlssão· do 
proje6to'. de ·CónsLitn·iÇii.1> dos Estadps· Uníclos 

d:o Brazil . 

ArL 70 

Os direitos de-ci •ladão .. braúleiro só se sus
pendem, ou perdem nos caso,s" aqui parLicula
rizados. 

§ i. • Sn~penclem-se: 
a) poi· incapac,.\d-ade physica, ou moral; 
b) por condenl'fià;ão ct·iminal, emquanto 

dur-arem os sens effeitos . 
§ 2.º Perdem-se: 
a) por naturalização em paiz estrangeiro;; 

·':. t' i! >'-..P~I', ...- .. ;.; ,~,_:· : ' '1 I' . '1 ··, 

": b},·pÓ'1: . a·cceitaçifo"dê 'emprego? perisão,' •con-:' 
d'~càra,ção,-(:ni :titúüi · est'·auge iro. , sem licença 
dó P'oder . E~Mn tivo; F.er~eral; · .. .' .. 

§ ' 3.o Uiúa lei · fedéral "eRt'atu irá as · conrli~ 
ções de reacquisição dos direitos de cidadãQ 
brazileiro. 

SECÇÃO II 

DECL.AR,AÇÃO DE DIREITOS 

Art. 7i 

. A . c dn; tituição a•segura a braiileir~~s .. e · es
-tra;nefri·i;\>s -r~s.identes · n'o pa iz ~a : rrív'lo labili-· 
dade c1i'is .dire:it.ós c.Jncernéntes " á ' lib~rdád'e, - á 
segur.ll.n~a: :ip.dividua.l e i\. .. p;·op;·ieda.d~ nos 
ter,rno~ . segu1n .es : , · · .: · •· 

!§°'Lo Ningi.1e:m· pÓde sér obrig-ado a · fazer, 
ou ,deiimr ·de. fazer ·alguma coisa, sinãó em 
virtiide 'de lei, " · · · 

§ 2.º Todos são iguaes perante a lei. 
A Republica não admitte privilegios de 

nascimento, de'\con-hece "fpros ele nobreza e 
, extingue a~ ordens ' llonol'i ficas existentes e 
' t.odas as suas prerog:i.ti' as e re"a,li.a.s, hem 

como ós .titulos ·nobiliarchicos e d~ conselho. 

r·.·, 

: ·§ ,3 .. Q •T·odos ós indiY-iduos e confissõeir reii
gi'Qso.~' pod'é'm". '<i"Xeí·é·ei:. publica 1e ·1-tvreh1ente o 
séU.Çctil~õ; assoc'i:ai:iifo-'se': J'i.a1'1i ,l;sse íim ·e· ad
c{uir~ndo'.' be!J.Si ~.ü bservai:l'ôs ': oii :liql.ites · P.o·stos 
pel'à.s leis .de mão~morta, e guardadas as Ieis 
crimínae·s.~;~.1 •· •• ,.;=: . ','. · :. · .. . · · , 

§ 4.ó A. 'Itkpi1bhca só re'ci~·nhece o casamento 
civil, cuja celebraçào "será. g1·atuita . 

§ 5.0 Os cemiterios t erão caracter secular e 
serão administrados -peb\ aatoridade muni
cip.al, ficando livre a todos os cultos religioso!!' 
a pratica dos respectivos Pitos em relação 
aos seus crentes, desde que não offendam a 
moral publica e as leis. 

§ 6.º Será leigo o ensino ministrado nos 
· esbabeleeimentos puhlicos. 

~ .. 

\ 

1. 
l 

' E mendas appro-V <tclas em P discussão 

Ao art. 7cl, § 2º, b 

Supprimam-se as pafavt·a5 condecorações 
OLl t itulo estran ge iro.- Bulhõcs e otltros. 

Ao. § 30 

Suppt•imam-se as palavras.:... observados os 
limites postos pelas leis de mão morta - que 
serão suhstituiclas pélas seguintes.- obser
vadas a s clispo~ições elo direito commum. 

Suppl'imam- se i1": ttalmente as palavras -
guarcladas as leis~ criminaes. - Zcima. 

.. 
Ao ar t .-71 § 60 

,. ~· \ ... - --~ 

-~( 

" ~ 
· ~· 

\ , 

'j 

Depo i ~ ele - leigo,- accresce n te -s~ : e li x.re 
o ensino, etc. - .Julio de CMtilhose outros. 

,'Í ... ~. 



·' ' ·· ' f;tt'.<lué,.ão, aj'.•pt·~yada .em 2é i:iiscu>sãci·-clo 
ra:ójhfo: d·e" .Co1:tsti.~uiÇãÔc, ç\os Esfütfos Unidos 

· ~o Bc.azit: 
·-;···- · 

'rf,,-~/ o N~~b11r;:. ciÚu ,,oú igt·Pj~ · gozar[t de 
Gui:i ve n.çilo officlat,:,neni te~á relações de de
J'P.n :lencia .. . 01t · a,lli,;tn~a~ .. êmn . o governo da 
União, ou o d·o~ ·Esfa.cfos. _. 

-~ 8.o A t ·idhs. é l'1ci.to associarem- se e reú
, ,n\i:em-8e lü.i:.emen.t.e e. ·sem .·armas; não ' po,

de·nclo inter~i:r, a policia;· .sinfü) pai-a manter 
"· m·dem -pullh~a .. ·, :. , .. : , .. , .. . . .. ,. 

§ 9.n ·E :: ~t·n,'!. jVid:o,~ a; q'u'li •l:i: .quol',.q'u'é ~eja ,, 
l'CfÍ _r.~.~"ii nt'a.:i:~ .. - ljlt:e.~'f<);tJ't :i' , p?.t fÇão_, . . aos l()Oderes 
pu M1coo, den. 'n1,cra.r .. ah rnas das .atttGrtdades 
e promove r a L'.~S(lOns~~Hiflade dos culpad?S. 

§ 10. Em _tempo ·de .paz, c1ualquer pode 
e.'nt rar e sahir , co 11 . a~·.sua . fort:_in~ . e bens, 
11.uando e como )hf> cPnx~nha,,. çlo ,t.e ~ritorio d<• 
lt.epublica, irict t>pe:i'(de'.n ~P,irii!iHe' de pasõaflOL•te. 

8 i l. A ca$;: co\ o. iis,y.lo ; i n vfohvel do indi
vi.d tw ; uiitg·tiem p.óJe·,:P.enep'.al-o, de noite, 
sem consef1 limehtl): -d ó. n;i9rwlor. s inão parf!. 
:J.c udi · a. vicn mas d.e cr1ines, ou desastl'es, 
WHU de cfia, si ti(i,<( 'nos ' casos e pela fórrmt 
pees_cr)pt\1~ ' .'ta , _leF; ·, : _., ; ; .... ..:·" "_. ,,1 .. .-~ • , 

-~ 1'2: •E'··,i·l1'i' ·>.· a. m!l'ndestacao das op1n10es,,,. 
en~ ,": .;cru,~ l qt~et ':i.~sii.rrt1:i.t8 ;/ · 1~é'.1á_ ,i_1npren8a;. ,o;u ·. 
p éla.' f;L'd:m.na, ' s~m ·· depende nc1a -d e c~nsm;:a, 
r-esponden,do :ca.dn. um - P~~os .. abt1sos, q·ie com-

·. me~ta., nos -ca~os e pela forma. que a let ta.xar, 
, n ii. f• Rendo :trl.m itti'(lo o atio'nyma \:o. 

~ 1.3. A' e xcepção de fiagl';wto d elicto, · <t 
. ·p1-lsf(O- nio noderá éJCec11tar-se-. si não por 

bi·tleuY escriptil: d~, ~- utoriditcle competent.e . 

~ i4. Nins·uem poderá ser conservado em 
· prisão sem ·-Otdpa fvL'mada, sal·vas as exce

. , pções inst1 tuid.as em lei; nem levad·<> ú, prisão, 
'Ott nell<t detido, s.i prestar fiança idonea, nos 

- casos lega .. st. 
['; 1.5. Ning tHllll. se,rá se\}.\enciacfo, sinão pela 

J.tHtwi clade ·oom [k'lente, ~-m ·~ · virhde de lei 
:itnter ior· e n.á't'ór.ma por ella regulada . 

s. 1.6 • . Aos acc1~~ad-0s se assegura rá na l ei a 
m •üs plena de(es.~. com ~nd·o3 os recur~os e 
meios ~ss~n ciaE<'\<'" 'ella;.-desde '!- nqt11- de .c 11 lpa , 
ent~e_gl).é _ em ~-t:tio~a."; . ·ao pre'So e .assignad~ 
pel i 'a\i);o~'td,ade; c<1_m;oa ·nomes do ;,écLisado1· 
e das ·te>te1ii·mha.s • 

. ·§_. J.7. O cUl·eito 'de pro:p,t·iP,dade mantem-se 
cm tocla a St!a 'p tenitude,\s·ál'li~a desá.1>ropria
çã o por .necess1~ade , ·ou ~tili [Iade pttbl.ica:,.,mo
d.iau t fi incleii.uü,za~1\.o ·prev iá . 

§ i.8. E' i1wi.ol'a.vél o s ig,itlo .. dá correspon-
dP..nci.a, postal,... e t'el'egraf);ht.1é:'a. ·~, ~ >- . • 

§ 19. N enlt1una. -peu a. passa1·[, cb, pessoa do 
del inque_n. Le . . . . . . .. ,, . . . 

§ ~· ·Frca.·-a'lio('itlâ. .. à'f>ena ele gàlés e de ha-

'. .. 

•nimento, 1udicia'I; • .'' . •,. ,e , . • •. • . , 
§ 21. ·Fica. i<>uálmerrte: v.búlicta a· '·pena. de · 

.mo'rtei-'r·e~{1:\r~cfà~:.aJ, disp.o,siç.Õ.d d!} l~gislaçti.o ·! 
·mili.t'.t.r ein: Mlii/J_cftfe :guerrã. 

t Emendas a.pprovadas em 2ª discussii:ei 

·'.Ao § 13 cÍo art . 7! 

SuÍ.i~t~ti~~;~~ ' pei~ : 1 segÚí;;_~~ ·:~"'-A~ .~i;_~~J,*[? ·: . 
do ,,fi_agrante·· delw.to, .Jl,:.;pri,sao-· 1~11--0. " p.odera :í: • 
~x:e~ti;~<>r1se sit1itP , de'poi~ ·: i d.e .;p1·0~:u!lc;·i.á. ':- !ÚO.!_<·"r 
111dicrn_do, , ~alv.i;> - , o,s·, ·ca,§.os -d!lter.mmad0s-1. e1n. .. 11 . 

Ie·i,.,e ;we,di:11-11w .or.de.m:.1escuipta1da autoricinde · 
com.peterite.- Cha11:cs e outcos. 

Additivo ao art. 71, pam se1'. collocado d,e
pois do n. 17: 

·As min as pertencem aos proprietarios do 
solo, salvas as limita ções que forem esta~ 
lecidas J.lº" l ei '.'- bem ~a e•tilora~'ii:o deste. 

.. , ramo de mdustrra.-:- Jose H!)gino e ontros. 

Ao . art. ·71 § ÚÍ 

Eliminem.se as palavrac-po~Lal e ieleg·r:L-
phic<t.- Milton . . 

'.: 1 

'· 
,• 

··\, 

./ 
f.; 

Yf 'Í.::~ · 

R-ti;4~éÇ~J ripp:r.o~a,d~ 'eíll 'il;,: disçµssiho cl.<il. ; 
'l'lrojéeto de Consti tlJÍ'çà.o r<;los · Estatlop Unidos 

. )' do Brazil · 

§ 22. Dar-se-ha o. ha'ieas-co,.pits,' sempre 
que o individuo solfr!Jl'· ~iolencia, oa coa'cção, 
por il'legaliclacJ.e, 011 a.buso-: de. pocic e. ou se 
-sen t,ir vexado pela. imminencia. e videµ te des.se 
pe.r-igo:; ,: . · :.;· ' ~··. ;,. ·:.> · ; .. .. ·~ 1 

. §.~3,;.;·A'. . ~xcepçii.o" das,' catjsi,is., q)le·,! po1·· sua·· · 
nattt,re~a. ·p~.rlé11cein, ·a.;, Juüos_. especiil.es, não 
·h!l.-verá,. fqró.'. pri'yi(igià çlo •... , ,,; :· ... d • , r; , •!"'·: 

' § 2:J.;. ,E '. gapntiçl,o o i ~i \'l'~ êi::er çi<Jio!de q\lal-, ',, 
quer profissão moral, inlellectual e . inclus-
.tr ia l. . . 

... 

§ 25. Os inventos ·jnçlustri aes pe.r timcP, r ão 
aos seus autores aos q 1aes ficará garant ido · 
·por lej um pl'ivil~g~0 t~mpqrariQ , ou, .na falta 
desJe, , s.er.á .concé'dido p0 lo .Gongr~s-s:l• )nn,·.pre-,,· 
mio razoavel quando 11 aj a m de ·rnlgiarizar o 

. ' ' 

lnven t9 .; · ~· . 

§ ~::' P'11t' ~ot·~~o de ·,·~ t·en'ç~ ' ou de J uncçãp , 
rnl/g.iosa,,n.e.n:hum <i.Ldi!idãQ\ -bi·ázileiro' pode'<'-~. -,: .. 
-seL'•pri·vad,0,dE">;seus .-di.re. itQs ;··crvis e · J polütc.o~ .. ' 
nem.-eximir-se elo cttmprirnento de (1ua lqt!er 
dever cívico .. 

.... ··.\ 

~ >, · . . . ".·Y '> 1 
§ 27_..• Qs. qué a.Jlegal'em mo·tivo " de ci·encwr· 

:religiq§a ;com .o·.frm de ' se ;ü;en:ta.rel):1< .ele' qual- ·, 
quer onus que as le is ,da ,I).e.p.1J)1lica i-túponham ,. 
aos cidadãos, perderão toàos , os direitos po-
Jiticos, . . 

§ 28 • . Nenhum imp1s'o ,de qm~lquer natureza . 
quecse.1a'·. poderá ser -cobpadçi sinão "ni vil'tncle 
-deu.ma lei :. que"o autorize. 

· .:. A1·t; ' ·72. : . 
' i .. . • ~ j ·l .1 • • •• f· . . 

Os .ca1,gos·,~1itilicos civis, ,eu. 1rnilita1•es1 Mio e ~ 
.aceessi v,e~_s , a .toctos .os Jir az.ilpi_ros, ol>i>erv.iida!', '. .. 
a s condi,çõ,ys de ' .ca15acidad'e· espe.~i a:l , :que;a lei i.t 
-e,;tatuir, .se.ndo, i;itir.erI\, vedadas as aocumula
ções r emuucl'adas . 

~- ·; .. .~; '. 
·, i Art·. · TJ' ·' 

.- . ~ \ ,'!J~ •\ ~ ~ ,J ' · ~ "' :_, 1 ·,' i- 1 
... , ;;. 

A a.posÉintadoria.s6 , pQdei·á :~_cr du el a: .::>.0$ · .... 
funccJOn jl-rjo_s.T!ubhcos. em, .caso de invai iLle ,; 
no serv iço da Pa~ria. 

Art·: ·· 7J 

Qs o(µc~!J.,e? , dó ~xe~~i'!~· .'q ,~a .·a)\inaàa , ~ó 
perd'erãp §!! 1!,~ _P'!-~:~'l!~~-s,, ,llO''•sen.tel!9ª .tITIªiº-'" de, . 
dous aubos ae pr1sao passada em Júlgaclo nos 
irrbunaes compe~ntes . 

Emendas approvada;; em 2~ discussiio 

. i 

Ao a ri. 7i (para serem collocados depois 
do§ 25) 

•§ Aos autores de obras litterari:is e ar
rtisti<:as é garantido o direito de reprocluzil-as 
pel<t impi·clns:t «Ll por qualque•· outro prucesso . 
rnecanico. Os herdeiros dos autores g·ozarão 
-des.le cli·reito pelo t.e mp~ que a lei det.e rmi11 a r. 

§ A lei a;segtlr.1 rá lambem a propt·iedade 
-d as ma1·cas ele fabrica. - José Hygino e 
·-outro. 

Ao :u·t . 7:1, §27 

· Accrescenle-se- assim como os que acei-
1 ~are m condecol'aeões ou t itt!los nobiliarios 
-ou e~tt·a:1gsil'OS . - , , 

S:da da• ses-.ões, 26 de jn.nei~o ele 18(}1 .
Leopoldo de B uthõcs.-G. Bc.ouro. 

'",1 

n. 

·~ 

.i J 

l!to. 
Q! ' 
~ 



::;:?. ,. 
.~~1 -

·J.c.ii:o :ipprov,a.da .. en1..2<; rliscnssãcr do 
do poµ-'itü.11ição · ~os Estados Unidos 

· · · do Bmzil 

·· ,f\:rt·,. 75-

A sentença condemnatoria por crirües ín- : 
famante>, previstos nos cocligos militares oll I 
leis ctvis, faz perder a patente, qualqllcr que i 
seja- o tempo da ~~ntença. 

,. 
" · ':.:.: A.rt;' . 'i'G 

,, 
Ül'\.r(li>Vit'tlles;cle,tenrâ ,c;már .torii:o · (ô1•p.espe- . 

.c i;JJcn.nst iÇu•ido., por mcmlJr·os dil .?.ua. cl;isse ; 
par11-,.cri(l,l.es~~nit~iares . 

' ;' ~ . 

\ • ,, 

J 

.: .·1h·L· 77 

• A ., ,ei;pcci fi cr1 9ii:b .•:dos , dir'Aifo.s' e tçara t \tias 
: . .. ~~p1·1w,sos ,. 1:1a . C9ias~jtui.çii.rn Ii:lo ei;cfoe óu trns 

. g: t.P,~!!.ti\\s ,1 e '(\ti'p·e:itos, nà,o·; en1:1merados, :mas 

. ·/:!l·~ü:lt ;tntGJs 1.·da· ·fór-in •1. ·d• ·gover no q •1e .elfa. 
--·,,; .~~#p~~cc.e e,.d!!S•,prinçipios,q ue · consig ua . 

' '-~ ' 
.. , ,, _ 

, 1Tfü?U:BO"·V 
•: · \ •: 
. . ;!. .t ' r . 

.Dispq.siç~Eis '.g:eraes 

'.\ ; 

_, Art. 17,s 
1 :' '. r 

l.f.; .. \' ~- . · ··~·· -. !·" , 1~,lt • ~ · _ :• ., 
..... Q.:,c;.,1 i;i a,1l~-'º · ~.1n:çst1do N'!1 . fo.ncçoe8· de · qnattl

·.ll .\~e.r -,do~· .t~}': q .poçlç11e..i. não podera se·r- .?iom.e~:c!Cl> 
.;1;ie,l);l ·glpr{"' .. tPH va· as qa ·o,tt~ro •. 

.i l.crt •. · 1·g-. 

· l?oiier-sil-'.ha d eclarar cm es·tarfo·di:l·:;;i.fün ·q,rral
C(l_l.l)l' 'p,a;i·t~ . ·q.9 t,qrr itorio d!J' {[n i._ão,. : .irlls.peu~ 
r.l'i' ndo~se-ahi 'a:S" /5'áI·a·ntüis consü tudonaes ppr -
1;,empo .deter 11i i nat;19..,.qw»_n,d1J" a scguranç:JJ< dn· 
R~~liJi'G.'1-.- o. e;;;-ig(1:;,'eni. q1só de• aggresf<âO-es -: 
tr~nigei.i:a,. Ou qommôtáo. int~,s;Li~a.~ . (A.rt~ ... 33p .. 
n. :2t~ ) · 

j 

l 
,1 
,, 
:·· 

li 
!i ,, 

r 

., 

EmendM appr<iva d as em 2a discuss i.to 

1.;A-,otart·;· 75 

\· f •' • ' 

Supprj:nà-se.- Rat•um bci. 
. l'i 

· ' 11.o· a rt . 76 

Su bstitua- se : 
« ,\rL. 76. Os miHta1•es de terr:; e m ar ter 11o 

fô1·0 €'SpPcial, constituído por trilrnnaes míli· 
tares , para del ictos militares . » -'-Relum.ba . 

Ao a r ú. 76 

Accrescen te-se: 
e.(§ 1.0 Este fô l·o cornpc•r·.se~ha . dB u1n Srr1Jren10 

'l'ribllnal Militar. cujos -membr os serã.o, vrta -
. • ,.,l icios:, e dos consel•hos , necessaeios para a ·íur

-o.:•llta~-iio ,1i;!·a· c<1lpll! e· ij u,I-ga;me·1~ Lo<i d'os··ci>iffieS' , · . 
. ·· i< § . , 2 ª.:•O Co,ogr:essov pou»le.i1·01·d1inat>i<"1;1 •: re-' 
~·guil.ará·,;'"""' ceJp_posiç10i.o:.do c&w}'Wemo ; ll~ri i';u.n.a. l 
··: Mili.ta;r,"suas.abt.J.>i:lJui-ções e iO,tDtmisrefoc m:i&tan-
·üfa$,j,nhel'entes .ao· fô1·01:de q 1ie-:;;e tt:'at!I, » 
'· s; R • ....,.::>a la da s.ses:5õe;;, 27 ile .hneiro C!l'e 
18\H.- M. Valiadão.-·G. B'l':"v9W'o, 

A o• ;;a·t . '73 

S:dJs ti Lu.a~sc : 
O c idadão inve:stido· e-1n fli nc<:Õe& ct-e- qt1 al

:<Cj11er dos cres podér·c-s federaes n§.0> poded. 
·exorcei· as de oniro. 
· ~a la elas s~ssôes , 27 d0 janeiro (\l:!-t.'3tll .

·1Ca.n11Jo.s Sallcs e o utt•üfr .. 

·; 

·J 
~· 
1 

; 
! ~ 

.: J:! 
; ... · ft 

·, ~edacçii,o , app~o 1· ad't .cm . 2a discus; ã o .clo · 
·Pl'OJecto' de' Cunstit111\\.ão dos· ffistados. Unidos 

do Bt·azil · 

§ t 0 :Não se acha'Tlclo .· r e•niido ·o Oongresso 
, e cqt~011do -a ,patria· im mino nte "perign,- exer

cerà ess.:t attrit)uicã.o u Poder Es.00utivo Fe-
deral tArt. ,17, 'n:.15.) ' 

§ 2. 0 Este, porém, durante o estado ele 
sitio, restringü--se-ha, nas medidas de ro
p res, ão cotl't ··a as pessoas : 

1. 0 A' detenção e m l 1gar não destinado 
ª º' r éos de crimes com mnn s ; 

2. 0 .·Ao deste rro par a ou·Lros sítios do terri-
torio nacional.-
. § 3.~ .,Logo que se. r euna o 'Coll'g;resso, .º 

pres1çlente da Repub lica l he relatara, moti
vadas, as medidas .de exccpção, a que se 
h.01wer recorrido, r o;;ponde!l'do as a11tol'i-

. ·, dn.dei';a," que• e ll aa Ro deverer.\1 , pelos ab .isos 
.en1 , f1 Ue·: a. ~ ess·e ~-r~Sp9itoj 60 adhârem ·i ll~Ul'S3..S~ 

Al't. 80 

Os - processos .findos,- •om · ma teria · crime, 
,1mderào see · revi.~tos . a•. qualquer ~?m p.o, •em 
·· beneficio . dos con . lemnaclos, pelo Supremo 
·• '.L'ri.bunal F'ederal, para se reformar, ou con-
firmar a '·sentença. · 

:§ L o A lei marcal'i os casos e a fórma ela 
r-.~evi:sii@, "·· c1ue· .pÚlerf; .set· requerida pelo sen
. t-epciado.~ .. ·por ·qúalquer· d.o ,·povo; 0•1 •e"c- õf/icio 
rp.elo. ' Rvoo,urador 1Ge1'al' ' ela R epubli:ca. 

'··;:§ · 2. 0 -.iNa,.ire -. isào não se :poden1 ·a:bgt'ava1· as 
\ lJ.~ ~~ as! da sr~n ~ ença, t!e vi s.t a . 

· '§ 3 u, As dispo$ições elo presente artigo são 
9'.x tens ivas aos 1)l'·ocesso"s n1H.1'tarcs • 

Art. 81 

Os f 1H1ccionarios p11blicos são stt-ictamente 
. r~sponsa..ve i s pebs alJ11s9s e omis.'iões, en1· que 
incorrerem no e xer·cicio ele se 11s cat~gos, ass im 
como pela inclu lgencüt ou negligencia em niio 
r esponsabiJisarem etfoctiva mente os seus subal-
tol'n :>s . · 
. ·,P,1-1-ag1·apbo unico. Todos ·elles obcigar-se
l1iio, ·por · compromisso formal., no ··acto· ~la 

· 'l'ossc ,-a<Ydesempen·bo dos:·seus .dev_eresrlegaes. 

·: .1\?\-t .. :S.2 

: N.enhu1p ·.fünccionm<io po ·ler:i.-:ser c!emittjclo 
,, a -i.iem «lo ser.üço puülioo sP.m q ne ·Re ·especifi 
' quc,m,.-as .razõ2s· de ovdem ptthJ:ica q lie ,·-dctel'
rnin:zram a .. exonar-ação. · sempt'e"}tie O''-d einH

•Üdo assiin o rc.quere1· . · 

:\i:t ; R" ,.L-'-' 

Continua-n1 em vig o t". einquanto não ]'CYO 

:;atl-u-f5~ · as ·-1e·is-:: do ·a: n tlgo 1·eg'frilen, ... fi.o que 
e ::i:p lici·.a. ou implíci,tame11te nàó fot· con·tFai·io 

.ao syste.ma de gov.erno ·, firmado .pela.' . (~ ,.nsti
tuiçáo e . an~ pl'incipi1s tie lla c011Sc'1.grados, 
R'f.nd·o~ v0drtdó ' ·ao8 " Estado::', ·como á União 
pl·escrcver le.it~ · retl'oacti 'Tas .. 

/ :l 
;i 
11 

i 1 
Emenda~ approxndas em -2" discussão 

' ":: 
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Ao ;.t:t·t. 82 l 
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: Suprima-8e este urtigo por en voh-el' ma-.~ 
. \e da a.d ministra ti va.-Lw·Digilclo'Ji'itguci>YhS. [ 
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Redaç\'iio .approvarll cm 2ª d iscu~sko do 
rir·ojecto de Constitui0áo tios .l!:stado.> Unidos 

do Beazil 

Ah. 8·1 

O Goyerno F e deral- affiança " pagamen~o .. 
d a d ivida publica intet·na e .exlel'na. 

. Ar,t.: S5 

'l'odo o bl.'azileiro é obrig·ado ao serviço 
militar, em clefe<a da. Patria e da Consii
tui~~ó, ·i:ia ·. fórn;i.<t cla~de,is !ede'ràes·. 

Art. 86 

Fica. . o,bolido o ·recrutameuio mi li tar. 
O exºe1•6.to e .a tir 1i:J a•la ü '1cfon :i es compor

se-hão por ·sorte io , irícc:Üarite . previo alisw.
mento, nil.o ;e adnütt.i!1clo · a isen<;:ilo pc
cunin.ria. 

,\.l"L 87· 

Em caso nenhum, clirecta ott indirec~a-
111<).n te: pot• si ou e!Il. alli;ÍnÇa com· outi·a 
na'~.ão, ç;s Estac;los· Unidos· do · Brazil · se em~ 
peá.hµr~o· ~m guerra· (~e conc1 i:is ~.ª· 

.Ar l... ·-88 : . /' 

A Consti tu içiio poderá sét• reforma da, me
diante ·iniciativa elo Congresso Nacional, ou 
<las lcgislatui·as elos Estados. . 

§ 1.9: Co.nsider.a r-se- ha prnpo~ta a reforma, 
quando, . apresentada por uma q1iat· ta parte, 
pelo nwnos, elos memht•os ele qu:.tlquet· elas 
<mµiara~. do . .Cong1·.· ss'J Fe·leral, for acceita·, 
eni tres discussiies, por cluis terços elos vot.os 
nu'ma . e · nôtith · · c;lsa · do Congresso, ol! 
quando 'foi' ' sofíeit:1da pbr . tloi's tei·Çôs dos 
J<~staéló~,, rcpre~e n tado~"cada· uni 'pela J1laiol'ia 
dos.· .. :v9tps· de ·sn:,ls Jegislatqrv.<o, t o.mo,.dos n o 
de.clll'sq .clc .. uni :i.i'lno ~ -. · · . · · : ·:. 

E;n e11<1as appt•oYaths cm z;• disc1issão 

Ao art. 86 

SuUStitua-S.3 : 
« ;\rt . . 86. Oexi:~r: i.to, Joc;l.ep.1 - comP.Qt;~~e~Jm 

de conti::iç;~n.t-es .. q,ue os estados ·e o Di~ tri·cto 
B\,dei-al suo ob1·igàclos a fo 1· • ec~r , consfüui.dos 
1le conformidade com a lei annua de; fixaçii;o 

·: d e forcas e 
·. " §'Lo Uma lei federal d~ter minará a orga

nização geral· do ex13rcito, do accorclo com o 
§ 19 elo art. 33 .. 

« .§ :2.º A Uni ão se enca1•1·egará füt instr 11cção 
militar elos co1•pos e a rmas e da i nstrucçào· 
m· ilita~· superinr. 

« § . 3.'' Fica abolido o r ecrutamento militar 
fo~~~ ' . 

« § . . 4. ô.·-'\S . p{t~~n.tes, .. os .postos e m; cargos 
i nam·oviveLs ~â'd garantidos em toda a sua 
plenitude » ' .. 
· Sala da~ sessões, 27 de janeiro .de 1891.

. João R etumba. 

Emeii.cb. subst itutiva ao art . 8G 

O 'ei.::ercito e armada compur- se-hã.o peli:.' 
volunGariaclo, sem rnam io, e em falta tbslc 
pelo sorte io, pt·eviamenl,e or~anizado . 

Concorrem, para o pessoa l da arms,da, as 
escolas Naval, aprendizes marinhefroa, e· o 
sorteio da. nrnrinhagem mercantil.- J ulio 
l 11roto, . 

Accrescente-~e como peuulLimo a rtigo da& 
dispos ições geraes: 

11.rt .• . • ~ão co •1stitucionacs tfi:o sómente as 
disposições qne ,se .. ret(· r·em. a ·. attribuições e 
limit~s . dus .. pnde.pe_s .. Jl'>lWcPs, . e _nos . . ~Hrç \to~ 
incl1v1dnae.s .. . e p9bt1ç«s clo~ .. c icl ac!acs . 

?~1·ag·1,ap,ho :.; j\s AisP.p$\ç~~s . cl~s~~ .. ç9_1~:i t\:: . 
tu1çao que n i.:~ o est1vcrên1 ·nefj as inclu1das, 
p9dedi:o sei~ a l let'.:;t\.<ls ~u ; .. r.ef:"r~;_iqa_s , pelo:; 
tram1 ,es e. cf>m._;:i._s, ,torm,ahi.b.des clas . le~s ord1- . 
naria.s. --;-.VirgiliJpa,,mas.(o .. 

No art. 88 modifique-se o pri!rnipio do se
. ;rui nt e mo,.lo: · 

Art. Nas disposkões de ordem ·~onstitaci o
n al, sóme:ite pilderá,se'.r 'rç;fomrnda a· ·Cons·ti-
t uiçiio n1ed'iaute, etc. ,. . . . :· .· 
· s.~ · t:::- S ·la ~as"i;e~sões·, .27 de j aneiro Q.e 

1891....:; Yfrg tlio Dooi1u;,;io . · 

,;;.. 

11 .: 

h 

n.~rlacçiio approvada erri 2" diRcussiio do 
projecto de· Cónstit:Jicfin el os E·staclus Unúfoa 
· do Brazil 

§ , 2 .. o Es,s<1 .propost.~ dar -se-ha. por. ap.pro., 
vada, ) Ü ' no annq .F;e.~nin ,te ·. o ' fo.1· , meçliap,_t.e,. 
·trª-S cliscl;l.SSões, , por. n1aio~·i{:l- ~. de de.us .,ter(~G,3,~ 
dos yptps •. n q.q dJJaS .camilrsw d,q C17ngrp,sso : 

§ 3 . o A pro1wsta a ppro vada pnhl1car-se-ha 
con~i as as-=;ignaturüs .; .dos , ,j.1 resid~ nr. 0s e se
l!retari r. s das duas camal'as ~ 1nc·orpo1~an r'lo-se 
á Conscituiçào como p:wte int gra nte della . 

§ 4·,ll.; i\ã.o·. se -poderão a rlmittit• como objecto 
do delihàa•:Jo, n<» Cong:resao;: p .-ojec to.• .· l:!:n,. 
dentes . a ;tboJir,. a . ftírnta l' ep ub<licana - federa~ . 
·1;i va, Q.1,1 .;a . ig.U;aJdacle. d:). . rep;.·e.s.c;mtug.ii.o . d9s..· 
EstadOs no Senado. 

Art. 89 

Ficnm abo,liclas tqdus as lo'.el'i<ts • . 

cÜt . . 00 

E~ i nsti tuiclq um tribup.n.l de contas ]Xll.':i. 
liquidar as :'"·ontai:, .J].a rece i ta. e ,d f speza 0,.ver.h 
Jicar a' "ª· leg:didf•de, antes -de serem : p~~s
tadas ao . Con.gr~s§o, . 

Q:; -membros ' deste tribunal serão nomeados 
pelo Bre ·; i1lentc1da .Re.pub lic;i .com ,appro.vação . 
do Senaclçi, · e sómente pei:derilo os .seus lo
gare9_,por . s~~"Lte;1:19a . 

D ·is1tlosiçõe"! -..·"nsito~·ias 

Art. 1º 

Ambas as cam aras do p ;·imc iro Congresso 
Nacional, convocado pa, r<L 15 ele novembro 
de 1890, serão. eleita~ . pot· . e l.e ição popula1· 
directa, segundo o rcg damcnto dcct•et:tclo' 
pelo Governo Pl'ovisor io . 

§ t, o Es-;e C(lngl'e<;s1 receberá elo.eleitora.elo 
poder es .especia,es, para exprimfr. acercõ. desta. · 
Go;.1s ti tniçào a vo11t;cde :nac).ona l, bem ,como 
para . eleger . o p1;1111eiro Presiden te e Vice
Pr•s icl.cn.e do?- Re.pnbl ica . . 

§ 2 . 0 Reunido o f.>l'imoíro Congresso, deli 
berará em As-;embléa Gera l, fundidas as duas 
Gamaras, sobre esta Hl\ns ~i; ui ç:io , e, D.ppro
·vando- a~ elegerá e 1n S'>guida, P'H" ·maioria ab
sol .1ta d.j ,-vtos, na. pt·irncira votação, e , si 
ning-n~m a obtive r, por ma iorh t•elativa n D, 
seg·t1 ·da, .o Pres idente e o Vice-Pt•ésiclc11~e dos . 
EsLac).os lf 11i1lo5 do . 8razi 1. 

§ :3 .. º 8~5a ,c· lciç:.i.o serit feita cm dou.5.es.cr11-
t. irü1s. <lisLir~ctus .pat·a , o Pt·esirlentc . o . Vice- · 
Pre'lid.e nte resµecL ivamep.te, recebendo.-5ca . 0 , 

apu raii,dQ~se. e!I) pr.il)L• Íl'fl lqgar .. as . c~dulas ,. 
para. Pr esidente e pr,icedenclo-se em ~eguida 
do mesmo medo pat·a o Vice- Pr.esid·•nte. 

§ L o O PNs icle n ~e e . o Vict>·Pres id0 nte., 
leilo5 na fór1I)a des:e artig9, occuparãn a 
ere'lideucia e a vice-pres iclencia ela Repllblica 
durante o primeiro pcriodo presidenci;.ll. · 

'/ 

" i~ 

~ ·: 

) . 

Emeuclas approvaclas em S"- cliscussiió 

/ 
.Ao art. S:J 

Suµprirna- se. po1· n il.o Ü ':'tta1• ele mater:ia 
úonsti~u.cion:d . - Almqi(l.ç1,, B fJ.-rrcto o otrlros . 

1 . 

.\.o art. 10 elas tlispos.i ~'õcs t~ansitorias 

Suppr im::un- sc a i a pai· l;e e ~ § 10 deste al'
tigo, po t·r1uo cstã.o pre.!uclicaclos. - J. llyginJ. 

:Vlodifiquc-sc o § 20 elo s~gninte modo : 
Promu lgada es ta Constituição, o Con

g-resso, re in iclo cm asscmbléa geral, elegerá 
(o 1nais como c=: t~ ) . -..Tos~ If.iJJJÚto . 

j' 

;• 

t' 

" ~i~ 

~ ~ 

~ 
q! 
o.e 

... : 



~.:> 

.•. 
Retlae~ão i!]lprovada em 2° discus~ão do 1 

p:rojecto de Constituição dos l!:stados Unidos 
do Brazil · 

. -~ -

§ 5. 0 P ara es.,a ºe!eicão não haverá incom-
pati!i.~lid :<deR. , · · · . 

,.:~;.~;.,!?, ~'; Ço1kl11icla el_la,_ o ' Con~~e <~o' dii.rá · por 
· · -r;e~111 1 nitéia · a ,s11>t n11 ssao co!lsJ.1turnte, e. se
<!lJ.iiH!'ófi~<i~ _e'~ · C:\ .. ni~~a .'0· Séna·do~ e nbekir:i o 

,if,~~-rJ\l.pi9i d? '.s uã~ fµdcÇoes ·flúri,llá,es . · 
•• ~.'i l·;: I."'-:;' {.-·~: ~· 

§ 7. 0 No p1·imeiro an no da primei ra lPgis
l~ t11r.il, lngo 11os traba lhos prepn1·atorios, dis

.,~~.ilq i ~~.f~~ o __ S~p.~l-~lg#-. 9,_ P.fi.!!1~~~0 e segundo 
: ,.ei·:«:<;>~ é(~ se 11s .mem liJ:os,. c1_1JO -m;1 nela .to llit de 
rjii~sa i':'. rio t~ ririo .' .Úô' : pffmel:ro ':e·' s ~g1füdo' 'tri-

: ç ·1-:\1.· .. ,,.. - .... , • ., ~ :,,·>-· 1 · .... · - ... . . ~nmns. 

'. ~· § 8.o '. Esiia 'discrirriinacão ·effect1far-se-h a 
eri1 tres li stas, COl're>p'> nrle·n~e>; aos tres 1.erco~, 
graduando- se os sen :1élores de cada Estado e 
o s d o ü1 str ic ·o Federal pe la ordem de sua 
votação r espectiva, de modo que se distribua 
ao t erço do 11ltimo tI·iennio o p l'imeiro voLado 
110 üi stricto Federal e em cach um dos Es
tar! • s . e aos do 1~ terços seguin tes os outros 
dous nomes n a escala dos suft'ragios obtidos. 

§ 9.<> Em caso de em pote, co .1siderar-qe-hão 
favorec idos os mais rnlbos, decidindo-se 
]>or sOl' teio, quando a idade for igual. 

Art. 20 

Os estados serão convocados a reali zar a 
e l eição dns Congressos Cons ituintes sómen te 
depois de appr->vada a Constituição Federal, 
e no prazo maximo ele tres rneztls, íicànclo sem 
effei to as eleições que a n t.es 1iver em sido reali
zadas em a lgum dos es tados. 

Art. 3° . 

São incom.p ativei s para os cargos de govér
naqores eleitos dos estados .da Rep ublica, n a. 

.. s}i_'á.' pró.xiiitá org<\nizaçãi>;··· nãü,i'ó <is cidadãos 
q úê qu;itro . mezes antes ela eleição cios Con
,g '.resso"s h·ouverenl occU.pado o gov~rno do~ es
·ia(l,ós ; ., co.mo tambem <l.' c id adãos que os pre

,;?,Wir'é1:n ,jio'i· occasiao' dó ple ito eleitoral. 

··~ ··,.: 
' . ~ 

'Árt. ' .1° 

O Estado que ;ité ao fim do anno de 1892 
não ho11 ver decrebdo a su;1 Constituição, sel'fi. 
s11hme~t1do, por . 11.cto cio Poder Legisla tivo 
Fe·fer.d, á ele uni· ,d<is ói;itros, que mais con ve
niente_ a e .<s ;1 adapb(ã;o parecei', até que o 

.]1:stqgo .. ~ su.1e.i to ., fi. .. de~S~L .. r"'.gjm.e '~~<i:,,.r ~t?F.rn.e, . 
. .,.processo n el!p. ,, e.tmni nado. · · •. · · 

';,~ .. , ~:; , ~ · ' ;, :' 

Emendas approvadas em 2a discussão 

A o art. i o § 6º 

Accl'esCe nte-~e o seguinte ao :final : 
. No .d_i. l!-J~- - d.e j11,1~h q .. dQ -corrente _J.nno . 

··Sal.a clas ,s~ssõ~~. ,·29,; d~ .. janeiro . de 18\lL
B .•àe J)amp_os;.7 Qfk•'valhaJ.7 ;t.(11,'(IJ.ª •!3 (llA,tros. 

- ,. : .. ' ~ . .. l " - • ,· • 
Ao ar~: 1° das · disposições transitorias. 

· 4 ccrescente-Ae ao § 6.o .: · .. ., . 
'Não. ,podeq,dó ein. , hypoihese a lguma ser 

ºdissol ~Iclo .• -Barbm:q, .Lirm~ . . .. "'· ·" , 
• . .f-..-1. 

I· 

..... ". 
• ' ~ ' l 

· · k rt. 2<> · •1• , 

Snppr.irna-se.- B. Cam:p.)!: e outros . 

1 

Ao ai· t . 30 das disposições transitorias 

Supprin1a- se. · 
· Sa!a ··das .. sessões, 21 d<õ> janeiro de 189! ,

Augusto de Ji'reitas·,--, . V . . .Darnasio . .. 
1 

Redac.ção approvada em 2" discussão do 
projecto de Constituição dos Estados Unidos 

do Brazil 

Art . 50 

A' proporçih> q 11 e os Es ~aclos ~e forem Ot'
gan1iza.11_do., o ~.To~nrn 0: Jt~~çJerct.J •c.nçregat·-. ! hes.- na . . 

.a, aê:im.i11 1sc1·a.çã.9_d9s .se1w1ços, ' que ·.pela ,Go o
::;t1t1_iiç.ãp_ e ln~s .'; cQmpetll'Ellll, ,e J1qu1dat'a a 

r ,i:e~,1)o n~a/:i,il.i~ôaçle .C1R 11.c).-mrnistra~:ã_o· tederal no 
. ,._t.oca.11te .a ,ess.es .se'rViços .. e . .a-0 .... -paga!lle-n.cQ elo 
. pe;is.oa.l r-espectivO-· ... ;.. .. ,,; .. . 
/' . I ·'- . 

._, Art. 6º 

E;mquanto os Estaclo~ se 'occnparem em re
g-n l ilr. \?-.~" as . despe_zas., .d.u,ran le:.o perioçlp. de 
qr,gJ,1 llÍ ·.z~çiio •. d-o.s ,sens-; ; Be ~·.v: : ços, .. ! o·, Govern·o 

_,Fed.e.ral .. i)ara,esse Íim, ·.&b1·.í1:,lhes~ha c.r.etl itos 
;especiáe~0: .. '.ein .- co!l-diç.ões ,.fixaclas . il.~io i Gon-

, .. gre~so . . ;·:· ··~ . ··~:.-.!; 

'\:~ J ,; ~ 

Art. 7G · 

Xos Estados quo se fo1·em organizan do, 
entrará em vigor a .classilicação 'elas rendas 
es tabe lec1clas n::i Cpnstituição. 

: - í.,~-- . -- ~ 1 .. 

Art. 8° 

~a s pl'imeiras nomeações para a magistrn.
tuua fe,dera'1 e pai·a .. os ~~ sta,d ps sel'iio preferi

.qos .Q~ j~~Í".'i'S de .. clireito .e .desem';>argadores de 
m aiis. noça • . '. , • . .• ., ,. 

Qs que não forem aclm it tidos na nov>t or
gan ização ;juqiciaria ;e tiverem , :m!\is · de. 30 
a.nn0s · de exer()ic;_io , ser11o aposentados com 
~orlos . Qs seus .yenc1ment9s. . .. . ,. , . 

Os q ile tivere m men0s de '.30 annos de exer
ci cio, continuarão a -perceber seus ordenados, 
a té que sejam ap.ro.vcritarli:s ou apo,entados 
co m o ordenado , correspondente ao tempo de 
ex:ercicio. 

As çlespezas com o~ mngistrados aposenta
dos o·\l post-. s em d.isponibiJidade 3erii.o pagas 
pelo Govcr"no Federal. 

Art. 90 

" Emê1uanto niio se acl1ar perfeitame.nte orga-
nizado G(l:egim.eri,. do s.ortei-o: mili-tar, pra.

~ ·t i cap~se-)1 :,i. o v.o.ln111 a1· i~do. na compps~ção - das 
for-,ÇaS· ele. mar :e .terra·. " . ".: . · ,, ,,._,, -~ ' '" ' :·":: ,., 
. :_.,·-· .., ~· ! .• ... . 

1 Art. 10 
1 1 ' 

E' :concedida a D. P edro de Alcantara, ex
inip~.1:adol· .ctp Brazil, ~ima pensão q 110.a .contar 
de ip;(ie DOve,mbro ele :188\J gar ,uu.a- l})e por 
t .o'ilo.) o ., temp.9··.de ,1sua·· y, ida, · tSU bsi~. te neia .de
cenié"; ficando' ao 'Congresso ordinario. lixar, 
em ~ ua primeira reunião, a ci fr a daquclla. · 

·. P.~nsâp . : ~· " . . .: :· ·<;:.. .,.. • " r 

r 
i 

Emendas appt•ovad.as em. 2" di!ieussão 
~ 

' Q! a. 



'" 
' 

" 

. _ !leclacçj;\'.o Pjl.pt•,)Vada cm 2a.€Jisccissão .do -
pt'OJecto de ConsLit1.1ição .do> Estados Unid03 

- elo Braz il 

Art. H 

Ap1irornela que sej a a Constituiçil'.o, será 
pro1mtlgarta·pefa mesct elo ,Congre.sso. 

Ao art. 11 

~- S111Jstitua-se: . 
Approvacla que seja a Constituição, Re1·á . 

as~ig·nada pelos re'prese11'tanles, e pt·on'rnlgad<i, ' 
p ela llJ esa do Congresso. · · 

Sala elas sessões, 28' ele janeiro ele 1891.
Thoma.z Delfino. - _,J, Ll:ei·edo, 

Acldit ivos, 
Accrnscen Lem-se : 

ArL Será arlqnir·id:i :t casa cm C[ll €' 
fa lleceu o lJt·. Benj ei min. Cons1ant, na qual se 
collocará umn, l ci pide em homcnag-t· m ú 
memoria elo gl'a ncle pat.r iota - o fnndatlo1· 
da Republ ica . 1 ., ·, 

Paragrapbo uni co, A' vin nt sedt concedido 
o us~ fr11cr.o durante a sua Yicla, p t.S'>a nclo ao 
elepors para a naçã1; cob.1.0 pt•opl'ieclaclc na
c101rnl. . ' · · · 

Sala elas sessõe;:, 26 ele j ;tno iro ele 1891.,-
N etson de V asc4t1cetlos . 

At· ~ . 

A ·9ni:io-. 'eobt·m•[, el11r1nte cinco anno> , em 
~Je uehcw tk>s es tados , 15 º/o aclelic ionaas aàR 
1111pos roso.c importacão q11eem cada um delle3 
foi· cobr1o1.clo . - · 

.. § ·2: 9· 'ô'1; ~tl~~ ·e·~~ ;i;Ú~-~· 'ciis·J;~t:,i ·~1;{ · 1:;g~: 
l:tme ·irto s 1b1·e a qu~ tà r1 11 e 'eleve p r\.e·1cer :t 
cadn.:\un dos esl.a •.los de ,1Ji1ias Ge1'Ms, Goyaz 
e H,l•o d e Janeirn; el" q11·• for ~rt·ecacl aclo na 
A \f<inclr2·a ela, CqiiLal Federill," cm vit·tude 

1 tler,tas eli ;posiçõe>.-L, 1\111tle1' e onl.ros . 

'' 

~:--~~~~~~~~~~~~~~~~~- 1 
----'-------------~--~----~ ....... 

DISCURSO PRO'l'UNCI \DO NA SESSÃO DE o Sa. ~SP!RITO _SA."1T<1,.'.-Per,Jã.J ! Qnan·lo o SH,. RETUMBA.-Devem enllto. :tambem 
'Í DE FEVE l<.E[ l{Q OI:<: 1891 · houves-" rn cump t1b1l'l l º ~ , , ~ 11 •·,.e ':l en tr~ preti ident e incom pnti bilis>tt' 'o.; nccicini::>t1s, 

o_.S.i: .. U?aldino elo Alllar ."1.l ele b rnco e mem . .11° do C0ngres, o, eu licúia O 3t::, . l.Jn:1.r,01Ko oo AUARAí.-Devo declarar 
( , como .membro_ d.o Coo ..... o-_ ·res~o . N-,e;0 ve,1•0 0 · 1 · t -mov•me1vo _.r7e1·n t lle grande attençüoi _ S!'. 1 d . ~ " que .a .rnrn u pessoa e os meus rn eres;es nao ;-~ 
pres 1 d~ nte, · o Co1)gresso resolveu hontem de que 1~' e ceu~ma ou o ,f ,msa no meti aparte. e::;tii.o em .i'>go, e nor isso j •espondi com certa· 
m.o:lú. 1rl'etractavel, e com õ meu vot .. ,que não .º~ ~R . UB ~LDINO J',o Ai\'IA.RAL-0 Sl'. re- a lti ve·z, de qne nã' >° co~tumo us·.tr, qtutnclo ha 
podem sBr senado1·es nem deputa los at]uells:; prn~entante nao trnl.ip, 1lll3 ~u p11ot• . pouco fui interl'ompirlo. Não depenio nesta · . 
qne e,xerçerem o carg:o de pr,e;iclellte ou clii·e- O que devi tt 131'11' es p3l'>W o proc3elimento que;tão nem elo governo,_ ·nem-clo Congresso. 
ctor ele companhhl, qne reeeba favores elo de seus coll,egas e não pro ~ lll'tll' fazer eiisi- Qu 1.1Plo se trirttt tle .ír:im, sou eu quem faz os 
govemo. . namentos wot•e ·o !:{rs11 pl'ocecler. . decretos. (:111-iito be ,., !) . 

o $R. FRANCISCO Vrnrn:1.-Não ele modo ir- o St::, . EsPrr.,n•o 'SANTO-Tenl!o o dirnito ele o Sr( . Lm.'>Es Tl::.OVÃO-E v. Ex:. é homem 
retract;wel. pens:w do mo l-o ~ue. en tsnchr. · hone:::to pn.r.c fazei-o. (Apóio.elos.) · · 

O · u · O SR. U.BA.IlorNo no A~íA.RAI --Oue1· ell e~ O S U · · l · · · H d ' :::iR. BALDINO DO A!IIAR:l.L - Foi por- s l . " ~ R. 13ALD!'.\0 (o A~IA.RAL- . a e se me 
que . . .. · · ~ r eso vam pqlo 11~1 . ncla to, quer pelo exerci- fazer a justiça ele CÍ'~( .Qtle eu niio precisn.y_a ·- , 

U~fa voz-Ha uma terceira discussão. cw ele uma ',proíbsao tão 11 011re como outr·ri. cl11 que ·::i, tgtlem me indicasse o moclo ele pl'o- · 
OUTRA voz- \las não para a ltypolhese·. qua~1uee" ~~l,ão perfeit 011_neu t~ 1rn seu direito ceder. , 
O. ~R · .. UBALDIN? Do . . An_iARA r_,- .• , por.iue 0 na,o tvA de dar Sã t1:sfac~.1to a pessoa al- O SR. Esrrn.rro SA:-áo - Não o indiquei n, 

a m iter º l t t gurna . (Mifi to bem.) - V. E\:. . . ., 
' 'a .'" e o_ ar 1go J.a 111 11" :s1d.o a pprov1Lda O SI' ,., 
eln l J 

- , . -'"',- ósPm11·0 SANT•)- A mis-:,"o. lle 111~11- o ~t· ·un \.L • · - · A E - · · ( l~CllSS?10, e? _lOl ag-or,t em 2" ; e, por- l t ' l ~" ,, ,_ ~. ,_ DINO-DO ~IA.RAL - ll füL() ll'la 
tantot uao esta suJetta á 3• cl iscu;s:'i.o. Só ua eª m·io,, t ó p ovo é :sem cluviila. superior. fn.Z PI' o confr·o'nto das fu11cçõ3s de Icgi; bclor 
vot<tç[j,o _de h"nte :u é novo ui!J. aclditivo mas O s~.· UBALDINO n::> AMARAL- Ha umn. constituinte e mesmo rio legi,;larlor· orclinario, 
que é con_sequenei<t Iogica ct0 · que .i á e~ tava, c~rta -d1filculdado, Sr. pre::;id ente, ue3te ar- cn m as fnncçõ'.l~ cl:i lÍm aclrninbtrnclor ele em-
votuLlo ; . isto é. a psna, da pe!'cla do 111111 la to, ti~o, .JJor1]'ie pn,i:a bem co11.heeel' 0 seu a lc 1 nce prA;m particulcir. · · 
para a 111frtteção de q1.rn trat,i, 0 <Ht. 24 (tê): foz..,'.;~ ne..:ess\.!'W saber tambsm a inten c:[IJ V. Ex., sr·. p1·esi'dsnte, far-me-h:t a ju:>ti-
. «O çlep uLvlu OLl se11 1clor não pó !e ser pr·e- cli.1qne.-lles, riue vot:lvam. · Po1• minlH par'te ça, si algünh vez ouviu f.tllar a meu 

. s11.lente ou füwr p1trte de compan ltia ou em- 1Je~l': :1'() que não pos.':io fornJ<Lr juizo. ' !'e:; peit.o, ·.r.e cl'erqne eu 11~0 iri · ~ mesmo pór 
pre1,a, que gosi.Lr ele favore~· cio "'Overno fe- , •:::iél que p 1.r,t u t:s·es te ar ligo nilo é l11 'lÍS elo rtrt l): da11ça_ as v.1t1tccgens e proventos t.le ,nm. 
defül.» · · 0 q_ue , .nm pl'ec:Jnc, tto · cio . antigo parbtmenta- e antro cargo; so o que me competia era r:Le-

E$ta -votaçito irrnt1•actãvel collocou muitos 1·1smo. Suµ(lnser-1.m nrni to3 mernbrós do Coo- ci.lir 1le mim mesmo, p;tra VAl' onde me a~ha,
clos memb!'OS do Co11g1•e;;;;o em um1L situação . gresso que os mini~te rios ainda continuav<Ltn rfa nó meu l1\15ú, onde' po le1:ia ·1irestar al<.ru111 ' 
e.sqner1la, ~ :_un ~elles :;;ou en . E' wircltt1,le í]Ue ·a ser commissõe; _rio parhmei:to, qne cunti- se rviçó"(ú ·é qi1e S!:!rviço posso prestar) .. ~ 
a Con:>t1tmç~w nao esta promnlgu l 1 nem pu- 1rn~va111 ª. ser fettos e de~fettos por elle: . Vozio:s - Müito. 
bllc·1clu, port,ulto,em reg·r;t uão e:s tá ern sx- . •estao 1llucl1clcs. , ·: _0 Sii . Un ;\r,oi~O .DO AMARAI, - •. . Si, .no 
ecucão. Mas q111lll rlo se tl·a.tL _elo.; ~n'lmbr.os ·. _P0t1s~ 1·a~n ontros,_qne ~eviam incomp::dbi- se10 cl9 Cong-1 ·~ .'.; so , s i, no humilde esr:riµtorfo . 
de,ta c'.1s;t pi1re .~e que se pocle 111ter;p1·e,t1tt' qe: lb.11' ~;;t.t:s cln 1s fnncçues, po~qne assi 11· de uma em tj reza·ou companhi ;,t. E; si levasse 
modo il1ve!'S:> :·· flca r1110.; nos pelo 111eiws na; e nte 1~clmm combater a, plut o~racw , 0 qne em mu_i·o 1011g·e o exame empossilrel. quer,he .. ~·as
duvicla si «inda so11101 me!nb1·03'do Con'"t'e3:so: termos vulgwe:; :s1gnil"ici,1. o lia no capital. ô1J a e~se t'e.;ull.ulo-que e~bw" rleslocarlo em 

VozEs-s,irri duv ida que ~im. ,º .· .'· · g hffuve · tarn !.tern ·!]nem - cli sse3-;e que era. _ 11rn e e11ú1litr·o lo '<"'H" (Nfoitos náo apoia,to'., .) 
9 SR. UB XLD INO oo AM:ALtA.L-.\ lguns "r!:n-; um. meio de a1·red:1r al.~·Lun · 1 s pesSDitS , n1 1e. H 1 yi<úlê ·c·o :1 tinun.r a ser traç:} de car101'io, 

meus_ cri! [r;gas l1w tl'alll tlío longw o seí1 escr·u:.. µ1-~J u1ltcoi. va ~n. a, ·pul1 t1c1t clu S3 1l esbdo . (01>!) _(11ir.ii! os nao ápoir.1rlos) :si111plos 1 clgisleiro, aclvo-
pu lo, ·que 11p J n~ts votaclo o artwo ~e retira- S1 co 1n efl ., tto se p r ·etr~ n rle cl eelamr µ:1181·r·;1 ~"ldo ,. i\fa~.,- decl iro ao Cottgres:;o, p:\t'<t qno 
ram da·c .s1. · · º · ... cw c.1p1tal, e :se e11t•rncle qne os direetorns ; _.1 t1·,wr1uill1sem aq1iel!e.; qu ' t ee rn· t :vpto 

O S~t ._ E~rmno SANT1Y- S11pp1111Íut que se t.le co :i:: µ,tn11ia~ ee r11pr·e1,1 Ls .são os plut:>c rat 1 ~. '.:!·1:ne·'do _rni1iln clig11iclade; dec lal'o, 1lescto · 
retir.<sse111 d-i. (H'~· itl ncia ,to,, bancos . · : · ·1. raiao_ pr ival e.ce eles le ,i :1. Si•> rn uti vo d;i .J<·t qL1 e, S~J ~-qtn l Co1· a tlec.t~ d.o elo Congres:;o, 

O Stt. UBALIJJN , DO .HIAKA L-Pe.;o ao sr. •hspos•çno con::;t1tuc1011:t1 ci a1-re1L1r .. p83s ias 111 .,1· e!.1 eot11J L CPmpa livel, q'lel' inco111p<1,tivel, 
repres~n_t ' ti.t 1J Espiritu :Santo, q·lTe ~i:0~ i.1 ~,ite IJ 11e P":>->ü.m »e1· desag1»trlaveb a alg-.1111::; li"< 1''." .""11 _e11_. quem se. clcJs incompati/Jilisa .. 
mais -a, d1g n11hcle dos seus cullega.s; uão -entre _collegas, de ye brnbsm p1·evale\;t:l l' de~Je , (M mto bem .>. · 
nn(suas iutonções. ' z J tt ; ·Pl•l' oatro::i 1111)_trvo.:> , rn\•J, .. · ."fou é 1.l<:i_ 1111111 que se ti·11t•1, porque deixei 

. d~ ser pre,;v.leute ele 1,J.nm companllitt ; mas, ~ 



' 

,. 
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p1'eciso fazermos jusliç:.t ::t muitos dos nossog · E>se "alguem qão pcitlc ser se1iiio o Con· é inrlependente; devenclo cn.fa qual tlellcs re· 
collegas, i]Ue não teem a libee.lmlo do vr0cc- -gresso. :;peitar a.s attribui_çõei:; dos lllltros., . 
·cter do mesmo n:odo, e isto [JUr motivos mu;to lm~1 gine1 por um instanto trnzer müa 'lista - o· SR .. BAPTBTA DA MoTTA- N1JS ngm'a é 
dignos de re:;pei.to. ·!03 réas qu .q se aclrnm in i: ur·.-;03 !l OS3'l penali- quri e:;t-arno.; 'creiUHlo' esse:; pocleces : não ha 

Ha a lguns coll "gns, a <Jllem e;;jiio coufhrlos ,·JaLle, resolvi LLipois denu11ciai'-me Cc>IDO o pvd er~s. 
intdl·esses de tal rnonta, qllo não lhes ó licito, unico inc1u·cio mi pena, e provocf\ r irnm vo- O SR . . SEABRA - Estranlm doutrina, Sr. 
na hor11 em qne quizerem, cortai' as relaçõs:; ta ç'io para resolver o C<IS'). . prosidedb. . . _ . 
em que se acham com as companhia~, ba,n ~os E,tou incnrao no nl'l igo 24 . - ' · füttu·iarnos e1i1 ple n:i, annrclua, si nao tr-
e cm prezas; si o fizessem, p1·oced ~riam. m~l; Sou presidentG do nrna companhia q·ue' g-osa : vessem6s poderes publicas, estes existem na-

E' necess:trio que o Cougresso dr g«t ~1 esta de ftt ol'es fcd(Jl'aes . A p·ilavra f,ivor ]s· trmll e logie:amen' te, vietuul e neoessaria~ 
resolvido que o.3 pliitocratm, 03 ho1111:rns d<\ pó:lo cleixar no nosso es1iif'ito ge<tncles füt- mente . 
iudustria, estão incornpatiYeis ccim o logar ele yjdas . Tomos um poder legislativo . .. 
de'p:itado Oll senador. o que ó que so CO! ISiclern, favor '? o SR. LAMOUN!ER GODDPREDO - Onde 

Não quer6 di scutir o vencido. Dei o meu B' ·"' gm'an!ia elo ,juros? est:'t o lerüsl~1 livo 'I 
voto 1t füvm' dtt emenda e dei-o, conresso, _pot' E' o contrato_ bl· lateral em que u, compa- o Sn. ~ SEABRA - N,is mãos claque'Jle 
um motivo qua pôde sei' oensufüvel, ele fran- nhh dá. e rec:obo onus ~ que assumiu todos os podel'e3 n. 1_5 de 11?-
fJUeza ; dei-o just::unen~e p'.lt'que era pre::i- ff qnal11uer cle,1-;as concessõss que se fazem Yembro e com a su i e3pada glor10s::t n.b1'1\l 
dente de um::t compauhrn, que gosa ele vnnta.- " ::I bntos em vir'tu cte de lei? novo:; ltor·ir,nntes ~~ patria bmzi leirn. 
gens do g,ovemo federal.. Sori unú cle3sas v2,utagens que a lei e.o; ta- o SR . BAPTISTA DA J\foTTA Jl ouT11os 

Nfio quero, mas lamento o facto que ~e deu bebcea de n.m modo ger<d ? NellB só, protesto. 
entl'e nós. Nito wi, o pJ !' isso poço e x plimçõ:~s . O UTH AS YOZES - Deleg. u ao Congresso. 
" Quu.ndo vi que :.tlgnns homens 11spac:hlist:.ts, Pel':Y1rn to : cL«b a. il yp 1tt1ese de se1' eleit·J o Sit. SBABfü\. : - Ntio del<'go u; t eve 
financeiros, econo~ni stas e ind us trfaes, pro- . nm indj vidno 1fo1·tenc<rnte a nm0i cP111p:tn hi>t um o, espeoie de üeferencL1 para com o Con· 
ouravam obter l0g>tres no Congresso, dei, a q<rn tenh t ob!it.lo estes f;1v0Fes anteriol'mente, gre.,80 . 
mim mesmo, p·ua.bens. fü1via nhi um nwli vo t:ic.J. nall;.i a su::t el.;ição? '- :' ão fo i nnm rleleg.1ção,. mesmo porque não 
qne çonsi~oro pntriotico, e havü1 lambem nm Pelo nl'otivo do qn o ello poss·1, ixirventm'a, tin h~• co rnpetencia para, fozel-o. . . - ~ 
lado p;-atJco. if1íl nir n is rlo6sõ:i:; cb governo 1 Darn··,L; o Co ngrP.sso , con_10 cn_1htitmnt_e, n~o 

Dizia .eu qun.ndo uó3 temos uma situação Niío, porqne a su::i, compun!11<t j i1 om bene- .póct ,3 ter carncter leg1sl:ürvo Ot'\l1 t1a!'to, 
fimlllceiru. tl,ili~jlima, é nece;sario qtrn os ficiada. Supponh::t•n ag-01'" o i:iver·so: um ri1.wn•ln aincl, 115,n temas o poJ01" lPg1slatlvo 
grr111des financetro .3 entrem pa.r<l: o Congr~ooso, mernbrn elo \J,111gr'o.S3'l é convi lado rn r:t fazúr creD,do pelei Com;tituição, e separa·:lo elo o:rnc 
Jiorriuo umn, de du ·1s. oa elles 1! lustrnmo i1 s pa.f'te da clirectorfa do unia companhüt que jii. cutivo. 
éliscus3ões.e nos .d arito a rnell!or _sol:1çito _in :;os··1 de c.1nci: Es'.íos . · · · 0 SR . LAi\IOUNilfü GoDOFRBDO _Logo 
quest?es tinanc~u'as, 9u rnootr.1rao a E t~::t w--1 Pc.rgnnto : llcêtrú nulla tambem a sua não exi.;t e j)Ocler· nenlrnm (op« imlo.',) 
capaClllacle, e 11:10 terao o cl1eerto de contrnnar eloi()lo 1 
11, accu3a,r o baclrnrefümo por todas ::u des- \' ô v. Ex., Sr. pi'esi, íent<J, quantas duvidas liUA Vor.:- Si o genernl is-;ímo ni'í.o po _lia 
grac;ris do paiz. ahi firam nest 8 nrti n·o 24. rloleg<tr o poder legb1'itrvo, co!no rliz V. Ex:. 

N'.lo qu.ero _que as minhas prihwras srj 1111 Q11<rnb a mim, ~oi como hei de proceder. entiio ni'io o linha, e, poiJ, com quem esta.va 
tonmdasa, m<L conta. ~ ,1rece -mo po!' ~m que o Mas os nwn5 col !egas t eem nec.J~sidado rle elle? (muito be1n ti·ocain ·sa out1·os ·apw ·te·;), 
Co~ ·;resso revelon nao . q~10rer_ 1 n vtr os os- .se t' e.sc l_t.trecit.lo ;;: , a!Ln ele poJorern optar pnr o SR .. SEADRA- o Chefe do Estado · não 
pect disbs; encerTon as d1s~u3,.;oes ~ ·irn_ m~ vl!' um elo.> dous loga re3, ou do mernl.J1·os rlestG. poilia del<'gar os poderes ao Co11gre:;so, 
as per;oas e 1mpetentos sollre 1naterra tao Hn- r,;1.s 1, on elo memb1;os elas cJmprnhias ele quo !JOPfllJO rstc, pol' seu c<1ractor prm1tne_nte 

· port.,1nte. (Trncmn-se mui/os apn rtas) fazem par-to. con::ilitliiríte, não pocleria e nem pode exer-
Nito me refiro sei â inscri1 ç ia q Lie er;i. 0111 ª . , 1 , . , 1 "·'" d O"' • 1 

tão l'\l'and•iabundanciu, qw'l nece:;safr1m311te Acui1rc::in.os a cecb-10 D Cont:>tesso. ce -os . 
mui'fa geí:Jle ficaria 1m-j11tlie:.td11; o Cong1'esso Sn. PRESIDEN1'fi.- esta.minhn. attitude,.1Jen1 
mostrou muitas vezes que a ninguom queria . c•irno "minlM opiniti<J a re~peito tenho, mao-
ouv~['. . · DISCUR<:;O P RO~U 'lCIADO NA SES ·> Ãü [)E tido desde ns ~prií11 eiras se:;:;õ .;s elo Congresso, 

N<tS nossas discussões acontecin, que quando 12 DE; F~VERKlttO Dl~ lfüll m iuifest tnclo-rne có nt r<.L ::t mo~ão rio Se. Aris-
osta..tribuna eraoceup:icl<t, ou elber·a circula- titl e~ ~oba, qiie preten lia desvirtuar. o oar<:t-
da de um manto de g«i lo o ele rlistrncção, on O §r. §p~a,bra-Sr. pPesidente, tem- cter claste Congres6o (nlio apoiados), rndnzm
o orndor era, corta•lo por ap irtes ue nma tal se lenwtido uo seio Jo Jong·l'e~so gl'ancles e do-o a arrogm' <\ ti i o ' poJel' legi~lativo ar.li· 
intolerancia e ín ~ol!erencia, que não poLli cL g rnvcs Dpt'llsaçõ:es ao tnrt.,do füitll com a na1fo, que não està _aliás cre.Ldo ainda· 
fali ar. (Apoiados.) 1{.np11blic,i dos l~st<\dos Unidos da A merk t do ( Apoiorlus). . . 

Ora, os homens acostumados a, unm vi rla No1'le . 11osJe o clico irnmeLIL1to· em q1n esse Existe de facto nm podei' Jeg1slaüvo mas 
mi:lito mais calnH, acooturnaclos a .manejar tratatlo fui ns~ign~lclo, c1ue nes,ta tl'ibuna so e:ite eotit co11centr:1clo nas mitos do cl1:;f J do 
quasi ·1ue só os alg«1rismos, a dizerem as cou- teom lev<w t:i úO tlt vo!'SD:i repre3i11t:i,ntes para govei'no pt'ovlsorio 

1 · r 1 demoostrar q;ro aq udle ll'at11clo trará a nOS3a sas pe os seus nomes, quas1 que por 101'11111 11s 1 1 1 füIA. voz : - Que:n delega póJe cassar 
arithmeticns, não teem o h>tbiti:J elas discussões ruinn., e que 6 um vocc a<:eiro l e::ia.stl'e para: (iHuito beui). 
politiC<1s. Por.lerrios nós arrontar os tllmulto.i, o pa.ii. · , i 
podemos suppor quo estamos clisclltindo; el le:i Hontem mesmo ouYi adlvorsos afil l'1'rull'em , O SR. SBADRA- Mas qnem delegou .·Quem 
não. que de ora. c: m cleante seri .Lmos uma, coloni:.t se suppõe quti deleg-o:.M1ão o po:lin, fazer. 

Ponlrnrno3 porem termo a o~ tas C)nsiclo- dos E:;Llclo3 Un ido3 r.lii. Americ,, do Norce . O SR . c ,1RL'lS GARCIA-~fas ahi está a mo-
l'ações. Antes ele tn1o, Sr. pre.siclcrnte, elevo clech'\,- çi1o .· Entio não a comprnhenclo. L<t·se clii, 
. O que p1'ecis1mos s1be1', o que peço ó que o ear qne ó corn profuncb. tris teza. que vej o 0 c1uo : o Cougrasso scnh01· ele todos os cliretos de: 
Cong-re~so diga si o que se voto u hontem 1-! i:;vil'tu.uno tlto do c_tJ'i.lcter ptít'a!l'lCll t3 con- legava , etc . etc. ( llfaiw bem; trocam-sa 
élStà .ém ,vigor des le já (owiios Wio . !llJOiéidos :;tituinte que deve ter e>te Co ngres;o (nilo .n1JCirtes.) 

.1 · r 1 · t ''1JOia(las e apoi,dos)e de.s<le o corne~o pl'ote3tei · e aparles/ , s1 se reiere e iJ pp 1cn, aos :ic mws 1 o Sn . SE.' nR A-N<i' ·: o riue di~semos foi q111:i 
1 d e con tmsemelh:inteanonrni'.l . " ", v v mem iras o ong 1·esso , pnrqu0 nesse ca,;o . , esrHr,1vam.os tine 0 chefe do g:ov ,rno oouti-

ll ( t · l O SEL 01n ~· 10 .. \.-Devm pmto3tar tn,m,Jem , ., 
co oga.s mrus es ou aq1H JJG81o mumon o l . l nuJ.t'ia a di1·io',.Íl' os ºººº·ocios publicas, ato que · t l 1 ' 11 t' con.ll'n. o pt'OC8< i:rn1 nto co g·overno qu.o ex-J'epres,. n :inr. o a g-uns tie. es que 1 vel'a.111 a ( o Coll,>!.Tesso conslit 1tl11 t'" rcsol ve~~e <1 ros-. l' l 1 r . . ) coileu s:ras :1ttri1Jil 'Çil33 apoiados.) ., gen l eza to inzor-rne seu mlerpl'ote , o.; , !Jeito rLts b,1.s2s funcl<tmeptnes tb nossa Con" 
moui;; collegas precis ill1 sabel' de:;cle jit bÍ O Srt. SE:\T~l1.1.- N ;\ o e:ccec. rn, p:wqne por titniç.üo. . . 
l 1. ·t l t. t - ox ·1.ontanmi Ll.oiiberação· elo Con~re.:;sri este t'e-.. emos e ll'et o e e con 1nua.t· :.t vo ·rw ou nao. u Pai isto o qne <fo<semos ·, foi istO o c1ue o 

U · s n · r' t - con1·1eceu , e nüo pudia deixnr ele r ecor_1l1eC.cil' 
)í R. t• EPtiESE:\TANTE - e.mqu rn o nao Co nitre s:;;o con;;;ti t.u into, l'O[Jre,5eu ta11do ti. na-

] , 1n1a 1e· e p e· l d " · r[UO era, apenas um Congresso constituinte, e u ·10uve1 t ' ' l se ta que e1111ansrncom- . 1 . ção , pod.eri a tet'clito .. ·t·b·1· 1 1 s ·1 [ t t é · r1ue os [1:i lo;·es legb at1 1•0 o esecutivo co:üi-11ª t 1 ica· e", ienrnm represeu un o ll1 - d 1 O Cot111.·1·es.10 co11-t1' tr111·1te crr1"1~v<' . C["B .o f J tn!rarllo na ; rnilos o e iero elo 1~stado, cnnti- ,, v ,, uu ,_ " 
compa tve · irnarn.m adictadur:.t até Set' ap~rovacla a Con- Chefe LlD 8,taLlo l11ê•.utivesse as deliberai;ões 

OUTRO SR. REPRESENTANTE - A propria do CongNS:iO com ci mesmo p1~0~tigi1J com 
Consp tuição resol vo a qnest[g. (Jia outros sti tuic;üo. · 1 ',1ue 111,0 nteve a p· .. 1z e or·cle111 r)·,1!Jl1·c,0 .s dl11'a1.·1·te O Sr:: BAPTBTA DA ?\foT'l'.'..-D1ctat urn ccim " - ,. - , " 
apartes.i 0 Con:,;Pesso ~ · todo este p0rfodo dictato1'iul. 

O SR. UDALDI'No. DO A~\IARAT, -Sl'. presi-
dente, precis1J jn;WJc,ir a razão porque con- O SH .. BAn.no<A Lm.I\. -Onde se viu isso ~ O Sti. LAMo1JNIER GonoPREDo-Isto e que::;-
su lto ao Congr'es;o, ( apm·tes); a rn.z1to U~IA Yuz- 0 Congres ;•1 seria lllna nulidade. tão vo ud da. Queremos ouvir a .opinião. ele 
porq.ue n'í.o me reseeYei p:tm pedit' a pnlavrn OUTRA vn '. - Qa0 quer clwH' a d.:lleg .• çiio elo V. Ex. solire o tmtmlo. 
quaorlo se votasse a Consti t11içi o . (Apartes . ) ConµTe ssn 1 (oi.itros.rrJYJ.TLes.) · 1 · O SR .. SEADB.A--Bei de dar a, -minha: ü])i-· 

T:' lt lo ·o f 't t l o Sct. StMDRA- N:'\.o [JOJ h o Con .~l'CSSD ra- . . J.!o l enc que es. ll per ·e1 amen e na Ot'l em " mtii1, . m~s não. com a preci1iitação que· os Srs. 
(A po.ir:ulos.) · zei' e:;::;a dele;·::tçiio pL1 ra '1 qLJal nfí.o tinh L a t- r·epresen tanteo enteudim1 , porque ne8ta tri-

N;'í,o costumo mesmn affastar-m8 delta. tii t> UiGõe3. Só pocle tlelegar quem tem 0 CJL1e, bun,, eu o!Jet.leço. ao I>lano que tracei. 
O t' d IT 1 t t l o o Co:.Hros;o Mio po ·lia deleg-at' o q110 poro ar 1go a e 1 1 vo 10u om vo ·ar o im põe t· 1 o SR. LAiVIOUNIER GonoP11Eoo - Porfeil::-uma, pena ao rep1'escntante qne fôr "'º me:-; rno snn. uatmoza iüo ·li1 i ·1, isto é, os pot!e)'os em " 

tempo clirectoi' ou pre~idente ele cornpanhi ·,», que se reso lve ;i, soberan ia nacíont.t l. . mente ; mns estamos ancio;:;us pura e nvU-o ' o l s 11·c s t ' 11 11 J - cob1·e o tratado. em preza Dll banco. . ·.:; po1. ere lli1 ·J 1 o ,e! esp eL'a r e ucçtw· ,, 
Si , lm imposiçií.o de uma pena , deve havel' tr.,,ç,tclit pela l'«zào n'it ural pel<t na.tnrew ci as Ur.r Sn. REPP.ESENTANTE-A defl:lsa 6 tã.o· 
em a nppliyue, · - CGu;;a::J, e onda um delles cleu tro des ta. espl10m ,difflcil que· e;-;tnmos t\lldosos -parn onvil-o, 



O Sa . SEABRA- Mas, Sr . Presitlen te, a 
verdade é que tenrlo eu pI'<ltes tado, e vot.Hlo 
s~mpre c1ntfü essas mo~õe~ • . • 

Üi\I S t~. Reri;:,ESEKrAt\TE - Não votou cü.ll 
Lt\\, a l '.'. 

O Sa . SEABRA-Voteia:Jntra a do Sr . Aris-
tlLles Lobo. _ 

· Ouruo SR . RE!'RSE:\TAN1'8- '.lfas não vototJ 
contr<~ a do Sr. l{arni(·o BMcellqs . 

OUTRO SR. RBPRESEKTAN'l'B - ~em contl'a 
a do St·. Ray B.1rbo.m,. 

o SR . Sm1ÚlRA - A elo Sl'. Füt!llil'J sus
tenttWa a c!outl' ina, verJarleir<t; a, do Sr. ltuy 
Barb?sa, foi um a pphtuso do CJngrooso c01i
stttm11 td a um act 1 m;1•i torio e p.ttrioticJ do 
governo, 

U;11 SR. HErRmmxTANTE - Entao o Cem
. gt'eoso pôd~ app li1 u.Ji r, ma~ 'não p61e CfüS UL' 1r? 

.ºSR. StHDLtA- Pócle app lau·lir, nns não 
pole a.rrogar-se um di rei to qne não tem. 
O appl rnso não é e ne:n cons titti9 tt:n acto 
de u.;urpação. 

.o SR• ASl'O!.PFIO PIO .- R':l [li'OV<ll' à licitei a 
qunlq 1ier de 1103 ; e ·o farentos 0 111 norn 1 elo 
Congres ;o e uão refct'.i nclo- uos a i nel i v iLlnos. 
. O Sr.. . S!!:AB<tA- Tor!os os cl;ipnt11dos c1;a

r1amente aqni hvantam-se p u•,1 1'<11mw.Lr 
neto:> d~ gu\iJ ruo i ll1M o r1 w nit•) pod ~lll'JS, 
o_ rpte na•i ó noss:i dit'.~i tn, é, cull •cti \"1trn c11t.1 , 
dt7.ermos ao governo : revo,;ae tal ou cpa l 
C\cto vo~w. 

_ô Sa. AsroLPiío Pio....:.. E11bfo o g'O>'~r tn 
po.le pratw .r t-id is 03 actos de dcspotis :1rn 
e no~, o Oongrosso Qo:1stit 1ü ite, 0, i«::pt'C nn~ 
lM les sobrmrno;; ela 1ü~ão. cLn•e1Tio3 c1· d;,ü' o~; 
lm:iç0s? ' 

O SP. . Se1bra- O governo, si , pJrrnn türa, 
01:·,,.Ji ta do ~ 111s a'.tr11Ju:çõe3, à respon3 tvel 
perante o pn,iz;. . 

tl SR . ToLE:>TINo-" Orn ! F\tliai;;se em 
responsabili•!acle -e ate irri;;or io . 

Uilr SR. R.EPH.ESRNTAi'i"fR - E':iste um Con
gresso que reprJsenfa o paiz . 

O Sn,. S@ -\mtA. -:. ·Não par['. to11nr contns ao 
gov1>. rno, na ·tn <Vlra nctu ti, e co•110 co!i,ti 
t~ii~te, 8r . p1·esiclen~e, eitabelecida esta pre
l11~1m,1r, rn to é, ·f/ue o Co·1g1·ess0 , como cnnc 
sl1tn·nte .. p 1rece1ne, n[o pó le appt' 1va1• o.ü s 
ltlOções; 11 ciSO Ul'OJll'iilll1ente f1. diSCU'lS~O rlo 

.lbi~.>vlo,. õn con \Tenção sim plesman te ad:i~n.ei 
ra, re<t l1 za lo pelo g-.werno com o.~ l~ ; bclô.3 
U uidos da Arnerica. elo Norte. 

O SR . LA~I0u.\'IER. GOD)FREDJ - _,\indtt 
bem, 

O Sn .• ~BAB11A. -- Ihvo <lizel-a. em ab1no 
da. verdade -' tenl!o ouvi la c!est \, 1.t'ibnt1J., 
as mvectiva.s a.s 111113 ssverns contra ô h1.i, 
tad'.J , u l ti mam\)11 te ce lehr.1clo, t11:J8. ni'í.o on ~- i 
n.i 11:la u·na ra 7.ão potlePo3a, um n1olh·o s·wio 
tla 01·de111 e.aono11Ji :a ou politica , por fol'Çl 
?<• _qua l se deva l' ·put ··i.r de:;n.,;tt'o m ao5 no;~ s 
rntrresses cnmnrnrciaes e inclusti·iae.5 o t rata 'lo 
(l, qtl\1 t;e teinwl!u i\·lo ! 

Ó SR.,.ÍAi\iA dà Lini ap1.rk 
o SR. SEABRA - l:omo 1 nã'l ouvi . V . Ex-. 

~e1~1t" a !Jou !ade rl~ f;ill•w ai to pa.r« qno p:issa 
da1·!'1e a e ·uven•eut'l rts.iost·L 

O Srt. ZurA - Si nã0 on vi11 , pas ·;e adeante. 
Q SR . 88AB!1A. _. 1\hs ê l11 9H10 it. V. Ex. 

qile eti c/11ei;o re~ pon •ler, a, V. l~ x- . a que in
solentemente (muitog apa.l'tes), subiu á tri
buna (m1útos aprt1'te0 • . iit. em ·Ullla sessfio para 
oggredir-n1e e injuriar- me. 

O 81::, . Z AMA - Nio S'lj'.t m.tlcriMlo sirdo 
eu o e'nsino . (Su.moTa.) 

O SR.. SEA.BRA - Por t ::i.nto é exr.ctn 
men te a V. Ex:. que Uo in >olente:mnto ac1ni 
se mostl'ou ... 

UM SR. . REPR§S~NTA~TB - J..s inj11Pins 
de V. K\'.. não :tttm gia:n a ninguern . (Ha 
niuítos o ut1·0~ apa;· es.) 

O SR . REABR.A - EL! ri.qui nã0 Ü' t'Jgo 
offensus a ning·Ltem 1 o injurLvlo fui en, 

VOZES- v. Ex-. e3til, inju1'hmdo, 

OüTRAS VOZES~ Ordem 1 Não está. i no nosso merc'l.do, pela facilidade que havÚ,';, 
o Su . SeABRA - P11is bem, sr. pi'A:> i.- de o!.JtJr pI'oJuctos, e por ·pPeço ·comrnodo . · 

dente, (lesprez,tmlo o ap.trle elo Rr . Zam;i , E n cornp;ns1ç'i.o o gonm o de Wa.siugtoa 
cu cont1mlJ. iso:1tou do.; direi tos ele import •ção nos Eshdos 

o SR . i :~M .\ - se lil'Ol' n Qnhda cl d r o- Un iuo>, o cl\fe, .o aStiUC<H' e o com•o, principti,~s 
petir isso ln ele se eoteu .ler co:nrnigo · pro~uctos (o ' Cafü e o assucur) de nossa in

clustl'Ü. 
• O Slrt. StHBR.\ - R.;pilo e ati1rn10 -ll10 que 
em qu dq Dr p:trte qa·3 cjusl1\1 , (S,~ssi!r;-o . ) S1· · 1m~si Llen te , a argumeufaçuo logica civil 

o SR. i\IULLIUt _ Coma isto à cdifbtote ! que cq111b:iten1 o trat<t•lo cum a un ülo a.mer·i-
H c.rna, deve se demonst1·ai· com alg-arismos que ( ª outros apartes·) de fac to, os nossos pt•uclnctos p3t'clam neste 

O SR.. S:LA'1RA _,, Fal'•/ue rin'wdo. f11i i11ju- negocio. 
rildo nesta tributu p:ilo Se. Z im t, à oppJsiçiic> o qu 3 cntú, porám, clemoustt•n.do, seg-uivlo 
n:io prntestou e nem se 1mstroa 01r,mdi.l 1. '! ! c.licuios feitos irrecus'l.veis. é que nôs p.erJe
Po rque nií.o repe llin o ap.1!'tc i11jueio30 que 111• •S tro;; mil e tan tos contos ele réis , ao p:tsso 
me dirigiu e que nKo r epetiu ·1 <Jli3 os arncric.wos perdem nui3 tio quarentn. 

O Sr •. PRE3IDR:NTE- Alten;ão ! Attençào ! mil. 
p,,ço ao cra<lot'l] ne S3 cinj , it m> tet'i rt rluseu Portanlu toibs as vant1 ge ns r rsultantes 
di~c1 1t·so. (Oi-aacle ;i ilni.rJrQ d11 Srs . repesen. desse tmta.do estão do lado do Braiil. -
tan!es 1·etira ·se do recinto.) o Sn.. b:SPIRI1'J SAN'l'o -:.'ilão acl!o o tt•a t<tdo 
• O SR. SGABRA - VJ u o>c upa,1·-qn, S:• . pre- 1 vrrnt<1joso. 

~!den te; elo a~snmpt o rle t]il e me clcsri3i pelo o Stt . s ·:.\mu-Nin~·uem ou>at'á con testae 
apa•· tes dos dignos ropresent•u1te3. . qne a i~e:ii;ão Llo; imp. is to~ sobr.:i· o cJ.ré no:; 

Ih 111 ')livns c~onom i cJs e moti vo> p iliticos tr.i z g·r.rnles vant..lge;1s . 
qn ·J elevem se r e.;tu i;tdns, rp1 °11Ylo :;e t r•nb elo Não à vercl,vle_ que os E-;bldos Un iJos já 
t:XJ.:ne e da t1.fl•t l7.>e Llo3so t mbch . lirn~s"m isentado do$ impo:; to.> ele impor tação 

Fiwmos in1 tratado co:11 o> É;Ll·io5 Uni·.los, o 110;,;so ca fé. 
em virtnrle do 'Jll.ll houve tro0,1 ele intcrns;e~ ur.1 Srt . R·crRESI':N 'l'A~TE-Pois não . 
oo:rn11art:!aes . 

OJ U!11 1 t< Íó os E-;t 1c!os linírlos rJ.,i Amcri.' :1. 
flzo1..:rn1 c1nc0s~õ33 ao.> ~:;h'o; Uiiirlosclo 
B:·azti ; o-ttJs, po1• sna vez, benhr:i.111 do5 im
pa-to; de i:npo:·t 1çiio '1'J'tellis geae;·o> a que 
o~ nobres 1'C1•r · ~·)t1L\ntes cl1'.l.ma1·.1111 tl::J pri -
nH: h·~i ticCeJ·-:- i 1ade . . 

Sr. preúbHc<1 si il1ti\'C i;ençil.o de h1po3to3 
tl'e imp:.il't 1çiio com reh:rw tt o;tes ~·enc 1 ·03 rio 
r,ri111 3irn ne~es, i · h1le ,d evo cl ivil- o.ci [L pí'l111eint 
vez qu"l ouço aíl1rm·1r IJG<\ baix1lllLlo o ga11cro 
de preço, cm co ·1se']uea ~i · 1 rle isenc;iio do cli 
re1103 de imp(lrtvç(io, i~ sn v~ rn i:ri~jucl;cm• as 
clas;33 pro1et..rinr;1 as chtsse3 [JJbres. -

O SR . Sc:.\BRA- 0 caJ-.:i e· teve isento du~ 
ra.1; to a l gu ! n t•Jill po, nus de p9is foí i·estabe
led <J o q irnpo to. 

C:1m rclaçiio ao assucar, St' . presi•len te, 
cr1c·11 n:1o co:npreh·1nde que este t•:ataLlo v .~111 
;1l1r-i1' novoi !Jori.;ontes a iurhtstr ia assuca
rei 1"<t do Norte do Bt•c1zil, vem, pot' assim Lli

'z.Jr, s11IY<11' a. l;wou1·a, conviil n. ndo o nosso 
prorh\cto parn. um mercado vasto u rico·~ r 

Tam!Jem não é exacto o que se diz, Sr. prc• 
sirl cnte, que o typo de lô lloll ancler., seja o 
assiic;ir ot·clinario o reta me. 

Ao 'co nt1·a1'io ; é o assucm· amarei lo, aquelle 
de qne mn!to.s preferem para adoçar o cafti; 
ó justamente o 11 ssuca r que póde ser fabricado 
pslas usinas ele maior imp01'tlrncia . (Não 
apoiados.) 

E' just:1mt:mte o assacu· CJLte mais rn fa
bt'ica no Norte e em Parnamhuco, pl'incipal
rn!3 nlc nn, i·nportante usin:t de S. Lout•enço 
cl L ~.falta . Ora, ssnho1·es, senrlo assi•n oocle rt 
inconnnienci;i do trataria em relaçt'io a esse 
nos:m genero ~ A0 contrario, Sr. presidente,. 
como se vê ell e vem trazer uma grande van
t;1gem Far·a a industria a,;suca.reira do Norte . 

Se. p!'csiclenle, ha além cl istfl considerações 
de ord.dm politie.i rpe j u.5tific:tm ple namente 
o t ratado. 

Aqueiles q•1e suppoon1 qlie c;;:;g trnt:1do vem 
trazer o uniqui!-1 men to d is noss·1s indu ,trias, 
Llas nos,cis fabr icM do nlgrYliio e rlas rl n trigo 
tfüo tren; l'ttzflo. Semcll\ 111t85 supp 11:;' çõ~3 s:l.u 
p'ta:Jtct.sffo1~. FJl' íl>l11lO, :Ú e YJ lº, i;UJe que illi
c'a!ilOi, com 10laç:'io ntl ll' i ·w ; por exemplo 
u·na 6 :·ft nova, nnm ópocrt do ptcl:.~l.'C5sn e rlo 
Pl'03JPl'i•la.Lle ; si a.•.ro1•.1. Sr.l comer;:1m :i. fnnrh1r 
f':tliric 1s.1Hra nrnnipulnçi'io o Lt»i nsror-mnçiio 
elo t.11·g'o, nfío é 11101103 vet'..h\do que nli:o pro 
dlizir.do3 fri.~'o, fiLíS ellc é muitn fa lho cm 
nosso m~ecirlo e qiw, [l)I'tanto, <les'le cú1':l . 
esse prcidu ·to f1 •]ue isJaio elo clii•pito de ín1-
portaçfo, 0 11 0 nbc1111Lll'it no m~róado, e pr.r
t:into os cap1talist is co:np1'.1ri'ío o trigo tí11.i8 
.b·1r .. •to , e clesile anliLo ns fa\.JriQ<1s se rnu!lipli-
éni'ão; tortnmlo-se o pi'O !neto unis ba t';.t to, 0 Somos um paiz nme1•ican0, estQvamos tln. 
qae IYit!itd ·r(j:ii'o'i·eiLfü'it as ch1sse3 P•Ji'il.'cs . r<:m·opa dop3n fent:is p1·iucipatmente do ca~ 

pít ;[;·e o meio ele em br'lve livl'>tt•mo-nos 
Nii:o vejo, pois, razfo pn!'« ae t!lzel' rine o. · desse ,jug·o europeu.é exactn.meute iniciarmos: 

t l'ata·:lo produz máos effeilos. . :· um'l. politic::i completa.mente amerimum, turnt 
Desde qne o trigo lJ~ixa ele p;·eç1, está cíaro po!ltim1 nov:1, . 

que ila mais f:tcil ida'.le n;:i. obctcnção des>e Si o dí t 15 de nornmbro derrubou a 1110-
p!'oducto. narchi ·1, a. rhh deste tr;t.t ,tclo marcarà o inicio 

1 lhí SR . REPil.BSE~rAc;rE-E a clas.:;c pobre de urna politic'1 verrlacl,iira.men te norn, ver-
Iuct':.i. . d 1deiraman te americn,na .. 

Sl' . presidente, n.q ni se disse, que no tempo 
da mo nnt•c ltia. procurou-se e tenton-se a rea
li;·1çiio desse tt'atad1i, mas que os govzruos de 
ent:lo Inviam sempt'e resistido á SU<t reali
sação . 

o SR . Sm1tsr.A-E a, cl'1Sie pohra !11ct'n, rliz 
mn ito bem o nobre rcpresent,1nte, mni'o 
princip ! !m':ln te tl'a,tando-se rle um genl'ro ele 
peimeir:i. necessidade, quJ pôJe obter por preço 
mai3 bamto . 

Sr. presidente, o verd 11lei1•0 principio e~o
no!1 li~~o, 6 oXctctamente este, o tllt Jiyre con 
ca1't'el1Gia . 

Só se p6fo cnmp1·m· o grnero mais b.trato, 
quan :!o a,l.mnda no mo rca lo. . 

Quando cl:1 -;;e n ::ihL11irhnci11; qurm<Jo o nu-
1111J1'n de procluctoi·es é !nforiol' ao dos consu
mi• lol' .}~, ln vell' lo ponc1 offert 1 o muit:i )l<'o
cn1>;1 , o preço n ec0~s 1 1·ifu11oüt ·' sú')C , •to c:on
tt'<wi•) elo quo u ~o11te co, qnan lu lm muito 
CJLI P.111 pt·o·lnr,;t . ! 

On, Sr . presi.lent'3 , a i;'l:1ç'\o c] .1s imp1sto3 
rlc importaçi'í.o com relaç'i:) a es tB g·enero, 
corno a antros men ~ i o n ados no trnta,do vem 
torn;i.1-·os nBis u-c·c·essivcis ás classes tyobros 

Tenho semelhante argumento, co~no couh'!l. 
pro.luceuto . 

Os inte l'es~es rlynasthicos ela Europa. impe
diam a 1•e d is 1çiio ele U!11n. politica n.meric1tna. 

S.,mellnnte rosistenci:t, pois, por rnrte da. 
monn.rrhia bt·azi lei ra, in11ica e da a prova d:> 
qLnnto a111lo1.1 acertarto o g-ov çi t' llJ 1'epul1lica.no, 
eni raullo cni fra.nc:t con vi rnncía. ele interes-;e::; 
com os 11o;s:is alliado:; naturacs, os america
nos rlo n ~rto . 

A !6;11 Lle turlo, p:i. l'a a. l'Ll:tlisaçlo elo um 
ti·a lado e possível que mo ti vos especiaes e lJ ne 
não podem ser divulgados, tenham intluido; 
c;1cla 11111 rios govel'nos que contl'acta fal- o pot' 
con~iüe1· çõa.':i que devem sor1 muit11s \rejle;;i 
t'o.>enad'.tS e reS·p·:i~adas, 
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Con form9 já ntlkmei e po_írcliwei, somo~ .uma. 
republica amer-ic:ma. i .applauolo! pnis,'a inicia

, çlíio tfo uma po l1twa uova, enr vu'tu"t'!J drt qual 
<JS generos brazileiros rle nHior procurn,, como 

. são o ns3ucár, o c;tfé e o co um, encont1·em um 
vasto c•mpo . para, o seu clesenvolvimeuto 
me:;mo na America. 
J•fosta~· coLiÍlições,si tivesse derla1• o 111811 voto 

:seria pelo tratailo_; e achu inconveniente, 
achó até uma imprtideni:h, que o Cong·essl) 
tàme qualquer deHberacã.o no intuito ele vir 
perturbar negocL1ções rea l i~arfas .. 
- O tratado foi celebrado pelo minist~rio p;1s
sa·l0, si h<t a,lguma respons,tbilidade , toda el ht 
iiertence a e~se ininistet-io; o g'ovei:no act1rn 1 
apenas ·mediu o a lcance e as vantagens do 
tratadu e o approvou. 

Eu' cofitinúo a negar ,o meu npoio e o meu 
võto !\ essa. mo~ão, · porqu ~ acho que o Con
gresso não é compoteute para de!ilierar sobrn 

· ·el'la. · 
Voto contra a moção, porque acho, que, 

-me~i11'0 iro teFreüo Aclcis principio3, o trntado, 

pé10·111énoi , por. e1i1quantn, não se jiÓ le ~lizer 
'JUB sej 1t. \ll'Rj n:i ici;d ao l:lr;tz1l; voto· contra a 
moçào, porqu3 S 3ri ~t um acto ele precipitação, 
qne p.odoritt trnz ) I' pe:rtürb~çõ ~s, e nós nli:o 
temns o dir.,i to de ser precipitados . 

Si porventul'<L a Convcl1ç<1.e com o:i Estados 
l lnic\os f'ot" prejudicial ao Brnzil ·O governo 
terá hast>rnte p.üriotismo pam nntific 11' aos 
E.starlo,; Un idos que o tl»tfaclo uão póde pewa~ 
lecer \opoi11..clos), e então em tempo s,J toma. 
rão as provideuoias.. . 
· · Port tnto o que tJigniflc'a esta pi-ecipitaç1o 
do Congrc,sso em vot.ur mrções ele descou
fia nça, !?111 dar conselllos ao governo, qnando 
e,,te apenas ·contumou o q1te L:z o seu .ante-
ce~sor ? , 

Além distçi, hn. clausulas no trata elo que 
nã > s!to c.1u ll eciilas 

E des,le 'então, como sem nm esturlo atue 
r ado e consciencioso sob re o assumpto, ·o Con
gresso póle reprovar esse trátu.do, q11e, nem 
ao meno:i, começou1 a produzir smis conse.., 

. qucndns ?! 

Rio de Jan~iro - Imprensa Nacional - . n~·l 

O que é cel'ro iqúe p-or é11e fic~1;1 van l~
jos:unen to prntegi, los, o rUfé, princip:1 l ' iu
dustria, do Sul, e o assuç:ir, princi pal in
clu~tl'Lt do no1 t0 ela Reriublic<t Bl'azill,!it;L 

Portanto Sr. presidente o meu voto indivi-
1lunl, e é 1lo suppor que seja o . votp~ do . Con
gresso, porque é . ti11) . voto iia tri11tiço., ·S\JI'h 
11egnr apoio a esrn moção, que ii1questiona
•·etrne11te veio prejLdg-at· 'oi f;icfo~; ·'que . é 
prO~Íl1itMla e e apresenf1.(la a1\ teS , de 'tt\do 
por motivo ele OÍJpósiçfo . (apüfoclo's e m7o 
ripoi.udus). 

o Su. EouAr.no· GoNç11~ris.:_Não é qúes.tão 
tle oppo~ição pessoal ao g-0verno. 

Ü Sa: SGABRA.- ffUe não têm \•azão . de 
ser. que não se justitlca, quando no .estado 
actua l da_s cous"s o q1rn preçistrnos é tle ca l
ma e do ·11az ]Ml'a levarmos ;t bom . . caminho 
;1, ohr·1 patriotica iniciqd<t <·: rn 15 'ele. uo•ie,mbro 
de lH89 . (Apniados ; muito bem. ; m.uito ./ie'iit. 
~ Or'(JdOr rJ fr!licitaciO ti CIQ[UÇO((O 'z!'o:r çi igttnS 
.Srs . ?·epresentes). · 
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fü>.lve:;, Vil'gilio Pesso1, Franca Crwvaiho, ás rnaPgens fio rio Suas~uhy, no riq~lissimo 
CONGRESSO NACIONAL. L•1iz llforat, Baptbt't ela Mott 'h . · 'Fró ~s · da v;dle denorninar!n Pe~;t11h<1 . 

Cruz, l~1·ic1 Coelho, ·S:trnp iio Fet'l'<1Z, LO P''S ·Antes rio lá che!.,ml' tioll'I. rlc1 Jl'l.Ssar pelos 
Trovão, ~HC'] U P,S 011riqne, f<'urrpüni vVerneck, impol'tantes rnnnicipios de Gu:toilãrJS e Sflnti~ 
Vinilaes, Thoma 7. Delphino. Antr.nio Olynti10, r\n1n elo Ferro, oade as tetT<l.S s~o fertilis-

_HECT.1FJC.AÇAO ,J:l1d,1ró. · .João Pinheiro. Pac:flco Masc11'e- simas . 
th:1s, Gabl'iel de 1VL1g-d hãe~. Leonel Filho, E parece-me, Sr. presirlente. (nii.o tenho 

Deix'am. •l'é ser com li)ll.JIJlad.as ' entre Cll<t Q'fi.; Lo\lato, . .Jnco\J ela Paixão, A 1.ernnrlre ce rt t!Zf1. POl' falht rl e cL1dos) que o u timo aclo 
' ~ Stockler, Fr:rncisro Vr>iga; Costa Senna, La- do · governo, contra o rprnt· 11 i1np1·ensa _ üe 

as . effie~lÔas · a[J,pl'Ova:das e,m 2ª diSCll8- nwnnier, Alvai'o pote lho . . Go 1ç·tl v:c;is Ch~. v~~s, Min 1s e a pof)alaçi'.o da C;tpi t::tl a·•:tba de 
Am13rico L11z. F<ilfo;nn) Pen na, Viotti. Dutra r Glarnar .ron11ida ern conciã.o, p1·end•i-sri Ho 

são(], segBilltG : Nica.eio, Corrêa Rahello, ~hnriel Fulgencio, facto de SOi' o Peç·1nh1 !1111 valle d.31.n:wrhdo 
:\sto!pho Pio , Ar'sticle3 M>fr\, Go nc , 1 ves p0r innumer s estrarlas de fe1·ro r,o i :ed iclas 

.· Ao · art: 31Í·. Jl. 4-Suppri- Rnmos. Carlos rlas Clrnc<as, f<'ritnci~co Ama- . pelo penultimo mi11i~tr'o ria ngl'ic1tltura. 
. . .1 1

, ,· . • : r·1l, Domingo> Roch•i, Costa l\faclrndo, SI'. preRi·lente, o fertili:;~ i1110 v,.JI~ tio _Pe-
. rna-m-se as pa a\ lél,S - p1Hl1i11 Ia e. 11 .Palleta. Jniio ·de '\·vi:dlnr, Ferreira R·cbello., G<'l.nha é cons1del'<tdo uma Mesopot;1m1 l. A es-

' ·. ·, · · • _, _. · . . Fet•.rnir~ · Pire~, Joito !;11i7,, Beróardino rle : tr.1ch rle fef'ro riue p 1rtLt Phih1l ·lpl1ia, p1s-
S.:.da das sessocs, 16 de foveretro el e- Campo:,, Fr:incisco GI iCePilJ, Mor·1e.:; Rwros, ' s 1 ndo . p)r Minn,s N VU:i e s. .Joà·l B 1 p!bt~, . ·s . . . . · L'1pos Chave.;;, Domingos t!B f>1nrnes, Arlolpho i d~mandava o P«Q 1llh•. Ih u~nf\ de V1ct?r·u1 

1891. .- chmiclt e ontros. Go1•r10, Carvn.lh:il , Aílg"'lO pj , 11l~iro, Mnrs;i., 1 ao Pe~iaoha, hr. Dt1t1' : 1. no ~ertan rio <\mxa ao 
Rodolpho Mirand·i,, Paulino C'Lrlos, Co~bi. Pec,1nha, a.rle. L·~.opol~~ ' n a ao Peç1 nha, om de
Jnni ·l' · Ro.lri0"1ie3 Alwi;.;, Carlos G:»l'c1'1., m mr1'1 ao .J.1toba. l<t na lmente e.; ta e, trad o, 

56ª SESSÃO EilI 16 DE FEVEREIRO DE 1891 Moreir~1. rla Sil~ra, \lmqiifa, Nogueil'ít, R.uhião . de foPro, riue era um~· 1 n~ · d 1la Ce 1t1·~l e Cnzia 
-Presidenc'ia çlo Sr. Prudente ele 111vraes Junior, Fleury ·Curado . Leo i·1nldo ·rle Bul11õ ~s, p:wt.e ilo sy;tema de v1ac LO C·~ntral . ve - ~e no,, 

, GnirnaPii.esNatal, -Antonio Azerelo. C·et.cno t~ em baP::tço. O ram1l tleOu1·0 P 1·etoéum 
.Ao n;eio-dia , faz-~é a chamada, á qual tle A.Ibuquerque, Belltl!'mino de l\.'Ien~~nç't, . e 11 nplerr~e ito ~a qent~· ti: . 

r13sponrlern. os Srs. Prndentc de Mora.es, Marciano de Mag-alhae . .;. FP1'1111ndo Sim is, 1 ~nsp:iito qne SBJa, ~r·. pres1ilenti3, um tr;"ma . 
. leão Neiya,. E:ltnrdo Gonci lves, Fl'c\11Ciscq L'11ll'O Müller., C 1i•! \'l Crtmpns, Schimi lt., . m• 111.tere ;sntlo3 n is rl1vor;,;s e3 t·1•aclas de feno 
l\hc'Jado, _L1~ovigililq Ç0elho, Joa~uln! S;Lr-· Lacerda ·o0ulinho, Victorino l\Iint.eiro, Po- p:uticul:lres venh:'m _urd11· - ~ara ' tl'l'erlar o 
meato, Mauoel B::tmtn, Antonio· B<1ena, Joito reira da co.;tn, _Antão rle Faria, Julio de · tr.1ç;ulo ~lo SA ll OÜJect1vo. Amino-me, :\vista 
P~dr.o, Cnnlw . . Jnuior, José Sec11nclino, Joa-, C:i st ill1os, B:.irges ele Me leiros, Akicles Li111a, das co:~s11lcrações expo:it'ls, a aprese11 bw wn 
qiüi'n ·eh Ci'nz, Tlrnl>cloro Pach0co, E;Iyseu As>i':l Brazil, Tllomaz Flores, Abreu, Homero req 11s r1mento, e esp~ro rla benevolencin, do 
Martins, Joaqtiim Catnnda, Bezerra de Albu- B1ptistn, Rocha Osorio, Cas:;inno do N<tsci- - . Cong-resso qn e me farn o favo1>, pn por outra., 
q'Lie.i·qne Ju1:1ior, Jo.ié Bernanlo, Oliveira. j mento Fernando Ab!Jott De'.11etrio Ribeiro e ., ao estarfo de ,l\:I111n~, rh apprnval-o, para, que 
G;\lvão, AnÍúo C_avaJcanLi, -Almeida B.1rrPto, 1 Men1i~ i:f1rr .~to. ' . · l º. g:ovcwno 1103 do as inform1ções prPci:ms, ott 
Fi.rmi.no d.a 'Si!vl:lka;· Jooé Hygino, .To3é Si- . . . e ,,, C~lp'a d:.IS l'J.zões em q~lB SA fünd nu pun. pra-
ineão, Flo!'iauo Peixoto, . Pedro Paulino, ~bre -se a ~es~,w . . t1c.1r e3se acto, qne vai otren rler grandemen te 
T·aval'es ·Bastos; Ro:;:a ·Junior, Thomnz cmz, Deixa'll rle compflt'ecer com _cnnsa os s:~· · as .interesses rfo Miuas e da, Central. . 
Vir;ri!io D.1masio, ·Dorníngos Vkente, Gil .tlfatta M.achado, Paesde Carvalln •. Freilerwo ! O ~a. FRA.Ncrsco VmGA.-Dit proprh F11:Je. 
Goulart Monteiro de füm·os, Qn'ntino Bo- Ser!';1no, .Coelho e .Campos, Ra11!1110 H0rn, ! raçii.o, porque a Estra·la, Central é projuclic.t
cayt1va,' Lap~r, Bl'az .carneiro~ Edual'do \Vau- , ~. ocl<'ig? es Fer1Nncles, Mwtinh~ Rorlri~·ues, 1 da si o ramal não co ntinuar. 
de11lrnlk-, .Jo_a~> S :<VCl'J~no ,, S'.tldanlM Mar1nh0, l•:Pde!'tco Bo1·g-es , !Jeandr? M. ~1el, Coi.i; e ?e ! . o SR. BADARo - Teria assim cum wi lo 

0 .forí.qu_1111 Fd11~ 10, Cesario Alvim, A~m'1'1C? L?bo, F1 gue!redo, FerrR!r~ B1ai~:lao, Dmmn~o.s i men rl ever, si não rr..e tt'ouxe3se á t\·ibuna. 
Camp'>S · Sn.Lles, .Toaq u1m ele Souza, Silva Porto. B11 e1:0 de P"1v,t, Cesa.11~ M?lta Junw1, : m , j,; ontt'o motivo. 
C'.rnedo, Si(va paranhos, .Joaquim Murtinh'l, AI frsdo ~ll.1s~ ff Er1wsto rle 011 vo1ra; . e, ~em i No u 1 t imo din, de ses;;iio clrngiiei 11111 pouco 
Pinheiro Í•Uedes, Uhald1no do Arnaral, Ci111Sit O:; sr~. :rheo lureto Souto, ~;~·1. aiv ,), 1 mn.i~ tnr1le e não pnde ::is:;i stir "º rlisf! 'll'SO rlo 
~ (nto3 4ndraele, . Gen.eroso l\1arq1re_.~. Esteves Ruy Barb.o,a, Rangel Pe~tnnn .• Aq 111 ~ 111 0 do illtBtre represent 1nte do Rio r1 11 f:tn~iro o 
J~n101:, Lniz ·Delpllit~'o, Ramí'l'O ·sarc?llos, -A!11;i.ral, .Bll'na.r~o ele_ M:;n,Jonç':• S~i.nlo> i nohre · repres~ nte n.preci:wc> c1{ tl'ih;1,11, · os 
J;'rnl~e1ro lVI ~J1ado ? · Jul10_ Frota, B.elfo1t Vieira, V1: 1r~, Ni lo Pe.,inlr1. C.ynll.0 rh, L: 1'.10S, ! nltim~s re~rulamento3 exparli l©s pelo Nrinis
(Jct1oa Ro:lng-2~3; .Ind10 do B,:aztl, .Ln,.11ro -Ol 1ve1 ra p , nto , _rvinyr1!.~k. D~111111gos :lesm ''.~ · i terin rln Guflrra, rnbre as con tinencias guae-
Sod ré, · lonc .. cenc10 Serzedello; N111a füh ,,11'0, .~lberto Branrlao.: Alcp1 rlo hnnn::i.baia, An~- ' elas de honra, etc . . ' ' 
Cühtiío, _Pe:lro Glwrn:o11t, l\fottl. B. 1 ce~·.l ::t 1', t1d 1~s Loho, B·11•ao r:le S1nt:1 H '.lena, Luiz 1 Dm\1nte o seu discurso nm Sr. r .31wesen
c_o,.tl). 'R.? lr1gne<, .~·;s11rnro Ju n.io;> ~en~1q2. ~ Bar!'eto, Fuaseca, Hermes·e Martmho Prado j tant8 cujo nome n'io foi. eRcl'ii)to cl eu .e . .;te 
de ... _c~.rv_-ilho, AD~l~~1.o F1?!1I.t;. Non.te11.a P;1I'.t Jurnor.' _ . .. , np<t1·te riimn 1lfl? ol'\llor enl!f~ill este juízo:-
na~ u~ •. ~els~n, . PHe" Fe11 eu~ •. 1~ . 1.1bo ,a ~1111<1, g• 1!1h, posh1 e•11 d 1 s~11s)1.o e siirn de\Jata I « Or,1. S·-. pre3 1r! 1~ ntA , é rn;1n1f,>s to IJll"iil 11 s-
l3 t1zer1:1I, :··l?ªº Lopes·, .J~1~ t1u1;u10 de .Seqia, approva1la a. neta d;i sessão antecedente. son arp1i em Iª e 2"' rlis"1Hsão, e só ni.~ falta 
Jq~~" i\V11tn_o . . J ~1::;~ Be~thtfJIH, Gonçalo c~e · • . • ... , , ;. . . 1 pron1ulg'<) IO no;sn.:.O aiti~o 'lll ' ~ ~ p.ir 't com~ 
Lng-os, :r-i:a~c1.nyi,~1tn ,, Alm111~; A~oi;s!•• . \e:li Q ·~ ~r .. Bacl~~-o--SL. p1 e~: l~nte,._ .la i pl eta 111 ·nte ,1 i?r,._1 t . ilo JN.ndo ('tpn inr/.J•) 1\ 
'-;~lho·, .. M1g4~r,J C,1st.10, ~rnoum h,!\Ct<, r~p1 .t:1.- no 1,lt11110 clia rle 'e~~.1.1 PU m; ha.vv1.111,;i1 '. 11 to 1 mesH io qiwi·lo i•so nfiofo;se,i'i 0 g·overnorla, 
01<),P?ssoa,. I?;.drn _4m(~r 1 cQ, Couto C t~h~'. '· Sa p11:a trntn.r rle nm fl ·~~ump:o 1~1~ort~nt1-ss 1.~10 I i'rwot 11 çiío e!~ 15 ~le n•we·nhro· h;i vi,t s'•p,1 raclo 
AnrlrMle, .R1t umlJa, Toler'.tino \le _r ar1 11Iho, _1•a\ a.º. es~ . 1clo l'e M!,1,1s .G1 ;ae::s, V'. Ex-. rleve do Esta•:lo a igr•l.fil. ; corno ó poi s qnR 8 ,~ ohr·iga 
R.os:t o .S1l v.a.,, Jo.ão Bai .ball10, Gonç. 1 ves t<n v1~to 11111 .teleg-1 arnnn 1 eprorlu21do em va- 0 Pxercito e ruirm:vla a füzer coutiueucias a 
Ferreira. J.'.~sé ·~l:mano_, Alt~e1tl 11 . r'er11:1mbu.- ria~ folhas desta capital dando conta do pro- um culto 1 ( Apoi"do .~.) , 
ço , _J1.1vénc10 ,de Agmar, André Cavalcantt, ce1l1 menlo rlo @'OV'l'no, '111.anrlanilo snstai··:a , - . . . 
Ra:'ymupdo. !3 1 tícleil'a, ,}Í1n ib'.ll. F'a.kão, ~er8 ir·a con;;truccií.o do .p,rolonzn,il!e~to d'L Estl'ad:i de u;u SR. R.Efl\E~~'<TANTE-0 que diz a isto 
J,y: rn, i\leT•t eh ·. vasconcelloi, Joao clJ Ferror!eOuro PrPtoaih1hirado Mn.ttQ Oenteo. 0 Si· Rttl.aro · (fü,o.) 
Sl~neit'fl, .Tn'fio Vieira, Luiz rfo · And1>.1rle, Foi, Sr. prc'Sirlente, plI'i1 nos l'Ap1:es11n- . o' SR.. · BADARÔ.-'il'. pre;,i lPnte, si eu e.3• 
Espirita Santo, Bellarmino Çal'nel1·0, Tl.1'.'lop11ilo t1ntes de Mha~, uma sorprAza. Não cont. · - · li vPsse prosrrnto teri>1 attendido ao reclamo 

. dos. S1rnto;, 1-'onle.3 do fyliraniiil, Oillcica, vn.mo > f[U 9-o governo qne se tr;n n10.st1·ailo tifo r! Pste meu il ~ustro collega clizen.Jo 0 que peu
Glt,liin.o Besouro, Jvo do !'melo, Olivril',L prodigo om C>Dr.es~ões · do os ti;·tdas de rer1·0, sava a respeito. 
Valladi'io, I<elbbeUo [<' reire, ArnnHo de Fról.- qlle tom m1'111ado rle mo.-10 nté Ineo nveni rrn tR rl'hs li, e cumpro o meu rlerer vi nrlo re3-
tà~. Panla. Argollo, Tosta, Seabra, ,\i'Jt'mlo C'.\SS s Pi11fll'"zns. vir~>A d;1r 1rnlpe Nio P"ornn 'o P.o~der ~mbom não saiba a quem elevo cll~ 
EJusebio, Z<tma., Arlhqr Rios·, Gar-cla Pire~ , j11st:1mentA 0 111 o<tr.nrta clR fol'T'O nwi t 0.111 r1g11•-111 ,~ . . 
Mar~oli1io Mn11t\1 , S 1ntos Pereir1~, Çusto·li o demltP, de si nm fu t11ro mnito risonho; pnr- Ri', prrf. irlento, uma vez ~ll<\ estii resolv.irla 
de Me l lo, Paula Gui111orii.es, Milton, Am- que. Rr. pr >~irlentA, con10 V. Ex. >;f1hA. ri. sep;1mçiio ela. ig1·oj 1. o do E-t 1rlo; nrna vez 
·philophio, Fr:i ncisco Sodré, Dionysio Cer · qnan·lo n gr,verno rlo Axtinr.tr• im-µe1·io re.>olveu qwi. a i1s;:embléa n"ciona l n;i ,;1111, f11 ta. s~be
queir\1, t.eovigil·1o Filgueiras,. füir~o de 111~ ·1 a Estl'ndn do li'erroCentrnl I.evasse o.s !'l~n~ •101'.1'1 voton e~t;i merlicla rnmns obi·ig·;11lo; a 
s. Marcos, .. Medra.d.o, Barão de V\lh V1çns'l, _trilhos ri lém el e Ouro P1·...to, viu cqm mui to t1rr1<.l1' bnnde1r;1 e 0\Jedecer111os, evit>i nrlo 
Prisco P<ll'!li;:o,}\Iu.niz FPdrn, Athnyclo Jnn·i11 r, ·p1':'.\z11r nns ra zões, do engenheiro n\wfe da~ n: esrno qne neste Congresso npp•1recam me
Fonseca e Silva, Urbano Marcondes, l\fa- qnellfL estracLt aciouse\ lvuenHo as vnntng·ens dt !ns. t ~ ndentes a nentrallstu· o~ eifeitos <le:i ta 
lllllíes Bal'reto1 Vii into ele l\1edoiros1 ,Joaquim 'q11e havia cm levul' a ditt1 eEil'aÜ<1 ele ferro até pnomr10. 
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U:\l SR. · RÉPRESENTANTE-Assim não pen- ta dos que 11rto teem forças ih1;i :ítravessa.1; 
sou o gornr·nó. o pedodo da tl'ánsição que nos impõe o sys

O SR. BAD:\RÓ- P;wece-me que o Governo 
Pl'Ovi:;orio 1! 1..-v i L s ·r o prim •i1·" a eurnprir· a 
clbpusiçã.o cl} nstitudona l (apoiados); p 1rece-me 
qn i o:; c.i tllolü.:os uiio tin h<Mll até <Lqui m<ini
fo~tüdo tle,;::ijo;; ele voltar ao antigo regimen ... 

O SR . SER.ZBDELLO-Pa.rece que o minis
t er10 nctuu l quer en trar no regimen dn, con
cordat a. 

o.· SR. , BADARÓ- . . . nem querem pri vi
leg- ros . 

Eutr'e tnnto. o Sr . mi uistro rla guerra, por 
este rng L1bmeuto, obriga o exel'cito .. . 

tema dá ditiCl'imi11aç:'io d0 ralllla:S a.pp rova,do 
em seg uoÚ>L d iscu~s:'\,u ~ · 

Cori::;i lerando· r.l e~ta maneira a en1"n· la rlo 
:3 r. L'turo Müller e outro:;, julgo que, si a:pp L

renteme.ote ella ni'ío envo lve um a\lsurdo, 
e:\vol ve-ci. n·o seu espi'ri to, por i;;so que el b 
não s.Llisfüz tolos os irlteressés 'dos divr.r,:;os 
este.elos. 

UM SR. REPR.BSE:.TANrE ·- Sn,tisfüt os iu._ 
teresses de nrn1to poucos. · 

O SR. Ivo D'.) Pn.11..no - Seg'nnrlo a mi:1hn. 
opiniã.o ape1ms ella. S-Ltisfaz co:n detrimento 
de ou1ros estado;; os iote1·esses dos •fa. B:tllia, 
dP- Pema.Ô1buco e talvez d1J PJ.rá e clL Capi tal 
Federal, com detrimento .dos inlet•0ss3:; do 
povo . 

Tomanrlo, por exemnlo, o nrnu esta.do que é 
o ele s_ergipe, temos o sPgu int é qn adro : o 

O SR . BADA.Ró-.,. a fazer contiuencias a'JS r.o tBurhidor sergip:Lllo p'1g:.1rà 15 º/ º de im.-
cnltos reli.:iusos . ., . J?Ostns ad liciomi.e ;; qu3 serão sómen fo apl'o -

O Sn. . SEi{Z@DELLo - O decreto violando a 
Con;;~1t uiçii.o m'i.1; póle S9l' e 1mpt'i.lo pelo exet·
cito e a l'm<t<.lu riu~ tiÓ ;;ão obe,lieut.;:; dentro 
da lei. 

. Sr. p!'e:;i leme, não f,i! Jo em nome do par veitaclos p .~lo esfado da Ballia,. p·n"[Ué' 0 
t 1<lo caiholico que jiL declarei não existe ; i;i.o::; ::;o cominei·cio é foitn inrlir,octa.m:füte .com 
1\ llo ent uo ~ne .da minha fü religiosa. e de- a. pl'açit daqll:elle esti.tLlo·. (Hr;, ctivei·.>os aprti:_ 
cl.ü·o a V. t<.:x ., sem meJo de errM, não ele - tas.) , ~ 
ve1uü::l ltL·cei ta1· o pl'incip ro c:ofüiguado ne::ite A emen'da est->,befoce n, excopção clm'n. e 
r eg-1.1l<L• 11onto. Si u ex'" rcíto podo ser co:n· 111~~n it'es tit 1)arii. q3 estiv.los dé· Mirrn.s· Gerae 3,· 
pc•::; to Útl indi vidLlOS alheios a crenc is reli- · -. • G 1yaz e Rio de Jn.neiro emqua.nto q1rn- a D·i -
giu:;::::; , pó lc tambe111 see ccimpo~to em sua hin,, sr.nhores, nos cobt'J. o; s ~·u:; l :'i 01

0 
::lddi-

maillri u. ele cnthol icos . Ass' m CutnO ll fi.O qu ,ro · S · r ] 
olJ: i;.;-a t· o ; p •si t1 v1st is r{ •S tiletrns do exere1to cionaes, quA erg: pe us in, e e P l.g' Lr se111 

1 
nentrnm ontro pro1,eito. E' por iss,, Sr . pre-

u_ po 1·e111 Oô ,joel ios ent terra nas cerernonias · 1 t . . SI" ent,.. , · qne ouso nes e 1110:11ento apre:;o:m-
re l1g10s 1s, a~sirn t .unbem uão quero que o ta.r a v . Ex. uma. inJicaçã J no sen tido de 
reg1 1 l <tt lle~1lo olll'igue º' catbJlico; a f ,ze r~ .n resnlver a. que3tiio. . 
co11 li11e.1d.i," <to boi Apis ou ~t outro s-ym bolo Niio é com 0 tlm de r etardar os 11 1-ssos Ira-: 
Jl l'Of'auo . l bal 10s, é com o tim, ao cnntrnrio, de tnrnal-

0 ::>1i. Z1\ilIA-Muítn bem, Sr . B Ldfl.l'Ó . 03 nHis pl'ove•tosos, porrp10 entendo qn i a 
O :o;1t . l:lADA1t6 - Q:.iero· ver a liber<liLde ga- brevid 1.de n·i.o sei rl 've tl'ild11zle ·pero numBl'O 

rnotHt a.os 1uiobt . ·o~ do co1tl1ol1cismo; q1rn a · de rli.is. q11e cleiarrio{g"<t:star aq~i· , e si<n pelo 
nm s.ildc1 do catholico õejam pe1·mittid-.,s º" rn- qu·e ell'es pD.:;s·1.111 pez<tt". 
cnr~o" e,;pir itu,1es po1· elte ::;yl 1Litado::; . ms porque. Sr. preoi,len te, ousi'J apl'esentw 

QLtero '' liverdmle pela lib ~rJ,tde ; e fique a V. Ex., com l'e laç1io an3 l5 º.!~ . um<t incli 
'V. l!:x. c~ l'to de que a nos:>n. lntr Íi.!> vai g 1.- cacã')_, que. não twn por fi n', c~:no . .iá d!s i·~. 
nhar muito co m a1gnff~ principio.> coasigna,1.Lis augmentar JJ nn nB rô de dias .do nosso tl•a!;a. 
na Cou s t 1 tu iç~o. . . 1 ho, mas' resolver, tanto. <]U:tnto po3si vel, ns 

O que é µr ecbo é que o3 cat.holicõs não se· -q1rnstõ.;s que fere :n d~ Crente o. nosso fütm'J. 
rlei xe111 expl01'ill' por quem quer que S3ja. Não economico. · 
ó com e:;t,t·; tingiLLLs· bn.rceb!las"que os catho- J â. cl isse a V. Ex:. que passaur.l~ .os 15 0 / 0 cm 
lico:; Mude e,,.ci,ueGee as Ceritlus prof'nndas berieílriiodo Pará, B1hia, Perllambuco "e rl :l 
que· rcce!Jemm da :diciáclura. '· C<lpital federal, isso ni'ío sigoniftea.ria só·11en te 

\i. Ex- . n:'io igno:·a., p;)l'.1U3 tem visto as um s>ici!ifhiii não. remu nerá do, . e sim al "'ama 
iv1bl1 CiL•;õJa, e ap:3s 1,edeS.:l 3 pt·.op Lla.r á.I to e b'.lm cousa mais que lu de recn.hir SQbre o e~ tarlo 
som que·o catl10lki.'>tUJ estú. dec;J.,[ente, nas que tenho a honra de i'ep r ~sentae. E nesta 
11omeaçõ:JS do,,; i1i$pos ll:l qllem clesr.,j e impor me .li cln_, senh.•r es,_ não . encon tl'O o espirito 
á 83de vacaút.e ·cto Rio de J ,.,neiro u111 Liispo. de .J11 .:;t1ça que deve pré.:;1dir a todas as nosfüs 

Ora, V. Ex . co r11prehe11d.', Sr . presirle11te, delibern,ç6és.' · 
~1n a e:;t 1.11 :\0 l:oj!l a igrejitSepai·acla do-Est:\clq,' E' pç·r isto, Sl'. presidente, que entenrlo 
e e ·tu. m11 tsria cxcl u:>i V<ttnen te da compe ten- qu ·~ cllf, vo ·n,presen t<H' a iurlic<lçã.o 11 qne 1113 
eia. do f;nm •no Puutirice, com qnem o_goverqo referi í posto q1íe V. Ex. jn l!?ue-'1. em · rl es>tc
ser.ul Dr nada. tem qtte Vér . Dcirn .po1::i.a nos c?rdo co•npleto . com o regimeo to. Apss·ir 
e ttliu lico3 tr,:.nqnillo3, ,deixe- nos o goveú10 rlis -<o, ou-;9 a:presen\al-a á consi lel"nçi'í.ó dos 
v iver em p:tz . (Muito bem.) · · me1i<; cqlleg-nscnm it convicçií.o de fl!l9 ncinu 

\'.ern :i mesni é liuo e apoia.do o-seguint3 : cl1t lettra do regimento nós devemos colloc:i.r 

Requeri manto 

« l.~oqneieo q1n, p31o i\1 inis terio da. Agrfcul
tnrn, :;e re inetta ao Congr;;:s;;o có ,JitL .i;L;; r a 
zõus cm que :;e l'un1.lou o governó para sus= 
pencl..: r <t co:1:steuc1,üu · elo pro lo 1g.L111•rn to .do· 
r arnul tl n, ~;;tra el < L tle [<erro de Otu•o Preto a, 
J'ia.bii•1t tle l\fotto Llentrn . 

Sil l:t elas ses1õe.s, 16 ele fevereieo de 1891 .
F.· !Jwlaró. 

03 inV~r'i4S-> ~s naci0nn.es . · ~ 

. P.elo f~c ~o de u'm artigo do reg:iménto dizer 
isto ou ªfJlllllo, talvez i111 pensa1lamentfi, ni'ío 
devemo~ S'1.crificar os int f'!re::is ·~s 11c1cion1ie.>. 
A'o con t1\wio, . elevemos colloc.t! -os acima ele· 
turlo. · · · 

No fÍntig-o · 1;egi n1en o meu e3ta•lo e · n.lgnns 
outros i.inh,1111 u:na rendo. rle mil e tanto:; 
contos, os qnaes porliarri , sn. lvando as cle3pe
z1s orrli na.rhs . 900 e tan tos contos, guardi r 
até algnm S'l.ldo. 

O !§h~ . Ivo elo Prad.o. - Sr. pre-. Act1rn\me.nte, com a t r<t11siçfio do anti "'n 
slrlente, o art. G·1 do regime;:to diz que « re- para o mo-lorno re.goimen, o est,1.rlo rle Se~
di;{1 cl:Ltt C0!'1Stitui . .,:1í.o se riLap t•ese1 1tael :Lám~~n, , g-ipe ficn.1•i cnmorci.nrlirn~nt,1de 400 e tantos 
que <t f,1rn let· e imprimi:", su111nettemlci ele- contos; porq111i nó; não devemos cont,1.r com 
poi.> :i ee1lat:çã.•1 à rnvi:;ã.o do Co11gre3:so, nue o imposto tel'ritnrial, at ~ C3rto pnnto inexe
SÓ'nentrJ po li:n'él. em~ntla l-a si l'econh ieer riu e qnivel no periodo riue a.travess1mos, e cujo 
envolve i11cQl1ereuch.1., C03tr.t•li e\,J'i.O 011 ao·' rendime«to u:io couhecemós . . 
snr·do m;w it'1~::;t ,1 . N e::i~e e 1so, o presidente Pois b0m, não contan lo C'1111 este imposto 
al)rirà discu,~ã . > rp e SJrá. a naic 1» . t9mos ap:m;_ts 400 e ttt11tos c1ntos par·a 

'\est S' conrliçõs:> ha· t.inm ernenda. e est>'t é r1ze~· 11 1n;L despeza necP.s;:ária, impnsci nrli
<lo Sr. L<tn~'o M.üllere outl'os coq1_re laç•i.o ~os l'el 1\e 9_00 _e tantos contos, o rpe qner dizer' : 
15 •/.-1dd1 i; tom•e::> aos 1111 postos de unportitÇ to . ::i. Cnn:;t1turnte t.l ecret::i. nas s1ms tlisp·isi r·õ?s 

Si est:i, emenda, Sr. presi 1-eute, não en- tra<Jsitorhs ou cons:i. qnJ o vnlha u1u rtefi·:it 
volve 11111 a! i,;ur• lo «Lppnrent'~.env.;lve, lo.Javia.,. pn.ra S"rgiper:omo para outros es tados peqtl" -
ntn nbsu1 .. lo 1111 _s ~ u vet»hdeiro espir,ito. 1 ll · •!:l ,Je 5JU .e fant03 <(J1Jtos ! . V 

Que quer dizer a emend~L do :sr. L'l.ul'o o ~R B"'LFORT Vrnm!I. . F" . , t d 
l\Ft i !..: : e u 1i ro , ! Não é sem clu vi· la o favor· PD n{i - ~l'h~ c.untanto q · - U 

1 ~ '.!'111 ºt" 01s ªct~3 
ql\., cl• ve Lli-i)i>' i "U' n Uu;ào ., al•"t1 • 1~ c] • l~ en- . . ~ , ., ' . ue a, llltlO }ll 1a l-

, , r v • ,, "" . " ( o . . , ,. :; nlirm·o para. ga.~tat' [\, larga. 

' • 

0 Sa. Ívo PRADO-.:. Ôrá, c::Jmo' 1:ióde sei' n, 
U'n ia•i feliz quando os seus principn,es 01'gãos 
11i1Í1 pó' lrim t01· mo virn<Jnto, não teem nenh u
nw. en :rgi t 11ue c<wacterb:.i a vida ? 

0 SR. Z.'\:i\IA - A.poi:.t.clo . 
O SR . l\"J PRADO - Rntendo qnA nestn.s 

coqr!'içõJs·a .emenda. do3 S:·s . L·wro JVIn ller e 
outros, posto' riue in voluuLiriiL e intent:ional
mente, fo i de na3iaclo infel iz, porque não con
su lta a· todos os inte1'e~ses. (Apo iados.e apcw- . 
tes .) . ., 

Poi,, como é que, promulgada a Constitui· 
çãu, vc1e-se encontrM um dlilfeito tão nocivo 
dentro du. su.L lei org,wica? 

Como é que, apeoltl' de accumúlarem-se as 
úespezas tanto dos pequeno,; cómcY elo.;. gran 
dessstados, reduzem-se as fontes de receita, 
~ .t~m-se esper,wç,t de que esta União seja 
feltz 1 · · 
. o SR . BELFORT VrnIRA.-E' uma federação 
unit:iri<i.. 

o SR. Ivo PR.ADO - Acho que as, l'r is da 
lo~•ca se oppõ ' l11 completa e J'.1tlica,l111ent e 
a u·n fim corno este. 

O S •L ZurA-Apoiado . . . 
O SR . I vo l:'RADO - Não que·ro n«iaa ela 

B>1hia, como vilt.nllo,_ nus não quero, turnb(lm 
que se de ti B.thia itqui 1 lo <JUá é de :3er'gipe ; 

. '1 nero. que a B:~hia, Sergi pe, l:'ct'n '1111. ,uco, 
l:'aruhyl) t,- l-1.io Gr mele elo Norte, Alag<h.:i o 
outro:; é;;taclo3· te11h>1.m o " ue é sett. 

O SR:[lELFORT Vrnrn.A-,\ppl 1nr!o o prófesto 
f]IHJV . EL es tc\f.1ze 11cJo, p li' 1ue aq,ui . se úi::;,e 
que itiso é Axkenci:t do norte . 

O Sr .. PRESIDENTE-Lembro ao, nobre re-
1/l'doe.utante qud esta t!ndtt a hora d.o expe-
diente. _ , , . 

o ~R. Tvr'l PitXDS-Sr . ]We3Méntq, eu j á ' 
d i~".e qne tinha UQ.1 t \n liça<;ão a api;e.sentar, e 
não pos~o dei x:i:r 11e fa.t.er l po1• bso peço a 
V. Ex . qufl consulte "' c:1.sa se 111c co·1ce-de'. dez 
miu útJ.3 para . j'n.;ti rlear n: nlin lta indic:1çifo'. 

Consul tarlo, o Uongresso e<o11cede . .a proro-
gaç:1o p ·elida.. . . .-. · .. 

.o Sa. PaEsrnENTfu-.O nobre repr·e.s(lntante . 
pó.Le, continua r. · . . . 

O SR _Ivo PaAoo~Pois · bem,Sl'. presirféri te ; 
eu serei , talvez, unis brev~· el o que_ sU"ppõe.m. 
OS no_tires co!Legas rlo ÇoÜ ~re3SO . . . . 

Rnt mlo q 1rn, como sergip~wo e, port·ui fo, 
co1110- Hllt.o ele estado peqtümo, n1i.o •levü cleT-
xrir sem vrote.~ to. , . , -. . . 

O SR . -BEL·FORT VrnmA-Era o qúe eu t ;:tn'l" 
be.m-pretentlia füzer, si me fo3se passivei cic
cupal'. a tf'ibm1n,. 

O ~a- .. lvo PRADo:- · · ·e tãoene1·gicoqua.nto 
perr'.11tttr!311~ '.1-3 mrnh is forças, porque umx 
rne l1fa ta.o uuqtrn,,. .1~~1a medula que, .nã.o 
consultanrlo o p:ür10ttsmo, não con3ultaclo 
as condi~ões em que nos achamos (1mf ito 
bem), lllt)_ consulta11tlo as nos;as condi
çõ is economic 1.s émfim, vne decreta.r qne 03 
consunmlore_s cl r1s pequenos esta.r!C1s tornem
se eocr:a.vos elos con:;,1miclores dos gr ,tncl eS"és-2 
tailo;, quero clizer, que .ele uma e •n.'tilniole 
como esta-.ine o segui.nte: o; -Consumir!o res 
dos pet111erios e,;farlos lie<uu e.scrilv.is·.1dos aó3 
crnsnrn~cl 1res dos gi•andes esLtrlos, 1)arque o 
consumt lor ser ~1p LllO Oll o parn, Ji ybano, pn 
e~e 111 p l?, sem nenhum pl'llveito ~e u, pa:g:Lró: 
l;:i 0 /o a Bn,bia ou P..:1' nambueo sem remune~ 
rac;ão algnnm . 

bto é o r es1v110 do ·que qu'lr a emenda rlos 
Srs . L·wro Muller e outros; este é o· verda
deiro e~pirilo della. 

Ü SR.. FttOE3 DA CRUZ - ·No 111'1$1110 CllSO 
estão os con:snmi"lores 110 estn.rlo rlo Rio. 

.o Sa. Ivo D? PR.A oo-E' vercl:tclo, os· consn" 
ffit 1 l or~•S do,H.10 ue fanei t'O pag· 1riio [·5 º/o em 
proveito somente do.3 llabitan tes dest,i, c1-
p1bl. . 
. Acho; Sr. _presidente, que", de1nt'I d-os ·n.1·

tigo3 elo rei< tm'lnto, a emend:i. elos Sra. Lauro 
~luller e outros está em courli çõr~s especiaeti ê 
.Julgo que e!Ja thv0 s ir collocatfa no's termos 
tlo art. 64 do regimento. 

Pat•ece-me f]Ue es ta emenda envolve ab· 
surdo man i resto .• • 

o SR. BELFORT VIEIRA ~ Pelo menos im
por t:.t. a morte de alguu~ estadotie os· at iophiá . 

O SR. Ivo D• PRADO- ... e este absurd0 
podei á nã.o S:l l' a.;iparcnté, como já. clisBe, ma·s 



está C;rnsignado DO es;:íirit.) cln. mama 0111.CIÍ- r '.10 C'ple Se apag'lill q~n,]f]Uel' vesti!ji.o de. un: 
dn; porq11:1, senl10re~. 11 IJ'JP. 'lll'll' oll' rltl.cr? incidente riue '.'.u rhtn:i nlgnm t. e 1u~11 de v,:_lor 

Q LLIJr clil.<'r qn · ~ se dr, 1·e füvo ··ece1· ao · e-;- pa1"t. que se un 1! t ;. ve~;e d 1d< na m1nlu 1 ir.11 
t ;trlo-; rprn rnlo t n<'lrn força pu·a 1 t1~ t v e s,a1 · o p 11· J;1ment:o 1'. (.•l•ttlo ú:m.) . . 
perio1Jo dti. trn; isiçii:J <J '!l nu.; é i •uµa~to . E:>m U~L\ voz - l:s;n • l P. i •O~ 111~11-to 11oni·.ns1mente 
cmcutla· n[o dit. as Corç;:1,;; necessn rias . ... n. f1\V<U' do c1t ra. 'ter dtl V. l ~ x (.-li)''ª loc;.) 

· Sr 0 ·· ~ . , • . _ N- t· <f- ., O Slt . St\AIJP, A (pela 01·r/am) pc. !1 :i. paht.vrn. 
.. u~1 . :t. R.EP,:E,.u;NTA:.!TE • aJ S.l 1- ,L a _si1111ilesniente para de :!arar :to Coíl .f\'l:'.es,;o f]l10 
fi~U);l fins . nii.o :;ó não rne opponho no re1uer11ncnto do 

O c:R. -Ivo no PR ADO - ... não sat i ~faz aos noiJI'e represcnta1tte ·como nKo alterei o meu 
seus _fius, be1i1 ·diz o 11obl'e rop1~esen lante. discu1·so ; roi pnl1lic:.vlo tal como se acllLi. uai:! 
. O Sn .. Br.LPOttT VrnmA- O fim é nega· -Dota;; totehygraphicas . 
'tiva, é atrophi,n·. · o Srr. z .. urA- .•cn'i eu clii:se que foi alle-

1 r 1 radn . ··º 81<. I vo D'.l PRADO~ Apoia<. O. o l lll e o SR. PRBSIDli ~TB j)3il0 ao Si'. Z:tma que 
inteiramente negativo, por<J ·ie, em !0g-n l' ele faça. 0 seu i·equel'irnen to por es'.:ripto . . 
favorecer, de consultar 03 interesses de todos Submettido :t. ,-0 tos 0 rcrgrnriment9 do Sr . 
os estado~, sómente dá forças a alguus com z ,rnm pn,ra ser r etirado do.3 A nnaes o inci 
prejtlizo' ele muitos . dente llqvido ;J tl'B o masmo Sr . represen -

E' por isso, Sr. presiílente, qna, si não con- t2o1Jte e 0 Sr. SoalJrn, é approva.do . 
sidero, na-. Jbrma. a emen:la, J:]os Srs. ~auro 
M1i lle1' é outros comà um absnetlo man ifesto. 
a. .Q.onsirlerQ,eíl1 todo ô cu:;o,~m seu vúdadei lo 
~'1[JÍ 1) fo corpo absurdo j é, !lC'St S termos, f,1ço 
su1Ji1" ti, V. Ex., pnra. ser np1·esentada por sna 
vez. ~ao ,, f;ongre.1so, unia inrli cnçilo que torna. 
fo

1
c1iltiitiva a s1n stltlstituiçiio .. em virtude das 

conriiç.õe . e.3peciaes em que elln. se acha. 
E' posto a votos o rejeitado o rer1neri

mento do sr .. Rtdaró. 
E;' lidn, apoia•la. e fic:t sob1·0 . n. 111::!3'1 . para. 

ser rliscntidã. quando for conced1d<1. urgonCia, 
a s~g uinte 

O -Se • . 'JB6vHaqua · (7n1·a -. wn.a e9J · 
plicaçaq) - S1'. presid1rnte, trata-se tambe·n 

~ de um pequr;i no incidente des 1g1\t.davel ppr 
occasião da,s rlisc1t.,;.;ões vehementes PJlt.re o.i 
il lu3tres representantes (!(} Rio Grande do 
Sul. . 

Quando orava o D1' . Demetrfo Ribeiro , dei
xei esc;ip tr L1111:1 palnv ra bom nderprnda. no 
momen to e que dn 111i1Jha p::irte não vis1v::i ri 
rninima otrensa aos illustre3 r epresentantes 
do t~io G1•nude do Sul,como lo.zo apo.>.ern con
versa com nlgnns delles tivé occas!ão de 
expli ca r. 

l Mlicação Mnitos rlias dr> pnis o meu caro ami'go Sr . 
:rhomaz Flores referiu -se de moJo ponco 

, Q Congrnssq Nacional: (lgradavel .pelo me110s pira mi111,n o seu clis-
Con,i<:lerai1rlo q•ie o systenia de tlism·imina- - ~~~~~nt~~1blic;.tdo 1_1º Dia:- io O/ficial de 8 do 

çii.o rle l'end ,s entre C1S e>t-lr lns e n Uniãr1, ap, t<:m d~ ferancia ao i!lust1•fl col!G°g"' e amigo 
provado ultimamente , t<:im to l:is as prokthi- - li t 

. lidarlc.q rlc se tornar o rl1Jfi11itivo; r epro luzo, c<1mo disse e11 ho um i us re re-

Coo ~i· l eril ndn qne estll 'ystem'\, só porlerit ~1~·~~:'.1 ~Ón~;'teil~i~i~e~~~m~d~ 1~1:~l. b~'.~~1~;;ti~~~ 
pl'o luzir. os s~us bons eff.i itos, dnpoi; de nm 0 illnoll'~ repnsent 1nt.e fez JLBli ç"t. as 111-

perio 10· de tempo mais ou rnr,nos lon ! O ; tençõe3 q1111 cu só Jl'l"lfli' i t. te r em rel açiio a 
. Consider.111;]0 que os c.' h1tlos federartos , com tão di;tiucto C)ITI[J::tnheiro de representaçílo . 
rilrns exc-ipcões, nã.o ttlern ar.tu:ilmente os re-
cursos precisos para se ~ornnr effectivo o Era o que ti11ln a dizer. 
inesmo ·sys t.f .. ma, sem grave deRcquilibrio cn- o Sr. Q.ah;tino nocayuva-
tre as respectivas receitas e rlespPzas,; _ sr. pre;itlonte, nito estive presAnte it. sessão 

Conside~nnrlo que a emend.1 reln.t1vi aos de anfo-hontom qun.nrlo o men digno collega o 
15 °/0 arlrlicionn es nos impostos rl r!importnção, "Sr . João dP. Si;tueira nssegnrn u em um npa.l'te 
assignada pelos Srs. Lnuro Müller e ontrns, qne os miPbtl'os clemission:irins do governo 
nilo ·:; 1ti ,faz os interesse> de toclo3 o:; estn dos, provisorio lHviarn soli ci t11.do rlo honra.rio Sr. 
e , ao con!ra1·io . hvflnt:t gra,prl11s rlilflcu\rbi rles B:t r iío elo Lnccna que acceitasse n, incnrnbcu" 
:'1.economi11 de muitos. attendenrlo ao modo eia d.e org·ani8-'• r 0 novo. ministerio. 
Pol'IJue· ó "eito o nosso commercio in- t ·-

1' Pela, part e que me t oc:i , sem er oc ~asmo 
t erno; de cons11 \t ·•1' C1S mens collegas pos30 assegu · 

Resolve collocw a r J fi<rirla e111e1vla nos rar que Liso n:'l:o é oxacto. 
teri11os do nrt. 64 rlo re1dmento, por encon- o SR. c ,nrros SALLm - Já ;mnrtei á mrsn. 
trar-se nella «absurdo mn.nifestm), e iid111itl i1• uma decla.raçã.o por e.~crípto nasse mesmo 
onÚ·a.s emeo.las r,nP. tenham «P.xcl nsivamente sentido, par , rine isso fi r111e cousig1rndo. 
1)n'r . fim» suhstituil -a; 1'.orlendo cont~ 1\ CHlfl. 
n'11'1. dr lhs, systrmns 1•MlicnlnH'nte cl1f1,,ren t0.;; O SR . QnN'!T-;o B•c1\YUVA-'.fa org·1nisa
tlo nropo3to pelos Sl'S . Lauro Müller e ç'ío do uov0 l''lbinete en nfi.o tive occ;1sião r!r 
outros. · \·1tervir uemjn ·to cl11 ch 0fe do r.stndo, -n~m 

S ria rlns SP,SS.ÕeS, 16 de fove1•efro tl0 1891. jnnln dos cav;tlheil'OS qne O ro1•rnam fl11Bl' p1r 
....: I vo do Prn.do. inl'orm:.ções. cpiee po1· conse lhos e muito me

nos por solicit ~ções . 
o ~r. Za1ma (11elri orrlem) - Rr. pre- Ei'.t tu .lo qn anto ti nki.,a de •.[:i rar. 

si11P.niP., V. · Ex. é o ro1.1aTes'(> hifo rle r elr
vrf.1'-mll qu ll r n nccnpn snn a.ttPnçiio por rlcm PRIMEIRA PARTE D.~ ORDEM DO D1A 

mirn1tos. TC1rlos le·nl1r:im-se rlolornsos rio· 3~ mscu;;slo DAS E)IF.NOAS OFFRR.ECIDAS AO 
rlr.sr> ,_, rn.rln.vP 1 inrirlri n1 e qne se r!en 110 começo 

" PllOJ8C1'0 DE e l::\'SrITUJÇicO d~. ·si~rnnna. trnnsnct:1. n evemos ser g·Bne-
ro~o' para· com as fraquezas dos vossos seme- o SR . P R.E'IDTõ:rr;i: nnunncia a. 3a rli~cn;;ciio 
Jh1ntes . . . clns emeud,1s app1'<w·1rlas na 2ª disc11ssno rlo 

Nã.o v0 jo n"nhn nrn. . nt l~ rlarl e r-:m P"l'm ~· n e - projecto de Consti tuição e 1lcclarn qne a, db
cJr nos n1ir1n. -s a. h1stnl'n rle.>se 111 c1clente. cns~ão dever:i: sel' r ei,t1·icta. iis emenrlas :1JJ· 
Ainila m0smo qun11'lo _r. l~ e tivesse sido rela-1 provncl.1s, não Pf'\ ']emlo oenlinm ol'tldor apre-
t. arlo con1 tnrh a. Pxar,IJrla.o . . senhr sub-emendas . . 

O . ..::R ·_SEABRA - Peço ªpalavra P1ril mm Tem a 1)a l::tvrn o Sr . Felisbello Freire. 
cxpltc·içno. 

o .SR. ZA~TA - .. . . 111ío ::iprove't·wi , n. nin
a ue·m con-tnr íf'lO P.ntl'e dous d<>p1it-.Hlo>l se 
'tr.or,n.r a.111 .scmp.lhnpt 0 :i .Jl"l:1v1·ns .n11,te · c.1 11 
ares<o ; nü.n np1·ovPih OP.IÍi n. mirn 1wm no no
h1·R 1'r> jJPes1rnt:1nta rnp e;;t11.v11 ro11 a. pnl •vn. 
. p,,Jo f']lle venlto 1 e lir no Conzresso ']ne au
tor;s'e o"" · presi len te a m'l.nrlar snppl'i rnir a. 
pnrte · relativa a esse in.cirlent8 elos annae.> 
rlAsfa. ::is~embléa . Çreio fJne não ha. honPm 
de sonso qne não co'l1peehenda a <l e l1oar1.~za 
rio meu procedimento neste momento, pedrn-

O §r. F.ell!3bell oFr~ir_eêa pri·
mein vez que sobB it. tr 11111ní1 e rl r lla. se 
tem arr<'lr!.trlo 1wn;nsi t"1l111e1 •e ·nii,,1 só pD.l'fl. 
11lio ::i privnr dn< lnzes rlos oon1petnntes co1110, 

·para nii,' retarü:11' a concl usão de tão irn-
porVtnl:~ rhb.tl e . · • 

Si não rôra o ilever qne lh1 nssi:-;te de jnq
t ificar nma emenda qu9 apresent'ou em 2• 
rliscu3sii.o e qnc mereceu acriu i es,~cncia rlo 
Con gTesso, con tinna ri tt a man ter-rn em si 
lericio. 
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A enBnrfa, a qu/3 s1 raftlro trata das attr~
bniçõ•1s dt) Co1;gresso pn ra res:) l ver <f que~t<W 
•le li1nitm; eutl'e o:< r~~ t : td ll-'l . . 

u or.i l.i1· pst:t cnmp •11et1•udo dn impfl ;• 'an· 
eh rleih 'l' ;e .;tiin fJ Ue r.~putn c.i pit il, P•!i; at'· 
f1>.ctr1 a íJrfe.;tiio li rnt11c <~ i 1'<< e '' q~1··st;w p0_
li ti ~ · 1; co:n1Pnot r 1 ln dohno as ma1C1 1'os •1w:_1• 
tõ:~s .não porlem_;;e t' re>o'hi.t.a.; s.n 11 a resoln\.rw 
pr )via eh (jllC3tii.O tCl'l'l'tO!Lt l O qne ilJn·e.;en -
ton a em "nila, 1'ef0ri.!a.. · 

As ra1.d ~~ flll'l Y B expw s'io d~ 01·d?m. 
pr •tic 1 o 1 h9orica, e Sfn• 1·L·ão p·u·a j usti.i~u· 
e IJ·1se 11' a mesma emend .t . Como :t eom 1_u:;; 
idn o 01•:1.do1· :v!ha IJU' e~ t t que.; t:lo se i:11põJ _ 
a n;n e.o tudo e à apreci •ç;.io do Congro ;s1), .J1i) 

ent:iot0, qu •r ll1e parecer J[U3 ella nte tlctr 
ad iada. e tliz isto, appellanJo pwa o pre- . 
oeden t~ h'storico de3te ptli7. . l ~s;q.s q te?tõe;; 
teem uma. vi-la se.:nJar, fizer,vn sJmpre o o'J 
jer:to das r.rcla.Hi;1çõeS r[a.s .anti :;.ra,; c1pit:11iias 
das ex -prqvincias do imper10,'i es<c llL\lfl.m.en to 
~no o Qra,dor d8~rja evititl',. ·l!O!'iJUB C?'I} ~lia 
viritr) m::i.les de i•1calcu la 11e1i1·1co11 vanrnnc1as. 

O pa.iz v 1.~ e1itr.t1; ea1 tnn noYa vida. po- . 
li trca e -ach1i1,1ititrati va . est:t v iela. va!l se[' 
rlirigidn por novõs ,Princi piC1S . en cl le a 0~10.'l·. 
tiio territoeial prec1s'I. s~r ~e3ol v1d 1 ~P fimt1 rn· 
mente para <J11e ~s nnton .1:tde:; sn1hnm nnd11 
clrnga a ,.;ua j 11risrli ··ç1o. . 

P.ir estas e otrtras 1'i1 zes pr,d.1-'1tS rtnc o ora
dor apresent{t, c9nt·nuam a eü til' os m s-. 
mos n·rn lPS do regimen passarlo "lll qnnnto a 
rprn:i tão ·de·li.mi.tes uão foi' rcsol l'icla. y eEgn n
ta Pft si snb~1st 1 r a emenda cl ;t comm•ss:in dos 
21 rt~n rlo ::ios cJtirlos cornpetenci 't. para rlr.ci !ir 
rrntl'e si est.ns queslõ1s de lirnitvs ? Seri.io ol
lns resolv i ln.-s snfüfücloi' iamente e no cnrto 
111·a zo em <] ne se torn ' in ;:iroscm .li 11e l a or5a.- , 
nisnç o .rios estados '! 

E' rel'lo fl lP S3 rliz qne no c-1s1 rlo r.li've1'
g·enria entrn os osta.rlos o CDng1·0~·s1 rl ecirliri1, . 
!10 cm tanto parece ao orndo!' ã que.s tão closdo, 
Joa-o sej n. a ffecta ao Congr.~sso , 
Além rlos i uconvenientcs j ,i, n potl tarlo:;, o ora· 

clo1· chamn. a alttinçâo do C'.logreoso p~ra nm, 
ticto 1nnito gp.we que é o dos csbiclos íillB n.ão , 
t'.1spaitam os !emitas de sens vi zi nhosi esqne- 1 
e im 03 pT'incipios da j n'lt;ça in tcrrcrmdo .em 
territorios qnc não lhes per.tencem,como. pois,, 
entre"'n r u. tnes º"ta.lo;; a. atlribniç:\o de. re~ 

· solver questões de limites} Como p<1rtr>s 1n.:. 
teres;mdas. esses estnrlos sem lhes i111porta•' 11 , 
.hi5tnria, só porleriío atteocler 11.sous int~reSS?-S. 1 

P1·ocnrn.wlo estuclnt' ns nllinrns. co11ser)l 1 ~ n
ci ns des tes fo cto2, is to é, 1ht orig1' m tenit'o .. ·, 
rin l elos e~tarlc.s, o 01•..i clor convenceu-se •le 
<]:tO a c:1nsa 1mis p1rlero;;n. que tem lnvirlo 1 
neste paiz pHra-havrir differe :1çn. iwr:fnn.'ln. 1~~. 1 
r irp10z·1., no des~nvo l v: n:i'.!1to e r:a c~v1 l1 s:w.ao , 
rlos e3tados, .é a ü1v1sao terr1tor1a l ex1s-
~n~ . . 

Estn. rlivis'io pi·odnzio a riq ueza em nn~ns e 
a po1wez·1. em outr.is, o prngrJS3o ne~tag e o 
atraw n::tl]nellns. . . 

.E' 11e,t-1s roniiiçõ?S qnc o Oi':1rlor nppclh 
porn o pnt1·iol i:::mo rlo Co n g-l'e~so , nch;t, rl e . 
muito mais vnnt.tge·1s,, rp1•' l' par 1 n. Uni~.o om 
'1'01';1] , rpiel' rnr:l os est:ldos em p·q•tir11 l:t1', 
'JllA estnR q:rnstões rla li n itPS srji'lm resol
vid n8 p'l lO rongr•rJsso. pois en t rr~., il-·•s nos 
estnrlos é acl al'. flll"111 snhc si etPrnnmrnh 
urna <Jnesliio tiio importnntP., e 1ln <] tnl tanto 
depende o futuro cloJ mesmos est idos . 

O~r.Beruar<Jiuo d-e Cnn1.P.º~ ' 
enlr;inrlo rles·ie lngo no assurnpto, sem pre11 m
hnlos, pois rl cs~j;i. que n 5 sn:1s cnn < id ·~rações 
l. 11n h ~1rn um cnn ho p•1si tlvn e JFnti co, nr.cnpa~ 
s11 rlas 0.l1l'ln·J,1s approv11.r! ·1s em Rf'g-1m •la rli;; .. 
<:n::sfio, 1·01 ·tivas it. nnr.ion ~ lisn.ç-iio dos estw1.n· · 
g-eiros, i\. lihrr lnrle de c,tbotngorn e ;\, taxa 
ar.l<lic·on11l elo- léi º/o · 

Qu •nrlo nn. pl'inwin. <lisc11~ :;fl0 ocrnpr1u n. 
tr ibnna, o Marlnr ch:vnon n. u,1 tt-nçi'ir1 ~l o Co n. · 
QTASS" pnra . os cJ .weres qn o n 1rn.r;iifl hi" Si- . 
Jei t·:i, por i'tte1•med io 1lo GovP1'no P1·ovis[ll''O e 
em ··ons0 11mincia c1 .~- rovoluçno do 15 ciA nn
vemhro, hn vin contrn hido p1 rn. cnm o;, 'JStrn 11· · 
g"i 1·05 qqe se achavam no paiíl na.q nel la da ta. 
nrnmora\'el . -

U'\mlwnn como essrs cstrangeiwis lmvinni 
demonstrado a solidn1·iPch1 le dni srm sen ti
rn ·mtos para, com a 1inçiio hl'nzileirn , co'mp~r~ 
tilhn.ndo sincei'amcnte rins id ~ns r1n~ em nm 
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momento dominavam este paiz; elLes levn.
ram a sua demonstr<1çiío de soli cL; riedacli:i ao 
ponto de .decb r1Lr que e;;tavam promptos a 
acc1 it<w a nov<1naciúoalid 11le. 

O Governo Pcov•sol'io, correspondenclo a 
e~sas a-pimi;Ot!S e compaoetra11do-se elo:> s·ms 
devere~, .tea ute das ve!'.J::vieir<lS co11ve 11iea
cias p11 blicils, por d3creto de 14 de deze mbro 
de 1881:1 , 1ie·.:la1 ·ou que os estrangefro.; ·~x i .-; 
tentes no Bl'azil que J entro de seis mezes não 
decla.1•assem nfiu acceitar '" nã turalisação se
r iam ura.zile,iros. 

· Em virt11rle ,J ,..sse decreto os govema<lore3 
_dos e.;tado:> nomearam nrnitos Lle:;:;es estran

geiros intefürentes munici paes_ e autoridades 
puliciae.:;, e até jui ws municip~ies SLt\Jst1 tu
tos . 

Como, pois, priva r hojJ dos direitos adqui
ridos por e8ses novos cidadãos? 

Ess.i:; tlispo"içõ is . do Gt1ve1•11 0 ProviP.orio 
.mantidas no p1·oj ~c to constitucion·1 l não fa-1 
ziam mais do que co lloc 11• a Cons ti tuiçii.o ile 
1890 em plano não i•1 t'e l'ior á de 1824 , no en
tanto es.> is il ispo; içõe:> o or;i,rlor teve o des 
go~tn ele vel-as caliir no Conó·re:;so em 2" clis
cussã'l. 

Tirn to quer dizer que o f'ongress0 rle 1891 
P-olloc•rn-se ubn ixo ela carta outorgada por 

• D. Ptl•II·o f, não cm·responden á,; exige n
cias da época, aos •Hctame~ da. ci vili.>1çiio do 
DOS~O tempo, as im po.;içõJS dQ - progt'eSSO 
actu,.J. 

Qepoi:l dA varias consirler,1ções de orrlPm po
lilic11 .o or.·dn1· invora o pa tri.>I ismo rln Con
gresso no s~ ntido de p.,rlir-the ar ·co 1sirlernçfi.n 
de :;r~u nr·to.pob aincln é tempo. Não é pos,•v,., J 
que o Congresso Nacional ele 189' l. repPte, se 
C<1l toque at 1aixo tl.1. carta imperi d ele Jx24. 

_E;pera, pois, que sens col leg-n,s ,1;1 riio mais 
um;i, vez wn e xemplo de patriotismo e rle 
verdadeir.l romord1 .. nsií.o dns rlevrwes pulili
cos e das verdacldras conveuiencias nacio-
naes. . 
: Q.Q!' 1çlor nã0 precis'l. fazer o historico rh 
qu~:<~ão _de pQ b'ltiJg_em, ªJ?Píl~S rJir;) q•l'l

0 

ílU
J'aI)t ·~ long·•S annnso Brnz1! v1veLJ no l"'ll.'J lllen 
resJ.ricto rl;i pl'OteC!<fio, o q1rn l won as cl •sses 
pem·1nteS a nAC.e!'Sidade ele estabeJeoer a li1Jer
da1le de naveQ'ação. 
· li perduração e[,, regimen pl'ntector bnttJ 

foi ii1snlfki,.nte para cMar a mnri'lha naci'l
. na! que, nr:na vez abo; i lo o privilegio e~ tabe

J!l0"'.to, .m.tou-se nãos~ que não havht absolu
. tã111:ellt.q pm ri n ha nac1nna 1 pm»1 e~t A he 1 ecer a 
. 'pbínpéfe'nci;i µ,n naveg·açã.o, como tod;1s as 

jnd!1st1J is dependllJ.11/:lB qe tran ;pnrte mn.rili· mo ·1irm;pe11il ram, cjemonstranqo assim que só 
" uma coi1sii. fazia seu atrazo. n pPiviletrio rl>t 

ca hot;i gdm. por ls5o que a mn11inha uacion ·~ 1 
não er;1 hast>Lnto para da i' vusãtJ as necessida
des' rio trao.;;:iortà . 
' Diz qne, qu::indo procuramo> ligil rm n-mos a 

t.o~lo o mundo_ civilis~dn pe ~o~ h1ços ria mais 
mt m~ tionnPxao, a Const1t111çn.o est.abelec9 o 
priy,Hegiq '•!a ry_'t v eg~ çiio, !sto é, fecha os ·por
ia~ a .D~ veg·aça.q e:;;l)711I]g'Sira, _ 

. Dirao os 1111tol'es ria emenda qµe s~ t!Rixa 
livre a n:i vegnçno de lon!!'O curso . O oratlnr 
uão cnnte~t;i. mas esta mweg">1r,ão ha. de lirni
ta.r-se mnito, e t;i.lvez po., ;11 cl esa ppn.recer .no 
dia. em que ella soffr;t a re3trkç'lo ria cabobt
~ern, porqtn é sahi·fo q11e os vnpnres qne 
faze ·n e 1rreí1•11 para o Brazil , "O'ltam com a 
receita 1wo'ven'e11te da cahpta!\·e ·n. 

O or,1<lor ni'i.o é em ab'iOILJtn [ nfen~:i a n:n 
reiimen de pr,ote1•ção . Si <JS C05t'1S hr;1zjleiras 
portem fnrnecer o Jl3S~P.~l e o rn·üerial n Rc~s
sa.rio pnra rp1a se posn m:inter es~e serviçn 
de cn hotngem com pie ln, ent<'í.o estabeleg"1-se 
n protecçito directn, de p1·or1wencin., 

D" pois de outras cous idernções solwe esti:i 
:i.ssnmpto, ])asi>n. o ornrlor a oecupar-se eo m 
:t que::; tiio t os 15 º/o add ic:onae.~ . 

Em nome de s·0 11 s amigos, diz qne não pó l•J 
tom1-1 r a.responsabilitla.cle d!E1sse tl'fb1;to, por
que é um trilmtn rl es n '1ce~s:nio, in.J nsto, vexa
torlo e rlespr.oporeionalm ~ nte di sti-ihui do . 

E' nm trilnto dosneao01ss·1.1·io, Pºl''JU'3 grava 
popnlaçúes qne niío precf~am 1lelles ; é 11111 
tr'ipn t.o ínjnsto, pol'qne é arreo-vlad1) sobre o; 
havere3 <le uns e ap pli !ado em beneficio de 
out1·os ; é um t rib11to vexntorio, porque ng·
grava sobrem,111e.ll'it o imposto de importaç1io 
actualmente mttito pesado, . 

. Si ha como se diz, cstauos que não podem 
viver sem este im;iosto, então elle clevet'ia 
atfectar simplesmente <•qLnlles estaclo:> q:.t -=l 
neces,itam dei le . 

~ ne~se sen tiilo o or auor e seus amigos 
e:;tava.m .di <po<>tOJ a dar o seu voto paio im-
p:isto fclcnltu tivo. . 

Nii.o vê ra~ão pi ra q·ie os es tado3 que 
preci:;am dess~ impns to uã·1 faç"Lm ·entre ~ i 
um:.t lig;1 e não estahe leç , m, cletet•111incL1vlo 
por meiO' de convençõJS a.3 di:ipo:liçõe:> adua
neil'as e con ;eu tane,ts · cum o plano que 
j ul garorn mell)Lir. · 

Concluin,(o diz que, ten·lo lavl';:vlo seu 
protesto em nome ·de seus comp u1heieos, 
r.itira-se in 1r.oc.lndo m b uma vez lto 
patri0[isgio do Congre-s1 para que re:nate a 
b3lla o!ira _que at .i ~ste momento tein con
strui lo expnrg lll'io ria con;titnição os gt'atllles 
senõJS que aca,ba ele i nclicar . 

O Sr. S e rze dello comprehende 
p31·feitamente a ancieda·le elo p liz por VHI ' 

.t eftuiti v:1rneute promn l,ÇÇada n. lei o:•g .. wicn. qne 
deve gerir os Ll e:; tinos drt nnçiio bral.ilL•Íl'a e 
compl'ehen·le e.>peci d mente por esta razi'i.o: 
porq un a naçiio deve en l.t';ir no regímen ria 
t e:~.didwle , por,1•1e é neces;ú•io qne ele uma 
vez rara sempre saiba o p1iz, _pel'feit:i 
rncnte em q•1e lei ell e vivr., é 11ec is;:1r•o 
'JUe seja de!in ·ti va•nente e.lei to o presHeute 
da Republica, de modo qne se poss:1 s·1 ber 
<JUll! é o min d erio que esh incum bi lo dl'l 
dirigir os des inos ria Rep!tbl ic1., de mo 'o qu9 
se µos;n. ter a felicíd .tde Lle. vêr p:i rt'-Ji t 1-

1wmte compr flhendirlo pelo g-overno o pe ·1-
s •mento r ·puli!icauo, j ti. tl"f. s1rn co:is ti tnição, 
j á nus seu.; uc tos ac tbantlo -se de um:i. v~z 
para sempre este dirnrcio const1 nt,,, entre 
,, opini'í.o puhlic L e os n.clt>s do g"werno. 

O ora•Jor n'Lo é ab,.;olntarn~nte suspeito fal
lanrlo de;l>t fórma P"l' 'Jll e niuguern tem <!Mo 
maior.·s prov,ts de con;1 der .. ç io e apreç-.o pes
SfJ 11 ao rlnfe ,fo g•>Verno, m·1s tarnb3:11 1\ ve1· 
rlarle que nflo pó lc rhr S"l1 >lpoio e rn11 pa
lavra. a torl11s os erros , a! 1u·-os-e faltas que o 
governo enten•le commetter, . 

A verrlade é qne o Congresso estit e111 uma 
situ·•ção >i.normal peran te o governo que nern 
SPquer cumpriu o CL>rne3inho dever ele p 1rti· 
cip:1r a su·• org·rnisação . 

O ']Ue vê é q1n a 11 ropílrçã 1 quo se v:ii vo
tando ::i. consti t.nição, <;ue vai-se fi rmanrlo 
doulrin ·'t in,.bn.bwet - por exem plo a plena li 
berrlad.3 e'piritu .1, vê-.,e o goveeno, ullLn 1. 

men te nome:Lrb, afl'c1s!ar-s•3 dAsta norma rle 
proc3rJer, principio e:; tatuido pela proprb r.e" 
vol11çi'ío. · 

De II)or]Q que lhe pn.rare que o govel'no 
actu.iJ . que não e\'.prime pelo s-:iu pass•l."lo o 
peqsarnento l'epublt lkllº· nãos~ podi:t divtJ1' 
cbr rio gov"rno ant ·rior . rl eshz·311•lo netos 
por elte pl'aticarJos, e opposiçiio a opini:'i.o S ~)be
ran:HIO povo, em opposiçiio ~º r:nngr2s,;o, P,ffi 

opposiçi'io ''° governo ria revol nção qm1, em
hor,1 ho11vesse commAI tido erro3; esteve no 
porler, porqne a revoluç"i.o qniz, porque eu
carn>tV<t o pen~a111ento rep:.ihlicn no. 

O 01·ar!or não pretende abs'l!ntamente O'• 
cupD r·~R com qne.;tões ex t1'.L11h ' S. mas n1io 
pó le deixar de rererir-se perrnnctori •ment 'l 
a cel ebt'.'.! lei rhs s1cie ln.eles a·1onvmas. quG 
repu ta escn.nri.nlo . .,1., porqne no intuito de s.J
frenr a j ogatin;t cl<l. Bol s<t. vae o proprio go
verno jo ·7 .q' cobrancfo porcenta!Seqs, 

Entrando na mat'l.ria em disr.•1';;;'.i.o, occupn.
se com a ·em 0 n•h J' Jhtivn, ao3 ba·ncos rle cre
dito 1?al, rPzenrlo q•10 nií·1 co•n prehenri e qu il 
o tini ri :1 rli.,;ti ncçfí,0 eutt'e bancos ele emissã,o e 
decrctl.itoreal, -

F;~p~ra que o Congresso supprimn, o3ta 
emenrta, 

A segunrl::t obs ~ev11.ç<'í.o que pret'ln•1e f;1ZAl', 
é. r.om relação á mobilisação ela forçn. poli
eta l. 

O oradot' e;;p:1'a q111i a 1w11mi~srro· ele rBrhc
ção "nm pr:t o sen dPyer, eliminn.nc)o dest n. di~ · 
po.;içã,, fls pal ftvras - r!os PSbtclris-,-, ele mnr.la 
que nií.n p,1reçn, qne a Constituição contém 
uma rlispo;; i91.o, que teve por tim dai' aos e,ta
dos o rlirPlto 1le org11nis·tr a sna. milicia ci vica 
ou mnbilisw a gnartla nn.aional. 

Varias emenrlas foram propostas neste s1m
ti lo; entretanto,- quel' n L pt·imeiN q11e m• :>e 
g un1la discussão to las ellas calliram . 

0 pens 1111 ,nto, pois, do Co11gce ;~o era. de 
r.onclem1Hr ess 1. fi.cuiLhLl:ie aos est.tclos ; e 1;to 
:;ó t ":J1 11 pol' tl111 resgu.1rdar os e:;tado;; contra. 
o:; e •nflictns qqe se po;:;nm lw<Wtar,- t?rnar 
o exAr01to per 1 1rnn .~ nte gu 1rcL.t e g-;1rnnt1 rL cl~s 
libB1'tl1v.les publi c:1s, de mod0 :1 evi tar a p)l1-
t icagem rlo.i governn.do1'e3, como acab ~t <lo 
diier um n: .bt·e representante . 
· ~ ' 1te11 de o or .. ddr qne as milícias d "'cm ser 

conú ler;trlus como r0:;e rv<t, como u111 1. in:;ti
tni.;:lo f111 ler'<tl, pa ra todus as veze:> que huu ver · 
11 ec,,;si1l.1de po3S'lll1 p<tssa1· daq11illo que 03 
J:lsjBà11i~ ta:; chamn m pe pieno pé cl<u;nerra 
p.t1'.t o grande pé de gt1.:irr~. '. 

o outro po!1to que cleseJ,t firmar é relatffo 
ao ar t. 47 n. ,1. 

Não fa li a neste momento como militw, 
nem com intuito de ctefen1.le1· os interesses 

. [Jes:;o~es uu pro pl'i11s de :;ua cla sse. . 
Não empresta ao autol' de~ta emernln. m

teuçfio nlgn1 m1 oITensiva ao exercito, nu c<1m-
11Hn:"la,tlt1.is cl"s c11t' po:1 ; 11 ot;1 apenas qLvi ella 
pa3sou no Congre~'º por não haver· se pre
stado m nit;t attenção, nem notarnm tal vez os. 
seus collcJgas o qnenell::i. havia de p8l'igo::;o e 
gT'ilV8 . , 

O 01'-1d.w le a emenda, e .pnssa a analy~al - a, 
clr~clarnndo qne no exe rcito ln ve1'Li<idei ro . 
patriotis·no, porri ne elle telll con:;,bntemente 
e; taLlo <Lt.1 lacto elas libercle1 cl es pnbl icas, porq•1e 
elle tem siJo sempre a g"•l'a11 tia da ordem, 
o interpre te lea l da aspirao;ão nacional da 
1103sa p:ltt'ia. 

Não é dado suppol' que o exerci to om um 
e.:;tarlo q.u 1 lquer pus ilt contrapor se il. ordem 
est1b'1ecidc1 . Si, po1·vonturi\ , não o exerci to, 
m: s um corpo q11a.lr1ner für capaz de se 
trnnsvh t' cltl · su:1 mi~são, trist·1 do pre:1i~ 
dente da H.epu1ilica que nii,o tenha a cora
gem ele tomar providencias acertai l •S, ramo
v'lnelo ou me~mo tisso lvendo es;e corpo que 
se insurge co 11 1.m a ordem e:;tabeleci•:h, 

O que é preciso é n'io consentir que a 
fm·.;i' pPeste-se 11 ser joguete nas mãos de 
qna l1Jue1• govel't11tdor, que clarlo o c<1 so do 
q ualq ner rl esa.v~nçn, com 03 o ttlciae.>, poss::1. 
tJOr 111eio Lle um tel-•g>r>Lmm , removei -os , 

M:is •1ua 11 c10 a politi ~a gem partir d•l centro 
eleve aios ter a coragem ele co:idcJ mnar seme
llnn te procerlim:·nfo, devemos ter a cora
g·em rle de;titu ir u1nc1 11utorichlde que 11~sim 
pl'occder por inepta e ino;\ p.:i.z . 

Pr:itell t•1 cofitea a segnnd:l pn1' te da emen~ 
d!\., por que é necess<1rj,1 riue se saibtt que 
um clo;3 moveis qLW lo.varam 03 milita·res ao 
carnpo •la revol1i1,:ão, foi JJ l'incipaJm,..nte esta 
f<l\ ta r.le i;arantias que nã.o encontrava o 
exercitu nos governos Ll .1 monarchh. 

Pass~nLlo u Lrat r 11.1 outr(1S ponlos,declari;i, 
qne vota1'a inqucstiouavelment.3 pel& 111\P,; 
pressão d•t 2ª pal' te da emenda 'll1í:\ h1t<1 cl il,S; 
incomp:1.ti:füclades, si nãa rleai1 pe.rl'ei tu11~e.11~.~ 
t;):iC la1·ec1do • 1 n. ~ q·.p1\u0, 110 art. 4,9 voh<\- %1.'1 
~ll'l ~os m1i1\strus de e:st 1.110 não porler·llo _ 
nccnmuhr outr0 empreg0 ou Cu nr.C}i'i.O publica 
IBl11 ser e!.·itos pre8iila:1tes ou vice-tir•~Si~ 
dentes, d0pniado ou se1Hdor da União», estlí>\ 
palavras «não potl.erão a.;cu!nular out1i0 e1·n·. 
prc:to}) , não se refe1·c111 ab:solu,tj\\1le.I\te a su ... 
phist'C"t interprebçã.o fJl16, ~an: o.uviJo de al~. 
guns, ª? exerc.ic'Q da l'tincgilo, li1'•S slm a p.or..,_ 
m4newia 1 u µo .. sa tlo cnrgu ·ou e111preg1J i· de 
modo rp1e o repre:;1m tan te tlo podnr jurli .ia
r i ~ . u11 1a vez vot 1rl·1 e pro·1mlgada est~ Oo,n-. 
stitniç i.o, terá como m·nistro dp ast .. rlü 01.1 do. 
d·- ixar o cn,rg·q ç.\:1 m<ig\~ti'.i.1to1•<.1 , 0.11 de abau~ 
dqnae as redeas do governo. ~fos si este pon ta 
89 presb !' :i, i11terpretação que i'eatrneri te t en:i~· 
e que a hnnca•lit panl1 :st-i ac:1b;1 de .dil1' u sua 
cl oo l a~, l(;-i'í.o ele vot'>, o orador votarit pola sup
pressao do a.r t .. 78. 

De3eja f:tzer ai11d,, nma ligeim ohservnçã,o 
sohre o, artigo que o Sr, Dr. Vir!1'ilio Dttm,.sío, 
rep resen t<u1l' d11 Balii 1, prop11z~ ,, Q Cong1 ·P~>Q 
e fo! npprovarlo pal'il !Ser u9crescentnr10 comq 
P"n u t L\rpo nrti:.rn rla.s db posiçõe:; geraes . · · 
_Neste a ~·t ig-? se estal·e lec.mi dispos i .;Qe~ í( ~Q 

sao con~t1tuc1onnes e outrus qqo !"lãQ o f.l~o, 
ficha perigoso este arpgo, ac\l;L,Q qestniidg111 
porque lembra a praxo do sy~tema a.nt.il,J•f'\ 1 



0:1de o parlamento preoccup:wa-se c im esta 
qnesHio de Scllid' qua3s o.; a1·tigos que eram 
cunstttu ;wn,\es e qu-1es º' que o nã" er.tni. 

• Quer que i~ •constitu ;ç{io fi iue re:ligi•fa de 
1110:10 q1rn Vl'igy'l_a_iluut:foa ele r1quillo qu'" 
c~ta nu. yoost1tu1ç:w é coostitucioual, e n:1o 
po'.ie ser revog<t·lo, m0Ji1ic<.Hlo, alterado siuiío 
})Of' i:ma consti! ui•1te , isto ó, por um co11gre~so 
rnu1nclo dos mesmos poderes soberano3 co mo 
o ac'.u .i I. 

· 1\ ntfls ele terminar vae refP-l'ir-se a es ·:a in
canrle.1ct.n te q1;estão dos 15 °/0 vota.do pelo 
Congres~o em l 1 vot· rla emdrHla do nobre re
pr,.sen te por ::;aut<1 Catllarina, o Se. L'.luro 
Mnll<"l' . 

. · Ser~1-p re sustentou esta. r_~11 encla como .uma 
. solu~a0 par' :tlgnn:;~est:: •• 103 do Norte e mes

ri:10 JH.1.1·a nlg.rn:> do ~,11!. Entrn em lnr o-as con
s1deraçõas sob~~ esta ome11rh, mo;tramlo 
~uw se dev<>, éltrnin:il·a pot• pl't'jú.lkiill ao:l 
rntere,f'_"J,;·ct ,, popnlnçfio'. Acha q11e o I~ongre s
~'.l_ '::..t sua s2ssão ordin;1ria em jJJ 11ho (leve 
.r,.t;l.1· · rlos me .os rle "ª dn1· as di viths elos 
es'ládo <, lican lu "sse.i 1l1•sonerados 1les;e3 en
(\nr·70, 011e1 º'º' 'lUe .-;t1bre Gllles pes'lrn, .e en
trando as-i 11 to \,.,s no 1'egime11 ria i~1rnld .r\e. 
~H.e!i1·u11d .,-se da tf'ib:rna o or;11lor clecl:Jra 

qu<J. vae SPguro de ritie o Co 1gr.Js;o ha. elevo
lt.ar rt.· suppre~ :;ão_rlos 1!-rtigo; aponta· 103, para 
-que.a Con~.t1tu ç.w s~ 1 1 u:na o:,r . .1. completa, 
e_ perfeita,de sol't·3 qne Sr:J- possa entr:i r desas
sorilbrnd:irnente no r<;gimen da legalidade, o 
p: l"L sempre no dominio ~(a lei, 

O Sr. Leopoldo ele l3uU1.ões('') 
~s,·. pr0,i lent ·,não venho C.tr,er• um di.,cnr::;o. 

. .O Con :!·rrJsso :1nc1030 por v.:1b!' ;t Constitniçiio e 
tormina.r se11 3 tral»dl1os, n:'ío nuvirD. por 

., cert.n cun1 n. bPnevolencia costumeir;\, ( nri" 
"'P{Jimlos) Rrpre lle que Reste momento, em nnrn. 
dbcu•si'ío de~tn. nat111·ez !, ~· iizes<e expor dnn
h'irn•s, desenvolve~· nrgumentos pró e contr.t 
as <~men rlas o fferncirl;1s em 2• discus ,ão, ora 
sujeita; á approvaçào 1le!1nitiv,i,. 

Slll"itt o pri neiro ;1 d:>.s istir d:i p·1la.vm pwD. 
.. _ votar--se o e11cer1'<1mP.11to 'i a _ 1li,-cn>::;ão cor

ée:;;pondend0 ao dese.io 111,>nif ·sbdo. pelo . C.on
. g:re~so-, ~ i não vissH o sy>tPmit d.o proj e.c:to 
cónstitncioua.I trun crHto. fal;~nda a f ;.-Jer 1ç.ã0 
cm p .. n to capital 1nla ,.dop:,:ão .\a ememla d_, 
S_r. Leovigilrl·• F'i lg-u ira~; ·rniencL:1 :;ub~titu-· 
tiva ao n. 24 do a.r-t. ;:n do pro.i·~c10. _ 

Est.a ernBn•L1 rncnnh"ce a unicla1le rh [eo·is
bcii.o qne o Congre~sn }i. hav;a conrlernn•t 1 i~ e 
r?'~lbel11ce a nni•ia.ch completa ria legis\;1çA0 
Cl" tl. pen'ile pr'oc,~ssua. I , . levandD a exa•">!"r • 
ção unir"rmista. ao ponto rle conferir à 

0
U1frin 

o. élir11ito de e~ta.he l ece1 · lei.; proc c 'SStiae~. leis 
.de JnsJiç:t l1ii.o ~ó ferl er.ll com-·1 pn.ra e~ o;;b-
90~. E-;te Cnng-r ·ssoq ue na. l•disctn~ão rlo pro
.1ecto arliantoa -se at\ a le5i.-; lag:i 11 S"J p1rada, 
llit <'ª rli.scn ' S''io retrn ·:erl1m fi ·anrl1> <tr1nflm do 
projecto eíaboraelo· pelo Governo Provisorio. 

d SR . Al\JPHif,OPHIQ rlá . um aparte . 
o Sa. LE~POLDO DE BULHÕRS-Onch o legis

lador mio distingue, tüo ó dado a q11em ln
terpr<;t1'11 rlisti.ngilii' , 

Leis processu,tes r.ornprellenclem a j usl.iç:i. 
federal e a. rio~ esfodos. 

Assim peoceclP-nte o Congresso parece que-
· rei' voltar i• legislr1ção uniforme que lHvia 
abando11;1rlo; an P"S\10 que, vohtnLlo o Con
gnsso o.> ns. 25 e 2G do t1rt. 30, c"nsagTa. a 
JJ lnr1ilid;1de chi ma!dstraturit .- Votan rlo o 
C :nures>o postm0 iormente n clualiclacl ." ela m~.
gistrn t11ra, r\ eu a. entender que nestn. clis
c11ssão rejeitai ia a emPnfa do Sr. Leovi;!'ilclo 
Fil!!neiras que tornou-se verdadeira exc:re
cencia. 

·o ~R. JosJ~ HYGJN0-1?.xcres3encia fo; a e1 c 
v. ~~x . prnp11n.to q11e cnmrwte no Congresso .. 
Yegisln.r· sob"e co ·ltr11 bando, .rtnn.nrlo no Con
:gre~so cor11pde legi$lar sobre materia crimi-
n~ l - .. 

o· Src LErPOLDO DEBULHÕt<;S-E:<pf.l'íl e conto 
confo voto do n" l1re r-epr<'S -ntu.nte p::tt»1. <]lle 
o Cem ~Tessn n ~-o ·sn nccione a emenda do Sr. 
Leovi~fülo lfi ign ,.ir1s. -

O Stt. .Joo;É HYGrno-Seria uma incohc
roncia Lle minhtt [J<trle. 

('') Nt'io foi revisto pelo ortt,dor. 

o SR.LEOPOLDO nE'BuurõEs-0 Congresso, 
acc0it ndo o princi.pio •L1. d11a.li•.L1cle rf,. m11: .. ds
tr •t11rn, niio r•à l, dti1x1Lr h"jd Je sufi't'<1"'ar a 
plur,didutle rle m 1.gi~tratv. ra. º 

o SR. AMPl-IILOPdlO - !sto é que é SYS·· 
tema. · . 

o SR . .T 03É HYGINO - E' um golpe llit inte
gTiolrl!le do pniz. Acima, do~ 1:;y~ternas colloco 
o meu p<tii. 

o SR. LEOPOLDO DE BULIIÕEs..:...como ? 
O SR. J osÉ HYGrno -:-- O que en disse foi

que recebi" ·a ben :~fi.do 1le inventario ades
cent1·alis·1ção r%11ltante da org<toisaç.i.o ju
diciari<t do prnj ~cto do govemo. 

.. o SR. LEOPOLD') DE BULHÕES - Sr. pre;. i
deute, tendo a·qui triumph 1. lo o principio d<t 
dualiJa le cb magbtr.üura, espero que aquel
l~s 11 1rn im1mgna·varn n legis[;1çào ~epararla. 
porque <]neriam a UI1ichde do dir,,ito e do 
po ler ju li 1:hrio, hoje hão de votar p~la J.lu
rnli ln.de cb legidaçào. 

Os SRs . JosÉ HYorno E A;"lfPHILOPHio dão 
fl parte~. 

O SR. PrrnsrnENTE - Qnem tem a pahtvt'a 
é o ::lr. Leopo ldo de Bullllies. 

o SR. LEOPOLDO DFl BULlíÕlcS _, Sl'. p1·esi
rlentc>,' uma con .;tituil;ão é um todo l:iy~tema
tieo, homogaueo e do:1tr·inal'io. 

Des'le que se e:;lttbelec"u o principio rla uni
dade da mngist 1·;iturn, hoje o Co11g1·e,;so só 
tem um camifllt•1 a se:.;uir, e é rejeitar a 
emend,~ do Sr. l<'i lg:niras . 

Os rtrt'<. 24, 25 e 2t' e 1 cen~111 um syst.enrn 
rh plurnlidade cL• .. legisl ., ção'; o SI'. LP, ovio·i l
rlo ~· i lg11 ·"iras, querendo .. fiizer preval Ã~er 
antro Svsternadiverso, apl'es~nton d11 ·1s emen
dao, nnu snb~t. utiv1. •lo o. 21, e outra sup-
pres.; i V<l dos n'S . 25 e 26. . 

O Congre3so ricceitou a primeira e reje'.ton 
a. segunda . 

Ora, sendo incnnce~ ·iveis estes rlons svste
mas e e:;ta.wlo hoje approv0dos ir1·etr1.1Ct"n.vel
rnente os arts . 25 e 26 segue-se q·ie o 
nnico rno1io rle votar é repellir ri emenrLi do 
Sr. Leovigildn F1 \gueims·. (Varias apartes.) 

o SR. PRESIDF."i'TE - Atte:içii.o. Qllem tem 
a p·ll:ivra é o Sr , Le'lpr; ldo de B111hões . 

O SR. ilMPHILoPmo- Não me cleix·1ra.m fal 
hr 11 .L 2" cliscnssfo. estou vendo si pos;;o ex
plicar- me agom em ap •rte3. 

O SR. Pn.Esrnr·:~T8-Peço ao nob1·e rt1pre
sentnntJ q1.H co11:;111ta que o oradol' pro3ig.1 .. 

o SR. LEOPOLDO DE BULHÕ8S - Sr. prnsi
'J.:mLe, a rpie .. -Uio de que me occupo e de <]ne 
.ià ~e occuparam divel'sos ora.dores, é d<1 mais 
alt r1 impol' ~ •ncia . 

Nii.o se tr;Lta rle uma exag:ier::lção federa
lista, tiio pouco d·i urna ex;1g·geraçào porven-. 
turn. rle trn'l e~pirito raclicil.l. 

Tratn-se, Sr . presirleut ', de dar ao3 esta
dos aqui! lo que lhe;; dnve p1wtence1' . 

Trata-se 8imple,;1nente · rle est:ibelecer co:n 
base " obra a que fomos chtunaclos. 

OSR .. TosÉ HYGIN0-0 fjneV. Ex . esta 
fazendo é uma confüeleraç.'i.o ele repul1li
riuetüs. 

o SR. LEOPOLDn DE BULHÕES.,,.. Admiro qne 
V. Ex., mestre de dir·eito, s 1ben 111 clis tingnir 
t'erleraçi1o de confederação, venha d<tr-me 
semelhante aparte. 

A11mira que V. l~x .-, sa.bentlo nu devendo 
sabei· o qne caracteris·1 a conf ·rl ·r;1çii.o e n 
•1ne cnracterisr1 o i!·overno fed·erattvo, avance 
ser.~ellwnte propnsição. 

O Sn .. Jos:b: HYGINO dá . um aparte. 
Ü SR. LEOPÓLDO DR BULHÕG'.3- 0 Q'le Cfl.l'a

c1e11·isa o !.!'overn» fe l<3 J'H t,i.vo ó o segni n te : ó 
qne el\e tenlu p~ leres, niio sobre 0s in•livi
rluos, mas sob"e o . .; e;;hdo.:; . O 11ne nos dt>se
j:1mo .. ; é e,tabe!ece1· um governo feclerat.i vo 
forte e poderoso, como exL;te nos fü;tados 
Unidos. 

Para que vem, poi~, o nobre rnpre-:;entante 
dizei· qne nós pretendemos estabi:ll1'Ccr um.i 
conferleração de repnlilirpetas, qtrnuclu dese
ja.mo)') ju~tamente o contrnrio '? 

· Sr. presitlente,sem p11etenrler de .mo:io nlgum 
repl'O l..11.ir n.:> co •1:;id•Jl\tCõ ·s que ,Ja ti ~e <>Cca
siào u•l t'az ~r , elevo, entrnt u1to, con-kenr o 
r1•o·irnen ·cLL autonoihia l egi~l 1 ti va. do~. e-;· 
t•l~os soh tre:; n~pecto<, ::;oh a su;t f •CH lu::;to· 
ric11 est;t q1wsti.i.o ,e no:> nprdentn, como re· 
sult-irlodo e,fo1·ço 'le tudo; o:;d11moc1•at s . 

No' t 13mpos a11ti~·us tivemos as mu11icipa• 
l i•la cles-1egi:11" tivas. l~m 18~3 1 i V•1mo:i o:; con• 
se lhos rle prnvi:1ci ' · Em [ tl·~4 tivern JS n·; con
sellios geraes, trans ·oruiados mais t1.ir•le em 
assemblóa. gel'a.l e a:;sernbléas pl'o vinclaes. 
Em 1831 tiveram o; democ:1·11bts a. idé 1 Je 
e ,[>Lbelecel'em >Lf]Ui a, monn,1·chÍit f'ecler·ati va, 
i.\ca. inteir.; m ·nte 111comp ... tiv•d c 1m o µr~11d.~io . 
mo1Hrchico, qne ó por SU'1 natureza. umtar10 • 
Nest .s ci1·cumsbnc.i is Sr.pre:;iclente, não ele· 
vemo:; nó; c.le modo algum e:>tnb1~ l ecar .um 
mesmo r .~gh1en, nas me:;m·Ls coudiçõ:i; .em 
que o encontra1nos ll ·) te npo eh 111on;u•chL1. 

Nilil incot·remos em contra;liç'L'.l dan1lo aos 
estu los o cli1·eito 1le 01·ga:Jis ·tt'<i n cu:n pl•l.11 L 
l ibe1·rlacle .o seu po•lHr r•xec11tivo, o s"u po lP.1' 
.i 11 lidario, a Sll•t con$tituiçti,o e cnnservan•lo 
nas m·~omas co:irliçõ •S em rp!B funccio1:a.v11 
11 se11 po 1er legislaliv<> uo telllpo em qne os 
est ido::; er .m nni.t f it JrLt Ju imp . 1•1,tlis:nv. 

o SR. Josi': Hrnrno dá nm aparte. 
0 SR.. LBOPOLD~ D1'1 BÚLHÕES - 0Íg'9 

a V. B'x. cprn e3.tes a.ssnn1ptos tiàO ·de i11te-' 
r .isse nacional, nito podem pcr·tencer aos· 
e,larlo;:;, e V. Ex. qne cotJhe :e rnai~ do quo 
on a thPOJ·Lt fe,[era.tivn, s:i.l1e p·ii"!'\J it ·unentê 
rli:iso. ( ll a o iitro aprt.i·te clu S 1· Jusc 11.·1g'inii.) 

Nii.o, :o;r. presidente, a recnn:>tr111~ç . 1.o ri:~ 
prnvincia. ha de começar pela r drnbi lit .çfío 
elo seu po:ler legi5btivuab:1tl.Jo e vi li\ien li 1do 
pelo roginwn rnonae.::hicJ . Dê-s :~ a e.;3e porli:ll' 
:i. ll1'1xim:1. la1·g-ueza cornp;1ti vel co• n a fe, !era• 
çio., <]110 lni. de tr<1n:; f,1t»11ae a pl'Ovinci,i errl 
e~tado antonãJno, forte. (Aprn-tes.) 

Si, porventnrn,. triurnpli;1:;se ci prin ::!rlo rla 
unitl.•do rle leghlaç:'i.o S<'ria. el\a f inte f161~ 
ren11e1leconílic1os ent1·e ose$hdosea União; 
elh1 fonrnnt u· in. nilla. ;1g;t·1çit > inco11venie11te, 
clla des ·nvolverbt esse ant:.1.g·on ismCJ ri te jú. 
cxi:ite ent1·e 0 cen tr'o e as nn i·b les ('e lAraes . 

Leon Uon·1t em um tmbalhci 1111e corM im· 
riresso nos .iorua.es dos. P.1ulo, e111 í]f\A elle 
aprecht e critica o pro}acto de Cl)11st.1tuil)ãO 
qu13 nós aqni dis~urrno; 1i vot~mos, ncl•nirfl• 
se rle qne ne . .;se p1'0.j-;do se eslnbelec ·sse a 
unhlade de legi$ltw:'ín ri11 ·rndo o no3:>l) p•liz ó 
tão ,·a ,to e contém regiõ3S tão cli fl'ereu tes. 

o SI~- BE~,~RDIXO DE CAMPOl - G' verdade. 
o SR. LEOPOLDO D '.~ BüLHÕ s - Mais nclrni-

1wlo ficwh o il lastre pnhlicish ft'<t.nCe7. ~i 
sonhe;;~e qne ha a11 11i e.;pirito~ lnci•los e il lus
t1'1i.d0.1 co100 o elo nobre repr1isen.t 1nte de 
Pernnmbuco que tem qne a plwr d i1hde de 
legislaçiio tmgi _ a desioti•g-raçfo do p~tiz 
rtuando ella é a mnxima g:ir.: ntia d>t iut'Ol ,Q'ri
cl~de nacional 11'1 Suissa, nos EstttLlos Unido;; 
etc. 

Mais aclmir,1Llo aindn, fiearin, o cscript01· 
francez si soubesse que neste paiz se temem 
um'\ confrisii.o n:1s relaçõe' de familin, do 
direito, si ficar sob a acção d >s eshd,>s. 

Par;1 SAl'Am logico;, ;1quAl les 11 ne imp•1g-n1t111 
a legisl;1ç'ío SJp ,r.1.<la, r!e vhm l:1.mbe111 pro
testw contr.1 a descentr.1lis 1ção do rl ir·eito 
pnb lico, cle .. iain exi~it' qu ·~ as co11stit11içõ3S 
rl ns estado, f,.s:>Am fonnularlas ou npprovaehs 
pe!o conp:res;o Naciona l, po~ue :;ó a.~sim po
dRrhm evitar qnA a 01·g· .. nis;1çiio elo p •rlel' 
pnl1lic0 fk1t:'Se f.jr il d,1 acçito pertnrbadw·a, 
dAmo \i ·\o"n. e 1nnr.' l1ica clus Cctlumnicirl1s as
sembléD.s pr-ovi nci:tes. 

O St{ . .l 1m~ HYGINO- \s bas'ls estã.o da:Jas 
nq ronstit dt;ão F'ecleral e fic11m tiOu a protec· 
ção e:Lt jus' iça f'eJera 1. 

O <:a . PRF.SIDENTE-Lemhro ao nobro re• 
prewintante <]ne e~Ui t\a.!;1. :t hor• rle passar~ 
se:'!. se>rund 1 p 1rte da. or \em elo dia. 

o SR. LEOPO LDO DE BuLUÕES - Voa jit terd 
rninnr. 

S' o~ estados preci~am ain la de tut9Jla do 
ce1Hrn em m •tel'Í;t ele dir '°it • µrivaLl" tarn
bem precisam clellq, em . 1m1foria de direito 
publico. 
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- ' 1.>i>11s·1m álguns que est11 questão rlo plura - A lei Torrem, dest iun.da a op:m tr revolu- . O §r. Garcia Pires,oLtendo a 1)3.-
lid a!.le de leg1s1ação é uma me1>c1 íJUestão tl1éc- çã.o ext 1·aordincrl'ia no B1·azil, C1Jl110 n :\ A us- hvra, pi:d3 pcir111i~sllo para lL;n1 br.1r ao~ illus
J iea ~em r asu ltai.lo pratico e :::em vant;.1gens tritt, ·omle teve inicio. como nn.; Est1.1 dos U11i- tre :; repf'esenhn te3 :> ig- natarius das !l1(1ÇÕJS 
. r cacs pam os estado>. . dos, ourle ror 103'0 o,JÓptada, est 1 co::icler,1 n .J, IJne se d i:;cu teri1, a g1·a.nde • n :;ces~id :tcle de 
· Vo u fazer a dumo a:;traç·.ãq do contl'ario, o o a ;;er le tt.ra rnort i.1. entre nó;; , pelo facto ele usa;·-se da maio r· prufoncb ua discussfi.o ele um 
_.·fare i cm· breve3 termos, tonrn ndo ·alguns ler sido vasci:<fa nos' motcl es e!, trnifo r·m1tlndu . lratatlo que eotendeoco:11 a amizaLl.e ele um'.1 

ox;;.m plos . · Os processos rel<i ti vos- à mecli ção e registro uaç1i.o , á qual devemos toda a. n,ttenç1i.o ._ 
Si'. prcsiLlente, oslão ua mem~r·i;1 de t odos dus terras, upresent:_i difficniílndes tão gl'a n- NãJ lhe parece conveniente ·que o tna tn.do 

as ditlk nl .lacles que a legislação urnforme cm el es qne a lei não .poderá sei· fJ Xecntac\a. em com os E.stados Uni:l1is da A1nerip.i. do Norte 
malorii.1. elei tor d nos tmzia. Si se t ratava muitos dos es tados clfüb RDpul1l ica. -· r:P.j;i. t1·az'iclo à d iscus~âo, qua.n1lo o.3 se 11titrnin
po'1· ox rrn1p lo elo al i:;tameoto ol«itor(t i. os No entan,to, sr, presi clepte, rprn.wlo o go- . tos que agit un os rnembros Llo Co1ig l'e;>so ,11ã.o 
:iirasos 111 <J r catlo3 para os rocuesos eraní de- verno prov is:Jrio n.vucou a si dec!'et:ir a lei pet'lltittem a ca lma. inclispens 1vel 1nra bem 
musiada!11e11te. curtos, pelo qna elles se tor.: Torrel1s, muitos est;iclo..; a ost11 :\avtw1 . entre apreci>tr-se as V<Hlt e1gensou cle~ :rnntl\gens riue 
tia t'i i111 illnsor1os nos estidos n.nterioros. elles aquelle que represe:1to; tl'ahi1,io' do ac- nu3 póJ c t1·azoro r1; fel'iLlo trnt:11lo. · 
(f!.J?,O iaclos .) commi'.rlal- a à:; su·1s · cowliç083 pecn li ires·, Fa?. , entrJtanto,just iç 1. 11os ,,ig:1atm·io3 dass 

_.· Si se ~ 1 · a · t :wtt clo .pro~osso el eitoral, as clitrl- nns a nmn ia eh legislaofto sirnotl'ica twlo moçõe~. porque s Llie q11e ~ ll e3 ror.1. 0~ Ie.vados 
cu_Lla1l e,':i .s1;1bia1n ele ponto: .,cm algun::; clí~- a,vas,s~l:Q. ! .~L .• na ~na ti! !~:· i:t do s~-s t ll1n t p13tq s2 1itime11 tà cl~ p<1tl'iot i ~ 1110 e pd o rec.eio 
t1·1cto§ ci o wter101· com extraordinario sacri- 1 º''! ('fü, el1z q~1 e na. ,\ ustm11;:i, essq systema ,fa conc111·runcia elo e~tra : ig .. ·iro e a _ !lJOJte tias 
Jl qio- S'l co nsegn:a n reunião · não di <>'o da 1 v;u·u1 d~ colomn n. cnlt:. 11i;t e a·pez,1r ele t :1do indnst :üs clus e.;tu.clos,'}ne,_ Lligwunellt .3 r.epro
totalidade, mas Lia rn>llül'ia Ll'.ts au th rn ticn~ no Br·;1z1~ a lei lu1 de see u1.nfl. para todo o p ·rz'. . sentam . 
no_ \í1:azri rnarc;~lllo_ pela. lei; .e si não se porlht E'. o que ~l!iia T1t1.-,1 r es 13.Lstos. « i\ u11 iro1"- Acha o orb.do:\ que nl'V> 111 fazfi9. pa1·;:i, esse 
ve1'.1rw~r a ma11ir1 e1 absolnta ou 0 qn ociente lTIH.~ade _n os. m~t'.1 em leito de Pro?u.sto ; a receio, 'e qu11ndo ainJ:t· não- ternn:; c_o:ihccl
:It~lt~ral exigido, toi:nn,va-s9 0 .2º escnúinio l e~1s211çao s1metnca . é rn:1 sonho, effelto da mrrn to pel'l'eit,1 du tratado no entl'etlll't .->-~ de 
rnevtlavel, que dev ia-se f,

1
zer no pi·nw im- pmxa.o eng-nn ,1d1:re, que so· gem a decepç1i.o . 01iiniào, pel11 .estudo riue te·11 feito·, que setne

prorognve l de 20 dias, e este 20 escrutiuio era. Sr. pre::idénte, V. l~x. j á 111 1 ohs~rvo u que llmnte teatnclo 1rnnc<i p,oder~ traze r-i;i o:i p1·e-
u;n l10rror: ns co rymrnoicações rlils :iuntas pro- o tempo. está extinctn, e eu vou _.r •ti rnl'-rne juizos . ' 
v1s~.1 ·.1 as . n!al porl1 :.11~1 chegar concl uzi rlas pnr . desta tn1:1.una d1 r.e nclo: ;t leg1slaçn.o ~ep.· 11:<11ht D3 ·o!s ele Li.1·ga rliscnssil:i en~ c\ef~za do. tí'a
pos1h vos. as p~rtos mais proximas elas sédes é, C:J l11JY1 t1 vel- co_m . qual 1 uer 9s~ola, .l ur11 ltc t. ta: lo fe1 Lo com o::; Estados uilidos ,Ja America 
dos d1 ;; tr1cto.s_. N acce1tae3 o Jl!'lllP-1p10 da ll<l!<tonal1d 1cle 1ura do Nol'te, conclue o oradot' aconse llm'ndo que 
. As !eis processuaes q.unnt•1s inj 11 stiças e a b_use do _çlir_eit o, .vos dire i que a legi::;li1ç'ío devem os membros do Congres,;o caLtr todos 
lllJUSl1 q•s occrsionam, quantos embamçns -separ._1da; se · c?,ni?rmfl. com esta e3co\;1 . Si os senti rmrnto,; em nm l11ü11rntltd tão solemne 
crea m .ª ~L~oâo Llaju otiça poi; serem unit'ol'ni rs 11- ·q!,i ere1 s q · ~.o rlire~to tenha por. b~se o pr inci- e ag-1111.rclar a opportuni:lacle _ parn dis.cutii·-se 
_ A lei exig::. por exe1nplo , .íJue pira um réo pio. clit u111versal1:lade .. vos _d1re1 que qu Am o tr•tbd11, com ca l1i111 e co1' ilum. 

ent rar no Jlll'Y sejam notificadas to J;is as mnis f,1c,rlm :ente , pwler·1i. nsrn111lar a no.;so · Fic<i. a di s~ú,;sli,o 1dia l<t p!iii hor:i.. :_ 
t es tPn1unhas qu ~ depoÚ'ram· 110 1)rocesso; os n~P;io _ó ~ legislaç?.n s9p~r:1d · 1. Si ;icrirlita.fl~ n9s Veem à 11103a as seguintes 
tn.1,un _ es, _por cl~cisões c n~tq ute~, t em CDn- pr rn c1 p1osah~olutos d,., JUSÜÇ'\ que na opin1a1> Declm;açães 
siderarlo ma t •r iit de ri11ilicl1de 0 fa rto ri a não r,le algnns publicistas são vil'gens e se .npre 1 
tci 1·-;;fl noli1icflclo uma só testemnn hn;· e isto - es!erds_; ai1vhv ':º ' direi qae c?m <'5ta 1[ou- A emenda rela,ti vame,, te à fon cciclll º rios 
t.ern d;1~lo Iog.1r a qne · muúos 1;éo_s fif]u em trin11 rmo podeis impugqar a !0g1~ laçao sepa- rrn ~ licos e' opara, rios d11 ri.mtdr·o e· ,iorri il ri rns 
cncarC"' Jl':'J.<_l o> por 2, ::i , 4 e mi is annos á racl :i. foi ns,;1g11a·fa polo3 citla.d·ã >S Demetri0 Rib<l'iro, 
e3p •r;i, deJ:il!'amenlo. íJll•tndoa pem a que · f;r. pref'frlent9, ne rntil'nP-me rla tríbun1, An11ih1.I 1<\ ti cfio , An t:io de· Fiu'in , Alciado 
c,;t,rvnm sujeitos n<.i.g podia exceder de 3, 4 e f:~ço um ic pp ' llo a este 1'011gres'lri p 1. ";1. fJlle Gual'al •ara, l:kirho7,a Li ma o eu . · -
5 an nns. nao o·lll·lemne a ltt!lo:io ·ni, logi::; lali V<\ elos A e3tes cicL1r\iíos C;i be em ~r:incle · p'1rte t~ 

Si consi l~rDmos, !'iJ'. prosirlente, ns !els rle est·1dos . ~ ini'!'1 :1tiva de tal e:ne1i.J:i., · pois fi.ZPr ·1111-n'L 
nnt11 1·ez11. d1ver~a , c!J P.g·nmos a· mesma con - . Aos repnblic1110.:; hi 1toricos h1i11.irnPei ri1 18 .c.heg01r ao co nhecimento da 'r·o111mis:<iío rlus 21 
t;J11;ã.o. A nnif'ormi1bde prr.i1 Írlic:1 a Jpj Plll SllfL -rl esrle 1871 ell r·•s p1:ei:nm o systema da. r,,, ],,_ Ocitliirlàr Dernetrio Ribeiro,qt1a.n ' om ' ni ~t1·0 
arç:io o 1111lli !icct o . .; ·;;e 11s effeitos . Por exem- r;içiío , e sem legh! 1ção sepw _tch não hu f'e . Lla Ag·rí'enltn1·a .. ehp,~·ou a eshoÇ ·l' ·- r1 i, c1·e to 
pio w ]Pi q11ee~Li.l 1eleo ·1 o r:~!!'b'ti ·o · r.ivi l, exize eleraçiio. - cnn''' g-ran•'o a. idect lli~ l h cr1 ui i a. Ab lll "Srno 
qu'l .tl e11'1:" de ~eis diil~· srjam ns communi- A mens compan 110.i1•01 lil 1e!'DPS e cons>. rvn.· ci l:t rlão 1lev .. m os o:ierarios a lié311ça ;·LD01Jal 
cru:õq' lrn tas no _f'Sc r·iv i'io , e creio q

11
e ''. Ste rlm•rs fon111rarei q·rn esS33 p rti1los ii1on<1 r ·Ili- ele 15 di 11s, soh1·emorlo >iltru 'c< tt. e 'ilygi'e 11!ca .. 

IJ roce1 to ~ó tem si le ohserv·ui n !l >ts cid ·t;·Jns coi ~iá lrn.v i11111 :icceit i:l o e prnpng·nrlo a _fücle- 1\p1·ess1•-r;:e, po1· t:1nto·, a f lzer tal derht-
ri P'',Zfll' dn !oi c ·rn miua

1
• multas aos fütartl~ 1'<1·.;ao ll "JS n ltin103 cl h s rln ;n,>nar liitJ,, r11çiio, ' p1•i ' de,oio que todos º' op ·rarios 

ünins f\Uf·iltosos . Aos mi lit:i rP- '>. qne tii.o rli g nnme nie tern i·e- . conl!eçam os 1JU1; pug:rn:11 pe l esseu~·int ~resses 
_En. rrcn 1· J1\r,,i, ainda. fJUB nrnitn el~prPss~ . pre~ll nbrl o ur··ste recin to snn, dass<l:direi, Si· . e b<> 1n e.-t r. 

as 1~,1~ ,ê'. Jl ·re Joca :ão de ~erv iio de 18'H e p•'P>idAn te: vo;;s 1 0~p «la (,·z a revolll(:.ão. de Sah c\11.,; ses~ões 16 elo fevereiro ele 1891 . -
r]f) lu,;,7 , rpn~ _~1r . ~ 1n suh -; t.1tnidi s pari unm 183 1 Acl ,,sta re vo l11ç>'in snrg·irarn a3 essernl>léas Jo~é Augus lu Vinlr:10s . · 
o~ltl"l. · e n I RS;) . Nó > torltJs somns te ,tP.- - leg- islntivn s provinciaes, 'vo3sa espadn. fnz a D ·cla ·aç'i:o 
rnun hns de qne rss·1s leis ni'i.n produziram os r~vo l noii.n ~le ! 5 rle novembro e desfa. re1·0J 11 ç'ío 
re;:;nltados q ll 'l .dei h \S se e:me •ava . - , hao rle-sa !11 r as ·n1;:o; r.111 ble is estad 11 a e 3 pr<i·f'ei . Nifo ten rlo estn,do pra n nte:; na oc~a,~ 1 ao ·em 

· hme'l te 111 t"no ·111'c º 1 · t · · qn' 11 ~r . Joi'ío de :--i 111e,ir 1.,. cliJ.rno 1·e1ire· 
. : O SR_·. 81mNARD.I'IÓ nn: CA.MP~S-~Jlo i:crlo . . , . ' , , n., ; vo ·<J::\fl, cs:1ar a 111 er vrnu t t . ~ 

r 
nn. c.1m11anln aho!Honist 1, Y Üs;;a 08 ,,rn:,1,, é ',en 1111 1 pn" P:o rnam U '? · .di.-0. e n~ ap:Ll'te 

-.·'os~o,r!ar tes 'A 1n · 1nl10 ern rehçií.on S. P1>ulo. ~í/ ll <' o m·n· tros <lrnni ·s1ouar1os 1 t 
0 SR. LEOPOLDO D11! BULHÕ RS - !<;como [l, ~· tl'8.lltia mai> S~g'lll'a da iiii3t'..\ãde; s"j 1rn, '. , , ; b•, . :.- 'l~ , ' ;1 ,; 11'~~1 s T t ' pms, vos:;a· p:1.lavra e "º'"º Yoto u ~s te 1 ª\" q.u1 , o no l ' ·, P::n_,~'.1 e .. , L ice.na. . fizes:;e 

• J'. pre.-;lf en 9 , SA po·brfi.o l'dgnl:tr unirormA- re()i -~ tQ a g-.n»rntia rJ11 .li bm' htrL e da n.u tono - j I a1 te .. o uov~ 1-i;1,1 1~ t1;~-10» . cum pt e-no:;; de-
. 11l l'llle re lações que va.riam tanto, ci o-estado mia il os es ta.dos. (L11·,ito bem miiito l em 0 cl_a. rnr, IJUB ~mo. n te1· v11 n03 cio mo:lo a lgu m, 

a e•tatlo ~ · orar.lar é eontprimentado .) ' . · d1ra~ta ou t n d1 rnc_tn,111 e 11~0, n r\ org_1c11is:ição 
P11is o Pará com a sn11 incl11sí1'iiJ. ex:-- . . • _ . , que s.1ccecleu ao m1m:;ter10 ele 15 tie novem -

·~1' H ctiv1, Pernamb11co e. B:i.h ia. ·-com .. a. sua A :1 1 ,sc,tb~-~.°. iki _a.rh'.tda pela lio rn. bt•o, do qü d fi w m0'3 parte , . . .. . · 
lll ln'< tri a assncareira, Rio de Janeiro o (O Si : ~ p1'.es icleiite deixa 4 n 1,-1 cade irn que __ Devemo3 1_gn ilrn •pte eleclar.ar, .. em gontrsta-
~. , ~,au 'o com as .snas ·gr:tndes pla ntacões de passa a se.;· o~cupacl'l v~ lo Sr . µice -presidente .) çao ao-_ re r~r1do_ a.~ 'ute, que_;i. propo_,;i tq ele ta,l 

.<
1
;il.Le, Minas e Rio Grande com a .nrn-indus- , . 

1 
__ ·. •. , , , orgnrn s~ çao i:ao.t1vemos a honra ele fo rrn 11 ];11• 

.1' ia pecna1·ia, ·poderão basen1' os seus con- SEGUND,-~ . P,)R rE DA º"·DEM . DO DIA p ·cl1clos ou 111 ll 1 ::a cõe~ ao nnbre· m:wechal 
. tmcto3 sobre unw mesma lei votadft n<J pal'- · Dr~ :)'!Ol'O, nem a ciu~ l w 0 1• •..los lto,;i rados e~ n -

" 1 · r 1 ,, ' , - " •. , u · ' • • 11eJ1'03 CjlB ê1Ctna!ment tl OCCU!X\111 as p·as tas 1"111e11'o i ( ·'p0 z' 1clos) DISCU::;$ÁO DAS :\lC'ÇÕ, llS DOf' l'.J<~ . AS~I-.' nR .·\.7. II · l' . 
. ~ inda un1 exemplo que .vem ad hoc: esse · E DEi\lETHIO RIBRIRo som:rn o 'l'rr.ATADO DE de minisiros, · · 

ui l~l)lO rlecrcto· elo govm•no pi•o visorio sobre as CJ MMERCIO A~IERIGANO . ·- . Sala das sessões, lG tlo revcreit'O rlA 18\) 1. 
_ sociecl a.rl~s nn01 1y mas . POJ'qüe :qiraça do Rio C t ' · a· · -F . Peixoto . - \V<rnrl onl•o lk .- Gl1'cer·1'0 .·-
(:l J t 

. t º. n 111u:1. a 1sc11ssãu elas mocões dns f::. r". ' e · ane11·0 , que em c~p1 nes e füc ilidndes . 1 D 1 u Campos S•il l2s - [> ny BaeJ.·ioS'"'· · 
t I' · t 1 1 1 · hiHS raz1 e Den13trio Ribeirn sobee 0 trn.. " " ox more marias •. em a JUS>1·co u i cred ito, fu11- tºrl<'l 1 · O .SR_. PR'<'~ID'CN.' 'r " 1 _l e~1· ir 1.1" I) º.· r' . a111anl1 ·,-1-I 1 l t . " : · e e c.omrne rc10 . enh·e o Br'nzil e os Es- "'w " u u" -" " "' - -

l ~ l'.lO cornpan nns soire cómJHnhias, sem base ~aclos Uniclos do Norte. ··ã se~lunte or· rl em cio dui.: . 
rnrm., o gove• no rlecreta embnraoos extrit- E ' 1-,, ' 1- ·· · lª partf', a té iis 3 1,12 horr s - Co11t1·n 11 ,'\cão . i ' ' ' r d - d · j j ' ' lua O rtpo1ar a e entl'cl. COllJ.llllCtamente " ., -ore 111Rr10s it un ª'?·n e snc1er J l es nnonymá~, - 6111 eliscnssã.o a segu inte cb 3~ d~s"._u ~sii.o elas ernenchis a.o pr()j ecto' de 
cmba.rn_ços qu·J v~w r efloc til' snhre toda a . Const1t u1ç<t0. - _. · · · · - --
l{ep11bl1ca , como se · fo~semos cu! parJos dos 111oçlio 2" pn.rte - Cou tinunção d<t discussão diis 

-ahu~o,,. r!a praça cio Rlo de Janeirn 1 (Apo.iados, . O C90):!·1:esso roco111 mond t ao governo a i nrl i c~ ções sobre o trnb<lo ele commercio ame· 
mu:to bem .) . - · couvemencia de trazer •·o ·seu conhi:cimr.nto rkano. 

Den.t_re os r~suJt~r\os mn gnifices qne l1~m · na. :sua. prnximn. rP iúiii'io ordinari a, a CO l'l'B~ Levnnl:a-se a sessão ús '.~ horas -e 20 rni-
protluz1-do.a L~g1 ~tn.cn.o sep;1l'H_rla_. um avu lta, se ·11:cte11ci:t e. r.lo'rumrn los 171+ . .ti vo;;; ao eon- nutvs da tatcle, 
q1 ~e tem 8Hlo completumonte füvori1ve l, . o da ~e :1 10 adua11 e 1 r~ cel1 br,i do com n. R<epult li c• J. 
Li '.fm"re11H, . . ll o;Estcidos U n ~·lo::; eh ,\111 '.'T' i•,. ,, elo Norte atl:n 

O Gov~rno Provisorío, anciosci pm' dotar o de que cm dP. v1rlo t"mpo ~rj:im api·echrln ::; e 
nosso pa1z 00111 es~.'.1 notav_e l conquistas icia!, est'ldad-1sas ele··v·u1ta o 1 1· 
deu-se pressa em rntroduz1!-a nao o!0,·," leo:1 ,; - ' ' ' ' ~ ' q.;·ons r,o e 110 convenio. 
l.<i .. ·ão. ·" ' o' S. R. ~ala das se~sõ 2.s, 12 de fevereiro de 

, 18\) 1, Jo sc Aveli·qo , 

CORRIGENDA . 

O nome do Sr . !'epre;;P. ntante Tlteopl!ilo dos 
Santos d~ve ftgurnr en tre os dos que compa
receram ns l3essões ele 0, 12,, 13 o H elo cr~ r- . 
rentJ . -- · 



DISCUR30 f R/iNUNC IADO NA SESSAO do.:; éstn.élo3, e co1.itm o r1ual devemos .es lar · adoptar.h pn.ra oBt'iPil,oncle não lrn -oiistaclilo 
ço nstantemente prevend,us? algnm a qne se rettlise. 

Eiso poder extranho, éssa ' Uniiió, esse i.ni- . . 
O Sr. Corrêa t-tabello_;Si'. nre- migo, n.o 1im de con ta:s , quem e sinão llÓS ·Ser•.vira, para unu· imis 0 b ço que J11'ill1rlo 

Ol!J 27 DE JANEIRO DE 1891. . . 

• ,, ., · d os e, Lidos ·un3 ao~ outros, :;eevir•i p t' .1 fac ili-
s1de.).1l!e. sómchte urna n_ecessi lac.le imperios·i mes!l10J! OfiS mesmoú1ue aqni t_1a pun_co, orn · . . . , tar m:lis as transacç53S cornm~rciltes e as 
cle--c-um. ·rn•iment<l""lól :leVel"-obri .•.,•a-ine a ven ·er · maio t rJ-imz, 1'0u 11 iüo_s em ou triv p trte, fr •- · · ,,. relaçô•s civis ,[ ,~ un; com os ont'1·os es t:do::i, 
a tenndez.·cle tq1e sem111;e me acho pos~uido, mo.s \'l~>tmjn l!r .C<JJ,11 cu icla•lo_ g~m~~ s_<i._o .os m~ios , · .. 1 l . ·- . ., v1::1to que o conhecimento ela, k 0"islaç:'lo de IHll 
q1mo1lo t'.1lo 1\eante ·deste illustre con g-re::;,;•1. • d qu3 pt'ec1s:t a unrn.o para viver, qu•ws (1S ' 

1 
· 

1
. · d . será o conhecimento d>i. legblai:,iio rlos .intros, 

A obri~"i Çiio e·n n. ue ·n •S ach•lmos todos de . e espezas irnQre.:;r.rn c 1veis qn•; tem e tuzer, e · 
1 

'' . 
6 1. - 1 · 1-- e são vau_ ta 0.i·ens etitas r1ne ::i't lht:n aos olhos, o 

ex pen, _e1;, ... quando haji1 ppor,tnnidarle, as · enHio em r r;ctB;n.o c<t rna e armg·i1ve 111en te · · · · t t . 1 1 · · 't não deveü1 s.er cles ii_t'c.nctas . . 
possas opunões.. ,sóhre os a ·su1uiito.-; \n:i1:; im- · 1·a :u'e1rws ue auçt\t' os unpo:; o;,_ .new:;- · 
_pne t<:lntPS que te1h a;d 1110 a OiJ; ni•i.ó no S<1.l'i os. · Eis a, r 1zão p•l'T W voto coatra adi ~- 01'.'Ü· 
,Co:t '.('l'•:)SSO e no prtiz ; o desejo que forn d<-J pr·o· E o -q1~13 va i dt\r-se daqui a pouco, clM-se- d\1,cle de logi::1laçlo. . 
cw,~r t ··t11 1ber11 co .1t1·1'bt1 '11·, o< oper·' 1·1·u• 111.1- ha S'l!l1 1Jre. . "" 1 te1•n'1·1··0 10 -·"1' te•11os o c i- l t · <• " ~ u u .l uL o" • <~c\ll en e Cl-
mi[Ües, C•1rno .en, cnm tt S!J <\. pe •ue1 i:1 p .~rlrn Todo.; os a111ir1s sr,rà fei to o 01·çanl'rnto 1Lt vil. 
p;i1·a ;L constn1cç;l'l rio gr1 111 l i e1li ·icio ,;oci >1l · re :~eita e 1\e::1pe.;t rl. t _Cn .ão por .se11s r:ep1·ese:1-

I (, t"t' · - 1 l t t , -o 1 · t t t l t- Sr. ]:iresirh ntc, cont!'a. o nrnn vo!o rlocl:i.Po :qu .i se .c·-,i 1.111a ,,,n, · q1ç.ao r •i lt8 pnti ica; a · ;ti\ ·e~ ,· qT3 .:ia _e 1.i1,n~ p · o.s B::\ ·tt 9s. "leu a1J 
neces,·1d1d arl··corn.b •t ·;r,vence1i lo ti lvrizsen- p'ti'<t l:tnç>tt' o; 1111:n~ Los, <;l_lle; t 'l,l'ao de e.;ci- . rine eliminou-se do , te ;irtigo a cl<;1.1rn1l :t q 1e 
:~i 1.01~11t•J::i de sy111 p:i.l hh e l' ::!Spelto, c 1~1 't is · lll fJ- . 1 her a~ 111 1. te l'ia~ rrni:l cn·11 veni 'nte;naat13 -tri- OIJeigava a pt'tJcerlee o cas .Lm .i1it J civil ao c~t ·· 
tlida.; <1UB ll OS p IJ'ilC'll' 1:·n op pos t>t~ e' fata~S ;10 b'lL<tvei.:;, i;l'tl8 ll t-.l11 lll ta[ Vet. 116Sfü O~· :a.;i<10 O . ::;arnent•J rel ig-iuSO. 
ioterejj~ ·'.· g·er al_, s:'io motivo:> de b·t»bn t"' f.·r.,1. · c'1 r·:e1trnento 1] '113 fa.z a CotHtitu i<;iio 1le ::;11 ·t Senliol'es, nós s d1emns q1te na fn1"11--çto 
.p;1.r;t orn•ig-1U'-n• 1::; a occn p:i.r este p11sto di :·J!Ji 1 ·1i bsrda·lfl1 le. tl'i; 1utar com a de~criminaçi1o d·) Llas. l e i ~ riu "1 devpm l'l'l :e1· ü:n :.1 1> 1· \ :rn tlHo .. i is 
que, ern ta.esc rc · 1:n :ilM1cia.~,"Ó po lerhsel' bem ·rClQ la,; dos e~t 1 1 dos. .. .CD!llp let o< ll'3 ite >tl1" tnct <S ni11 e11tra111 co·no 
.d1ise1np ·1nh ·do p<>r arine lle~ qne, ren.1indo a l':.' por e.;t't r<1zão., Sr. JWPsidente, que ll'lS elemen '. o P..rn luciivo fl nn;C•l (ipriirulo~),; nós 
.er·(l_!:liccii.o e ,o dorn da e lnfJ.11éncia numa repu- l".;->Ltd o~ Unido~ 11ã:_o se trato:1 n•t c,)u ,titui- s tbenrns 1pH >t ex peri11nn t:1ç·i.o f,, jt;t é 1rnn 
.taçao a :1t01r1or ine ute adq11il'irla, nii.) se v-i s ' m ç·1n <la rl e3Ci'lml!1açao de 1mp0~tos : comµ1· 1- g 1.Panti;t etfh:tz p :ll'}l. a bo ~t PX l3 1J 1li '1 i l l•h io 
,em caso .a lg·nm tolhi lo.s c0 mo tant>l.s .v •ze; ' h J111ler 111~ lil. de;d i (og 1 q te os e}ta·lo:l nã.i rl :ts l ·~i~, e nii.o de vn s~r de moJo n t~·um Lles · 
acontece a 110.; ou tro;; o.> .cl e ·;;,~on hee i rlo:; (n'1o eram enlt1larl1.-s 1 ll ffe1 ·e~t"s rl l U11 1a ), g 1rn11~ i prez:i-la pelo l'11,!'i .-; l·1•lor . 
apn iwlos); por .uo, senhore,1, te inos J';•C•'i·i <\e . est·1 trat;i;se d11 hn ;w unpo3tJ:> para ti,ü1st1- , U:n:i. cnnsi.i tni .;:'i.o ti r•d:-1 fle t'i e'iwins n cn·1-
;est-i.:· em erro. ainda rr1fl.nrlo a ve1· •-Jar!e se no3 · çilo rle s·rn.~ n~ce;;ida les . . . . . _ cepçõ ·1~ . p11 1·.1.ment:i pl1i ln.;opll'c s, rJ'>to p1) le 
1n · 11.11_fe~b Rate ntn, visto qne i;c rles,~ontbnçt · Sl'. pre311 [·•nte. a respeito da rllscram1açi\O rne·ll'M: o.-; noli1•e; r'[Jl' <~enhn t·s ,;·1hi111 l)tD 
;~e . no> nrnsmos n· is 8 impo;t;t p•1h . n0 ;~·1. 1,0_ das r .·n las \!.)uve. il"~te Coogr ,5.0 ren!1,. Jo 1ln 1s constitukó 3S, feitas p11!' cl0i.; phi\n;oph 1> 
.~!çin _de repre:;entantAob<cn ro. (:\T·lo_ npoiwlos:) cL,dmte, e mu1t s d:sc,n•-ios e.10 1uente3 f i ~a ·n illu::ih'cS elo sec:i lo p:1ssado , nit11 po [r)r::tm 
.. · S!'. p1·esiclent1en eu a1Hlysei succint,1111 •11te .rronun~1a11 , ,s; m , ti eu prç:) ltcença P"'' 'n. d1zet' s131·v i1· pal'a os p.tizes qu'3 a~ on co111:1un-.la
ps ;1s;;nnwtos m11is imp0rta··1t e.> d scnlirlo:; ao; meus honr,1dos col l eg -1~ qne me p 1re0e r .. 1.01. 
pe.; te_ Q 1rng·res~o e . sobre e Jl r)~ emit:irte i a. qtv:i em to la ess·i. que,no houve um m ··tl e,i- Ja nós vim03 <]!.! ':) no tl'3creto l]UR estnh~
,!11in:ha sin.cet'i• opin;ii.o, '1 present.a·Flo t , mnem ten·li la : nó~ .i.nl gi_tvamos J. U niiio q Lta.11<10 t ri- . ltié"u ocas tnv uto e' vil o qu ~ fig ;tl'~v :.t 01 ·a o 
alg111n•1.s emendas cpe jnJ o·o convenientes ao b 1ta um 11 o•ler diverso 1\0 dos es tcclo,:; ; mas ; flAl13"tmento ven-·erl•H' ern p1·i rnein1. Lli ;c11,sci!1. 
projecto. 0 1rn re. il idarle e 1,1,es se e in funrl em. i; to é, ci c 1SQ. 11 en to civil et'>t p·1ra111111 t11 [' 1.c11l -
.. . Q r)rjmeiro.nssnm pto cpe agi tou :is opin iõ9B · Si o >Utcn' Llo p:ojéldo , cou;tit1Jc~nnal, em lo- 1 t1tivo r11t>tn to ·1. prece 1 H' 011 >t s·Jgu ir -se ao 

aqu.i, .!'pi a disel'iuiinação d .is renclas . do;; g-a1· de lan<;a;r ne.lte a cl1::1cr1minaçao de re '1cl is, C[lsainPn to 1·e lig-io;;n . D'ahi, s<'nliore:-: , ns Í'l 'OI\ -
.estad'1S. _ se tivesse ' limit ido, como rez ·a. con::;t tuiçãn venien tes nHn i fa~tar nn-s1~ i111 ·nll•li -1t>1111 011tP, . · 
. - ~- i :'n.6s de to-1-i.s as p'tl'tes lw.}mtwem-se .. Americ:_tna, ~tdec l : 1ra~· quae~ as nwtel'ias qne O clero moveu !ng:o g11errn dech1."n. ia e viva 
1Uu.,tr.es l"epresenhntes que vieram disput.<u', , O\est-1do-; e ao po1ler1c1.'\1 ~r11 1 utar, talve7. se ao c"s11111Rnto civi l, e nc• in -;e lliou n. tor! os 
,pa l.rnn _a pail,i no, .nes.te . te"i'enn, com t.o 1:1 n , t1_vesse evitado n. grnude dt8pnta que tem ll tt· nqúelles qne o cpiz•' l'ltlll on vi1· qn e n'i0 1;el<l - · 
:oni;r,v,I~ç .. ii.o, c.uragp m e eloq1rnncin, os impntos , v1do attl re;;peito . . _. ht'<tssoe m t--il cns ·nir-mto. (Apni1i•lo s). l•' :i lri 
qu .:i ·elles .inl '1;flV>l.m dever p·.;r_tencer aos es~ ; l:h um ontrn 11011.to tn.mhe.m 1111 \Yll'-tn.nte co:11eçar:im a ronl iza.r-s0 r.8svnr.11tDs rP. ri ~· i
.tado.> e nii.o.it União. . , . · . . ; 0 obwi q_ue vou errnt tir !Jreyernente :1 mrnh ·1 · o;os cc1thoiiros 1rnic"me1ltr- , r.ci ·n 1wr~ iu; r,o 

Vj1i1os qu~ na 1liscriminnção-·:le 1w1rlas e im- · ll : 1 1~1i i< le~ uphlifi,o. E' sobre a di versidade de · chs r,i.mil l.is folu1' is. 11 · s familia-; <1':111 1-i·il les 
_lJO,t<•;;, a. irn pT<:l ns:i. e t;tlvez todo o paiz nc.,m·- ., leg1slaçt0 . . · " . . que não t<-rn<lo 811ffi ·iente co· ihec\ rnento das 
p>wha_ndo o ent ll nsiasmo que . se rnanffestnu · S·:11hore5, .f'. rnssmo o~p11·~to. fed~ra l 1 sti1 qnc ohri~· çõ3S qu e \lt e ; si.o i·111w;t l.' e 1ln.; t:onse
no~.te Qon gr e.-<:;o , .acre 1-iton. q Ll , e;;s 1 IJ 1.1e, tão · aqui :;e_ m'rn1 f esto ~1 1~ a rl1,;cr11111 n iç·w d-1s rea- . quB:1cias qn•3 po·ic'l'l rleri vn r-se tless 1 s nhri
ern , n .. rp·1is iq1n ,1rtfl ntf:l que n.<].tÜ s'.1 tra ta vn, e ·das, trat,iu de rnp.m festM-s·,1. trl!n!Jem r1tnn-;Io Q'nções, vão s<\ci·iik 1r pi-ó le qno pn.r,t o f11t•11'<J 
q11!=Jde 11111 \ pel'l'eit'l. dis •1•i111in:1çiio rlos impos- · se pe l1u ct d1ver·s1dade .de Jeg1>laçi10 Qar,1 c;tclil. fic:n•<i sem fari:rilia e s '-111 03 ·di reitos 1rui,; 
:to.-;,rh \!'1.\ilo e dos ,Pstaclus, dependia <.t excel- um elo3 esticlos. . . lmQ01·tantes li gtidos a ~::;ta. 
lencia d:1 C •nsti Lni·;ãn. . l'h e,t tdo3 federados a quem se dit e;>s::t pr:1, em t al e iso . . ci ilevee rl11 legislwlor 

Ouvi todQs ps di:::cursos e recl inmçêie.> rios clit'~r·sitla_do dê le ;- isl>t.,:ã~ , e aos quaes com pr,,venfr q11:tnt•1 po;sivel P"trn ci11·' t :v~s l':1ctns, 
r epresenta11 tPS dos di versos est::tdo3, e j)l'O - . effü1 to po:le ella aprO\'fllt><r; m ... s n;i pacto t 1 - 1 0 1-f t t l l 1 e t para qu ~ aes <'t llliOS nao s~ r ee m. , 1.g·nn "x.- · 
cu1·.ei .s11ber o -que se havh1. fei to a este I 'e8- nD.· m_;; n n, cessesest~ros ?qne ~e ,ize:i 1o mini~:tro tfa ,jtB"iÇ[1 vi tt-se poe 1;ss::i m') ti vo 
pei to no p;üz que nos $3rye rle nol'ma p:wa o é r esQ_ln tar aquillo qne_Ja ex1~t1a como un;i m: d . obr1'!»1.do a al t.er:w o seu d ·Cl"Ot" e de J!a.1•n11 

. e.:1ta.hel.·eci1nento e] ;~ renublica f.,d er<1tiva. sa- q1_1e nao pncte. '" '' ser _1mm13_d1'lt ttm~ 1ite _rem~ -.. 1 · d l 1 · · ,. l 1 d d d l 1 1 - a 0Jrig-:ito.r1 ·J me co c,1,3amcnto c1v1l, antes 
hin,do d'vqni, Sr,. pp~id r~nte, rnu it>1s :Vezes im- v!' º···ºª O_)Vllt o : a 1Vei:,s1 ar e e e lçg1s a._çao ~ clo .. re li g-ioso. 

-lli'ess101pdo A-t .J ve7.JWli.!Zn::trlo co.n tra a UBiilo so ~1 ad:rntb em federaçao, onde ontl'.1111 e3 - . ~ 
- p~lo i:wdor·,çlas reclflm -~õ ~s:do> es l>telos. relia htdo3, que :t til)hyn, !livors.a _1ins d.,isoulro3 . Sr . pí'e';idenb, e"U acrwlito. sincer;vm nl:o 
a constil.uiçfo d-a Ame.ric;t rln Norte . 1~elia ±o- , Por•Jll tl todos vos compl'eltenrlH1s cpe .qu·rnrlo · que, ·s·1 ro~· m 111tirlo o MI ig·o r.l 1. '~ : 1 :1~ H, 1 ir·:ío 
das !\S. A t~Ún "i ·~ :s a e,iJ ifueo;1;pl\l rn.<:las ~ proctira- . , f!e tr::iü de irnn. -repunli c v f'e let'•tt i vc1; cnjo3 · t.1! qn i. l S") :ich ~ em'lml do, cl1nt1"l e m pn ·100 
va. <cn\tbLlor;>,uuente unr tr>:.1ço, ·'Jll11 .·Y(·~s ti g'io · 111ern1ir~s. ~,e ,~oaLIJ .uva. rp_ htQ.to .quõ1n to p9ss,1_veL a ni-cs:nn. g11.3rr>1. se ·rhl'it por· ·1u rtc.: elo clm·u 
des;:;_a _éX.i!rencia que ·entre nós .. appareceu émn . ]lô1t'.t 0sf ra1 t~1'EHn .os üic,:03 que nrntt.rq11e.n_t<;i os , contra e cn~~,rnen to civ il. ; . 
tanta.enf1c:átt,. i:·~µfanJl):n élo : un'1a . . con'lpli.~·b se"- : iwenrlem , a~1m de .ct u•\ possa1w m::ieclrnr fürt.i's . :ô· S.tt~ ;GoxçAr,v•s:; ,CH .i.-v- 1•1> ::,... Nã·1 ·; pÓ'.k:>:; 
p:waçãQ das l'e1id~s" cl a União,- çom'. a ela u~nla · o _fi rmes, ~mo s~. · eleve~ procu1·a1· . moh-yos d(3,, . coi.'rig\r. irn legislaç'ío ordloMia.. . " : 
dA n~n p')(\e_r ella ·tri b:ltw ns nmtei·i is ·que" .dtve1•g:cmeias_ e d1.:;s.enço_es Jl'.l._I'a o ~ut_u1 ... o, ,c1ue, . .. 

l t t O S;L ·GoRH.EA -RABELLO~ ..... e ... f.l _a._l_1·ia ·1)n11co 
nã0 111~ :ÍQ3S!:lIU' ;espe0hln~en t0 .. el:e5ignmlas... pe_ ~ 00:1 rar<f!, serei· con ve:ne11 e, sempr .3 .que . 

·N ,,~a ·E;l l1•"ont rei. ; e,.,pe)o coutrar'io, 0 que Yi s·3J.[lm.rernovidos ,e comb~ticlos. ; ·.. . .. as .. mes.ml}s conS'l~ ue 11ç i :1s resnltrirã.o Or11. 
na cons.tifoi,ção :, A,n_i:er jc_ ~na ·, füi lt . [W1•hih'çã0" Nó3 . s~b3·mos . c1ui:r ·nos est:vlos .fe ·le1•,1.clos,'· pcua,. pr9venii· .. J~1do . is.to, eu to:nei i_t p1g11: i i. 1 1 t b t t de. <i..J)reseutar ;a.o . projecto b'il rtinl s» flr,Ju 
a:ns ·e.; ta· os, e e _ r1 t~ a•rem . c~r :;is, mater'i:l.s, . onde exbte essa di ve,,sirl._ •rle rle leg'i>:Liç:to , a · vencer\ oi' a seg·ninte emend:l (l ê) : ::io § 40 .10· 
como a expont · 1ç~o ~ t ::npo~tn çto , ;1::t,rh\'11:n '.en· tewlencia é pa;ra unilic ci'ío por s.ir u:n be1n ; \U' t. . 71 · :\ccresi:"finte-·se :.· « r, tlUB pt'•}C'lcl'l'á 
elo nella sobr.e d 1~cr-1m1 ~rnç:w rleTendll;s· · e como., poi~, nó,. que ·nenhtfma necessidttde se.mpre ás · cel'emonias r Jlig;ios::ts de qualquoe 

Eti~e façt.o eX:'<'l .LnlJ lor~eme11t13 a .. mrnl•rn at- temnS d ~SS lt . d!.v;rsii\ade; : nüs . que fomos" cnHo:.'1>>-~'. . · ·· · · 
tençao! ·e,_. _med1_t<J,11: \~ ·solJre e.Jte, P'l'.ece'me· creados ha longos annos cleb<Lixo do ·rnesmo· 
q~e r.h.egue1, Sr. pr0 :;wle11te-;-a_descob!1r. a ra'- sy_stenm ,de Jegi::i la.ç?to, .ela mesma lei .civil, d>t· -o Sn. . GoNçA:t,vm CHAY8~ ·- A di 0 pn-:;i ç"Lo 
zao p3la 9.111~1 _nos _E.t idos l!t)l:los. _nn:o ~e çl~u mesma lei criminal. nó; · qn ~ .ia t.3nws em do proj ~c t.o .con;;titncion. ,[ nii.o emb raçn. qua 
na· corHtitu"çao. 1inp@ !'~Q nm : 1 a •.l :scr1mrnaçn,o nosso favo_r 0 co, tnmr, qui devemos apl'Vei- se cst<t!Jeleçao correcti rn na llli or·di·rnrilt. 
cl_as-r~.mlas, ap•oq,nr ele la t_e.r ., liav1do 11111 .. 11ai•-. tnr-1,ws cl•eSS'l circ11mstan;:i:t especi\Llis;i111:1 e O Sn.. Cor~rtll . 1. RAB'cLt,o -De' lll rin" o c:or
trfa· teileral1st:t. forte , m;us fo1·te e extre1nct~lo füvornve\ em l] ne 1103 achamos jHr•i m~1ntér rel!tivn estn,v:t n i :1rtiiro ron-titucio 1n. l o fo i 
tlo ·qu8 en.ve -1·os. a nni clarle da legi::i laçi'io, que concorre p11.riL nfini r.jeihrlo, é C'l :H'O q'l ll o· P'id"I' const. i-

A'ra·ii.o 1o!'lrn.·s·e clrira, desde que se pense estrei tar mah os h1çns rla União, pol'']Ull t•1int;1 ri ·r. l•trn a i m· 1o~~i ' 1 i i·l 11 \e rle s ri 1· el! o 
um 

1 
O'ICO sohre !'li Li.. · · · . , h · tv 1~rnos Je qnerer perdei· essfl l\ê;:t·ime·1 lie- r ·stahclflci'J ,1 pP[ ;t l··i " 1'dinnri, ; é preciso que 

. "S · i nh orl~d. qnem é é.ssn. Uriii'irr q11 e,-pri ra. n> ll R ;co p:tra 1>sbh •ler.er o reg-imen de legbht- S"ja re . ta!hÜe~i lo pelo C(} n ~-r,,3 ; , 1 . 
s1Ú,; úe1~e;~i \ades, v:ie trihútar os A,t.1.d oB de ções 1liv ." 1 · s ; S~ (.-lpoiados e- apart e~. ) · 0 ~ G · . ::<l1. . oxç ILVP,'; Cf!AV E.3 -::- \ cc,n ~t1t·1i-
(jll" se ·1·0:11põe a Republica Hra.zil1,irn ~ ' E', St'. presidente, por ·est:t ordem dri coo- ção i;is t[lhel··ce ;t tlrn~e lfo 11 11 e so rr-co1 1'ie ·ie o 

Q11e 1io•le1· ex tra111io é es>e que ti.nto nos sirle1'a9õe:i qu · a0abó de ex pender, qne fam- carnmen to civi l, e d11pois o IB;_\' isl 1do1' o:·di
í1W,e,dr.9.1!-tl]. 1 lit1!1} t.eniy,~l Jn~ 1pigo. çuJ:i,s gar- bem me dec ar.o fo:Voravel á uuklade de nari9 for.à~ clisp .,.sJ~~q .<]ne foi• ma is co ll\'G· 
l"il$ tememos que se cpterrom Uns B)ltranlrnB leg'i$laef.'í.o, G!Jtenâe'ndo 'qttÔ ellà deye ~Ú pie1ite ·ás ofrçu,mstancias do p[!.il, 
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O_ SR: Coll.RBA R ABELT.o -'lfas o legi.:; lndor 
orJ1_nar10 vcr-s1·-h .t em· rr mbnraços llesde que 
ar1u1 no Con.Q'resso cou;\tit:iint,3 <::[L 1du ü dí:s
po:;iç:i.o q11e maurfav 1. qne o casa..ni eoto civil 

.preeede.;;se ás ce1·emo11i :s de qualquer ctilto. 
,Port,1.nto, e conveniente q11c e.;ta, coudiç'i.o 
]~a~s~ nn CongrrJSSo, p 'rqne, si n io pi18tiar, 
l1carn o cas11rn1Juto civil pu1\1meote füculta
tivo. 

o SR. GONÇALVES CHAVES - l\'1'1s no em
tflnto que a ditiposição coustit.uciorntl n:i.o em
baraçn. i:;;;o. 

o SR . CORRl~A RABELLO - Se. presirlente, 
o antro prrnb so l1re o q m 1 me vc>jo força.do a 
fa ll :Lr é, 11m p1mt0 impol'tfloti:;8im·l e rle hteir:1 
ar~t11a li lad ·; é so l)re bancos e sobre a facn I
dade .de ernis.'11o d;1 s sncie !ades anonyma:s . 

O SR . Go.'IÇ\LVEs í:HAV83- ~3 muito me· 
lintlt·os:J, é muito impo: tante. 

O SR, CnrrnÊA RABELLO-Senhor~s.h11ntmn 
o sympnthir.o p·ttr·i·ota Sr'. Dr. Serze cl ;~ l lo . 
?cc.11p11_ndo e~ ta t r· il111 ti;1., qnir. n1o ';trar qiw a 
WS!rt. u1ç~, I) do B ·nco rfa ftepplilíca. rins 1· stil."k>s 
U111rl"s dn Br 1?.il era u11H inst1t11;ç·i.o ·pro1·oi-

, tosa e ria _<J rI•t l p1"11V,il'Í>lni grn nd«s vnntrtg-e :·is 
p;11a, ri pa1r,. Por· mi11l1a, parte; eu rnc c1111rRsRo 
um !.l'J'<t11 rli? :1 d111 ira 101· J ,,, t il entns. da ill11s
tniç'i.·.,. dn pall'Íl1tisrno e da rl ~dic 1çfí.n rio Sr. 
ex-1nini.-;t1'.1 da. b1

;i z•,nrln, mns, dize ndo o qu0 
sinto ll respeitn ria in stitnÍl;cin de.;s,i banco, 
acredito (11:'io se i S'• me e·1g· 1110) ser o eclio do 
'fl~n,;ame 1Jto de muitJ;; e t d vez d L opiniãu pu
Lhl) 1; 

Sr . p_r~s i · len te, o R:i.nc!'l eh Repuhl ic1. nch1-
SP. mn ·11r!o d_" n•n privil1>gin ·)~JOrm~ , irn:minso, 
e 'Jl!B con .1rler\) SJ T'à D"ej11 .licL1I terrivti l
m ·nte 1'1'1".in ·licial úg 1~: 0~8 •S lin:1~ç:is e uo 
diJ.;r. nvolvi1n ' llto do C(·ll1lmrireio. -(A.poia1io,.) 

O íl tncri d 1 RPpn 111icn1 ac!H-S'l; n:irh mnis 
n_~ .fa rnr. no,;, investido rln lil'ivil -~gh d 1 r.mi~
~:10 do pape] 111 'Pfh, isto é, de papel!!llln curso 
for·ç -1clc1 pur GO-nnn••s. 

UM SR: REP RESHTANTE-Que horror! 
O Sn. . f'oREEA ltA BELL11-E rio · mononolio 

exr.itJ.,ivo rle <S>t. ArniNi.•1. 01· •,Sr .• preside1Jte, 
q11n:1•l 1 o pHl1'<11TIPnh ger;d rlo p iz, q 1nnâo a 
asp1r1çii.o do K1·a?.il íi1tei r·o c'l n extinci;:'i.o do 
P"P1' l n10•' rh, corno 11'1 1111.1ito'l a '!1"1S 'º f,iJJn, 
o n 1h1·P. e illu ;t,.o >r. e'\- 'ninistro (h F.L7.An h, 
proc11r 1 nrfl) .remCJ•fttr es.":i 111>1 I, vei11 pro·ln.-1.ir 
um rn•1 l rnnito m ·i.,r, vein e .;tab~ lerer o pn.pel 
mo·:rl:t pe1•1mw e11 te por e;p;1ço de 60 annus ! 

Si qnnl y."1 rrno3 o rlecr•to de 7 ele rl ezeiu!·ro 
clA 18 O, •pie il ech l" 111 f•111r!H ,1s o Riinco Na
ci nn·il e o B.1ncó cios l~st " cl"s Uniria > do 81>.1-
zil rorma.ndn o fürn r~o da .Rel'ulilica., v11remos 
ah; disposições rine trazem coino re3nlhrlo o 
qne ·a.c,ibo de a!llrma.r. Assim é IJne primeiro 
seest1tbel1'ce ']Ue o prazo de clu1»ção rio barico 
serii ele 60 annos. po lewlo ser prol'ozar!o 
quando nssirn con-vier; o esta.be lece-se rlepoi> 
qu 1 n.s notas emitt,r!as pel0 b;i.nco srwã1> con
vertid<ts c:i 1n e.;pecie núitallica, se no decnrso 
de um anno o cambio se con s~rvnr ao par. 
Creio r1ue não h:i niLiguern que deixe de re
conhecer q11e ess ~clausu la quer dizei' pnp::il
moeda p1;rmaoente, quer dizer que o b'l!lC'l 
pô.le declarar ao mnn.lo int ~iro que nesse 
prn7,0 de 6') annos, suas notas, si elle não as 
qui:.:er pag>.w. c"n-;titui.r·ão papel inconvel'ti
vel, por1no pei<L proprbt 0Pg1nis<ição e pri
vi legio do lnnc0 é ditficil, rlifficilli ·no 'l'Je o 
e:~ mhil) s11hn, "º pa,1': é issn qu si im p!J.S >i vele. 
ainda quando se de e:;se pln11orneno d1.1ra1it.1 os 
60 1LI11os, n ida mni:s facil do •'JU'l o banco con
s~ ,rnir P"I' um dia. ou por 1101'.tS fazei· cahir o 
C:L!nbio ão menos meio pen :y. 

o no'1re e'<cmini~tro rla, fazen ln, parajnsti
flcar a insta ll açã'l desse banco, {(~z u•na 1011g 1 
e·q·o~ição de m,..t,ivo3 em 'Jll"' mostrou, como 

ria emis>ão bancaria; m::t.3 nã;o rrimtrou qne · 
banc9 algum de.:;Lt 11aturez1, sé tivesse es
tab2lecido, ou s·1 íe :1ttS1'3 esLt1Jelec31• em 
qualquer dos d0u3 p.tize.s. 

. , . Acre1lito qne ímpn!sos rio p~triofürno 
rnais sincero levar.tin o ~·r ex-minbtro a 
fnnrlar es;;3 e.>tabr1lecinrnnto de credito qn e, 
em minha humilde ºi'ínifü:i, ' é um gr1\ll'le 
erro . 

l\fas dirão: «o be:nfi.cio qtie Vt'L'l prest :w 
e3se b:1nco ao pniz é enorme; vale m.ais do 
çine to:bs às coucessõ3s, por granues que 
sejam, q .e llie tenha !'eito o E;tulo; ó b111 co 
VtW rosgntar gratuitamen te dous terços do 
papel-moeda do Estado.)) 

Vnu n.gor;1, senhores, r edú7.il' a operaçne' 
arit!1metica;; a negoci;1ção f'eit-i, JY.ira jul- · 
~nrmos com seguranç.L :mns vant .~gens . ou 
rles1·an tagens. · 

O nosso pap3!-moe1a, S92'Ulldo cle~laração 
dom ·s ·110 Si·. rni111.;tro 1h. l<'1zen1h, srilB hoj t~ 
à i111po1 tanch de 171.01.10:000$000. Dous ter-
1,'0S d..;,ta C/111.11ti1t 8ii.O representarl05 pnr 
_l 14.000:0:HJ$'Ju0. · Eis. uh i a.' olwi;nçiio qu e o 
b11ico ass 1rne, ou o riu s elle rlá au Estaria: 
114.0J l:O10$ de r0s 5·ute· rio pn pel-moecla, opçi-
l'ado dentro 1.le cirwo·annos. . 

Em troc.i, _(ex:imioemos n f]aestiln cnmo u ~
gocio, · peh a.rithnwticit.J o· banco v<1 e e111it tir 
:1. desêober to ::J(J0.00"1:000$: é o que ·leclara. a 
exposiç'i.o de motivo~ cio ::li'. rniubtru. Dlz. 
db (l ê): . -

« ;once,-Jenrlo-se no nos;io estabelrcimcnto a 
e·11i,;;ão no trip:o solit'e a p:u·te do seu cn.pi tal 
ainJa. não ernp•nlwü na emi,-;ão ~obre a.po
lfoe3; eleva1-3e-llil" sna, cjrr.11l11r]'io, ·oo to<loa: 

Snbre <lJl'llíqe;. .50 .0 lO:OOO!;!JOJ. . 
. Sob:-e _ouro\ 450. 0'.IU:O: 0$000. 
- Q11er· dizer-, senrl" r1'h8tr·fl e'll omo·a terça, 

parte de 450.000:000$, Ili! 150 OOO :ó;Jb$ a or11i~
são a descobei·to é de 300.UO :llU0$ e im curs:i 
forçlclo, nq.tai bem, r.lu rm1te ·GO a11i1os. 

S1'. pre:'i le11te, de.3>e; :-'OO 0:10:000$ ..... . 
114 ODO:OOU$ s;'i.o rle;;ti'uado:i ao re:lgatfl elo 
papel-moe•h . Fi 'i1 ao b1),nco u1rnt ern ls:<ão 
1le 186.000:000$ <.t cle .cnbiwto, com cur·so fo "
ç ido 1-elu prazo dl:l GO nnno~, rpie p1·od11z e,te 
r:~ultado: O:i ju r OS a 5 º/" ao illll10 (8al ei i 

que to los os l1 incas h11je pngam a 5 ]/ 2 °/o 
as lettr·a..:· rle nnno) pro ·I11 7.e 1n, em 60 n11 -
11.1s, 57'8 OOO:Or JQ.~; rl1~~t ·t quaí1t.h rle·lnzirnos 
ll 1.0:10 Ollü:'i; para o re,gate do p1pel-mo:,Lh1, 
h:wen·lo o In cro, paru, p 1Jcll1Cll dll .... , ..... . 
4H.000:000$00J. 

-.lá se vê, pois, qur:i_a·opernção é inteiramente 
ruino:;a par.ta 1t:1ç5.o. . 

Se1ihol'as, si1ito profu11da.mente não poder 
e~far 'de accordo com to.los o; decr, .. ·tos 
<lo Governo Provi3orio, do5 qti~wJ nenh um 
co.m.j . e~te · me ' im pressionou tã0 vi vu 
m~'nte, a ponto Lle não po:.ler 1le· 111odo al~·11111 
dar-lhe o m::i 1i apoio, co:no d<1qui me corro o 
1.lever âe i.lecli:l.rar: ~ . .· 
· Mas, ss11hoJ'e~, ha um facto ainrla na actu:i.

liclade que deve exitar <J, nós~a atten,Ção, pois 
que parece estar em rie;;h.1rii1011ia com t itdo 
que lm tiiLlo decretallo a reJpeito de emisslo 
b.Lncaria . . 

Sl'. presi1len te, o decreto n. 164 de 17 de 
ji1neiro ele 1>< 90, que 1'<3 i'or1nr:1u a lei das socie
dades >tllnny111,1s , dec!a,r,L no art. 32 o se · 
guinte :)ê) 

« E' permittiilo ·1ts sociedacle3 anonymos 
contrahi1· imprestirnns em 'dinheil'o, dentro 
ou fóra do p:t.íz; e1nittin:Jo p:11'a e.sse fi.m obl'i
gações "º JJOrtuclor. 

§ 1. 0 A impnrtancia de t ~es empresl.irno:; 
11ão pórle e;< erler o valor do funJo soei tl n1t 
su , totalid ide. · 

semprii, su1. VHStiss1nm erndiçiio, 1~ , com eíl'ei- - § 2. 0 E<s:.ts obrig:içõ.3S terão pot' fbnp 
to, t.l>S -il. expo;iç,t'l rlfl motívo,3 é u·n r<~ erto- lo to o a~tivo e b1HJ:i da, S'.1cied:11le, pr1~ferindo 
rin ile i11form:1,·õ:' S muito uteis, mq.s, e:nmi- a q11 ,10s .pnr on 1ros títnlo~ de tliv rrfa .» 
111.nrh-n h·'1 n, v •PP.is <JllP. o nnh :-e· <n mi<ti,t.ro :LJi ,to tem-se tirado 11111 1 conser111e11 ·ia sobre 
cln. Fnzenrh conc!uio dr, um modo m11ih rl i- ít r1u:d eu de;>.,1jo qnc !)r\j t 0 oilt.i•lo p trecer 
ver·so do que 8U:i ~ p1·errJi~ ..;as e,tf1bel ·ci;;.m. pelo gover.nn. por" 111e .;, ll •lH 'JUB>tã 1 q11e vü 
Ve1110.> f} LL S. l~x .. p1·oc111 ·111J1l o exemplni nns ntfe.ctar profundarnrrnte i 1 1t r. r1~S>% ~ociaes e 
E,t .. do.:; Unidos e nri Snis;a, p11m f11 ·1dar esse com . nr~rciaes, prioeip,iJrne11te no; esL1<l'>s. 
lJ 1nco, apenas mostrou que as teorlencias u St:t. Ft~ANCrsco VElGA-No estado de l\'li-
uesses dous parzes eri\m para. a unifimição _ nas j<\ estão emittindo p<tp el·moe~la. 

o S11. CÔRREA 11,AJJELL0...:.n.1s artigos deste 
de_ci'eto f]tte acabo ·.· cte - i·er . . tem-se tirado · a 
Hl.1ç1o de w1e a~ ·c'l·11p:tnh ·a' lilJ. s.oc·ehd :S 
nnonym"s [JOueiu cmittr obrig;içõ 3,; de qual
quer V<t lOr tlO portador, .(j !le ·.::orrem Ca:·n•.) 
nott1s: 1lc 5~~ , 2$, 1$, etc. -!~;tis obrigações 
ao port,1d?l', que ~iio verdadeiras notas, teem 
Cll!'SO co:no -mueua COlfü]LULIJtü nflo .. tenl1am 
CU i~SO f0rçado. . 

0 Cong-1•eoiso sabe qtp 1)0 Í·qte'riiJl' dos es
tai fos os _ sígnaLtri JS de Joc1írnentos cle3tru 
natureza, se · ínspi1.·,im fé peltt s1.1a posição e 
peht sua probidade, dão-lhe o c1m;o ele 1·110 lo / 
de moArfa, desde que esL.1.Jaleçam o troco 
des te~ titulas à vonLtde dos porbdoi:e;;. -· 

Eis o ,teo1· de;,t>1s. ehrignções .: -: -«O ·f.101'
ta-ior rlos l:I em11re;;t11u á s"cied,1de hl a quan
th de tinto,. que será pa~'<tá vi8tn»;· - e 
citanHe nellus as cfüpo~i,õ;:J~ clJ decreto que 
acabo <le ler . 

N:o iúteresse 90 p1iz, desejo ·<Jue o Sr; mi.; 
nistro da ·F;1ze'.11!n ·actual l!ecL1ee' si ·est.;is 
nota5 rstão no espidto n. lett 1·n. llo r!ecreto. 

Con.;t-1-1ne r1110 _o '.-iJ'. ex-mi11i .t1·0 rla Faz· ' 11'1~; 
sendo con~u 1 t8:do 'Parti cu J.ar-mente, · d bsera 
'JUe as socieJ 11fos ::v1ony111,is éotiiva"u ·a11t.,ri
:-;a1h1:; a fazei' e~~:ts em1s~õJ;:; pelos artigos Jo 
rlecretn. . 

Or;i, é p.·eci 'o rrue as ·so~i rdilcles anonymà~, 
aci'cdit,iJ1do est;1rem 1ío gozo llr>ste~ di11éitos 
·e ti'ndu fe1tu ern i ~sõe:s elo fY 1pel, n:io se vej;un 
<lq repen le snsp3ns11s de i 18s; · p· 1rip"1e :si· f'or:enr 
rle u1n mo1pento pnr5L outl'o decl:.1rudas i!le
p: 'e· 1\s emb;ô<3:sja ·fo itas, voí·-se' l.1 ão om ditfi
én l1 l. , de~ no recoll1ime11to repenti'uo <lo tu.to 
1111.111to h::i,jnm :emittido; e já 'vi1rii1$ .sl-icie
dacles n11un,Yrrras tra tam de lan Ç1i' as suas 
emi;:t;ôes rlR pa pe'I. 

l\1a,3 noto urna, sinxuh1'idade no decreto. 
O seu art. l0 :rlíz (lê):- « 1s compa11hi · s 011 

SOCierla• le~ · a11011yiiias, Soja civil OU C<5m1Ti1~r
ci1iJ ·o ~11n o.bj ~·cto, p0Je111 _ e~ta!.Jelec81~ sem 
autorís11'çiiu d11 g11verno ·. · · 

Urnas e outras regem-se por este decreto. 
~ I ·.0 D ·pendem, p:iréin. de ant .. ris:·.ção .io 

!YOVRl'llO pa r.L se organbarem: 1° os lx1nco.s 
de ci1·cnla~f.0.>> . · ·· 

L .g·o n. cnntrario sens1,1,,'b1:v111os '1na· nãn siio 
d1~ circulação não prGci:ia·n do a.ntori.;a .. ;ão do 
gov1~1'110 p:1 ra se org'a11i"sm'e1'f1; · e, portan-10, 
1 • r .~·i.111is .11ilo·-se c0":110 s·ii:ie !nrle.:r onony1vas 
qne são, 1ic1.m com <L focul ln.de de e1i1itt1r; ao 
p:•s;o ']116 os banco; de embsfil precis:un · rle 
ant •ris 1ç:io Jl ·• rn <'sta.beJecer·->e o I)~tr~i i•mittir 
pre ·b;Lva1n · deJ.JOsitnr o ln~tro em onrÜ' ou 
apo iices : , · - .- "' · 

r;lão sei como _explicai; e·~fas cÍisposiçqes. 
Sabe-se e e;,ta no <le ~r~to ·qne o v .. :101; .áo 

fundo social r.l e uma ·cornpa11hi11 011 socied.:.de 
n nonyma, n:'io consistentl"l em di 11 heii"o; é -de
termina rlo por·tre ; louvados, nom e;tdos pela 
as3embléa ger il; sabe-se q11e bastam 's te io
tli viil110;; 1nn con1tituirem unrn. socieda.rle au
;rn.í'.1~ 11, 11u essá as,e:nbléa ger .i: e que .eises 
ir1'11v1cluos que se rennem, parentes ou não, 
sendo os .:iue escolhem ar iJ itrnri;unente os 
louvados, silo n.fi11 "d os que clfl.ternli.nam o 
valor do fundo socL.rl da comp:rnhi.i; até cuja, 
irnportancü pócle ser ·fei t;1 a emissão · de 
papel. . · 

Sr. presi•lionte, eu acho em tntlo is' o uím. 
graurb conrusão, purqu., ao pns;o tju 1~ p!1r .um 
bvlo monopolba-se a emissão dr.1 pnpi:d-rnoetla, 
por outro larlo dá-se a ma.is franca, e illimi
tnda liberd•1de de. emissão de p;1pBI. . 

_Visto cornó o _poder legisf:o tivo'. orclinnrio 
na.o se ncli::t reumdo, torna.-se necessaria.· nrné1 

·decL.mição do nctual Sr. 111inL,tro d(t l''ilZ<mdii, 
cleclal'açfío pnhlica por um "vis·J ou neto qual
qu~r, Jlíl q,ue el le decl 1.r~ ~i é ou-t'liio legal a 
emis:>ao do pap~ I das socrn•lades aiwnymas. · 

Se1il10res. parece q1w niio diwo11ho de mnito 
tempo m:ds pnr.t oceuµfl!' a vossi.1 at.ten<Jão · e 
en tenho ne ""~s;i chtrle de np r·esenta:r ai 11 11'1 al
gumn:i ernenrln s _no P"".iec:o tal ·11ucol ::; :i acha. 
venci ri<) en'l 1 a rfücnssã.o. , 

A s ·~gun d u, en1e:1Ll<L qne tenho a h'llll'a 
de o ff111·ecer ó e.; ta: o art. 30 do vencido 
diz (lê): 
_ « Fica pert,,ncen.lo a União uma zona ele 

40u legmis qmic':radas, situadn, no planalto 



, , . 

,,c~nir;1 l e~; Republic~, ~ gua,l ~erá opp')rtuna
m~rnfo d· ·m irca·la, P<U'J.: nell,a _esh1beleçer -"s-e -a, 
furura,-·cnp•tal 1'0det'<1l » -- -

. ;-· Ü'l'a/ pa.r,c;iee-·me· que este artigo·està cm com-· 
pletci de.,ha1·n1.onfa. com · 0 p.1 ragrJ.pho unico 
do-urt. 2°.,.,qtJe estitJue (.tê; : . 

~: (<., tii · o Congre~so ,reôol ver .. a rnurhnç1. da 
çapt .~ :il, escoll'lido ·parx es ;e füu:, o terri to1·i0; 
IT)e .l1ttn te. o·· crmsensb do est;ido. ci tt e,:;ty.los 
.tlr:l que heu ver ue 'd:osmembrar-se, [J:lS3 1 r.\ O 
actual clistricto federal, de. per si, -a coJi:;tituir 
urn estado~ » < , · 

.E~te p;.rragrapho que acabo de ler faz cl8-
p(lndet' rle unia con1liç:lo a escolha, elo _ teni
forio, qué é do accordo' co1n o fü taclo ciu es
tado~ a q11e <>lle pertença, ao pas,o que o 

_a:rt: 3° detel'111ina o terl'itorio i111perttiv;t-
11rnnte ·ei· -sem depeudencia tle_ condição al
gu :11a. · 

Or.iv; isto-não estit b~m- -n:t -lei o_rgrn ica, de 
umn. soeie.tn.de civil is"d-1, rerires inta.da, por 
um Con ,;1:~ ~!?º Uu illu.;tre çomo e:;te . : · 

· , ': 1\. cor·re~çilo 'deve- ser f0ita; ·e acredito que 
. se ·su-hsti.tuir·se este art: 3° i) r~ la. ern .rnda qu8 

o_ffer·r·ço,desap[) rec ' rá o defeito; · 
Mas tmnr:li a liberdarfe de red 117.ir a extensITo 

do territu1fo p ·d ido no art.. 3°, pnr1ué rne pa·' 
rece ,ser extraor·dinari 1.mente ex;1g2rad·1.." 
.. •,·Senhores, o~ E~ta, los ·l:Jnidos "quando t-ra .. 

. tam1:11 de furmul•n" o seu ·p •cto fo ·1 lamenfa·l, 
peo,:;ara:.n . -1hl .mesma · cu.11311,; .dete1•1nin w<1 m. 

· o t ·1rritorio ]Jarit ser a capit;11 da Uniii•1, e vó~ 
s'::lbefa rfrie. focam apenas _.desig·nadas 10 milhas 

. quadradas .. · 
, , Sem·: d11vida .p:ira: i~so :i nfi~iu n9· . anirr ~ 
daquelle• pov·•, o. conceito entao d1Ym-11 (~11te. 
de -q.1íe ·um~i ·' gl'inrle .c:irit:ll ·excé.,si·va•n••nte 
_comrileJ'cial .é perig. , ~,. , à Jil1erd1tile, politi.ca i 
slbemos ;r-íue , Sn.int Just chegou at ·~ - n. acons ,_ 
Jjj-,11• >.• Os1 i-t~-Pricanos _,qu_e mi.ó edificass~1u ci-' 

. ctarles ~ .. mrí1'1.fii:nas. ". -.. : . - ~ .. , · -" , . _ : 
Eu:, pn 's, proponho ri red'ncçi'io cfos 400 · le

g'i,hls 'que f'oro:m-.-votada,> a-::15 leguas qU:a-
.. \JI'li.das .. ... _ · · · · 

U}Y.é .S:a .i~'REPRESENT.ANTE-faso~ é uma insi-
-g;n ;_fi<'<'incin •· ' : _ ', • · _- .- · - · 

9._s+ GoRR_'.~A, RABRLLo"::-Pr~ponho a subsl-i~ 
tm~ao- ·lo-a i t1g-o por este ontl'o .. : , , 
' (< Art. ~ 0 Esse. trr1·i~nr i o, s·tu·1do no ph..: 
nn ltíl C<>ntr,t] <l!l Rei u ' lic·1, não eNcer!Arà·· a 

·2fl 'Irl'g-üiis- r'('i rn.1lrarlas. e ser·á 0 1 1port1rna•n ,, 11t 1~ 
d<Jm" •l'~·11d 0 1, ~1111ra nelle estabelecer-~o· a futhrn 
ca p1t» 1'fürlera 1 .-· » -· -,. · .-, ·, .- -

.. -· ~j - . poi'V " lltura n~ rllOhres rJApUtn1Jas· nfin 
:'conr.nrd:trem com ª' rAducç~.o d':t éxtnnsii.O' r! :i 
t"rritnrfo.· devoeriin ~pre~entnr nrn:t Pm .. ~n · la, 
dê rr1mlo:'_q11P, p<r· c·1 11 s· 1 -·1li~so; n t0 fiquem • o:; 

- d.OU'> ·l• rii g-os r]PSl1 1·rn10í1ic0s. 
·l 1~0; SR:;: ;losi~ 1-IYGIND,..;...En "ta: · nbe ~n apres3a

:Je1 ::nrrw. elnen .. !a·a .. e;;s·3"·res ··e1 to .. - - - . 
,"-- -q ··stf' GliaRill,:A RABELw....;.Sr~ presi.dentB; 011-
.... ti,~·emi\wll'· fJllé,a:pre_s:i 1itoéüo p'1rag-ra.ph1 3il 
·do ·art;·:33i on 'le·pMponlío fJlle se . 8Ufl[J1'imn~m >1.S 
1mI.it-vri1-s7e ·mirnis;."'-" O>·a, eritre ª' ·~esoluçõ-1s 

-.do·f'ongres:;o 'fico1rvenf'.i lo fJUe t ivesse ·e1 le a 
-fam1l<:Jacl'e· d!'l :le!5iSI 1;r· so'tire-.minns, e-, enfrr.-

. -t:anto, pá~sou , q:mi :JS·· minas de terreno$ devo
' ·lnto~ tlqassem -p.er~r.ncenrl'o :ios estados. Srindo 
a$iÜIU~ ~cho cl 1"todo i'l p0ut? conveniente que 
·se ·s11.pp1'.rrn,.a.m <>sb~ pmhvras. · -.. , . , · 

O-:SR . ... J'OSl!L·H"l:·GINo-..Mas ine parece ·que as 
-miirns .devt)m pArten f:!;r_ ao dono do sol.o. -, 
" ·o SR .~ GfiRRf,A : RA'B.ET,Lo-r; ns qu0 existem 

· eín -terra,: ~.evo lJltf•S ?- Si•gundo .o q11e foi ven-
cido; pertence.m·a.ns HStadus.- - · 

O SR . .Jo"É HYGINO - VI is a3 qu'l existirem 
em t>rreno~ p::irticnl .1 res de11.em pert3ncer aos 
donos deste~ _ter.1'e11os. · 

--· -; . o R·u:-r.oíl.RÊ-i\. R. . .\Í3ELbO:.... Em . torl0 o· C"SO 
]ÚTeC•''ffill 1111e do § :~3 devem ser supj)i'im!das 

., esta~ p I~vras....;. e mrnas-'- porqne, pelo ven
ci1lo, ·estfiffell ris sob a ;1ttrilmiçi'ío legi~lutiva 
dos Congre -:sos dos eshdos; ( 17Jcirt1J1) . .' 

.r ,0. 1.1t~».-, ·omenda é _ur:n ·-1 .. q11e éahi11 em pri
mei r:a:,rJ.iscn>sào e fJÚfl 'hoje r·r.stahel ··QO. Esta 
emeni.la prorõe a suppre~~[o do§ 30 Llo art. 70, 
·p9r i1í11til. 

A 0ntra :einenda é. si_mplesmen._te ele redac
çii,o •. · 
_ Piire~erà ta }vez n'.-a lguns, que es tn. envm1l '• 
qu'l t]'lm- por . f11n umcnmen te a Iterai· a rerlac-
ção rfo uni artigo, é de pouca impcnfaucia. 

VozEs--füio, senllor. · 

4,60 ' 

oa '!lobr,)s ex--mi nistr.)s trn])nlhwam qnaoto 
f.ii po;;i V-r:ll, pirt C0'1S11 i.l-Lr (). [('.n.nrle o'J.r.,1, 
1·1e, P- rn no:ne d:t naç:l:.1, clle·3 _tinti;:m .r: 1 t~, 
e nel 1 1~ ., tofos nó; po l·•mo3 d1v1.; ;tr . >~IO,H e,. u, 
''ºª til. as !)oa-s inte:1çõ :s , o y,9r l :de~ro p<t
t ri oti.Ú110; e si a lg-u :1.1 erN:;,. 1~ ·1r1 ue o e.ri::"r· 
é dos hp:nens e 11ing11em esta 1s "J nto rl~e llu~ , , 
si algu :is , er_ros ap1nPeceram, tic>uarn ~ar1 
, ilhrn~ ote c1b3 1·tos. pelri3 g-11iln !e; ben1ifieips 
111rn ell -.>s -ilzer.1-m, que ·1163 _nliü p1rle1·emo:;; 
dei xnr d r~ con~id .. r .rl-a; co•no beTJemer1 tos da 
1:i<tlritt. (ilfiGito b·em :··O or'('cllr e·fali·cirado .) · 

DISCU RS0 PH/ l:-{CNCL\DO .N \ -SC:JSÃO D~ 
·7 Dó 'F~V~R.~r :w DE .l!39 l 



' F:r~-;-,t-~ ~-Í:~;~;- q·1\l ~inha' a.· fozey ~P in
tnifo de mostrar que S. E:r. fóra. ' inju~to 
110 ·i;;,un:' a prec\uçfüJ. 

1 • .Oçc~r.á~-vre ·hei ~gora tlo prd~sto. 
V,. Jtx .. : e o Congressi ·s:ilnm, $r. pl'e~i- · 

ü.~Ílt q ;r1111 o g·nverlno .ef,fl fac,t", que te ·no3, · 
celehron nm· ti·nfodo de c1n111ne1•r io com u. 
l,;1.,iflo ·Amb1·!rann rl'o"N,.orte, pelo 'qna(tic-1l'alll ; 
jsentos do~ di1\ei:tos d'ti ' i:'i 1 p rJ1~t1 Çcio1 

11 ch me r·- : 
c'~di~~ :,1.1.i:i;er_ica,1,11::; á;t g:.np~ pro l: 1c1tp~ b.r;~zi \ei1'os ; 
e iS'rntn:; t:unllflm ' il'e'-s•'1; du·e1tos · no nussu ~ 
fl1(3 f' (J :dO fi[g'llílS [ll'OJqr,103 dUq'l M,liB fli;\i;t,; . ; 

N,:io venl,in, ~J'. _pl,'e::;i lent.e. rli8cutir o tr~- i 
·tario, .0ii:a'•1íim,1n:Jo ·cb _s9 11 ~ ~ífüit ·s 8o'•re a in- ; 
evjtavel i'e·:tnc ã11 eh\ renda rfa~ ·a1J .11 le;ra-<, i 
qne é n pr.inri ;ia.J funte de r eceita da União . 

~ Br;;\ z.ileii·~ ; :.n}ÚJ .ve:1i M1 'bm p iuco ll'isç•.11i;r• a 1 

cohrnetenci 1 'd \t _ín co_m_Jle.tencia de: se góve,rr10 
d1~ t:1l:'Uí p:1ra. '··· a; ' tir: .tii ~1 dt~ seinP.lllft üt" \(do 
.muüo embora .eu estPja con 1·encüló de 'lil ti 
ês~-,il COn1JlfÍ8Il1' i'U lhe ' .f,.if(l,' ' Ç]H f]U0 8.~ .. l~ 
f'~YP.J'n9 ' he!!,b~.1p c\tr~.c'ter ~e·· l_e_g:iti1~.idàde 
.WJ)l . 
· () Col)gTessri quu1?.do, p,_or pm,~ moçii',9 ~g·1i 
o.pproyi',~}1 :cl:r,t;irf!. _o !Jy>u v9t11 e o de ()u,•rns 
i;eprf .sPpt_ünt.es·. r1eç9plie?"ndn e~ta1· cl_e postié 
d.e tortps ,o,$ J)Od,ei:ci~ u_ 1 r-,ip n :i:e;, _r e~e,r vp,1~ .P!1'. 1 
si 1i.petrns · ;:s- ntt1 '1bnH;õ !.S ·ao podee coo,;t• 
tuint!=J , ii ci ie~oú . iw n d.vé1no P1'ii°vlsorin. cjne 
j>r::t hm1í jn_nt 1 g,qver:\a.tiv,:i, _to r.l ~.~ i1s outei:t.s. 
Es~e governo, pl)l'étl), d0is _pparec ·11~ 'es~" 

janta cli\5~fllven -se e conse,;·urnteménta a de-
'1egiíçãii r'r.sso1,1. · , ' · "· ··· ·' • 

Pern.11te 'a· b,oa rnzã.o. p1,1nso en, e ;se p;n -
· :verno 4e façtq .c1 •1e alii esfa, nfí,o ' in>t'tüidll 
i·~,[r.11 :Ja 11n_,,u.t'é :reJo 'C·•i)~ 1 ·es_S:o, ni_i1~ 4i,riposto 
pela. fi1rç:i. rl tts· .c1r_c~1-~1 st~nc1a~-? l)ªº ~ ~m.a 1 s o 

.éJr..J ~ Ji},l(i,(_l df rE'.P.i'_8:'eilt:: .Ç,a~ !l;ICJllQa,J, Ti l),() tem 
leg-1 tiini.rlai:le • . nã.p t •m, portanto, com petenc1a 
1mi·á ge},~,brh~· ~i,~it,1) 9 1i~; ' · · · ,_ · · · 
: Ntí.o q11 ·ro, porQn, diicu,tir amplim,ent'l 

estn qnecitão, trato apenas i;le j Ucit,illc~r o inéu 
prote.~to . · 

Sr . presidente, os proluctns níl.cio·1n~s '1.ne 
teni ent!'ad · livre 1103 11o er·cnrlos rfa Uniã' 
A rnPricil IH\ s\o: o C<l fé, 'o assucar ele toc!n s as 
qu:i lid:irle·s, <1ne q:1>1h to il rà" não ~e 11oss·u11 

, c[i1~~ illc.1t· ncim;1 rio n. 16 ~ln pari· fio liol
·1h1irlb', tnrlas ns ']nnlid1rles rl e mel cio tan-

. qu e; m<:>ladn · ele tutlu s as quafüLues, cour·o:> 
crú~ , p_elles et ' . · -

' 'h1 · · R1Í . · -REPRESENTA NTE- A nwteriá 
vrim'a sqme1Jte . . • 

o Sa. ANTÃO DE FARIA- Nr· te V. Ex . , 
S1'. prc~irjente;· o.;; .E - .t 11~lo .> U11id9s s,q i ~e 1í
tnm r!A r\iJ'l'if.o~ .àe .inportnç,il.h 08 g·0nerOS 
de que cm:ec.em e lj 'té !:riiu NP'/,r;,n pr ·vluzir. 

· ! E o rine fazemos nós em compensação? 
' Drixnmos ei1tra.r livrementB uns uns-os 
1prrc; idns qnnsi t uào quanto aqui peoJusirnos, 

· cfo i i'o ' s(~ - vn·e ·v E'r : · · · · ' · 

o ,s1i . COSTA JuNJQR - Isso prova ,que os 
Es!aclos Unidos da A.merica 1)0 'Norte é um 
grande paiz e r1ós um pníz de bGocios. 

O SR. ANTÃCJ DE FARIA -Entram livres de 
Liír,·itrs 110 BI'asil os St'guintes productos, 
ámei'iéa n1 is. 
·"- fri'~o- e :n in·ãn;Cn1·inha de triiro, milho e rn n- . 
nuf'ctnri1s· 'r]e ' i11i!hn, cent~io e f'a!'i :l]H rle 
c:'nt ;,ià, tr'go ·motirioco e fn.r·inha de .t.ri~·o 

· \11n111·L;co. '•·evacfa, · bntatifs iriglezas, feijã·•, 
. bh:lliln's. reho.'á\'l!ia; c;irhé de porco snJg 1d •, 
'lb11di 'hn, Jieixe·s·i lüarlrí, ~l'CCO du em ::;althuura, 
ofeo' de se•ri'ê:i'te de tilgciclãô e ciuti'o;. ' 
'Sr .. , pr~s,id e qtc, li e h~je no .,~rn'1 l cl~. Cqin

mqi-qio ~1111 té_lp,g-ran1rp:t owl~ se m.An: ·,i.0!1:._i a . 
l)~S~i )~,1r jiJJp,]'~/;§~.o ,q1~ -J a nqt)cia de~2.e t _rat:irll') 
pToiluY.lll em Lonclres. prn_ç,a cnm ,a riua l 
entl'e!pf)1 o 13ra.si l impqrb1l)te:; ]:Bl>),çõ :is çoni
rnercj"c~~ . e .eu piio ~,e i m.es1r1p qp 13 j_1 _1izo fnr~n 

. os ~-'!-J:itilg-(ifüs .c!•~ ste governo. cte.B"~ _Congr,esl'n 
e r] ciste pntz, ~m fuce l(e ~eme !_l} .nt,e CQll ~'. B l) Çi). O 
~,r.lu ·.\ ú·irn. · · .· _ 
· () C/U P. j:lens&r·:.\ tl f.I 110:;; .O p7vo 11Q1.eri r:~n~ 
çujn g·nverno, ;>em o pens-.1r .. tnl ve9, nos e.; 1.a 
luJiqd ,pc[o ~ · · 

O SR. r.osTA .JuNinR -O g,cv~rno n111flricnno 
íe~ mui.to bem ; ~encontrou djp)Qnrncia mo-
delo. · 



Além disso, pelo tratado sofl.'re uma reduc· 
, ção de 25 º/o nos direitos tl~ impurtução a 
banha am<:'ric'1na. 

Sr. presHente, ninguem ignora ·que a 
k111ha fabricada. nos Estados Unidos é inferior 
a no:;sa, todos dizem que não é mesmu um 

... prepar.ido são; a que se f•brica no sul e em 
outros pontos do Brazil é de primeira quali~ 
da.de .e tem hoje enorme procura nos mei'
·cudos nacionaes. Dé'sde que se e:>tabeleça 
proteeçãn ao p~oductn americauo fücilitaudo
lhe 'a eutrada as conse'luencias serão: pi·i-

/ me iro, pear-se o desenvolvimento da mdu, tria 
do. µaiz; se~1wdo, prejudi0ar-se a s:tude pu-
blica. _ 

.., A mesma reducção de direitos se est•t!Je
lece pa1;a o tabo ·1do, m:uleirns e mau.ufactu
l'as de madeiras inclusive obras de tano:u·i<t., 
mobilias de to:las as ch18~es, carnas. carro:i. 
carroças e c,trruagens, premntos, manteiga 
e queijo, couro e m1n11füctura~ de couro i, 
cxcepto calçados, carnes, peixe, fructa:; e 
leggrµes · em latas e de conserva e tinal1ue1ite 
'as .im111ufact1H'1JS de al5·odão, OH te 1~idos, para 
o 'lUO temos jú. no paiz mu tas f'abrlcas ... 

VOZES-Em toria a paj•te. f O Sr{. ANrÃo DE FARIA- Niuguem póJe 
O SR. ANl'.fo DE FAH~I\+ ,,.que neste n'lo- . ín1.1mne:nent<J golpear um paiz novucomo e,,te, 

menta ·prog~idetn espan~osaf!lente. . 1· forindo Jo m:irt 1 as ~~<ts mui tipla:; ~ va1:iad .. 1s 
VozEs - t<;xtraordrna1:mrneute. fqntes de rqueza, nl!lguem tem o rltreJto de 
O SR. ANTÃO DE FAiUA-AS5irn, âlém da ,-expor uma nução co11Jo esta.ao ridlculo·e i,;to 

inrtustria agri?ola todu~ as outrns estã.o acuutecera si :;e1m1lh.mte tratado não fvr 
tambem em perigo. · ailnullado. 

E foi em um !'egimerri quB se diz republi
cano, quando a noss L ' industria tinha 
diante de si um futu1·q uuspiciciso, qne o go
vet'llo se lem!1rou de nosfelícitrzi· com seme-
lhante tratado! . . • · 

O SR. YINl:IA.Es-Isto nilo é tl'atado, é en-
trega. ' 

O SR. A)'{TÃO DE FARtA-;-En nito quero 
tfa.zr-r para aqui o q1ie se diz la fóra, o que 
a i1nprensa revela, nem · iridago qual foi o 
movel que levou o governo a realisar serne-
con venio. · 

F •Sse, porém, _qua.l fo3s~, esse acto demons
tra 1ou i11e11cia <l.e,;;e governo ou sua falta 
•.te p .. tt•iufünro~ (Apoia-los.) 

O SR, CJ<iTA JumoR~ A~ uu1s cousas 
juutas. 

R10 de Janeiro - lmpreósa Nucienai' ~ H'91 

.. 

Eu, porl:.tnto, em nome drn; interesS3S do 
p·ü~ de que s'1u neste Congresso o mais ob· 
SCUl'O 1'8pt•esenta.nte (.não apoiado•), em nome 
elo Rio Gmude Jo ::luJ,Je que sou tamtJem da· 
legado, protesto.;. 

O SR. RocHA OsoRÍo- Acompanho a V.EI. 
n:3sse, jJrvtesto. 

o SR. AN1'ÃO DE t'ARl.\ - •.• .protesto, Sr. 
pre:;ide11te, c0ntr'a a conveulião aduau'lira 'qua 
•e >icalm de celebrar. (i1foito /Jern. u 01 advr 6 
cmnprlmentaclo. 

O SR. Vr:-<HAE~-Ha. muitos apnos que o Sr. 
Dr. Salvador de Me1\donça tr ... ta ·de im11ing' ir 
este tratado nos mini~terios da munarcuia 
s·nn c:rnsegui'.-o. 



... 

/ 
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Berual'dino do Cn.mpas, F'mncisco Glicerio, a,pn. 1'tes d 1r!os nor mim, quan lo riravn. hontem 
.es·u·i0 \1otta, iVIueao,; B ~l'l'<l3, L-1p.is Cl111ve, o nobre ropresenta.nte p.ir Goy 1z, il Sl'. Lco· 

_110.iiingos do Mo 1»1e:-;, .Adolpho Gordo, Ceu'- p--i ldo de Bulhõ ·.;;, cujo di~cn•·sn vPm hoje µn
v.•.lJml, Ang.elfJ Vinh·ii ro, Mttt'~a, H.odolpl10 IJJica lo Am 1·a~11nn no Dicwiu O ?i ·::·aJ. 
>l ir»tO 'ia. P.Lulino Carl-is, C:•st -1 J uniur , Ro· R •Ce r fodo-~e •L mim, cl sse S. l~ x.; 

1.fri ~11e~ \1 v . -~, C;rrl· hG<1rci<t 'lfoi'eira d:-.. ..;il\'t1, <{Espero e conto com o voto do noh1•e PGª 
l{111) iii.o J11ni r, !<'leu y c ura lo, Le 1poldo Bu- pre-;entante par.1. qne o C<H!g-re;so !'.li.o s:mc-

P.re~idenc(a elo Si ., _ P rudente ele il[omes llli)e, , it ui riw. ães N tc: l, All lOllio .-\ ZPredo, duno a emen l 1. r\rJ -;e. Le~v1g11 • l n Fl !g'U:1r:1s. 
Ao me_io-cli<t far.-se fl. c!ia·mirh, it, r[llill rc- Ca.-·ttwo rio \l irllq ll<' l'C{Lle, B ll armi no rle ~lrn - «O Sa . . Joo:iJ_ HYcmm - ::l ~ l'i : L u1ua _ 111-

l P [ t l 1\1 ~! t t rio , ;Ça , Mareia llu de \-ln.<"a lhães. l ~r !1rn r-lo Uou- • col1e1•enc1;1 eh 1111 n ha pa •-te . 
sponr t 'll1 <» S1·.:; . rur on o e e or11es, ! , a r: r 1 ve.-: , .L<'er 11;llJ1lo S1 tn : t~, Laul'O Müller, Ca i·- « O SB.. _L ErrPOLDO o_rn B_ ULITÕES - O_ Con-l\1" cha to, P.ies de Carv:llho, .João Neiv11, , - 1 l d d 
Fra1ici,;co Mach·itlo, Leoveg-il !o Coelho. Jo:i.- los Ca,mpos, Sc l1 1nitd, _L:tc •r-cl<t Coutinh_o, ~'l'fl titi i l, :10ce1ta.1rlo o_ pr11!c1n ·o '.lar- tn t :t e 
(] t\i1n S1ll'mento, fVl<rnne l LB r:i.t:l , A n t:, n io Victori ao i\1011 te;_l'O Pere1m r 1:1 Costa, :'\. u trw do_ 1m1g-1st1'ittn r-a , lliLO [JO 'le 1-J .. n l r 110.1 0 do 

ele [<\teia,· Juli o rle 'o<Lst!ll10 , Bo r·.ze3 1le M)- su íl:° 1'n~itr a pl11rn.lirfado rl e mag- ~ trn tnra. B110·10, Jo·lo Po:lro. Cunha- Junior, .J osé Se- ~ I é 
cunrlillo, Jua'lti\m da cruz, Theo loro PachHco. cleiros, Alci<.les Lim 1., A~'is B1'>t·1.1l , T;101111.z <t O Sti. A!\tPHILoPHIO - sto é qno sys~ 
El y:i<J ll Marti 11 ,;, J oaq nim C-..tnnd,1, Bozoi·r•L !?iores, Abr·en, 1.:-Iotn•'H'O Brpti:;ta,, Ro1·.lt • tema,. 
de . Albu 1uer·qne .Jnnior, Tlie id1 1reto· Santo, Oso1·io, C· 1 s~ i lllO do N •S0imento, ·t<el'na,n:!o «O S~. Jo;ú Hrnrxo - E' 11111 n-olpe na. 
Jos 'J 1-l ·ru.irdo, oli veirn •ial vào, Amaro Ca- Abbott, Dernü rio Ribeiro e l\fon ~ut Bwreto. intngri ln.rle do pcli z. Acinn elos sy:>temas col-

·vafra.1iti, Alnvida !{arreto, Firmi no -rlil Si!- Abr3-Se a. sessii.o. . lncn n mo11 p,1iz. 
veira, JoJé H,vg-ino, José Si rnPii.o, Fl«r1:1no . , , ., 

0 
S ,,. «O ::;u,, LBorn1,D1 DE Bur.:lõ :<:s - r.omo '? 

Pl'ixotn, -Pedrn Pa11 1i 110, Ta var·e~ 8'1stos, · Dei xam cie comp..irecaJ com cau~-i. os ~~ · (( O Sa Jmq'.' Hrr~o - O qnA en ili"" f'ui 
· ] ,.. ·1· D Frnder ico_S'3r!';1.!1", Ct'elho C i rn po~, R:rnlrno - 'l 11e .. re.r.e:.!Ji.·-,n " :~ huel-1 "" .-.-·lll d<l '1·nv1> 1 .1t.~l~: :1 0 a Ro;11.Jumor, T io111a7. C1·1u:, 1'11·g110 arnaso, Horn 1-< oi!i·l''"llBs Fnrn ·rnrles M:irtinho R,,_ 1 -. ':: " 11 • · - · 

Do 1_1Í ll g'll V1roo11b . . l'f il l\-rul rt1't, ~fo : 1te,i r.i rl :3 · . ' ·- 0 '. . ' , _ _ ' , · . , r• d Pt'Cr~ nt1 '< l 1 ,;111,1:in l'eSnltrL11t1 da 01·g1.ms1ç:i.o · t· 8 1 8 dr1 ·"'111," Tl1eo 1Jlllln d11s -;1111to,, Le::wrl1 o iVIt- . 1. • . 1 • , 
1 

. B.1r1·\)S, QUl 1 '[11n :)C·1yqva, ,apRl', . r·a;r, (";n !'· . -, .. , . ., -J . . 1 l . r 1 JIH l<'.\<11'1:-t (O pl'O! RC O ( " gnV 'C l'l10 '>. 
neirn:, I<:d n rrrlo \Vn.11 1lenko lk. Sal l:111ln. M 1- cl:: I, S:iraiva, _Com e cl ri .. F ignflt l'er.o, A ~il o Este ri.p;i1·te. co.1110 <:e vê r-·sti't 1 ! e~li!,.n1 lo nii.o 

· · · B te!! o "e"'1'::11'a Rt' 0 •1rho Rnr•no d<> P·uv•1 ' - ·' ' ri11i-10 ,.;Jo:i. rp1iinl<'elicio,Cesnrio Alvim, Ame- - .1 • ·" -· '- . " ' ' ' 1; . V' ' '• ! rn r 1ftJ ro0 01]11 epr·er:ede; n:i.o s11 s1 ilHH. que 
rit ·o Lt1!Jo, l~arnw1s S:ille.,; .ln:v)lli:n rio So11za,, res-;i'!º ~-lu tbi. .Julll•'r, Alfrer lo ~'· 1 11 ~ ~ IW'lCl <to ! vein 110111 o q11ri r-> n 'f li7. r·o ·n e lle ~ i ,. ii ic·1r . 
Sil v,1 (}u1ed ·, Si !vn P•H·nnh m: , .r .. arp1i 1i1 Mu r·- rle Olive1rn_; e Sflrn ci.- rsri ns sr, _: il.nyfüv·- 11 u SH •. 1\uousr0 nE f<' rrnrrAS- Cl d i~cnr·~o 1lo 
t inilo, Pinheiro Guer:!As, UIJ !dine rio Atr1 -1r;·l1, hos :~, Aqnil ino 1!0 _..\m ir;:i_ I_, B3r n : ~rio tl e ~liri- · St'. uiopo l lo 1' 11 H11 iht1"-:l vr.1 n com a nota de 
S"ntos 1\nilr·arl:', r;enei-oso ~rn1·q 11eJ, E-teves dor:c:;_, S:~nto 04 ,"!~ 1,'.'8 · _ 0 11 "11: 1 1 'n. ~~nto, _ A l ;- i : I ~ l q11" ni'i.0 f1>i •:flvisto !Bl o o:\1r l:w. 
J1111ior, L11 i1. Del phinn, fbmiro Rr1rre ilns, G n,: n _th~~ '1 • J\ l; ·,>, t lnk,,c \i/i hn :;; 0 .)~~' 11 ~ 08 1 O ' R • .J o,r,; l-I rn 1:-ir1- ~m rltS$0 . E-;lo·1 n-pP.
PinhPiro l\'far·hado, Ju lio Fro:a, Be lf'o 1· t. V oiri\ , Pn; to. L::11101m~ 1 •. !~ 1 '1·0 ~,~ , S ' irln. _ r: Jen i , i n;i.-; c,1·11pl uhnúo e expltc,1mlu a p.wte:i daü s 
Ue!ió-i lto r l r i ~·u,:s. lnil io rio Cr_1z il·, _Ln.~1 ro . Lu ,z B\1 ·',~to,,t. T~r t11r 1 ;in, _p ,,_ ,ln 310101, Al-1 poi' mim. . 
80 :-!r·~, [ 1!l1or·enc1~ Serzede llo, Nirm lhl1,, 11°0, ; me~l · _~o"nen_a u ·' : 1 .º; 11 ?_,!'r"do~ · ,. O >- p 1 rt~ ri._qn '3 n!luclo For 1wov0cnd·1 poe 
C:111tan. · 1-'~rlro Ci1 .,i'.lll1;nt, M_tt<i H"~"~ J ., r, • 8 , 1 ~,k _ po,tt_em rii~:~~-;. ii ;, :e:~ ~1.-;Jxlte .! m , te r 1ttr1 !.'ql,Jn 0 S1'. L~n pnl ln rl_! l~ulhõ~;; 
Coc;h_ Rodr·1g1v's, Cns11111ro .J11 111nr, H 'n n pi o , appi 0 ad.c ª act.1. Lia se_,,,ao anLce l ,nte. 1u11 '1 p:·nw1-;1ça11 qne en nn.n p1'ofer1, ist() o, 
do Cnr cul110, An fi-i sio Fi ;d!Jn, N11g-u :•ir.t f'tt1·:i- i () S1t. LBnvrc; rr.no P'1r,rrn•cmA·;; prde a p::i~ : S. Ex . attri-.n i11 -1 11 e ter dito l]'IG acceitcW<l. a, 
n 112·uá, NHl-nn, l-'Íl'8s Ferrei1'n . B ·1' osn. Li ma, ' };iy1~n p 1r11. oA'erecr>I' e fnn la:nen t:i.r 11111 re- ' Rep11bli0n. a lwnelicio rfo inr>e.ita;•ii>. 
B ,z,,rr-il, .l 11ii o Lo · · f'~, .J 1wti11i 1110 de SA!'f1'1 , qnel'iment·1 qne jnlQ":i. e,;t 1r nos formos rio S1~g-11nrl o s11pp 0111!Jo, s. ~·e al l11 li11 u. u·n 
Fre le1-i"o B tr'!.!""S, .los.- \ .\ ve lí1 10, Joié Br-•v ih- n.r't. 37 rln re-0 rg'imr.nto. 1·isto C!llllíl !'A re- tnpieo •lo l li ~cnr .-;1 1 qne prof ·r1 nr,s b c :1.~:i poe 
qn 1, <>on çn I '> r] ,, L·-1 !;"ü'i . 'fosci1nrrntn, A 1mi110 fere à nr terin, do p1·oj ·>cto ele Const!tuiçã.·J occ·1siii.fl rte rli !!c11tir-s·_, a trrg··1n;s:i•;i'i.o rio po,ler• 
Affrrn~o, 1-'Hdl'ri \"r:; lli ,1. Mizue l de C 1slrn , Arno- qn,., ~e 11r·h·1. em <lis'n-;;fí:), .j-1rl i ·i11rln e-;tnb"ller,i rln no 1•r"foc to rio consti~ 
r im Garcia, Epit:iciri Pe -sll", Perlr·o .'l rn erico , Depoi~ rln, IP.i t11 Pa. rl1> l''lrJn 'lri 111e·1tn . o Ol'a- tn'çiio. 1'1·a.tnn ,lo enliio rln r! Pcre to opg- ·1.niC·J · 
Co11tn Ca1·1nxrr. "'á Ancl<"arlP, Rt~ t lllnha, To- clrw fo7. vnpin~ oor1si1ler:içõ0 s e r.rin ·lne po lin- <lo .iu,tic,i 1 f,~ !Ar d . qw1 lni xo•\ o nohrfl ex: 
)Pn1ino r!P. r .. rvrtlho. R.o:-;:i. e Silv:1 , .J niio R:LI' - do ·1n Cw1 ·•·rr!';n _ no r11i ·1 f o ·~.wva ri r, 1p1 \,.r-Jri 111inh tro rh jnstiçn, en di:<so qu~ r Pcebh a 
b·dhn, Gon -~alv ' S Ferr<lirv, Jo~ó M1•ririn11i), mnit:1~ r ·1rlhi li ~t:1::;. e rlR 011 t"o o ront.nnrio, br, nr, ficio do invent·•r;o as n.ni'P!!ílll l , , V;1n
Almei<l11- P01»qnmh11co. .T i1V l~' Hoio rl A_ ' gn i·r)' ' qne r-._cn. ":'.'rn. ')ll:e _ni'í.~ venh ·t ll RS'il. rprn<tii.n 1{ •1 ta z -~ n~ rl:t r·le 'i(l(3 Qlt'r,Jis l ~i'i, r ) 1·e-;n I tif lltl'l O>lfJll"lht 
An rli•fl íln.v>1l c·1nt.>, Rn.ymn n·lo R-1nde1r1, An- or 'nn1sne·1n _ir1 l1 ~ 1 ,1 r 1a a ser co1Hlemottda u:is org·11it-;açllo, e 11rornire1 rlem ' liHtra1• rJ11 1 r] ,,11

11 
ni1 ·11' P'iil ·~iio. Pe»eira Ly"r,1,B q1th tn d11 \-1 rtt;:1, custas a. lihe,.rh-10. ·re::mlfov:1, i-•e lo con tr:ir10, 1.un::i. centr-.disaçio 
FrliAs ri a. C1"•r-, l<;r·i·' O r.oel.h", S·rmpaio F'Arr z. 1 Vem á mesa 0 ~"g-nintQ pr:,ti01 111Pnle in ·xr'CJ l1 \V,1!. 
Loprs Troviio, ,J;.cr111''8 011ri~ n A, A ri:-;ti ,·leJ l \ ' ~, V. f~x. l]l1f\ 1··ilt•·fl rt lll'Of)ihi ·i'i rJ pnl' mi111 
Ln110. F11P'lr;irn \Vrwn ·,cl~, Dnm nq•os lr~1 1Jt11 0 , i Reqi.cel'im.ento prnfrir 1r!n '"n. riue attribJi11-a1e o Ol'11do1· vae 
TIJ .. irfaz Delphino, Antn u Ol:v·nt_lio, n rrhrn, J gr;tll· lfl .J ifl'Arcnc-1. 
Jniio Pinh "iro. p 1ci/fo., l\{ tSC<ll'C'lll 1:rs, G>->hr-h l 1 [Pnrlo ' Í 10 orle l'R<l-\ql' ·ll' ll. r]i~nnú1i'í.o cin s. Ex . fni i1rj11".; to co·n111i n·o \10[1 ln-mo n 

. . ·11 rJ l J t r 21 l t 'J .) l • ·1 · . t 1 l . -. . , ' 1 1.. 1 d(l M11 gn lli ?iPS, LA ·nnl PL i:-1 . rn •2-:rs ,n ·1'.1n, : 11. _1·0,::,1' .. " ' _r.o_ nrirn1 1vn p:'nJ·'.C n 1'." p '.ir•h1 reino-.>hBPe·1te. por.p1e -co:ir.o1.'Ml)OJUO 
,Jiwoi) rfn. Priixii-r, 11 r1x>111 rlrn "tockl r-·t\ 1< 1·a.nr.1rn0 ro11st1t1nc-- n, sn hs~ 1 t11 • 11 rln n. e;'.'fr'fl''iln nncl.r. rnn11 votn . p:w:i. 11 p'l irr r a. e i11erirl 1. rf

11 
nnhro 

Vekn . rn,tA. snnn~. Gonç".]Vc.;; <' have- , .-\ 1110- fforrp pelfl, PXpr.osso n 1Pfli.,lni", " f1 "n" 1110 ntn , .,J'i,ll l'PS 'ntant~ PA h lld1h. () ..:;r _ Lrn-ri c.r iJdo 
jl110 1,ii r. .F··lir'innn p.:inn8, Vinl\j.D'.1t1>:1. \ijfl •ni n, ! qn° 11""'.i ' i!l ~_111rn'\ nrh rin • º!',qv>r;i , 111. S"· l<'il •.fll 11i 1• n,.~> rp.fR l' mtP iL n11i<h•-le r\,: rlir 1ii~ . 
Co,-rc'.: c1 11.:_ll!e ll o l\-fa no8 1 Ful cr 1:cro, Astnlrrho lt11 '1rh r1 1s·"-' l "S·10 <]n Tnl'>S•110 nrn.1·'clo. ·1 0 c.--,, ,_ S. l•~x . s •he, ta11tr1 ri r1n ·1to CJll .J lll ' H' •lns 
Pio, J\ri:-<1irl e< -~-!,,; ,., Gor ç:>IVA> l<.nm~s. Cnrlos r0~ºº"'1 "' 11_t" ri. 24 rl~ :11t.. '.i"l, Pi>r1 11 °i"n, n·w1 no,sri-; collf:l;{-t::t nn ·n lwo-; rl:t r,om 

11
j , , ;i_

0 
d<1s 

rlns r.h • !-!'"~• f ra.nr,i ~ co !\ rn· rJ';r l ,_nnruin ,~oR lio- , ev1t ·1r S·> 1nr.'"lher ~ nr- 1 · 1- e •tl'A o.-; t" 1"1·10" ,.J,,s->·1. 21, 1'1'~, 110 -; ·in 1!1);1:; '- c-1·11 ni-;~11 11 , n» ,. 1 . 1 , 1 r~[ : i. -
ah·i, r:o~t - • l\í·1ch<1rln, Pa)l-eta, ,hrw rl P .-\ \' elJ·r1•, : n111 ~11 · b ·•pp··nvu.rl;1. fl ~ ~vst.·~:1 1 1 . rl ' O"!;\'"'nh m · sq·npre p-+ 1 11ri!icipin I 1. nn' rfa. 1

9 
rJn di

P"wreir:1 f1.:-1lwl·Jo. H'err•·i 1'~ f' ir·r•s, ,Tr(p Li]ll,, l s·-\çnn t] º~ .. n~_lAI' .1 • irl1r1 1-~r 1 ~ r9Q~P·1l i\ !np' rvl() rn t11. o C/l!C n->sti:i r:o .. g·1'~ ''<SO o s·1stP. 11 tei- e 
Mdr•:; de V:1-()once ll ri-;, Jo to rl n.S rrp1 fl1''" ', .T nn ! Pe: n_:-on;_, • ·~s,n . qno ~".l>L ·"_1torizn 11 0 :1._-·on1 - r\.:Frnrl·, d nrlo rle~s n volv HLune ute as razões 
VíPir:i, t 11 iz rl.e \)J rlradfl, E~p i nto Snnfo, ll -1., ; lll1 õs :1~ P.11~;1 1'Pflg·nrl_ :1 . . rh-.. nlt1 m~- . ·1'A• l;•rç·10 d:t em qu r, mq fit'nlfl.v:-l, 
J:wrninr) 0n.r11rírn, Pon :es dr~ ~~ii·ri1vh1. _ ?~t i- . r:?ns•1_t '1'.0 1.n n. "fl·~ig:T 11''8 _ 8_;g· .~:·1~A'i I A l' '.l~o:< . S. Ex. nfi.i1_ ia-n-112-1 quq ~z 1111is: tenrlo pas
cic:i. Gubrno l:leZCJ!ll'n, h·o ele Prnrlo. OJ n , · 1 1 ·n . 1 0_1210-q1r.1~elhn111- lhe p 1_1Pr .. ,1 c> .n, a rh~po - ~fl rl p Gil\ 1 ~ r] 1.:on--:s ·o. po r·in'lilvertAncia. SOl'
Vt1l) arl!í.o, f?e )ísltfll lo !?;_:;"i re, 011gn ~Jorle Ft'P;i- ; s·~aodo n. 'A ri· ~ rt. ~!l.' si for de LJOYQ ilfl· ).H'P.4•t ou ~1 11 t!qn"I' 011!~'0 mot·ivo, a syst .

111
,. 

tns, . p,w lo i\J'gol I o._ fo -; t:1_, Sa01l111.-1, . 1\n l:1q JQ 'j p1 ovM! 1. a11rn l Lt Q.ljR!11\i\,, , d.1 rl 1 ve1'8l· lnrlo rl:1s lw•1 ,1,,cõ ·s. e•i n JH'<•sre ntP.i 
En :i:ebiiJ, Z·1m·1, ,\ri llnt' 1\1 i<, f~,11' 1}1:1 J>1pr.>.s, <d,Pgi;;lqr so'>PA o rlirA íto civi l, co111n1APci·I\ uma._ o 11011rla. resi nlwl ecr1irln o Sf;;!"en1·1 0n11-
M·ri co!ino Mn•n'a., S ::, CJto~. Pol' im, C11.;tnrho j A cr imin :1 l rh R"pn\Jlica e o p.·oce;sual thl í:'al'!n._ o il'.e.;1110 rprn r.011s-1f!·Pa. n r;rn "lrln. rio 
do M>\lo, 1-':1u !11. G1111n 1ra1"~· Mllt.nn, A•riplll- 1 ju -tlç1 fü leP:il». Sr . Filg-non'>-..s , l'~rníl111 V. Ex . s·;he ' /ri P. SA
),opJ1ío , Pr-•nci;;cn Sodl'é. Di - 111y~io Cr' t'r1· ir~i~ j ' s . R. - c; 1:1 -lnR SP, « fíff::, 16 de fevereiro ele :nn_r\•J f\ minh:.t rlP~ n 'n;';;da opin iii.o ( •,,tito:; 
r;1, l,P.nV i ~·íJrlo F'il~· 1 1eil\1s,_ Ra · 1'lo de S. ~'~ 1 r- t 1 891, -l,qn~i11ilrh1 Piiq1tei1•,,s, j ~•t;;o ªP?i1t·1 1!-') , o rlil'-·itü 1i11n. im1rl1wto ria. 
~11s . M- · rl 1 · ~dn. Fl 1rif.n rio \-111:1 V 1 Qo<~ 1 Pi'! \\ílf) ~ · I n · •SS:i h1 -;ton ·• , ó ll'll do-: mni~ f11rt ·s v'n l' nlos 
f'ar~i.-o. M11 ni :i: F1·Pir.', "' tha,)•(fo J11~1lr\r, Pnn - ! a <>;! "'· :r o-~ê T-i ~-T i no ( -YPi' (J, 11,:n a da. no~~ j . u;1i:io ri:1--,io·1 ·.1 ( r?.>õ i!n hP. <). '-\ 'l '1'l 
~"ªª P. ;iipv:i,, Fon-<'Cél- H:·rme,. N 10 P·'C ' - P.0"1'ir.nç17o) - "r . 1tJ'e.-:i '" llt", n~o t "nrlo en Ci111,,-d"l'O n !Wlipnnrnt.o rl"º'-'0 vin3·1 l.- r n n 
l~h:i, U»jJilf)l) ~f--i.rgonde. .~ l !IT ~ 1i"i1ií. '!? R:11TP.to, pn-1 i·lo i !)SA[' f>V (> /·-1110 p 11'' fn_l !nr snhtVl HS l"!'Í tne r\e l ·so- patriotis:no. (ill ltÍl O bem. ! lllHito 
Ó?r·lPo de V'JI).ns, ,\ ibe1·to H1•n,ndã_q, Vj ,,, Rl11•'1lrlns otl:·0 reoi.-Jns ao ,_.rnie ·to rl(l Gon,:tiin'ç "o lJcm. !), 
r_h,tn de MerlojPns, Jo'1.~tJin11 Brev\S, Virg- i. em 23 cli sfl ~l sito, so u 1or1:ado a .n.nrovoibw-n10 Senrlo P.Ssa a minha convicç'.\J>, como pü!'sn· 
110 . f <Jssoa, Fcançi~t O;u1va.lilo, Ltt!~ Murnt, clesti;i enseJo p<tr:i. explicai' o J'a,t1flca1' alguns s0r l<t :rnrlo de 111co l1eicnte ps lo facto Lle per-



manec3r fl el a.o principio qne rl e f,~n. li, e que 
v ,·10 c1J n;;i ~·n,td . 1 oi e111 11 111 l ' om q11e,tá0 ? · 

E, .; i SJU hc:11 1 ter~ut0 p 11' coilti1JUM a rl e
fon le;> ,t 1t 1iL!cvle do dirdito , cin:ior.t o Co n
ll"i'<l:l:iO t iuil<L a..:Jelto o'"ysleUH ela tl 1Hli0.l,1de 
da 1u ; 1c» i~t1'.lttt1'<t , p:tt'ece -1no que S. E:-; . ·i11-

-c it'1· ;ll1 111 rn:i,;c1H t'11It·-i, qna11.J o, no se io e[,, 
·comrn issiío rios:.:> !, nã.o irn pugnou esse prin 
d pio, 0 11 pele i U1 B1 l1 >::> u;fo a pl'8$011 tOU emenda Ó. 
di.;pusiçãr> do pi··oj »clrJ CJL1e o co11:mgeava . ao 
p 1s;o '1110 im p:ignou ~alú1·os,tmentc o systétUlL 
da n1ti !ad e ,j1.1 lici>lr i<t . _ 

p.,i~ ~i S. ~x. coofoemon-se all i c1m a rlis
posh;ão do prcJ.jecto, que mantinha o difüito 
rmcirinal, e aq me-;miJ tempo defenclia a llu·-c
lid:.tile do podei' j ud ci 1ri'l, co mi) exige agor<t 
de mim, ew nome de,sa d1alicla1le, f]lle vote 
contra a ernend::i, .lo Sr. 'Levvigildu Fil- · 
gueims ~ 

Vee.iat il e incollerente seri<.1 eu, votando 
con t· ·a ª·' mi11l1 •S convicçu3S e o princi11iu que 
dofenrli. (Ap ·iir.ui os .) 

Acle>tn te diz S. Ex. : 

tret '1nto, ent·r e- nós, apresPntn.- si. como ;rn1 
Uea l o e::; pll >H'C<; la1ne •1 t 1 do no~so direito? 

::) . r; x. di ~$c-o 6 este o ~eu p;'inci p1tl ii L' 

:rn ,nent 1-qne privar n-; as;emb!é.is dos B6t;1-
do ; da faculcLcle Ll 1~ l'lgisbt' :;ob t'eo di1\1i to ti 
ne!l'itl'-5e-ilns o que l!1 e:; ü wc pei'teucer, ó 
offeHde r :1 SLB au1 on.1 mi!L lr.gi cil 1tiva. 

C·» tlte$tei e:>tlL prop 1si,:ii1Y co:n ap:1rte'l 1'8-
peti loô, e, como 11enlm 111 foi to 1i;11lo, releve
me V. Ex. que Ol1 re:;taiJ J.leçlt a oontes
taÇâo . 

Não po>so ot)l11íJt'<3 hen.ler qne o di 1'eito sejlL 
classilic1t1.lo com os negocios OL1 fotere,ses de 
mero caracter loca l: 

Q11e ê qne o clit'eito asseg1fra ~ A~ condi
ções ria e .~istencia socia l. Que é qne e! le J'e
gnhmenta? Aquella.s relações entee as pes
soas que devem se r · asseg11 1·a las coactiva 
me11t ·' pe la lei e pP. ló p1;.ler pub lico. 

Ora, ess :s r laçõ s jul'i lic is :;ãn tís rb. vida. 
civil e se est>tbd,~ce rn en tre q11aesqu2r ciola,
tl .. ius do paiz, e 11 ão .>ó •1e1lte eni re os qne 
lvttii tam o 111e::;1110 p1rn to ou a mcism1t ,;e ·~ç·lo 
.!o t ~rritnrio ; s>'i.o p11r conse111.,11«ia re!nt;.õ :: ~ 

« Trntn -s·~ , Sr . p1•e5irlente, de rlil.L' aos es- r111e pwlem urna PeguLun•-rn tnçãn u1ii f'or•rne 
L\,dos Rq1.üllo qt1e lhe.> deve p3rtencét» ,. fi;n ele 11u11 o ·:iLlM:i.o gosq, por tod 1 a pctrte 

« T1· ,1üt · S~ :;im p ! H~meute de est1tbelecer ·em Sllll p:üt•i1, rl o; m ·s·no'i clit'e1tos e d :s 
co ·n b 1.se a o'wn. a rpH fum >S clrn,ma lo;. 1111ismas g"mnfias. (A.poi ri·f.os . ) 

« O Sr, . Jo 'B HYGIN••- 0 q1w V. l~x . está O direito é, pni:;, pors 1a n·itnrew , nm inte1'-
f 1z•,wlo é LlllH co1.Jt'e.ler1i.ção de repub! i- e-.se cl.<i car 1cter u11cion d e eh c:•111pete nt:'in 
q·11;t ·S. do P JCler Legislativo n :cional. ( Apoiados ; 

<<°) S·t. LE 1PJ LD '1 DE 8ULHÕ<:s-Arl111i 1•0 riue muito bem . ) 
V. Ex , me~t ,·e tfa d1r"it·1, StLbendo li:;tin ·2·1111· Ain 1>1, rtNis: em re l açõesjnrid i ~~as q 110 r,1-
fe lernçi.o rle confodera.ção, venha tbr-nos zem obj .-·cto 1!0 direito priva·in, nii.o se est'l
s eme lh .nt.e ªP" rta . hel1icem sómente <-H) lre 11s 1vwin1m.es, mas tu.m~ 

« .-\dm tt'a ']116 V. !~'\., sab1rnrlo ou rlevenrlo be r11 ent.rt: es t. .~s e o,; e . .;tr,1.ng'<»iros . 
sa\ier o CJlU cartt<:t31'i6a >1 "º11 fe lernç11o·e o qn•· Note -se a cl1,ti111:çiio i111p"t't '1 nt is,i•rnt e im
c 1r 1ct»ri sa .o governo f JLl er<.Lt i vo,· avaut.!e s ,,- pe reci l'el rplA lB entre o:s dil'eitos politicus e 
melha n•·e ur1.1p,,sição. » o~ direitos civis . 

S.,g.,11he L exp 1k >t<;ã 1 do (Ju'3 sejúm a co n- A<Jiielle, supp·1em a 'Jllali dad'l r!e 111c.ionn:l ; 
foderaçã' e '' f1clar·açi.o. o estr11 11 .2 1iro não [)n1 le ter ontm,; rli1·\·ilos 

Sr·. ['l'e;'dent.11. r-1sta pro pos'ci'ío rlo Sr. Lrm- pr1 liticos ~sini.io nquelle;; que a lei do prd r. 
polrl o de lfalhõ 1s ile qn ~. S" n•l'1 eu mP.~tre de owle elle se acha ex pr·e~s ~rn1ente llte cou
di reit.o, d1wc•)';\. saber o qne é r~ cter1ç~.1 1, en - f<:Jre. 
CPrra um;i, o ITensa pe~so ,d, oue . não deixarei Pnr qne Pazão'i E' riue não S'l pó1e sel' cirlll-
passa.1· em si leneio . • di'i.o · ie. tn is· p 1t1·i is, os ile1'<!1'.es p1ll';l com unm 

A diver;renchteutre mim e o nobl'e re1we- .Jel las seriam i11cornp 1tiveis co•n ns ,[eve!'es 
srrn t 0 11te d8 Goy117. é d e~ i·lé1.s, r\,~ rlo11trinn,,, (JL<i'R com a ontrn ( .4.poia1los. miiitn beui.) 
ele pon to; de vi ,;t;1, nã.o h t enti'e nÓj qn fl :; tio M is o ca-;o é inteim•nenttid iver:;o no cam oo 
a.l,(Z'll\11 '1. pes;o 11. l~ll sr"mpl'e o tr itei coin a · rlo rl i1·ei to priv>irlo. ~ste uiin conhece sin\ o 
delic·1rh z: t e a attenç:io que o cav·tl reirismo, 1t pes..;o·t. não vê s'não o 11.1n10m co .n as SL\ is 
11~ rn ncçõas que exercem·13 e o~ tn.lenio' de · f!'laii1larles original'ias, ns :s1ns i'<Ln1Jd,1d·is, u 
S. ~~ - 1w~ i111pnnh 1111. Por que rn.zi'i.o insin u.n. s11;;t c••pa·idade p:11·a. c.1nstit<1ir- 'e termo ele 
S, l~». rt qu 'l , son.J11 eu rnsstt·o ele direito, uito unm rAlaçãoj ufrl ica .. ( Apoiados .) 
sei o qne é C1i lerll.dio?.:. O homem,. onde q11er qne e;te}t, t16de ter Q 

O S1<.. A uau:::TO' DE f<'REIT.AS- ·~ ão apoiado . aclq'l iri1· direitos ci ;-is, não deix:t •le ser pae 
Nã:ri ve jo :i.hi int011 1'10 de ofr"rn.:;::t . 011 espo:;o, ou de ter C'apncirlnrle para con tra, -

0 SR. JosÉ E-I1GIN<1 - L\sSL in ünuaçii.o é r: tnr, p:irque se aclm em um paiz estr·aQ-
t ·into m~ü:; inju~tn.. r11iaCJto s: Ex. s~the que geii'o. · 
p1•0 1u"e i s~ · npre distingir cui ados11 mBnt e fl. A lei civil lhe asscirm'a os mesmos rl ireitos 
c1Jn f1>rleraç'i0 e a feder·<o:'í.o e que justa.mente fJ'lO pó !e ter o naciona l, do modo fJl!e no do
s ·ibre e;:;sa 1li;;tincção assentei os meLH racio- minio do direito pí•:varlo se estabelece uma 
cin os e ft l':.(' llrn;into.; em rnlação -á. 1rni1faue do commuullti.o jrn·iLlb:i, entm o naciona l e o es-
dit»;it.o e tia justiça. no recri meu feder.ti. trang-eiro. 

O ..;R, AMA RO CAVALCANTI-De:;r.le o temno Si taJ é a funcção e a índole do di~e ito, 
da. c'l111mhsã· 1 iHsi rn e rez. · ' c.:»n') po-lemos 11r\s c::ü tlog1tl-0 com 03 inter-

0 'la . J.;sE' HYGrno - A liç~.o que me deu essAs m0r 1.mente locil.e'l, e di1,er. como disse 
S . fi:x . me p»cb;ria S"r proveitoi<i, si eu j:1 o Sr . Leopolllo de B1.1ll tões , !]1rn o direito de ve 
não tive õ~c c! i:it ingnido nm 1. consa ,ela, 011tra ontrnf> na compdenci1t leg-isb.tiva dos esta

. nns teJ' mos c\'lro; e 1micisos n o men discurso elos, sob p'lna de o :1.'<J11cle 1'-se a sua antonomi , ? 
qne cor1'.~ impre~so. ' P ar;t impngmn· esta assAr~;fio de s . Ex:., 

Por ontro !1iclo 0 rnBu a11arte nii:o tl)m a 1.Ii'in 1weciso . de melhor a~·gumento . elo qno 
sig11i fic 1çih rin1i S . Ex. pai•e ,~e lhe ter .1larlo,O . ctquelle que tiro d ··L emonrla, pnl6. qual S. Ex. 
q 1•i en qniz rl zer é f]'le, cnin1u 1nto S . . B»:. est 'belece a diversi:l<LCle ou 1)iural1du.de elas 
<Estin~·a :L r!onreder,1ção da feLlem ção, tod ;:- ]e '•'i"la"Õ"S 
v i;1, f]U ando r•1cioci1i a, o que tem em vista é , '8 ~s ', ~1;~~nrla rescrvn para o Congresso Nu.-
o typn il ;1. confederaçã.o . CJonal a l 1c11 ltla.cle tle leg 1 ~ lar, por oxemplo 

As::;irn S . f'.:'C. pn. rt '-l rio princ:pio qne a uni- sohre.fa llencia . ' 
d·Hle cio dir ito é incomp~ t i ve l com a fe·!fl- Por que i·azão, nergun to, pertence ao éon 
raçfl·i. Ora, est:i. nropo~içfi.o pr'>de sei· QTPSS~ legi,;; lar, l?l'iva tiv01 mente, floll re éS3:1 
ve1·d 1d lira co•n re':içi'i.o á con fe·ieraç:io , qne m;i.ten1, qne é as, un retirncht ú autonomia le
é 11 .na n11H1o elo ~·~t1u:l o:i sob m1nos, m.1s não gisht iva dos esfados ~ 
com r0l 1ção á fa1forao:"io , f]lle é um 1 uni :'i.o Qn:iesquer que sejam as ra7.ões que me 
n:1ciou d e se comliõe de estados não sobe- pos,3a m ser dadas pelo il lu~tre orndor as ap· 
ranos . plicarAi a ontros Cf\S '»s, nn 11 e 1·o~i ssirn~~. 

Si a fri1forn.Q?í.o é unn nnião nncion·1J A si :i. Si q_ Cong1·es-;o le !is la sb b1·e fülleílcin., por 
uni:i.c11ção rio povo aP.;ineta a u11irlacl0 do qne 11ao ha •le !Pg1sl.1 t' sobl'e a Jett1' c.t 1-JP. cn.m
d:reitn, c"mo s·~ pode rl ·z3r que en tl'e est ~s e bio. que é o i1Jstr1imento o m:1 is co1ni11 11 m e 
a federaçfio lrn i1rnomp·1tihiliil 1rl0 ~ vul gnr •las transacções entre as p1'nçns? Por 

Pelo contrario, a 11 n.i,L1.' le rio direito, cnmo -q.ne 115.0 ha de l e ~i.,t : u· rniJ1'e o direito ma··i
rla li n ~·n ·1. é a b1se mal~ 3n li•L1 ri e u111a uniãn timo, í]ue ;t ffecta à n°1veg·a1;fí.o e n.:; rP.hiçõos 
fed c~ r, tl ('.iz1 ni,,rl.n) ; e ah i está, a lém .Ja AI le- corn as pr;i c·1s estr,1nr:re iras 1 P•ll' Qll 'l nào le
m'1 n'1n, <L fe 11r.ir) "í0 hel.ve.t;c't q•.ie tanto se g·i,; lorá ta111h0m sobre o casamento, que é a 
empenl1a, pol' obtcl' nm cl1re1to namonal. En· · base ela fümiliu 1 

E · ler-isl•nirio s0hr,3 o ca~ 1 m?·ito , ·j)Ol' r;ue 
' ,, • • 1 nã:01 leg i6la, n'i ajud,, so:m:1 o l'Pgunen a o:> Jten 3 

ent l'e u,; conj ige; , solJl'd o 0 livo rdo o à. i n ,J; s~ 
so lt]l1i litLtcle rlo la.ço con.ing·a' , o p:1.tr-in pmler· 
e todo> o.s cl i1.'ei t1i::> rLL famil i:t ~ G nssim. do 
e:ccepç.ã.o . orn exce p~i'i.o , tic1r,i dest e1nb o 
p1·incipio de s. [~ x ., 8 o Cj\\ 0 para el lo_ e a. 
excep~fi.», p.• s;ará a ser u, regrn . (Apoiados , 
mHitobem.) · 

O .meu illustre ailversn.rio, p'lis, inverte. 0 3 
pri11cipios, est1l>e1"ca como regr·a o l]ll ~ d:·ve 
~er a excepçi1o . E .n tl1'e,,;e o co ·tw pt' Jl1C1p10 
g·,r11.l, ;1s rei 1ções. jnl'idicas péilem u ~11a re
g·11larwm t>1çã.o 11nifor1ne, e, pol'ta11to, comp.e
te1 u ao po ··tee le:;i, litti vo rh Uniií.o .·( Apo(ad•1s.) 

O ra.1licalbmo. Sr. presilente, Ã ·que deita 
a p3r ler as re voluç'5 :~s. Os defw1sore.s da 
plur,tl id1trle da ' legis ln.ções e,;q11ece, 11-se de 
q•1 l a nxtre il<l. clbpe1·são, comn a c0.11irentra 
i;ão exo:ess' v;i, d S ' l"orç:li, pr\ le e ns 1r 11 
morte elo co1' po p'lUti co e S >Ci:d. ( :1poicdos . ) 

E1'n. o q Ll8 ti t1h t a •lizer. (Jiuito bem·, muito 
bem.) 

O §.1.,' . J'V.foii:•aes Ba••ros - p ,i rli a 
pa.l .vr'" • Sr. p1·e,i iente , 11nr;1. co 111111u n1c»I°' ''°º 
Co w ress > nm t<'hg1·«trnm 11 qne nc 11Jo de re
ce !J ll de S . P ·Lllu , '' q113 demnn .t1·11. qu13 a 
:10,1 inl;1çã.o to ln, n ·cion:J 1 e e::;t.r ;·1ngoira, ~o in
tei·e,;st\, pelas deliberações elo me:;u10 _Ccin
gl'B.>SO . 

Diz assim o t · l ege :o< rnm~ · (lê ) :· 

« P.ntido teu!11 bl.':1zilei1·0 lHv1i.nt11 protesto 
solenme por intet"ru .Jio ri e V. S. cont1·a 
re:;,,J nçlio rlo. Coilg'l'C:S ·O exkinrlo rlos eotran
geiros rn,;i ltn1trs no 1><1.iz ,,1it1•s de 15 de no
ve•11lwo , rJ (·lCla. r·nç · O f111'11lal dtJ i1.ilo11tir· llftCÍ0· 
n>1 lid nrle lwn %il eil'a., po 's orn vi:·tn IH d:1. lei. de 
14 de dezembro eITro ci1VêU(P' ll l.B siio br;izi!"ei
ro;. IJ:.L nrns •11:1 fr'>·rrrn pro!estlL contra n s11p
pre;sl10 ele c::b·1t 1g0rn li v1·c [1 '1 1' :sei:. n)ltí: 
lil;er.ll. f-'e rl imo~ !1> va1.' no -sns pl'ote, t••s no 
c"nhecirne1110 do Con n'r·gso , rlefenrle •:dn di
reito-; a•lq uiriLlo.s.- Burcrwrct.- He. inrit11.
Gerhe ,» 

E' n1tm'1\l e leg:itimn oste prote:;to , SP,p1•e 
sidente, pol' °JU 'l ri ·ia nl o á n-ü 11 r.1Ji ,açãq dos 
ci•l,tdã.os 0.stra ugeiros q112 º"t 1 vam 11» B''a.7,il, 
por oc~asiãn rL'. re.vol ut;ão de 15 ie nov mb o., 
é certo r1u -J eiles ,;e 11chav•1m no pleno g-oso e 
A:rn1·ci cir) 1los direitos chi n'.1.chinnlirlado LJrazi-
leil'>t. ( Apoia ·los.) · 

Plllo ci ec1•e to de 14 r1o tlez~mbro, menos rle 
um m·iz cl•i j) ')i; da rovol uçãn,foi ctecl ~r<1d o que 
to 1os 0$ eotJ'iu1geic·os qrie ent8.o se acl1av;1m no 
B1';1zi l, fl c1i.v1un send0 iwazil e·ro:; em perfeito 
pé de i2ualrhil1J co·n ris lll\cioil .. <e,;, salvo de
cht ra ç' o em contrario . 

/\. nnic<t excepç1'to feita foi;-, 'e-;tricçiio rle 
11110 pocl erem S'.;)r eleitos presidonte ela l't.epu
blica . 

F,n;n. gosto ver, srmhores, ~1.-; fo>tts ·entlru
slast is que S'J fi ze1'am em· tudos r s pon t0s tle 
S. P;iulo, por arr rn!Ja.s col >nin.s, no sa lJB'.'"lnl 
que i:L1n go::;n t' cta:3 ]Fer·ogati iras ele ci•hdU.0 
brazileiro, HD snhe1·em qae PSL v;Í m i1aturn.
lisn.dos ne:;te ptiz , em f]Ue já; residiam e no 
qull j \ g·;inh ·•vam n1 -: io3 de su '·sistenci a ; 
q11·1si torl os' decl ir 'ra11Hn brnz·i.leiros e co-
111ecar;1111 a sei' aproveihulus ptW<t os cc~rgos 
pul ilicos . · 

O P.";verün.rlol' de S. PM1lo . ']11 8' era V. l':x., 
p isso::: a a. provei ta 1-os 11 ·1 ~ int1o wl1~ncin s , nns 
c.,rgos pol ici;1es, como ju Z8S nrn nir:i p·1es sup
ple t1t 3s e, com o app iti u ~o de tudus,começ'.l.ran1 
el les a exet'C3 1.' e ,se,3 CJ.rgos. 

Veio l og.-1, porém o proioêto rle ·con, ti tuíção 
tnzer-l11e,; urn sob1°es,, Jto: nes~e p1·ojecto cli 
zi i-se q1ie para set; sen:vlo1· on deputa•lo era 
nece>s>1rio n iwnzo el e 4 e rle 6 n.nn os de ci la.
rlii.o bra'lileiL' i, o qiie irnDortava urnn. r1·i·;tt•ic
çRo 110 rli1'c1ito conf rido pelo decl'"cto cJ,, 14 
dri rlezemb1·0, e .p•>l' io<sri 1:011 •8 reti r;1 r:irn-se 
·lessr.s C>1 1·g11s Plltrrnrlendo q·rn PSSn. 1lio;po~ição 
efü uma neg 1ção elo qne Lin ho sido concedi- ' 
do . 
.º SR. Üi'r1c10A-. Violeção pelo contr~ clo 

feito !Jlle elle,; :ice ·1t'l.m m . 
O SR.. MoRAES BARr.os-- , .. uma falta ele 

fü pu ~Jlica . 



~ ·.~.~·t;o"", '·\! i~r·-< 

Depo·i;; rle nbrirA1p-se ns disr.lissõe~ do Con- mui io bem [lorliam fic::ir n0 pniz ; q.11110 <:rn O Sa. Qur~rrno Bo:;AYUVA- ... e rna•1t'rnho 
grns,o [lJS~n11 a 1ui u•n_t enrnn la der:brando :3. Pan'o lla em ontrns estados ig»ues cump.L- i·oinç.õ:i.; de corte1,ia c": n q111i-;i t.idos ; pois 
que AS ·a exig.,,1rni>t de pr.•zo ui.i.o se refü)'ia «os u i1 ia~. Ir ·111, é em f<ice de tudo.-; el les q11e ::üli"rm.i, 
cid,.rJ ã.os n tnr· .J_isadns p·· l11 rloGl'··to do 14 de Pnrtnntn, nlcionalis().i tJmbem a viaçi'lo pol' 111irn e pelo.-; rn• o u~ c11 ll Ag- 1,;1 rp10 n<-llll 11m 
dezH111! 11·u, e !'o i O:iS 'LllOticift 1nr>1. t11dc1S ns co- tei't't:~tl'C. ~r"1 d011tr-e brr"lto, p ,d,..rá diz11r q 11 ·a. el!e 1ne 
l nni>L-i 11 1n·i ver l:11"!1-•i1·a 1·.,stit•liçito. Elles ;;" tivesse dirk i•lo il" I'ª tf'at.a r c.le-.<e <Js<11·11· 1to 
tinh:1111 flito ;1 [ 1 ~tar n11lio e l•·itor'<•.; e cn111 ~or- O ·Sit . RETU)IBA - De ac~ol'do coutem 011 p11'a preveuir o. seu ::wimo. (1lfuitos 
rer"1 m para. :1s e leiçõo ;; tod;t a c.k> p1 1hç:l11 c.1rn .uig"'· àp ·lia(Z,,.,.) 
p·11di sta .. e cr-eio q1u• 110'."so ·1sô -~g 1 u'<1l' ri11e tn·bi. O StL ~'1.,tiA'~~ BARRo;; - Nu, 111 •m11. tnr ~ 11 11 :11<1 ')11e :i lfio de;;s<i orr.hm ess' rror.e 1or 
a rc•p1·e:;Ant.,çà1> t; l! ". b fa n.t-.ha-se ne~ te Co11- r eme de ide . ~ nn.-ion;1 lis·10 «J co1111ne1•1:i1> a fôr'>t 1'mt's do rine i1,1c . .J'l'1-Tto p •t:' 111e é d 1. 111-
gr"SSn c"m dez• n· t:s de milhares ele_ votos d11s 1•el 1i ho comu .i tt ·f ·i pr1 igram:na do [Hrt i lo tu1'f\7.a. 1h1]1u ll es ' Ili'' nio 1•6 leru n 1~rn cl 'wem 
eX-<\· 1ln11i11;; rst1' 1 ;i:·eu»1-;. (Ao.oia·fns.) li berul em 1•ern:i1nii1h:o ; n·1ciu'.rnlh1te o si lo .-;erjnlg 11ias e re~n! v idas so'i a i11tl 1e11 ·!i:1 •l > 
E- L~v,, 111os il ' '8' '" cil'c 1 1 1 nstnncia~. e:; t :1 v011r1 !Jr,, zilei1 ·0, l'ª!'ª l]Ll ' 0 e:;tr;i n'!·ei ro 11 ã.o p 1 i ,~a espíri to da c1irn n.r 1·/:lg- ··111 on rJ 1.s cnnv 1>11 ifücias 

es;ios '""trnn ~~·eiros no g-11;-.o dni:; i.lirniros dn p1'ss ute b"llS ./e r:•iz neste p;1:7., e ni~to t<>11 11 ·~;; .)o :e-; nns exc:l1 1si Ír:t1nP. 11 1e s" b a i11fi11 .•ncüt 
ci./ri·l:lo br 'zil iro e cx 1;1·cenrl"-l'S Jl " I' e~'" · de,.; o ex1Jll1pl.o n-. n;1i;ão rn ods Jib1• r:d d:.1 E·1- •l" 1w1b i:;:i,u p>i trioti -1n •1 1• d >s 111ais '! l 1·' Vrtdos 
f1i1·m 1, qtnndo r ··pr•ntin :1 rnPnte 8 ªPl'"ºva··[ , 1·opa, ll<t ri p·1i)li cana Sn1~::;n,. V:1nns m·ti-; rr r in cipios p~rn. sn lv 1g- 1:nrrla t' dos in ~ertl se; 
pr>lo C!lng'l'füSI) u rna e111ewln. e:d .!l·i11do rpi " 11•.l eci ut•i : 11 :u~io n11ii .,e · nos :1 '<tvOlll'J., a:; in- 11 a,.in1J .1 e; . (i1fw·1ns a,.Joi ·«f,,s · · 
e i l e~ fa. ; :11r1 ilecl: :T'.1 c;:io • -'i'' e·sa e fi",prn ;J de d ; 1 ~t r· i1s o coinmerciu lm1zilt:iro. ~ la,.; n. dod 11 ·açi ·i <J UA te 1ho nece,· i 'a lo 
qne ac <' eil>]i11" ll lli 'in11<0Ji·lnrle b1'n·1.iHr11., se ·r1 ,.. . ' l . t ] rJe [..jx •f' CO ' ll:i i rn 1.di\, é e -t.t: 'J'H itliiSt. iu do ' .·· .1 . - .. 1 . , 1. 1 · ,., 111110,; ,o·1cos o cons ·q ; 1 1~11 es ou eva n- · 

1 
' · l º· r111 0 l'no !'I" '! 1'110 '1r.·1i' ~~e1 1 : 1) 01·1a < n .. s .1 t' :·1.- r t ... ,, " . , • 0 . .. !". ·l . ,.,. . ,, . . I p ../ a s·•g-11.-. c , v .. z pcw.tnl ·• º' 111 ·1.1.s c11 1 .i;:·a~ , 

z1 !eii'os "ci·iel !es ri11e o>t 1va•H hn. ;n . i, de nm li 1 t·· 0~ 1 u . i1
1·• t 111

1urn 11 '° te 1 ~ 1 za qt11 · imnrç' '" i JJO ' l i1> r .nrh- •h '' 11. alt , conve ni,,n;::i:i. rl ·~ f r,oe 
· · . · . e;1 r·a a. 1 ....... ·1 ·l r111 1n o iur e:) l1ano·1 .. ir·o no .. 

::rnno no J1I P1 10 r,x·wc1can de,;:; 1 i/1rei lt1 ! 8 . .1 · t- . f· "'t .1 1·0,nlv"r e d<wt l1t• p·» o.:; l't1 , •1~es ntallt," d L 
ÜT>i , i ;;s·•, ~·fali •r ~[e !11.tt irin !1, é ro lll [V' I' " , - l-:l'l.J" ' nn .en a.o S•J . mo~. J?i'ICil~l.B ll O l l .Je- 111.lÇ>iO e;sa qn e· t :'io, até cr, r:o :1nnt0 illC •ll• 

· c[intú1ct"' f!e!Phr;irlo p.r!lO .!e,~r·c to •lc 14 de PilCS-<L".C,"' t ; i:~d" snin rnstric~o ;;,; I 0 · 10~111 '1• St"
1
11 .le:i ·e ·t .. : mi :11e1H c:)I J,,g· ·~.n.1·cei t · 1 11" lü "s 1111n 

r.l "'Z8i"l1 :roe ·.~ n]!.(·11ni-1 1'1111,;·1 nÚi~: é um f".:t 10- ~no:JO[Jni 0 n.guin ° 
1
conc:i rsotrotcap• . . , . e'º ,1cr·"ções

1

qn•, ti1·0 '· llu1i.1·a d0 fnl.'' I', ""nc •r-
,, • •11• ., ço e ·tr •n ·,.u11·0 1 e f"/IF' ano p1·ec1·a ·i Cf'~SIJ r!A SPS·,Pllt".J C t ·1 :it03 ilflll!IS. j . " "_ "\ · ~ ."' . . , e j ' .. ~ ' ' da":illJ C.Ji"l ll11i u·n e í:lnl r.n 1Sdho 1le min 'str'OS 

Po !o '.11-t 4° ri L r.n11-;''tni1.:fí.n i n n 'ri>tl rfo 18·>..[ · 1r1 '. 1';~" 
1 ~~ 1.:;n bp · '. '" . qn :·, seb.1., g-ram u, prü:; pem e foi i "'º n, r l o.Jt,~dci e r eso lvi.lo. 

far ·111 cl.echr .,ln;; cidadiLus hr "'iln i1 -. ·s n::; po :•. ,, ,z. (wi.i, 0 ei.i, niu.i.o em.) Ue,;s, ct1' li l1P1Tçã1> rl P.riws 1'onl1ecim·•nt.o il. 
tn'gne7.8s !'11,irlen t·'S no l·1r;1,ii; 'rin c, expressa (} Sr. <.~u i .utiao !Boca.yuv•• n •<.:i"in pnr rn :>in d11 Dirxrio l)(fi.cinl. 
outn cita l(en'ª, 11 -. t.:J.r- hem, n.rl h·•pi,;1 '! 111 á in !ci - (pw·a 1.i "ª expiicaçiíu)-~r pi'<~s id ·nte, du1tti·o H·~ie ne1n e11 1 nr>1 11 mc 11 ~ e J\l " l?:as t1,m0s 
peu rlencht d11 ;·111 111'rin. Prn'tngu 7.A . .; ernrn "º itli.rnns 111pme:;t 11s t il/ vez, com Cifflr<7.::t mais, n. l'"Spon.-;n l il idnrl r~ do :fOVP

1

Í·n ri: n:i.o 
entiio qiusi os 1111ic s 0s lr;rn :·eirns no pniz. deritr-~ de pi•llC'l ~ cli i,;, 1.'Stni·á q;1asi ul timadit cn 1 n11et0, p nt·1nto, ·1. 11 <'H, n. inichtiva •lr.'sse 

O S:-.. Orn~rc,~- E os mn is l'P;r igri~o:i, por H lMef L do Cimg:·es '" uo iis ' i tui iite Br .. zi l r->if'O as,tur1 pto 11em te ·nós o clir·eito ri: t ·rtç 1r IJ Ot'~ 
~erem sido a 11 -. qao q11e nos d iip11wvl'l. ., eleit11 0 pl'i-rieir<> 111 igistr<L,lo la Republir.:t. mas do couducta aos nosso~ tllu >tr·es SUL:-
, ·o Slt. Vlo 1t.-\ •\S ·BA r,1<03 - Portngtnze~. Ti-irá ce;snrlo, então. o J.1erin1lo do g11ve1·no ro - ce.>sores • 

ernm arinellt1H1nn V11hnm cni11h11tid" " . 1ns<;·1 volul"inirnt' ·o e o:; :;eus. ;ic1os p - 1 ,.~nrão n his - ::l iªº' rne'l11it'"S {o grivemo a.ct ·11l [ltl"Cer 
i D<.lepeodencia., po ihlguezes eram nossos ini- toi'ia de po'::; rle snlirn ·tli:.ln;; ó, ciiLica, 110 c:1n- qno h 1 c0:iveoienr.ia e opportnni .. l:ule em " c-
mi ·g«i~ . · · · · t ra ·,te e ·n. sentença rl1.t.opi11iflo nrrdoonl r e- c"• irnrem pnra si, se111 sn lnç:i.o ele c11n ti1111i-

Pois hem, Si's. o Brazi.l ro i b1stan te g·1• ·nele, p J'es ::~i t;1 ela pelos ~e us leg i ti mos mu oi.l'u tnrios darl13 11 re ,po1J~'1.h ' 1id1de· inornl 8 Aíl:'8cti a r:l 1s 
l1°al, ge1re1·ns, pn.r;1 acolll r n-s<>~ cidadã.os no arpli renn idos. cl lihernçõe ·; t o1111rl>1s em conselho JYilns se· i s 
seu 'ºo, r·a zcmrlo rlellns bra7.ileir1-s. NosLis ·iJ·c •imst:wcias riualque\' qne sr>ja a anbcAsso1'e", [l l'()Sllm ), e par;t mi:n srwit is ,Q 

O Sí.l. . Lorr.s TtwvÃo- M::i i- n. ·1:clc1. arcei- irnpaei~ ncia rio CongI't·l:;rn, "inip·u:iencia legi- de alta rr,l_:1".1t1Ci i., p1' '3S ll 'l1'J q rn e-i;es il/11>· 
fara1n o pn 1·tnc:u z Mmo ,.,, , "e· d 1 e~to.do nn tim i. e de q 11" eu prupr-io parti! 110 p tt\J, clFi- tre ~ c1d ida H, em cn •np1•11111111to_ rh p 11.t"l'!t 
pcN•ó •· LL) ~r. D. Pe Iro l. (Riso.) g-ai'mos a u.ltim ,çã.o .ia 110 ;,;a gloriosa t:i fofa , P.n1 [1et) lHLd11 pelo governo, f-~ 1l_1r1w pr·'S'a em 

ú SR. Mon.Ar;;s E BARRO:>- E dessa gene- sinto nec<j~;; i.J arlo impr1 s.;inrlivc·l ele occnpn.r 1 conv1clnr o CCD!!l'C :•s~ Con,;t1~ 11 1 11to Br•11.z1IH1ru 
ro>- iol11 ch o Hr:izi l p·i.rO"c"' lJ ·' '"' u1ú1 L:ve 1110· por m ··mentos a vos~a nt tençilo, n'io t :1 nt:> 1 n. ce!elJl'ar n:n'l. S'J5Srw na rpnl se o:c;1pri es:
ti ,·os pwa: arrtine n•\P.r-s9. f<'igq1·ara 111 entr0 para sal v 1guarch <.la 111 i 11 ha pessoa,_ 111.18 [l ll'<t cl1w vamente deste assumpto . (Apoiados.) . 
e~s·~s al({ •:rns ilos ltorneos mn,is nota. vei~ P •los ,;ai vagu 1rdar a respon:i;tl.11l1chrlr; rnrnha e de V ozrcs -Mnitn be1n, rnnito hem. 
seniçrrs prost<1c!o,; n.n pniz 1aec~ co1111J Nieri):\o 1rnrn::: coll ei-!·as do Govomo P1'odsol'io, a qual 
Ecr<'ii»1 ele Cnmpos Vergu qiro 'llF' t'11i sena lo :· eJJrnlve nm princiiiio fnnr!aniental e no 
e reg-.1nte ri o irnperio, o Vi;;conc!e tle Abnete , nwsmo tempo um g rande i n tere~se n 1cion1 ]. 
que bcr· 11 pn1.1 n~ nwis el evado-; car_:;·os, Jo~é !·~· es:;a a raziío pel:t qual <',1reço dtliX>L r 1'egis
C!en1ont" Per' ·im, e tnn to .3 0 '.1:. ro.;; . ti ·a.Ja nos A.nnaes tia ConsLi tuin tB e naach dos 

E 6 110 fim de se ·se11tn r-· taiitos nnnos n11os. no~~os tmb 1 lhos, a declaração qne vou t er a 
r111e nm conµrPsso repn ;il"icnn o hn. de vo lt ,;r hon1'J.de f,1zer perante os meus illustres col
atenz :t ser n·enos lihoral ilo que foi '" monar- le!;,1s . · 
nlda.~ ! E~pe'ro r; ne es~a; eniench qn ·~ pa->$OU '(ln:rndo aincl' até ha po·ico tempo pa1·ti
t:ilvez •lPSP<'l'<«'bid:t pol' r11ltL ele »ttençã.o rl e lha.v:i cnm 03 meus illnst,.es collr•g-is, mem
mnitos Sr; · i'01)1'1"sentantos, soi·á varricln d.L liros r!o Govt~rno l.11'ovisorio, a responsal)i!i-
no::sa Co:istitniç·lo . dado do p·1del', solicitei em umn. d1t; ses·ües 

l~ ' COnl l' l Z1Í.'1 que OS l'O]OIJOS lento- do ~onselho de 11Ji11iS!l'03 que fO,SC [ll'eSe11te 
br 7.i l ei;·no do S. P •ulo prol,,strm:m oner~i ,"a · o. nssern bléa. 0 , nslituinte, na Sll<t primeir 1. 

mente C<-ntra a exigenci>1 d'-'!'SIL rl 0·cl11rnçi\.o, reu11iã11 o tr1v tado cio Jim'tes cele !.lrado com a 
d.' z •nclo qne- <\isso uma violnç:fo ele seus ·di- Republica iHg~nti n:i, e cP lebrado po.1• :1cco1·do 
rei tôs já arlriu:ridos · nll <i nime e ord8111 1lo Governo Provisor[,, tm
. O Sr<. P1m,1DE'.'!TE-Ol.1so1'vo a V· Ex. que ladu nnn l tive ~• lto ll rn elo s,..r o nogochclnr .011 
a 11Jlra cdrr ti11 ,h1 · · . :1i1t<'s'o simples sig1wt::irio por forÇa do.cargo 

O :sn. · JWOHAES fü\lmos - D nas palaveas que exercia. (1l11oiaclos .) 
arenas, e tci'n 1ina l'l) i . . 
Qu~1n to i1 li!i:,r(Ja.10 rl e cnbotng1ºl11. siiurlo A oss·i. sol-Htaçito oppnzflrn.m-so com ex-

nma li '-crrJ .. dA d:t rjnnl todil. ·n nnçifo c·nsn cell(' ntes razõ1•s o:.- meu 1· ili nitres c"!Joga-;, 
. lrn qn ·; si 30 nnno~. qtJ:.ll a mzilo purque se pondc1'11n 'o a inconveni•·ncin de it1ter1·0111 11e!' 
·p··de a s: ia revoz· i,.füY~ ·· . · a. 1al'8f,. cl<L :1s~emblóa com;tit11i 11te Clltn a db-

p11 ·r~ ,-1ue a. inrln st.ih c] :; nnvPg-:i çfio sr.ia Px- cu~silo de nm :i :-s:1mpto m·rl conhe:·irlo e 111 l 
et'r·idci. pm' ll'lcio ·i:1,,8, pa l'n que "~ r:"lltLi~ pro- "P l"lCil1clo, J•Ol' uma ponr to d11 opiui:'i.o pulbic:t 
"i:enientd.,; (h11i nã.o vão ii~ 1 .,1 0 est;:-.i.ngeil'o. .instam •nl<J por mi.o S31' c•H1heci·lo o exJJIOl'ildO 

rl :1 m-1 nei1·a a 111,1i,; p ir11üa e violent.t Jl 'ilos 
:1 rJ;;p,1·sn rios do governo e da ltopublica . O SR. Rm·u~.mA-E pam ser um viveiro 

pnra a mal'illil :1 de g-net·ra. 
o SiL ~in11AllS BARRO'i - Si e ns;:im , f;17,8j 

enti"io cn1110 a lei p 1rtn .~·i1rz · 1 qnn prohi hi n n 
expo1·t;ir;ã.o tla moeda rio reino de Po1·tng" l, 
pu11i nd11 c11m pP11:1~ ~PVPl':. s o q:ie n, v inl"s'e . 
~i vos qnPT'G;s 1P•rin11a .is·11 .. ~ fotl11slrin dri cnb-l
tpg-Prn . de v[, .. çfio 111 riti .11n . /1'11·rpp n;'i n na
don11 1is·.1r t11111bem u ela Yiaç,iio t 1 • 1-r t~s 1 re~ 

O ,;;p_ , RETPnJBA - ·[-fo irlé:is tl.is.oo; no mi
nis\or·io p.: s.;:1 .l o tr-.. fo n-sa ... 

O SR . ~·J n 1 lA1"S BARnns - Eu vos rlnnn n
cio q11 A e1n S. JJ;iu lu 11.i 11 111·1 cn •lJ nnlt ia in -
a·!e~a ela es trrirla de . fet·1·0 de S 111to;; a Jun
dialty, que rnen:;nlmente rn::1etto p 'ra Lon
dres quanLitts ~vultadns de dinheiro, que 

(Apoin.1 /o s ) 
Nn. e:·rn1uer :·1ç1i:o des~e núo re~Brso d<3 oppo

~ í ç-.ii,o , senhorn.,, p1·ocurnü-se · l.lté i11f·' f'ir 
1it 1 n ofl'ensa Cf'lG rere 111!"nos a minha p»s,;0 ~1 
do que :1 rlig11id11cl•i cio CongTe·-s; N11cion::il. 
E.,cl'evfJ11~~,,, corn :1. sol••m nirl de qne l l1 e 

d:. vn , niio tl oc.nrnü'llo e.;m•11•to lll<Lô 1L ~ensaç<'in 
(\rc ·>ionn l q•te cile pendm.i n, q 10 os mi11istro-; 
do t iove111n .Pt'ovi,nri" irnpq·\11 ·iav·1m o, 
rn r'lniwo~ rl r•sle Congrr~s11 i1n plo1·:111 !o :1 Hl"I 
!' l'ot ·cçii..-i, l'e-li11d 11 a s1111 co ·11D1'1ce11c;ilt p :tl'<t :1 

n p1)rov<1(~·;io do re('el'ido traLvti) . 

· E' numeroso setthores, est1 
nolle conto l1 lguns amigo.:i •.• 

VoZE3-Tem muitos. 

Congresso 

O Sr,. Qur~TrNo BnoAYUVA - Devo ain rla 
cleclar,1r p>trr.t pô · termo de um•L voz a torl. is 
as fl11vi lns 1.leclarilç~o nliás desnece$S iria., 
porrp10 .i á. foi · pnr11i rn1ln ). qno o l'Afc:ri io 
trat .. 1do foi feito rul rafe1·enrl11in ria As~em"l6a. 
Cnnsl.ituint' com a cla u·mla de só ter v;ilor o 
ef·Tfoi'l ncia .dt:1 p ris elo a.pprov~1clo p •lo c:irno 
log-is ln ti vo (nrnito bem.); sem es.;n a pprovnçli.n, 
porta.n to,n trntado nilu terá valor nem e[Ji to 
algum. ( JliHito /J em.) 

Ern l.onra dn Governo Provisorio e neCPSSfl
rio rine eu assi!.rna.le r.stn circ:nm;tanch : qne 
fomo~ nós.01 q·rn iniciámo:> e3s·t fe :nnü re
foP1wt irn no:;s 'i. j nri,,Jwu le~c':i p 1li li ·n .. 

To los vó •, S.8.11l.1ores, qll:tn\o; r.01111 •ciAi.;; a 
inrlote de re~·iinen p11ss·1tla. e ns di>posicõJs 
rln con,.;tituiçflo ri11e ne.5s~ te111 :10 impora v:~ , 
sodJAiS rp1e por n.rpiel l·o· consl-it lliQiio O podel' 
PXecnlivo n:teiona t tinlm a. f .. 1culd,1rlo supre~ 
mn. rle ultimar os n.in-;tes htet'i1·1cio1n<es sem. 
a. ch u~nlrt cl.1. de1iend ·nci:I rln. app .. ov •ç:'í.o dos 
r!'l:ire.so n1:1ntes elo povo., s:tlnt a excepçiio alli 
dete1'mi1mrJ a. 

i\'fn.s <lesüe O.s p·r ini3i ros flins clii Governo 
P1'ovisori1í, em CO'lS lho de mini st r ,H do 
Jiove•·nó r ov.i Jqr.io111 rio, fie •n nj1i>t:\1lo ri•ie 
nen1111m co11t1':1cto cl r.sse g-ew'1'n se r,u·i i .SAm a 
cl .usuln 1ht s111 sn.ieiçii.n 

4

110 .inizo o á d1-• lihe
f';1:çlo tlos Pe presei1ta.11tes c.lot 11 ;1çã.o. (ilfuito 
ben1 .. ) 

Conserpien te.;; com ''ssa rlontrinn. foi iissim 
qn · c·~ l o!Vi11no-; o t t'nt do cnj •, fl pro'i1mtnç'io 
;:o C:oll '.!Tcssn sol i.- it' nR~ tll rnn 11011to . co·no 
rles1;mqe•1lio -le n n sunr 'lmo rl8ve1· ;1 cuj ;t re· 
spnn s:ilJ i li la le n:i.o qunrnrno; ex i rnir-111J.-; , 

N.'lsta"l con lici'í .,, 11Mtn ·1t0. p<>:li111l) rlll:;~ 
e 1\ ;in, ao l'n ng·rr ,so p ·],, t ·~mp1 111' J11s 
rs! nn 1·n:11Jn n <IP( 11r10 ,1r,niwln<) pncn a V. 
rf,. qne s · r'li:;n o f ,ze r cnn;i,'!·11 ·r 1 1:·~ . 
nrt>1 e., ta. d1 .. clnl'nc;i"i.o riue r~t.t no rn u 
interrssr,, rlo mc:;rno m '"º que esti1, nn lll · 
tere,se rle to,l 11s os meJs illn :i tt'es colleg is; 
<]no i>Sse t rnh" l)ln s"ja fr :1 zich no conheci
mento dos representa.ntes ela nação brazileim~ 



Nií.o se infcri11rlo rla nn:Ú'l. attitude qn1l•pier 
pe nsa.i1 io11to ;fo h11.;ti lÍdarh ilO.;· actt.l.l•!~ r r•;;· 
pnns 1 vuis pelo 1Jo ler publ ieo nem "º poncu 
dos do (le Cui1r•:tar· •l :;u:. li h.ir·.tmle c11 ;tt ·t.;tio. 
N.!Jll c :1 ne111 03 meu; ill11&tl'eS cumpRn l1eirn;; 
Jl .u rl. ~ rnus hoje ser os Jlli ~. e;; d :t co11venio11c:LL 
0 ~1 in co n\:en i.; 11 h rie -te :iclQ. O riu·· prot:Ul'O 
com e~ \di:l [J ' L.\Vl' :s e lirurnr bc!! ll ,,OI Htllll '!
meute, [B t'. •ll le o C•) t 1 gr· 1i:;~1 1 qn•! me ouve e 
per"<rnt.e a n·,·çfio qLt1; rn e ln de ler, _q:ie en e 
os me u.> com p,1nl 1 » i 1·0~ mantemo; a no~sn. 
re;pnn:nb ili·l«Ü B pot' e:;:;e nr to, que p lrel l() 
Ul)i:l<'j iv 110.; q11•i11to nn l B$ r ' sµonde r .•·> e -t ' us
sem de_;, º"' le :<e :1di 1.1 11 os 1rn:;sqs j ni t.es 1101-
turaes; agt) 11·tl,1wlo corn a devi1!11.sere11idarle 
a 811;1 1luli!PrnÇ•io, :1 ou ·1 sentença., po1·q1ie . 
sej>1. est11 q1v .I t'ut', e~.t<in1os ce1to; 1b que ella 
se t'á ~elll[Jl'e i11 ;; pi U~ ·.l fl P" lo p;1trioti;1110, rela 
j11stiç · ~ e pel<I i11tui Çii.·> do bern gel'ill ri u 11a- · 
çii.11 hr•:1.:; ' [13ir· '· (. l p ·1i.:rlo~; m :i'to beui.) 

O que d1,:;e_jo é ' l'ie n:io s ~ Jli'O~ Ut'e ti1';ll' 
8rg'!llue:i to 1li1 circn1n ~ t - 1 nci t excepcional em 
qt.1 ó u(J.;; :i cluin ·S eol l ujn.do~,n ·i m '.J'l •l se p11 ns2 
qu ~ fJl.H>r nnos g 11 i11.r- nos po1· 11nn evusi vn . 
al11· igJ.ll l 1-1 1 u~ nn ,;i! •rnc\o e tieanJo pl'1>veltu 
des ,;i~ m fl~1110 'si lendo corno ~ i 11 :s 1·er,ea2s3-
m n;; de coiHp<H'e•'Oi' a nte os nos ;o; j 1izes . 

Nn. lto1·a 11pp ... 1·t .uia, hüj e OLI a1mw l1 ã. ha
vemn~ el e com1,a1·ecer ante '' rv•çii.o a1111i r .!
pre; i11tn: h p :lo; seu ; " l ·1 ·~·i1i"ln; 111:111 l:tt u· i.1:; 
(.11,úto hem, inii;t.o be•/l , <) •n'a lur e co.n.pri
meiltl!fl i e aln·riçadu pul' mui(•is S •s . sena d u
res e •.le1.1 iw.irl a.L) 

p :i,nrn1 l,A P.\R T 8 DA ORDE'.\1 D') DIA 

msw.;<ÃI) !) IS '"\n;J:\'')AS APPROVA.íl-IS EM 
:::iE 'J:i 'i'D \ Dl.)OU ,S\.J DJ , Pi{ IJhl·'J,rJ D~ CuN .. 
iil rrru ;ç,\..J 

E 1trc1111 '' n twceir·~. ·li ~C!l'J31'íO 8S emcn.la s 
ao pr ij i d1 rl..J Con,tit 1livã. '· 

O SR. P1tE-;ID :,'iTE - D ·V•> ob>erva1· ao 
Cong ·essn, 11 1e n L ,;o l<1ct.;ii.i) cl t8 cim.e 1d -is pu-

' blbt l ", de 1-.-;e 'l lia o ni ;;~ :i,o t' ·l 1.ti v:l a q1 t · 
o Sr·. s ·:hi Ili lt otIJI' JC·lll 'l<l 11 . 4 1!11 ri . ;34; 
mas i,~o i ·i, ro1 r0ct i:i:11do hoj ,, uo Diario Of
fici ci t, 

O ~1·. Tho·n·t.z n 311i•t ·• di~ q·1e 
nã.0 p1• .. tr• 111li i. tl'Ht u· du. e1 n ·11d 1 ao a ·t. 1:1, 
r1 l tiv·1ilcab>t1.,e n i1 :v!in1a!, m s 11 111 r[i , . 
ti·1° t 1 r ~ ll •·lg'•L r[., b u-; ;1.: h d<1 l{.ÍJ ,te Ja,11,,ir •, 
na i 11p ·1,,ibili1l 11 [ ..i rl ·i Ci!.'.nl-'1, pe liu-lt rn rprn 
<.l ·s,e;, ·1 ,, re,;[Hlito alg urn .. s pi1 ~1vr:ts. e é u 
qu · vae f 'l 01' . · 

I~' 11 11 vé :"I tl11. 11111 atnq ne no Jll'inc ' ph r[ .1 
li '.er la le rt ~ ·bot 1:te 11 11acion 1 l, ;nn .. ;, ne .t s 
cp1 1~:., t,õ ;;~ e1~ 0 ! 10111i c~ns uã0 s;-1 r·t\Q"· tn ;i s 11 r1e:õ ·s 
prelos P"inr,i pi •s nn s n1 11 r1los !e ' liln d .d•J, e 
sim l'i•l ht:-; ::ili IS 'pr 'P"i .s rl OCP. i~ i 111! '·'· 

l' OtL\:4 a.; ;f1'i1J1d HS 11 Ç(j :·>i ti o 111 '1'1 ·10. ({ll" 
te i:l'll •1111 it1>.> 11 1 vio> mMr. 11Jte-;, c·1nd 1:n ia 1· 1111 
o p1•i vilegi o da 1Hveg-nçi.o co.;t:>ira., eh •.ie na 
En r11 p 1, <tp ..i n · ·~ n, 1 ngla t« rrit- te'11 :w1.11 0 1o tia 
mui 'o tll tnpo, C-l ~ te 111 •nopoli11; ;1 l<' l'<111ç·1 e a 
lmd.1ti1·1"c P•-trrn nt. ·111 n.;;; ·co11 li ç.'i ,, e V;t11ta.
g..,1H >ln. n;w oc;·c1çilo cD" t 1ira do;; port•JS du .\le· 
ãi t1i r1• ;1 nr·o. 

O 11n11n 1n <>Sn1lo, entrar:vn no. Rio dC-l .fn
n~iro 1. 0:1u rHvios rprn f'11zia. n rt 11 1v,J.!l"1.ç:l'l 
<l CJ c 1bohl!'orn , e LlJot•J.> a pe·ias perte•1cercL!l1 
no Rrnz i 1 ~o . 

pe;; .. r il0 co11t1'~1'i ·) ao p1' inciif! h de li ber-
11.l1 1lo 'Jl11 'lh.;•1!11tn, o or ;d<n' ;; 11tll11ie que n. 
e 1!>ot. ig·•m 11 ·1 ci•J11a l. tmrá grnndes V«tlb.ge n,; 
à i11 J11stl'in rio pak 

Tendo feito estns li ~·eins observaçêbs, 
u.)assa a ÍJ':ttar do a~s'lmptn qne prin r.ip;d
ailPnt 1 o trou xe a trih11n ·1, e q11e Re re,êere a 
lf:lmen.Jn, so' ll'e n, 11111rl n.nç•1 da capit•ll. 

O orndor p1 ~sn, a fa.Zfl r umrt »erie do ohse1'
"V;1çõflS no in t11 it0 le ·dé<mnnst1·:-ir a ioco•1v.,-
11ienci'i 1lestri m1id itln., e ind lent<>roc11!:1i tr.th 
.ifa in str11cç,ã.o, d ' 1 l i;; tl'i h n iç~?i.0 cl 11,j n:»iç.1. Jl l'S· 
ta: canitnl ; npo11t·1. o e~hdo a1101na lo e1n qne 
:so acha a m1111 ic ip·il id ide di ·igi la [lílf' inten
d ' ilt. <;; íJ IHJ !l ã.e; t"0m n. l'\lS pn1is1l;ili ·ln d '3 rio 
Vnt(l p111•n l·n'. f 1r,r. nr!o votos parn que tu !o 
ien tre na ordem lega l .. 

O S t·. Lope:3 T :eovãn, dfl pn i·'l rle 
ju ~ 1 i(ic, ,, . com larif;t< t'a , õe~ o seu si lencio, 
·tUscute alguns art igos aiuda a a pprovtw da . 

Cons tituiçiio . Rlofr1 o Con srr~ :;so i:irwlfrver 
cu:i re,;cion ido u111a le' p·1r11 o p 117. s11 p(~r 1?r A:n 
mn tA~ ponto" à.·; l e i ~ .co 1 1ge11erns rh C:m.-sa e 
rio:; Ji; , tL:J<i;; LJ nUo ; . Cita 1>s:>es p:)!l tos e o . .; 
r.x: plnr;i. cntn m,i nwlencia. Ce11s1ll'<L _ a Uonsti
tn ii;iio e1 n ont1·n~ pn11tos •"Otn r<tLõe.:; qu A rl .,, __ 
unvn l vo lar·g_;un r> ntJ . S<Jil•.Jnta·a p.; ltL1C'': ~,_; 
conci 1 iaç'i.o nuC'ibn,i!. F.dla so11re a e l t~11;m1 

pre>id Hnci d e depois de c·::mn1"u" ncre;11eil te 
o cilJe fe i<C lll ti dn governo , p1"o·nett 'J cl ·i r.-lll·' 
o Hc~ Ll vuto, [l ol' 11J otivo.s !Jll3 OX[J ltLll .\ ddt lêi
me nte. 

O Srt. SE R. t:tllD8LVl (p ela rmle »1) '- Sr. pt\J
siL!Jnt e, i\C 1l:JOU rle f'a l lt!.t' O g'l'J.i1cle UGJ'110Cf'd t. :-i , 
o di ~ t i n eto l'epitl ilic·uw o ür. Lopes Truv{io . 
AcL'e tito que inter p1·i;; to os s01 1t1 me.11tos. pa
t1· 1 oti('t)~ re1 mhlica.no.; de::;to Congrnsso p 1Ll1 11rlo 
"V.[~ \. q1.ie o ,con>11lte :si COllS :llllú DO OllCe l'· 
rn.mcn to cl1t discl1:;são. 

Vozms - Apoiado, muito bem. 
o Sti . ALllH:Illi\ BARR !~Ti) - Isto ó que ó se!' 

bcrni1i1el'i to d<L pntmt. 
Consultar.lo, o Congresso <1 pprova D. req ue·ri 

mento. 

O i§.r•. Za1na (pela nnlem) - Sr. pro
sid ·nt.e , o C<Jngre -so_ ttClLiJarle Atwer1•1i l' a ·1Ji,;
c:1:;sl\o ela Con;t itu ·çao. Ao •lllCerr;i m ·ntu :;e· 
gu1J-se a. ·votttÇào da~ nia ir'ri is; é a. prax'J ; 
e:1-retanto parecf'l-:ne q·ie conFn.e tte ria um 
er l'o ,;i 11ão p1'op11 ·PSS'3 ao Cong r'<es-;u que r ·._ 
t : 1 rdn.ss·~, 11os p•iI\t ama11 i13. e~.>a votnç'.iu. (Ha 
rlive ··s •S oprrrtd .) 

Eu exp!ico: V. Ex. , Sr . pro il ente, 1lecla
r.1rá a s1igunrl a parte cln o··rl.e ·n d•) dia, e 
qur.ro por 111in l•n. v·.-z Lt ·11nbPtn pr"p"r o 0 ·1-

cerrn ·ne· :to rlil. moÇ"i. 1 ele molo 'lle v .. temo, 
am 1nh:i. am~ 1os o~ · ~<11 1 11pto;. (Ap r1e') 

.-\ili ·-· 11i.n~ ;t vnt çã·> ria Co11 :;1'it ,1i1;;i.n p· ra 
0 •n rnhi; V. l~x. dr~c:a r·a a 2• pa1·tr. cbc o•· 
d l l rJo di 1, e 0ll requdro U et1t:0!'t'at118l1lO tl:1 
"1 ç;io. 

Cons'l lt:1do, o Congre.;so r ej eila o aclia
mr:111to l'<' f!llerhlo. 

Snlinwti l •:> sn%"'.'J ;i v:i.mflntr. a votos, silo 
"ppro vMl.is n"' seg:i·intes ·3111;;, nchs: 

Ao ;ir t.. ] o. - '\r.crr..;cG 'lte- :<f'l r]epois rla p1-
hv1'.1. - Fnler11.ti v:1- o se!.!·ni•'\tP:- prrir., J-i-
111 :tr! ;1 a 15 de il 'Wemb1·0 ele 1889 .- LacMda 
Co :.u in'in e out ro::; . 

Ao '1 rt. 2°. p:1 rw.:ra ph" nn :~.o- Supwi
nrn111-S"l n,,; p 1lav111,8- (W 'Ollfr[tl p T 'I e:-S(l ti :n 
n t 1~ f'l'i t.1rio, 1nc·li •nte o COll S<' Jl .:;r) do e.<h :n 
0·1 e:;t rl11.> I ·~ •Jll " ho 1v«r· de dr•s"ni< rnhr ,r- s · 
- (p:1i'a q;1e ·o rnrs no p •r·:g- r .. ol1r1 ~e l1.1rH10-
n i ~e com 11 art. :3') . - J:i;é EI:;gino. 

Ao nrt. 70 § 3°- .\ccrescent ' -,e: 
Nrn aclos e negocios da União . - Arthur 

Ili os . -

Ao n. 4. Nos c::i1·reios r. telrgraphos fede
r~ es . - A. S to~hl~r e ontl'O. 

Fnst;i a votos, é rej ei til.da a seguinte 
omen rht: 

Ao 1rt . 7° 11. 11°, ;i cr.\"~S~·':m te-s ·~- 1111'1 ro·11-
prr h ~ 11 rli lo.'l ns rh cr,,rl it11 re:ll.- F. il. Rosa 
e Silva.- An1iibal Falcrio, 

São srir·c0ssi.,:1111 ,11t.:i sn~1111 0 t.t. i~ · : s a voto~ e 
ap provad lS ~;; segu • nte~ ei'nenchl3: 

Ao :1 rt. 9°-Accrf'lS '. \e :1 te~se : 

!1. 0 T"x1s do sello nn:; n.ntos "1Yianar1m do 
rnn z0ve 1'11n e em LH,gocios .de strn economin . 
- ,frth ur Rios. ,,,. 

fl .° Contri.bui çõA.'l. ]PS.tAes e . t e lr>g-r~phiA ' 8 
no_s r.n1'r·nios e' telegraphos- do r~st.a i l o. -,1. 
8toch!e1· ll ontr·os . 

Accre1cll Ll le-se no a rt. 9" o ~eguint.e : 

~ 3.0 . F'i c1 s·1Jvn. nns esta dos o rl iJ'"ilo rle 
AS l: dieie"el'Pm linlrn,s t <"!AgT ' phi cns entre ris 

. rl i v0r•,:-o~ pontos rle sens te1-rHorio;. C-l r ntre 
ostcs e o; rl e outro,., eHt11d o:;, ' qn A se nií.o ach~
r e111 actu H. l·n ' nle servi l•.>S, t:1xn P ns e •nt1-i
biii 1:õ1'S, po·l6'1rlo i t un ·no rle ;npropf'ial-os, 
semprr; q1rn for de interes~o ger il. 

R. 11.-Sttla. das seRSÕí,S, 25 ele janeiro de 
1891. - 1l?Jgusto ele Fr<J itas , 

ln·fo procrarler-se a vot<1C[~ <J ~ .. ~eg'.1.~:1.t_:
ert11 •J1 la ;\ri 1.wt . U. - Prupotn.u::; rp.t•, ::; , "~c, e" 
e ii1te- rl1wewlo, 1w ré:n," ª t1 "1.Ve'.:·n9•10 de 
c,. [J tage111 ·de s •r; fe !b i'Ol' n:1_v"103 11 :_i.c1nnar_s . 
· · Sil la 1fa s . se<~ue,; , 27 cl ·· .i <i ncu·o (!e 1.89 l. -
J?r;pt i.,tr.i ria M ·i l f(t e Ollli'O~ . . " 

o St~ . !J ,\P1' 1S1'A o.\ \![Ol'T,\- ( rwfa 01 .l nm) 
olJ:-i:i1·va rp•H nii.o hn nunw ro leg.ll p.11·.1 vn~· u·: 
... o ~rt . Ptrnsrn r>: NT ~- Di7. 1)11 e a voLu·ao e 
o m»io rle vArincar s·) lm n11m··ro . . 

Prol·e ~t 8!trlo-~e ó.. vot:tçl .. ) dJ.1 0:n ·:H1cLt é 
ro ll.;1 ap iwovacLt · . 

s :to depois t a111b:im dpprovafas as emendas 
,;eg11inte.> : · . 

· Art. l'L-Accrcscente -se no final clcstear-
li '"º : . 
~J~ oll1ciaes da aJ'm:1d1t e clnsgAs il lll1 BXi1 S 1.e-

r iio as mie~mas p:·1t1, nte.3 e v· 1nt.;1.1;·cn ,; í]llf'l os 
do ox;·rcitn, 11 08 e ' l'Q'l)l r]0 L!-11 d e • t ··~111·h . ' . 

S · 1 i ~ d ·1 SSR«ü-'B~ '>7 r! PJ'.:n ·it'O r] r~ l ' ~)\. -(,. tt ' u . ( .._ .,. .. , .. , ... ' 1 

r; ,, i.ita.rt . - Do m inuns V icente . - i1fontc i1"0 «V 
Brvr,1s. -Ath·1y ··le Jrutio·r. 

Ao nrt. JG :- § A União 1·econhece e g-:i, rn nt~ 
;J r·r·1wesentnvã.o 1la< mi110rins, qne r eg uhwa 
po r· l ~i .- 1l l '. 11ino A 7on,.rw. ' ·· 

Art. 17. D_ep ·1i~rln.> pnl1t.vr 1s: -O Co 11 grcs~o 
rennir- ,;"-11: , nn. C:•qiit.al F : cl ·. -~ 1"· 1 I, a, '3 ih .m .. 110 
de cada anno- :i.r: 0.r1)Sº·ª 1t,1- ,;r1 : - ;;ai vo s1.11ma 
lei orrli nari,1 d r~ig n•tl' 01\tt'<l dh . - S . li . 

Sa la. dfl . .; <e>sõ ~s . 30 de janei 1·0 cb 1891. 
Ca mr1s Saltes e outros , . 

A·1 a1-t. 17 
Ond C-lSe ·l iz :- pJ lr,n lo S'3l' p1·onga1lo, ac

cresc , t e- . : - 11Ji;1 do . 
Ac,~r ·s . :e1itA -~e no fi 111 -Jo nrtigo: a proM-

0·,1 .. ,i,.1en ·uü1nvrnto d:t. •;rJ<Si1) 1[ 1 Con'-irr-Js~o 
~ Í)n ·lr:n·:'io .;e1' te 1' nin ido,; por d.dibernçií.o 
110 111 cstno Congro;,:;o,- Ar.Ll111r l<10s. 

/\o nrt. 18~ 

S1111sti t111.m-~ 11 n.s [D hvr·1.s - ns--,l 0 1ibet'-1"çõ3s 
serii,n t.1111JJ1 •s peln. m .iol'i(.\, atisoluta do,; ;cu3 
rne11111r·os 11o r est.1s : 

As rl eli b ·rnç'ies se r·ii ·i t o•1nrlfl.~ por maior ia 
11':\ v11to :L nclianrlo-S1l presell t11 ern C:\cla uma 
d: \S e111i:u;i s n, mnio1·i 1• ab-0 !11!. ri ,e; ,;e:13 
11i en1bro.; . - Ju ,é Hyginn - . \1up ~ 1il1m h 10 . 

o s ~i. P:ê 'H D"'.'l'I'•] H.nnu:rci' i}, YJtaçiL l da. 
.; ll.rnia te Gll1 l'1flt\ dn Sr·. :Vld rei cl .:J V'o1SJ O!l

G <llo; e 011tt'<1 ao " rt. ·~-t: 

E··n Vf'l7. r! :'1s p·1 h vr>1..; - ser lDmeailo- li~ 
ga -,e- 1CC1, ilêV' nom.·a;:i.u. · 

Acl!re3 :e:1te-:;e "º rin d ri ) mA;:; ·110 .a rti !{o o 
~egn i nt. ·:-,;11b peu n de pr.i r- l;t rio mawl;1t, 1. 

~a li ln~ s•ff'í · ~,2 1 •le j n"li "otie 18J l.
Mei · a rl ' V .. is on·ellos.- A. Cain'c rinti. 

O · R . J iÃ • 1 O"E ; rp~ ' ·i "1" l1rni) r eq·ier 
qn e 11 vo tuç 10 . e a e i"11;mla S·~ f ·Ça (ior· par
les. 

t'onsultado, o Congrc > ~ri approva o re ·1ue-
rhr · n to. , 

Posta ; : - u ··ce <s i v~me-1 t ~ ;1 v •to.~ a ~ r[u:i,s 
pai t"l~ ,fa :· m ,n !;1 , s:'i. 1 ·;n lHs a 1p1·nva las. 

E.11 ~ez ir i :a :s>io c; 11 CJ. -; vn. nent · r·o·,bs a 
votns e ap • O ·l t.dE S : S )~· ;ÍU .d 3 e nen r[;1 : 

/\c'\ra.;ce ut·J-S .J ;,o ae : . 2-1 o p1ragr·ap '10 
:'t> gni ., t e : 

P<1r :i <'íl l'g'• rliplo·11 1ie • n •rvn • n.nrlo mi· 
litar ern º''Sº 1le g 11r·na CD • naq11 el1 ~em 11ue 
:.:e r1Alw com pro· n>i tt :d a 11 . 1ro1 1:; 111te ,Til 1tl e 
•l. i U11iiio, p ·d erii ~er " _, ;1 ·"do. :1~ · 111 · lor ou 
depn1 a lo iq>!->penrlentern ente ele lico:1 nçft dtt ' 
1·espeeti vn ·cam11 1·n. 

Si.1 h1, rhs se;;õris, 28 1l e j 11nei rn do 1891 . -
r;u .tndio de J\18110.-.\. Azt•reclo.- Dio :i y~io 
Cerq1.1oira.. · 

1\0 nrt . 27-Em vez dr. - pol' esl:Hlns - rli
v.a-se-pelo ; t'~tnclos.- c.l(lbri e l ·le :\l ig ,tlh fies. 

Postn. a vo tos, ó rej Jit:icl.L a segLü nte 
emend :1 : 

Ao nrt. 27-A ccrescante-se o s•gn'nio : 
Par g:rn pho nuico. O n11 me1·0 de rlepntados, 

e a f~H·m · i d L e le'çii.o, s ·r io rPg- ul a.c.I.i::i .pol' 
lei or·rli11 ·ri11. rio Go ng- i·es .. n Nacio1nl. -

S:il • 1:> da sés.>õ r:. <, 27 t!e janeiro ele 1891.
G abriel ele i\I .. 1 gall1~'3S. 



São surorss;vnment•3 po:.,t_:is n vo:tos e ap
prerva. las ns . se0·u o 1n~s , rue -1ch~: 

Ao ar t. 28- flep 1is ria pah1vrn - in' ci .. t iva 
- nccresc:rnte -se : do ;1di:ünent'o eh 'si>ss'i.c·, le-. 
g- islntiva - e o mais como e~tá. no pr.1j ect.i; 
- Arthttr Rios. ., 

Aos 11$. Tl\ e °T'! '~-::- Ó §_, l~_ rlo Art .. B3 qne 
tr11tn cl:'ts n.tfr ih11i çõAS· do ' Conzn~80, s1 11J.-; ti- 
tu n -~e l)C[o' Segt1i11tq : 'éórµ l;'~ tr~ pd v:r li VLI·· 
mnn te ao; Coqgwessp N uiiotl.,' li ré39l ~er· rfofl 
niti v:i.men h .i;;1br·e o-; .li 1n ite; do.- est:1.clos 1> 11tr·P. 
si, o:; do Di slri cto Perf e r~ I eº ' cio terl'itof'io 
nucionn.l, com tVi n •çõ <S lim;t ,·01i ties, · 

Sah rias s·i.:;..;õe:;, 27 de j ,rneit'o de 189 1 .-
Fefobellq F"1-eire. · 

Ao ort'. 33, n. 12 s11bstitua-se pelo se-
guinte: . · · · 

/! ut0elznr o governo ;:. rleeln1'nl' a gu r.r1'n. 
si nii.o tive.r logar .911 nã9 p11d«r prod11 zie '-ens 
etl'ditos o recnr.:o rl.g a l'1.> itramento, e a f.1 zer 
a paz. - ~erzerle l· l o , Conéct. ' 

Accresce11t0-s 1 ao n .. lf\ do nrt. 3311s p:ll a-· 
vrns-rla t:ni5.o .- ,\ngusto dr;! Freitas. , 
' Suhmetti.r!a · :i votaçJo a " emP.n:i:J, do Sr. 
Adolplio .Gnr,do e onlf"s :io .§· 21 rln a rt. 8J, 
rec11nh.-ce-,;e não lrnver nu1119ro !Rg-a. I, peln 
q 11tl o Sr. pee~ideu te declara adi Lda a vo. 
t..1ção. 

SEGUND 0
\ P .-1.R.TE-D \ OR,-DE:\.1 DO DIA 

. ' 
" nrs 'Jus><Ãf! nú Moçi'iE;; n1s s•ts A.!':SIS B RASIL, 

DRMET l< TO HlllEIRO E J: i:<E ' AVRLIN•l son.rn· 
O T itATA D0 DE Ol;)M~IEl{CIO · AM'EIUCANO. 

Co11ti11ú c1~ a disrns-:'i.o rl"s inn;õ"'s qpr8~G11-
·tn·cl:H p0Ls Sr·s. · \ s.; is Brnsil, De111- :lri11 ld '•Piro 
e J0só Avelino so:Jre o trat.,clo de co mme!'cio 

Charna.J.o rl0 novo it m \ teria w11 <l is~ ·1 ;;:::1í" . 
d·'d ; l ' :I u Ot';Vlor '1 !l ' ni'w .-l t$C "i 1·;'1, 9 C•J:> Ve . 
nio. e q11e "Pl'ove1 ta a Oj1 pl!'tu11 id:tdn par 01 
[Jl'ote~ ta r co :1 !1 '-t. 11:; ;:ct.os do GO\'er no Pr·o1·i 

-~oriu , 'l 'é demo ns tram -o :;<ln . 11 onh11ri1 amor· 
a li bAí'ch le, O Seu fl e3 1 ·c~Sp·; Í~(l' a j 11:;t ÍQ;1 B >1 0 

cl il·eito. Cit;.L a <lo111bsii.1) rio g "vei: ·1ador d t• 
M;i tto Gr-oss') por urn simple.> t l'le.~T,UlllTllt 
ele· or igem ;;uspeita . '' · · · · 

Di z qne nilo lcrnrlo o Congres\lo °C(1:1heci
me •1lo r!<1 C0!1V0i1 ÍO arf11 ·111 Bil'I) í'Oll1 ÓS E:;-, 
tctclus Uni los· do Nor te, d•we pedir rine n· 
gnver1; 0 o sustas se, :üé Q'''' ern oe~,;ã ' or·rli
nar:h ell •se.i a rl is ·utido junfotneute com o 
tratadu de limites. 

Ofl'erece nma moção qno . 101) ; . e ro·1cl1rn 
pedindo cles•:ulp 1. ela-; s tn~ pnhvr: s. f,,z ,--nclo 
votos pnr,t í]!le a (»tlfr1. ~ej · t tiío g-ra.n·le 
C<>\llO a. A rnel'ica, t:'io grau,Je -como a renni:lr.r 
dos outrus [JllVO:S. 

Ve111 il. mesa, é li•ln, 8pohch e An tr.t con
juhcbmeu te em tb_ç:u;~[lu a s .iguin le 

llf oçr1o 

Consirl1m111do qne a lV'J;.nr; l iúa Eerle1' !1 ·R.e
pre;1>ntnpvn. é a r.0·1sulrst 1n1~ii.ü;ã" rio .g"wr.r·11Q 
.-Jo !J!IVr) pelo _ prop,. io Jl llYO j .e <]118 p• rr iH". 
nctun lnwnt 11 não J·Ó I?. nu p. ,J.o ,1nenos •1ib él ev1~ 

. o gov .. 1·no_rl e1 ib~r:1 r s.e 1,1 á sn p_cçiio rfn _ po ~ 11. ;, · 
por qu13 nao tem llllu1to,; ne n 111 'Rl'<'S,e.'> ron.,; 
tr 1 rio~ .; e 'c,,nvhto de CJIH os' mP. ;11lwns ;10 
f'wlnr .t<.:xecntiv_o, como b1"1zi!P.im,; p:1frinbs, 
reeo•1he·•em e "cahm e~:>n s v.erda l•)s. e ·ri11d;t 
irnti,; que, me:>rno ex ~rce n lci a ;,,,1gi.ú1· 1t1r,i: 
snprA1n,:i; sã.o ~~rvi -Jores e nii.o seuh,Jr es da: 
N •9-'io :· . 

C0risirlerrrwlo 'J'l fl fa l "1 rh no cwn pl'i•nento 
do ~el.l dever>, co11,e1·vn11 lo-so i rrliff~rente no 

·' · chmllr Q"er- rl coll trn. o c •l1l'R' li0 ·~ l1irtn fl' I'» on 
o Sr . Pin~ieiro Gu~.rl~s co·ne-

0

ilCC'll'iln'uttii1m1111;11•e Cl' ]P. lrr;11[0 e: rri r) Ü' 11-únn 

a111edcano. ·· 

ça r· X'!I "m1·1rh; libB :"hd ,~ , i~·n Li ·l·Ld ,, ri· tt.er- r!.' Uniiin \ínef'ic•1íl 'L 110 N1frte; e no~1ue lhP. 
nicf •+' ! t. •ir1 i<t le b ~m lit>t q 11 , P.~prictl''I svn- t -~lha dausu.a w.t r eferenüi Llo t'ool~r Le_;Li-

- t1 1'l lir ·a.men te a.; aspir • Õ8 ~ da hr1 na,ori hcfo in-' l:ttivq; · 
t ei ra: tr'iu la le b·1•1F lit a qll'R re:' !l' lle to•l·l 1) o ·c ·rn g"'e'30 Constituint1 ·reo;0Jve : 
entiin 1.me:1tn ·· lo ph.i lo,;.1pho n.'t7, nno, rio h·1- l .º \[Jp ·l lnnrlri ]V\ra 0 1 .(Úl'ifll i~mn dn rin-
me:n be·1.;. rio C:iri,;h; ri» .Rede111ptor, do · 
Sal vnrlor rlcsta hn ·n •ni•hrie. ~ verno P1\1vi ;o rio, cón v1d . 1-o ., : en't. io n ,,, 11· o-8e 

Pr> rl e lic<'mr,a ao Çon?_re.;;s:-i 11·ir t rli7.A\' C'l '.n 
fr';1<1<]llez1, <]lle vê c>llJ .d;:::·1·11s ·11! s ·:l •H r•' l' L'e
, en t 111l e~ Ulíl dc~o j-1 cl e:J fa ![a.r, e Ue ÍolWf' 
oppo~iç'io ao,; itcto:; Uo ' governo. : < ... ,. • 

E·1te!1de. nfo:fo o or,.rfor, ~ne (f pn.tt'iofüm'> 
·::it o:1:>e llt'1.nrn nc!S 9p ; n3içã~ e' ~n 1~l5'. ç9 11 · 1~ '; 3ce n· 
<h~ l!Cia, phi'qne e, tà r;on \"(lilCl 10 rp l <> , 8l ü go
v~ n10 tem errivlo, 'o. Congeasm t.tmbem tm1 
comrne t ti'11o er1;os. "'~"' .,, •' •:·i ,.,. ' : ..... 

(j 01':1 • !10 1'~ :1 1 1 c\trn 'rihe\i'dd r]'i1 :rí1
d ite11f..1 :qr1e 

~e . move :t o" co nv,1 1Í'iff, ' ,f'rl l':Í 's~l ti tlW_vi·la., t!'!'n 
'I;' ·sri 1 .t~1clo b <'g' ' t1vp, i'. • 1: ·1~ie',; :\t'i,,i.iiJi ,lós ,1{? 1~ re
m08 ser o·r;lll i l~S e fazer ;ti Cefo:1 bule ·do nnsso 
pa ii , íJn ~º nm ·eh t para UJ~~ · tleslino g lorioso. 

Fica. nc1Lt•1a. a di.-;cussã.o .P'lli): hora. 

Veem á mesa as segu_iu.tes 
" 

,· D:J c.lm·aç;Jes,rle voto 

D!'lcl:1ro <]Ue 70t·•i e·.· vot~rei .'seniP.t'cl ~}~t-- 
rnatictm~11.te prfr tt)d;ils :\.; eme :1~ i:t{ ~e~\1~-1i~~s 
itn 1Jen:·t1c19 . ria.:; cl . ts~~~ prp1qt,1y'1'.'"!., ::J;'i.Sll ll 
cnmo 111, por torh~ a<Jnell ·rs CJll 8 ,1pran11.a:n 
a . pl_e11a !illercL1LI? .• e,_ i)Jdepeuclencia. ; e~pm-
ti1a.es. ~ · · : ~ r - ·- ~. · ·; 1 1 .. ~.· 

·" s ,Ja ·las ~essõe s , IG de füvorni!'o de 1891 . -
Jo~e B :11iluq iia. _i " •• ._ \ ':· .,-., ' · • 

' .ri«clarq ~u_e votei .cq·itf'\ 'a ê\~1~ ;1 In: '.do 'Sr • 
R'1 pti ~t: t dó. l\folt>t, p1·op:i11 rl0 ' CJ • l~ '<t mwe

·g.;1ç:'i.1J 1.le cab~tagem seja fdta pot' nuv io$ oa-
cion 1es .' - - · .. - ' .. 

. ~n ia da.;; ses3õ3~-, !ô ele fevereiro ele 1891 .-
klci·les L.ini,a . ;. .. ,. ; ; _1 _ ·'" . . , .. ,·• ', 

ó' SÍ:l. 'PliÉ3rn'1i"TÉ .des igna p_:i.ra aimnh1t a 
s 1~g :i i . rte or 1e'ri1 !'1 dia: .- " · · " " 

I '~ ·pwb ( tté 3 1/ 2 h0r1-s) -Gontinmçã.o 
<l:t v11hç:'i.o d.13 e;nencLts ao projecto dõ 
Cn n,; ti ~t li }!i.O . ' · ' '. 1 · · .,, .. ,,. · ,, 

ia p·1rt·1- Cont.innaç'io 'l fl. rli s~ 11 ~s1í.0das. in
d'c·1ções sobrtl o trataLL.> de commercio ümc-
rica.no . · '· ·>. 

L:ivnnta-se a sessil.o ás ,i horas e 20 minutos 
d.i. t .ir.le . 

l e0111 :1qu lle ,g·ov r~r 10, i<1 ;..o: q1' sust;Lr a HXBc 11 t~ ;1.r) Trin r nle Irem lit 1,, 'l'l-1wlo se re's nnn rea- ~ ' · 
li rl 1de no m·rri d.11 Q1v111.lo s1reis ll !l1•t .ver.Jn- rln 1.V~·· oi· · ln, "rirn r[ ,~ c'la t•-lhe :t, 8·i:1c;ii' 11a'1 [he DlSCUR"0 P t1\TUN<il \.!11 N \ ~E~'l ilO DE: 
de 1rnsta patrh ~-',Lnz á minhrr nlri1,.·, lnr. ']tte falt'.1·8 6 <>ilS :OCt rl-aapp!'OtJ.ção do Contre~>o · r: _ 16 Dç; .[<!'<; 8;3.~!RO .Ql<;d.89! (1) 
deve ilu nli rHÍ' e"toi.: cereb"ns rios ri1e-•s ~ ·n- ,·acrullill; . . . , .. .., _ 
• ~ " .. • - 1 • o· Sr. 'Ivh do . PI.•a cln· ....:.s1'. "l:i rc-.cid:ttl :'i.oi 1711 i asrJi.ram ao .-bem. e á feli.t:·Ll u.le 2 .0 Termh rrlo<; o;; t1':1halho; ron stitn in'tos. · · · · ' 

' s; ·hn te, o rt. ' 64 ."to 'r;"·g·i rire "t. r · rli Z 'J' 11e <\ i'e-d -. ·patrin ! · Jl • S!la »~ i:n•nfJdi :t.'tl1l 'l l\t •1 "º e~13 r.-ki 1 'ela.; · · · · " ... · · !' •, ' 
• - · d_ i .. uh :.i (;o •IS.'.i t_u •~.• .. o . s · ~.r'a.'. .' ' .P·.1'rh.·e .r t, ·.i.r 1 ,_:i'rn, '~il, Diz q111

• as p·1.l:wrn."'l'l ·' :ic;i,ha rl0 rl'ir·ig- 'r :10 f.1 111 cçõ•Js 1 .0~·i·dat ·v rs '"'"i' n •rins-. 11 ·1J" c'l.j.1 -lim 
1 1 q 1e :t f.inl' hr e 1·n11r1.•nr1', s11 hrnetten· º" "-Cm1g-»ci~so .in vocn. 11 • lo a t'c-'i rcirt 1rlrl ri · 1i- i.tl'i ·•1ii.» º' s "l'l rn ~m ~ll'o ·; >i.c!i1vn- ;o invAs'ti-lf) ; rl "s · · • · " 

1 
, .... . · 

" t 1.1o'i~ :1. l':~ rl nc: c)ii, · > á l"evi , ii;0 f o. 1 '.01)g-1•1•ssn, (l ne lnrec un que sií.•1 t1'.r;d hs [l .• r •1> 11111 .cli ;ri111·s»,_ n 'l·~e .. ;;a ·i11,; 1n·l •re ,, l'" "'iindu-se em ~e . .:~'lo . d · ·.. 
1 ~ri nP.:lt J jJO l •r.1. ein v1 .. 1tl-a s1 recnn 1 'c" I' ')lle P11r 1ne <' li •s fix11 ri•nem '1.pe ;·,1s a '"Cf1ri.11 ·-ii.o do Rxt1>;1-or·dirl"rri<1 :ntJi Ja nent<J 1Hrfl. tn •n •1' cnrih ,_ .

1
. 

· · c111 i·ol ve hcrrl1er.' 11ci,i,""· roq ií»vl icv-i >''· 01i ah-di;,;>t !Jafo de .•l'YP.t ;Jim,L 'l'l"' Sfl ;A:itP. 01)1,1"i oi la cirn 'n t ·.i h r ~f'P. l'i.f o :ic:~or lo e "'" trat•1·ln d01 · · · • 
..;i11·d11 111·1.,it'"-.;t '- .'les~f'l '. c· ~o . éi presiJente -r · r tu lo q11 ,1.11to n'is rvo11 e-n t.orno de si; •rcíl'- 1 i•11i ies .c3le1Jmdu co:n a. Republica. Argen - . . . 

qu ·~ ella.sexn.1·i1n'lrn o rito rle t•evolh rln ~11 1- t ini; a ur irá di:Sc11 .,;ã.111·ie s ·r <v<i n nc -». " ' 
~Cl

0

8' 1~ ·,., OJ ! l' !'rr i' 11 '11 o· • ' to j ,... t ' 1 li · ·;est.' S. C; JJl 1 ]1'r»i 'l~ ha ll'Í1"t e •rie'nri1. '" e.-; t-i é 
... · "" J 

1 1.1 ' • o' ' ., 1·• o ª'l " '' e íj' l1' :~ o Q;lP. P.:;tn.<; i'p, .;;nl 11 ,~Õ'S .;pj-1111 levy ln,q ao v ., 
se SAàtP. ahara lo no seio ri 1 Reon hli ·~a ... oii.JH 1 · 1 · ,t n é;r:L·111r-'1 .\Íliiller ·~ c'r1itrns c;).11 rc>i11 ç'b .>10S . no ·r 1Rcu11e1rt 0 'o ilover.io Prnvi.;uriu p:l.ra os 1 · t 

.,.dev ia. !'Yl !V' rar a Jibe1·d.1de, a igu ,ldade e a rl evi 1ci:, elre'tos. 15 °/0 'dd kion re . .; ao~ irnpostcrs 1 e_ unpo .i.ç: o. 
fra.';r1111Lrrl ~ . . . . . " .,." , , , ·" rJn e 'l 't'l r rlizr.>r n. fl '11 ~"rl 1. r!o -.::r. L·1•11•0 
. Diz ·1'.1A so hf))'' lh'<3 no ·11•e n. f.1rl t111 :t rlA !'li- ."" 

1 '.'.li- s - s J.- ·, 1,1 J,, fei er, ll 0 de 1891 · -1 Mti i l" I' e o·itro , ~ ~ ;'io P, s·i•n d11 "1 l 1 u1n f; ~vor 
l)ll, ·• trr tl'l' ri 1 "o·i ·"r"•' .,, r• Jl<>r 1· "~ I) 1 P .nh"i10 G·terle,, . J · 1 1 · 

(li ' ' · . 

1 1
' · . ·' . . ., .... ' , , > ~ ::-;.,. 1'. e fJl G rlevA IIH1en .. nraln 1a.0;1n ~· nqs • JSA..;-

q_1,H 1,1 1<, pH1" 111 tt•t,~. cliz ~ r º. rrrn r:BllSfL ... o 'l !.l" - o s ". Ra ··ã. '} ,, e Vil! a. "'\Tjcnsa. t ri l " qll•) nii.o IR '_'11_ fo rç 1,; ' p l~' "1 r,1v ns-<nr 
s .n t., e •• qne de:s JH· p.tr • .1110-~a p 1t r11tco1Ur1 1. . - , . d 1· . 0 11 ,,,.1 ilo •I • t i" 11 i<.için 'l 'F' nn<; 1rnpi'i' o -<VS-
prnvav t> lm ·1ltR t n losº' Sfl US colleu·a3 . ' iz, 'l 'A "1 na '. cr:·1' ""'' n ·m ª 1" 1 !!' . iu ~.1 ' v~ 11 1 , ; .t Af .ti,cr'mi·•11viio rl<.J , re1 1 tla~ a

1
;·provà•Jo 

La >tirm. í['l '~ q:i.o llH deS'iBill a. !l~ l ·.·1vr',o r>·.1r,·'. rio '.n• 1g- •"8'Sn, $1 11 '1/ l fl S [l"'.· ~'1.~- ·: 11. h'l'18V"rl e·1 ~ 1 :t 
'" "' ri 1 t l f\1 11 S!J.'..l'l l11ila dbt.:ll>S·1o 1 Sll8t ·~ 11tw ª' erne<11 ,t., 'l'H o:-f,r C' ll ao pro- ~'1 1,l " e' q 1 ~e 1>.r.> 111. '.-º 'ISC'l ' n q·1 'e. ~ 11 ·1: sn pe-

j er.to rle Con .titnic;ii.o, e qa•i n Sr. pr·~ .-; i rlilnt 1 1·101"11 1. -ri','·. n,'10 ,uh .. t."I li rn cn cn · t_e :~ :t a t r>1h·rn :1, 
liSjnlg ~~e pr··j•i li n.cfa-<, P. ntAP ·l<rn lo 0 con- 1 1.111 '111 11 1 ti. .re lo . hr rl ~1 1 ntes or:ido ·As CJllP. fe ~- ri 
trari 11 do o u .~to r rias rn.:ismil :::; ·i'lr' isso api·ove ·- rl_i,;c•1t.•do n·n '1ss11mJLº rl ·1 t .nt ·1 tr·1

1
n-;;cr. n le~

tol! e '.t•1 OC);;,.,iJn .pt:'t füvr;t r ·11m prolà-itn 1 Al'l .. n-•mo P, o elo convP. '"º. releirn.rfn pe10 
c:n1 tra o prooeclirne-uto Jo prJsideute do Con - n ri-.sn.- f'ºv"',~n? com a Hepubl1ca tios .Est , cio~ 
·.,.1.8 .. ·o Ur111l.1s elo Norte. 
~ ~" . 

Ctrn.m·v!o pe lo presi rlen te à m:i.teria em ri is- L •vP:icl•11'. e•111inm ob;;r. nl'n. no m0 io eh 
l l Cn11-.'!.P)!·,0 r> 0,-.c1 IJ1"1"h ·111t,r> .. c·J ~ Ol' ·1 lnre0." te·m, n.o·n cussi\O. t !lr. ar1. -.111~ e:;tit rnenas hv1' .111 lou111 " "'" - " ·' · 
(• [ tO l·,1, il ~Ce · ~J'.[ ,•J.rlP.1] ·> f.1»e1' ·.·nr1t1'1, n, º, U • 0•,.·11· ·,·11° 0,- .0 Pro t.1 .. stn, ·a ~e111 o .v·Jr' qn 1 n·'i0 •·JXi ·;te l • b ~ 1 " h rl e " ~ ""' "~ " 

· P "l' fllW •1. IQ":i ·1R ill ·rst.r·cs r ·prP.SPn 'a nte ' .•:10· nem rn°s:no no s·wi rio P"i111eir 1· e >'1gr•e:;;; ·, r' 11 - ·~ 

Pnhli cn.:1q , r) or dor cr1n,i ler·i 0 pi'».bdo d•J •'ong·resso . '1eCJl111• .. ram ·111. trih'lnn. CJllA o;; h :" 
P v "aclore;.; rl A ns;::n ' fl.t' do Nor~e emm C·')J1.-C il ' t ituição imper,ei to na. fornn e rnáo na 

esHenci:l.. trn.•ins no p-on"~rnen to cio conv·~ nirl. 

rnnsi IArnn rln rlestn mnneirn. a R1nc>n·la ci0 
'; r. L•111ro Mü.ler e ont r·o,, j11!g-o q11e. si fl pp:t
rentenie nt r.. " 11:1 não 011vol vtl 11 ·n a.h~11rrlo, 
envol v11-n r.>11tl'r t:lllto nn Sl:lll P.:.:pi ,.it•1. po1· i ~~o 
CJ11e nii.o s 1 ti . .;f.1z a. tu !os os interesses dos di
vr.rsns est<id os. 

UM ~R . RRP !l RSE:-ITA"1T8 - Satisfaz os in
tere~se,; de nrn1 to 1J:l 't1;0;;. 

() "rt . Ivo D' PRA nn - Sf'gll'v'io a mhha 
op:ni ii.o 11.pen;1.s r; IJ .r S rtisfH os inte rP.sses cfa 
R·.t hh, rl \ ,,,, rn i.11 rh11co. 1!1. Cnpil.ii.I Pwlera l e 
tn lve1, d Pa rá r.orn detrimento dos i!Iferesses 
do3 on r r· rs estaria~. o º'""·lnl' r 1> f ·re-se e 0q1e r~hl111 ·ntri '1() 11ssnc:1" 

Per1sn. fJU "l se r! Pn flO 'l e re~ mng <~titi co o; a Mr s ·r rnp ·e~ri n tn.11t 1 • · r1 ,, ~t;1. i-. vn11 1,,1. e en- To·nan.J.o, [l:>!' c<rn•n nlo. o 1'1! "11 est:trlo r111e ó 
pre-,ide 11Ll d:l. n. l[l ·Jl1lic0

., e ciLn. o di reito de tc>1irl ' í]'l l) o r.nnvnnio rei to fl;Jlll o~ Eshdn~ o ele :::;org1p8, te1110.'i o SPg Hr lt •~ ·1na rlro : o 
s:Ln ccionar as l · ~i-;; jul ,~"t i,t•J wnn ·i.r• n>t pe i'i- f' ni rlo~ ri ·1 \ITlA » ~c ·<. niio n pri IA ni'Pjn lic·i.r de l r:on .;nmiol nr ;;e 1 •g-i~ .110 pag.rl\ L 15 º/o de im-
go'H Ll't~ mitf) :; <l1 · ~ h · l' ~ rio E_; t 1.d1, e 1t•:1- mndnnl1!•1111. pAroco ·11rarw, l1f!h1 n 0!'11rlo!' 
derdo q11e e-<se dire itri devia ser dado ao 3Ll- CJH" o l'PfHrirl o convenio tl' ·1z gTrtn.Je:> vall· l t) w i·eprnduzi<lo po 1·_1c,· sahiclo (; om er·t·>JS e """ 

. premo Tribttll'.~l de Jthti 0ai. tageus pnra a nossa iIJdt!Strht. ter sido rcnsb pelo Ol'é'.<lor . • 



pri~tn~ nr~ 'inlo•1aes ífll'l ser5 o ~ón~ r ntP, a pro-: l ufio pó lnm tP,1' mllvimento, 11'1 '' Leem nenhu- sn 1tan rlo :is r"Onrliçõss :em qqe nos ach~l111l8 
Yeitaç!o~ ·polo e~~a 'o çln. B, ll)a. . p •r1ne o · 1n a e11 rf! i 1 •1ne c,u acte1·is; a vida ~ (111úto li e 11,j, ni1, ênrHtibi n',],, · as nn..;'!,·lB cnnrll-
nó""º rom••!;3rcio ·} ~ ·i.t" ii:irlii·,·ct:Lnno \e' com , o 'ltt. ·Z\ilfA _ i\plli\.!o . · çõ ·s rcrino•n ;c,~ e•11 1im, v·1e rlecrdw q11e os / . 
o e-11·;11171:11.0 1"'1' 1,111er111r.d.io ,\,, pr . 1 c~t d;.i- · ~0 <1 ,;11rni r!llrn.; d· s pHqnenos P.St,1 '"s torn e1\·1-se •· 
c1nell e esltulo . (Ha rJfo ri rsos ~P" rte <,) ' · 1 O ';it . lv' D1 lº t t A.no- '~ i te·Jilo rpt ' n'l3tas t ··ilv1bl'i.is .Jns co1ki,1»1ido1·n' rlnq •1cJ!l ···s qne ti~ 

· · '" · ' _ co·1 !ir;õ '8 ·1 " " •P. fl l 1 dr» S s. L 1 nrn ML\ l r> r 1~ v ' 'l'P. tn !!ra nr! .·s . rn·a ç:·•S com ·n<>rci<H' S; q1wro / 
A . P.me1~ila e·t. 0"1· Ct> e:çr1>pç.r\o cla1·n, e oittr·11s . fJOStll •rne 1·1vtl [1111t r i t e int·~ 11 ·io·11 J- . f t t l 1 \1 r, dize>.r, 'llln ri.e u•na e n ·ti' 11inte .cnrno t'sh s ·e 

1~rnni ' s" .pn.r-1 ~s ~ : · _'os •.e ui is T ~r;io ;, 111 ., 11 1e, f·i d.e ".'' i t l-> i nr"l 11, . po"~llº niío coo- 0 sr.!!'ninte 1n:iis 'nu rn e?rnS: º·' coii;;n 111i•lo r·es es.• 
G. 'Yfl :i\ e Rio rl0 J,\11 \' IT,ll • e11H1_u ,inlo íJ 1_1 n. ·1 B •- ~n!la todos os 111tJre~ :;0s . (.1.11oowl i> e apar- · I "'"~ 
l 1 1 1 / 11 rbs P'" 'I fl il íl0.3 e-,t v los fie·· ir1 e;cr: v1 .; r n~ an5 ·< 
}!fl,SAJllrll'P~. lHlR Cll ll' 1~ry :;ºo:l( ( rC.1íJ)l :I C.;. tes ) 1 ri "'' s . l t t . cf.Hl S ~1'1.!Í (l.oH'GS !e n lg-11.11-; 'do;; J)'>'l),'lf ips A.'ib os,. 

·~'S, ~)ll " l1!t • r. P"<;'~'>I • ,e11 , A. nusn : 1 r:rn~r~n . ;r "' 1 l S a v. 1~x . • com rela.<)fl.O :in~ 1;; 0;0, 11 ,11 .1 rn ·l t- Pai ;, 0 0•110 é rprn, nro~1i'll 1~· nrh ~. í;nn ~ t ít • Ji . . r.1»11 Ó :iconter.e ent '.·.e 08 co11sn 1ni· or1~s r 11 er-
G:l.l' ~'.1 .' q:nf'. ti it t,> te1 ;i ' Pº." Ji ·n nngm A"ih r ll nq- ç5.u, v ·e-.;•i " ncontrM j\ 1irn .J. ·fe ito Ul o no- g,1Jl.G e. ela B,ahi,a e OI\ dlt Paça.l;lyb:t e Pem.uu-
i:n.f!,I,'u,.d,<- clt. ·s rlo.1,rns,s_o ~raltnlho, 111 n,,; 1·Pso!v•· r, civn ·h ntro· LI 1 su t org,t11 ii·1ç i.n '1 , l.n '·o. 
tiu.i 10. q11:111.to J(O.-;,sivel, :'I S qu ~f;tpes 'l•.\e_ (e r~: o Con10 é f! ' l", ·:i pnc;nr , J , ~ aec•1m n l~1. rn n1-s~ ns lz'o é o rr.<>•1•11,ri r1o qne 'll!" r n. en1r1n·fa rlos 
de frvnt e o nci->;o f11•11ro ec"11 rn n1co. tf e;p·º 1.U~ hnto r.J .1s P" Tl " íl º' Ol 'llf) ri o. g·1·1 :1-: s .. s.L •nr" \1ii11 ri r e oat eo; ; ('Ste é o ver.Ja-

C:o ·ivnm dizer ri1rn 1•e·,,1wtenilo ns 15 º/o em rl8:,; est>Ldo"; r i;rlu,, ·-nn--;,e a~ fllnl•' S rfo _r_0 c •1 i t ~. · 1lei.1•0 e•pir•i !o cl,el,la. 
hr n" tl".io do P;i r-{i:; B · l.ii r.1. P1'r .,a1nh11cn e rh 1 ' ' t<> i ii-sG ~; s peranç 1 d 13 rpB o~b Urniw s0.)'I n C:R. F •tr\Bs n,\ C:Ruz - "fo in<>sq10 caso ....... 
Cnpita l P'P1[1 ra.L "ll ·s nfí.o si~1ii ric :1.111 s6rn"11te· feliz 1 · · · . estií.o _os con~umirlore,s •' O r~st:1do rlo ·Rio. 
urn s·· c1•i !i ·in 1~~ .n. t"··rnq1wr·1rln. e si111 " l,zq:n:i. 1 O ~R. Hsr,FoRT Vrnnu.-E' u:11a fe l et•1ç5:0 
G0 11s·1 mais f!'l " [l .1 rln !'AC·•hir Sl'\ b0e o Psbt 'lo nnit 1ri<t. · · · 

· q,rt" te 11 \1n a hnnrn. <l P. repr 'S"llhll'. E' ·,111·' 
1ie.st:i me !frl:i. >Pnhorrs, nií.os11 P'1r.ontr·1 o OSR. l vo nl'\PJU.!l'l- i\ •' 110 rp1 An8 ]1·i s rl1 
é~ p'rito r] ;. j11-;tiqn. q•lf1 iJeve preoidir a tudü ~ . lo;;'c1, sn oppõ··m co:npl etll. o r .Ldic,1L11ento 
as n'o~;n,; <lr'!.il)PI' cees. · · a u•n fim rnnn este. 

E' por i.;t·>, Sr. p.re,;irlentn. · rt11 0 Allt P. n•lo O r:;:, . ZurA - \ pri i a ~lo . 
(jllA (~AVO . , , re~enta1· 11 in: lic;1çii,;J ;(. íJl10 111 ·~ o S 't . I v~ D1 í'RAD1- N:'ín q·1ero n1rla rJn 
r• f.er1 rosto. (j'lB .; • f<lx; . .]1111;'11 "-'\ em ''.e" ·.e- . B:ihi->, Cll 'nfl vi • 111 1in. 111 l.3 riii. 11 ' l i! B>'Ot1'!1h~m 
e; •· o co111pl1;to com o l'eg1 1rte'~ to ; e 1 ·1s•s- \ ri•J A Fe 'ê n. R >1i<n. '1.1u ' 11 .~ 'l'l'' é. I r~ ~e1·Q"i n.':l ; 
l['.';m "·J.W' ~ · < Bta l -;.1. a COl1S;l ·e1···ç:1. ' - rl(l', me1H f!'lP.l'O fj'l 'l ;) H :11;·n,, " e r!!Íll"'. P"T'Jl •111; ·11 co. 
r.r:i. ''Q'n~. M··r111u " '1110 ." c~nvicc.~tll re •l!Jn l P:V'·•hvh ·. Rio (i .J"ll ' IA do \'ort. 0 , \lngó ;.:i e 
~_' 'l]I~ ç\r,t l~tt~[\ dp. regn~lCDtO, DOS devern»S outro~ estr1r!os ' u~nh :·ll11 o ét 11 8 é ~f\ ' l, . " 
CJi lot:n,r' o:; 11te 1'i-! ti., ·s n;1 Clllnaes. · . n r:: R.. Hm,FOR1' VIl\I !.l A- \ ppl •ll'l"I o prot,,~tll 

P.elo f ·rtn r]P. um ar·tig-o r 1>gimentnl 11izRr 
Í ; jÓ Óll nriniJlo. 'a Íy ez Íll1flPl1Sa;·Jamenf P, JliÍ,O 
rl •' V"!lHlS Rn'Tiíir.:ir ()'; i Íl t '"'e~S"S rln )'Uh; ~() . 
e 11~t1».r; io. rJ.r;wP.·.11o~co,ll»c 1.-ns ,. c\m.n ri <> t11 lo. 
Viíi1 ri r ºnm ·P.xRmplo .11 V. r.x . $". pre~ irl11nt,e . : 

No ;111t'g-ll re,gi1ne11o111"11 e-t:vlo e >i'lg-111N 
Qntros li·11·h;1m' Ú11111 renrlrt de mil e b1ntns 
cont6~. ff'i ritm e< riodinm, sn:Jy·anrlll ns rlP.,pe
zn::; orrlimú•ins, 900 e tantos, g11n!'cL1r até rd
g·n;n:i. Sll 1 elo. 

1)r~n.;,t1 ,w.e.i:i.tr;i, co1i:i n. transiç~o rlo a11ti!ro 
rn.i•;i o nio·lel'no t' r>Q'imen, o esfa.do d.e S.er·
Ç'ÍPP. ficnrit c11 m n r en·ii111 Rnt11 de 4íl0 e t1111tns 
CO'l tos, r orqnP. li'o-, ' rÍ.iill rl r,vemos cnn t··1 i' com. 
o itr>pnstn t e>nitnria 1. at ~ certo pnnto in exe'..: 
q.ui.vel ao. pr, riorlo. rmP. a t1'<w essanio,;, e. cujo 
renrli!ll R' tn n ' o ronhnce rnos. 

Pois h"m, não contnn 'o cnm este impo~ t.o 
t·,1mos n pP11:1s 400 e hintns contos pa '·n. 
fii )iP; I' .1;mn rle,spezn. !1PCr>S:-aria. impr ·1Rr, iq rJ;
·vel. r]<;< 00Q P. tnn~OS ÇOntns, O CJ 11r> (jll P. I' diznr: 
n Con-;tilu'inte 1l ecr ,.t:.1. nns ·snns disp·1siC'Õ"S 
tr{l.P S i -~ Órhs ou con~,a ºqn r. o vallta, um rlefi •:it 
p_nro R"1'g i p ~ ou p:irllc out~os_ esta~os [JE' CJU.e-
nu~ >le. 5no e. tantos contos! · 

O ~R. RJ;<LFn:n~ . \~~ P IRA. - Pic•i.m o~ estn.dos 
rni, nü~1}('i;1 , · cçi.ntant9 ' /ll A a Cn'ii,o t rn11a cli
nhei1·ll par·~ g:;,t;;~::i.1: a la1'ga. 

0. qu,. lvo.w1 P.RA,D::>.-Or11, ~ll nlO pMe S('I' a 
Uniilp ~\l,l· i·~ qu~.n.1,lo os ~cus p1focir;1es orgãos 

']neV . E\'. P,;t:i . . f ne •1 rlo, P ''"llle aqui se dis e 
riu.e isso é nxkenci :1. do narl e. · 

o SR. PR C.:SIDRNTE-Lnrn l1ro "º n 1hre ,,,,_ 
nre-<e'ltn.nte qtn estil. finda a !101·~t do expe
diente. 

, O r::R ., Tvn D'.1 PRAD::>-Sr. prA-;Hnnt', en .iii 
rli~~e fJll"' tinh 't 111111 in l.ir:ir.,ií.o a :lf!J'A,enlar, e 

. 11iio POSSO :eixw ri.e n. ftt•nr ; por i•so Pl\i/ll a. 
V. 'Rx. qu 0 consul~" ''· cn s 1 SR rne co.'1c·nrle rl0z 
min•üo.:; parn; j11.1ti i ca t' a minha inrlic • 1 ç~0 .' 

ron<nJt.wlq, o Uoi;igresso conc(jcle a 11roro~ 
gaçiio p rli rh. · 

. ·O. SR. PRf<) <ID!<::NTE-0 ll obrn repnse Dta n te 
pó lr~ con ti n n ~ r , 

O S~ . Tyo Dll PRAD'l-'POiSbP.'n ,S!'.pM~i lPn
t'l. Pn serRi ,tn.fve7. . 111·1 is hr·we do qne snp põ11m 
os nobres c"l lngns rio ro n ~·rP.ssn qne rn e ílm
l';tm .a grntilA~ e de. con<entil' no 11rnu pt?d·irlo. 

Ent •wlo rp1r., ro·110 ~e rgin ·1 no e, pnrt · nto, 
co•no filho de n •n "~ !a, l o per1ueno, llào ·1evi ~ 
deixa i· s<;m pl'Ote•tll ... 

o SR. B RLFOR1' Vrm RA-Era. 1) íJ'lB eu tnm
bem pr• t" ' rlia faz er, si me fo3se possirnl oc
énpar a ticil-túm. ' 
º' :=:: 1~. lvn DI PRADO- .•. e tão l'llergico 

qn ~ nto p ·1· m ; ttirern as rninh :s !'or(ns, 11111n 
me .lida tlu dum, n111a medida que, não con-

Rio t.le Janeiro~ Jn .pc·ma N:. ci•; a i - l i'91 ..... , .. ,. - ~ . . .. 

(\ Sn.. Tyri [)I) PRA'l ' -F,' VRrrl d ". º" r.on<:n-
· mi 'o~r<; rio ··i. i 1 !e .T 1·1>iiM n<1g: •rií,o 15 °/0 t>!ll 

f\l'OV•' i'O :somgnttl do .. 3 halribntes· deSÜ\ Ca- ~ 
pit 1. 

'\rho, Sr. P;'e~irlP.ntil, que, rle~nte ª'' l"P.!Ú- A·" 
lTil'fl to. a P lllAllfhi rhs s ·~· s . L 11"0 . \:lii 'i er e 
nnt"º " esta All1 r. • , wli çõ.> ~ P.S P•ºCÍfl"~· P j.ulgn que 
e'h "1 ' VP s r Cllllncn r ln no~ te rmos rlo art. (\4. 

f' ;ll' Cfl q -lll P. rf'Hl esta emenr[a en VO! V0 ab· 
snrrlo 111 n.11i fr'Sto .•• 

0, S11. 8Er,Fo1n Vr,EI'lA-Pelll mP.no.~ i11111or
t:t a mrir !e 'rle algnn., ·eBt.1clos on os at>'<lphia. 

n i::rt. Tv.o n-i PRADO- ..• P. est'A nhsqr·lo 
por] t> ril niio "!lr nflp''1 1'1'!1.tP., C01110 i\_i, rJ'S8A, rn >lS 
e'< tn c•11isigw1do iro ·e,;pirit. 1 1ln me,•nrt emen

. rfn; pOl'flli", ' S"·nhore';, O .qne íJU'. 'r e_lla r:li7'er y 
Q'1'1r r]jzpr íJllP.. S8 r] t> Ve f,1 vnrP,~f)I' aos. P.S• ,>ef.~ 

t.arl·h..; rp1 ~ ]1;fo 3 tRATh f<lrç:l p 1 r11 "tr · vr:S ;ar o 
p"rillrlo r:le trn;1~íçãll 'lllA no>: é i'llllO~to. Esta 
eii:iernla,_ não d_4 as fo1·ças nPc~ss··rifl.s ••• 
u~ 1 Stt . REr>trnsENTANTE- Não satisfaz a 

seus fins . · · 

O ~ R . · Ivo nri PRADO- •.. não snfo•fnz aos 
s r. ns. fit1~, hem diz o nobre, rep1·éssgtltl1te. 

o Srt. BELFOR1' VrnmA.,;_ o fim é nega- . 
tivo, é a tt'ophiudo1·. 

O 811. Ivo n'l PRA.DO- Apoinrlo. O tim é .._.;ç_ ' 
int eiramente negnti'vri , po1.'q·rn. em lo za,r de 
favor:ecer, de. cnn·..;uitf'Lr oo interesses de to.lo~ 
ns PSt:i.,lo~. &ó111é nte d<~ forçª s_ a álgnns com 
pr'"'juizo de muitos, corno Géa.bo de dizlll'. 

E' por is,,;o.Sr. presirlent.e, repito qn ~ .si não 
consi '. IPro .n:.1 forma, a emen·l:i d.os Srs. La111•0 
Müi l·er e on.tro,..; Cr•mo nm a1isimlo mnni('.<to 
n c'o11sirl ero,ern torlo o C< tso,em seu verda<lei' e .-:-. 
e,;pir·ito co!·nn abwrdõ; e, we~L·s term os, f:tço 
,u!Ji1• a, V. Ex., P'-'l'H ser np«es" ntarla por s•u.. ·~· 
v.e9 í\O Congrn;so, 11111 '' ind·ic:1ção que torn :1 
t1tcnlb1tiva a. s11 1. sü l< tilit.uic;ào. em vir tu.Je das 
condi çêie;; especiaes em. que elfa se acha . 
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·1'agirnen fn'ecLm•no3 mfLis .de .:V ir t.urle ido que quer dizer,se nhore3, a ~ om~flçiio.d e nns ci la- r o s a. .· LA'U'<o ' MuLiil!:ll~-\íão tinh:t 0:1virl o 
de 11 >1·-iis111•i ( _lú it '• be .. t.) \ v irtu.:le na l<.e- dã ,1,; · fJUe;di1,1•111, r.:;Uio .énm 1. se~~·e ta1 ios·uJ · y: E x . a1~ .nu · 1 ci;1.1 • ·u, õ'r:ieui t,lu di a, e por .i~~) 

.p·1 °lic>1. ó 1,d.1 ; o ho:·ohri1u 11 ·._1rh v i.J i: . gene r>t l1:; <1!n • ? (.'l iJrir e.,.) · · e rJ.L" [B ill a, [iaJ., v_ra. · 
· S ·i t 11 11 ' 1 ·m º1 1·• to la >ci 11 r, i1t p ·!i tic t re- . ·U• \ i_,to, o j <ll'r~ a11 ~ " 1 ~ 11 i\? s:•i : Mas_ d.3. n~ •l 1 0 · '3 1~. p irn,roRN l'I': _ \nn ·i n c i i~ i .a Ol".181 ~1 
po•1-<t.,; 'J!"lí'<L 11e 1te 11 ,t lirn n·i•ll'' L e in ... !er 1<;à 1 ve111. J?,u 1 «IHI "' 1 n.º } 11 ~ y n1 q11 e '. · ~ 1 . ~li o e] ,, Ji 1. (apu i ,,z

0 
), di 1,en lo 'lLl er;t ;i , ;0 1t1-

ch ; gT.111 l · ~·s 11at ri ·•t is "111e tia lJ~· 11 ce ler · a _o p<~ssaram pa_r~1 , . ~1.1 ·e.m t<>n,mr ~ . . ? '~ o1 1~··; _'.'ª un _. 1,1 io <LL vnLtçto .lat; emeii Lls ,1µp• ·ov ,_.,hs 
t1 >:npo rim 1J1"o fi.l1~ g1• ;v 1 · l "s ilé .s . rla p '.1. Z e , 10,, 1 e pub lrc.i o o,, ~ (l10 1 "" 't -.>G1ntut·' '·'ªPm tG ,, , ) . ,11 .. , ,. ri! ~ ,11· M 1 ... ,,. . p l t' 1 .. 01 > ,., 1. 'lrlo 
d l · 11 / ) - - l - . (., ' L;...l .( to , :S~ I :) ' " c t, ~ :j.':'I · · •. •) :·>'l.!' l't•; true•1to:;· wt.( ' • t : t ·1~· o1i. A rp1e~t40,pn.• 1 ~ .r e mo:o · ·;; ao ;{r !v~ r.rr o , r1u ti ' f>e ç; inl !;t rn iue r·c< it ,j ,1ve r·.;ã/ • aiirn de ::1ee11-

N·io 111-J e~q n · · ço um. '.Ó 11ht•nt" qne per- tod is clr.s,1.pp1·ove1. l' 1't•te11d11 s1g rn 111:a1·. 10 e ,r.,.,,.1.14 111 as ll1·J '.i'.iJ > ~obre 0'·tr itacl o 1rorte 
1·'11 ;o ·t 11111. S'lC edar.le 11olitica qne o mnorlo govern o qu e e t i ·_Co n :; r ·s~n '<tb ·,r:1. c111t1p1'!r o ·irner·krno ' 
civi ·· i;,;, [, ;11l11111·n1í \•elo i11111i• l'l'•·1lo· 1ro com- ~eu clevn (m uit 1s ati.n ia tos) ; qai e ;t1; Co1 1- · 
li1 •' tt i1w1 11t 1 de 1'1 1le n •V •m'11·0 ile l -<8'J ; .n· •s::o não· vnlt .rA p:11'tt tr .. z (,m.litos · tip 1iu.- O ~ rt . LA u:w \.f u r,L 8 R-\f8'i l8e 1~11 . no cor· 
für;11 , (l'l l' l 1n to . to 1,, p.i,s•v"I 1i;1.r:L 11N1lt"1' a elo<) ; qne e •rn in lL.r·;'l :; ··m .11 ·e ao ~eu dest1111.1 i'll r d.t i.li.s..: :.1.;::15.0 , explkardi nl:~·un ::; apal'tes 
CJ1·r:1c.:1;:i<> 11 1J•j<.J.:>.;1 ri t, 11 fi :n le q11 i :1 <~ ·i p · 1 ' il ic • .p:.1friolico . (M" t1Js 'tp. 1i,i lo<.) '[ll e ,[.; i. 
dos l~S l : tdl)~ Uuirlos do J:l ;·:i z'. I ::j l) i111 p111h Lá .. . Direi que o getll<r ilb:;i mo só Sel'\'e a ·sna P·is t ' a votos, e a pproVaLh a seg uinte 
c1.i 1 i ~ 1 • 1 t' r;1 çiio, á estima elos IJmi ifeiro; e ti vontade; si o gener" lis,uno não se . inspir, e111 r. 11rh : 
co 11 ~i a 11 ç · 1. r.les est ran geiros q11e nos obser vam. na confiança do povo braz i! Airo, deí!htl't), S·1· stit lla-se o § 21 _do art. 33 pelo se-
(Jlf.oei ~o l1e111.) · - · cles.le j !t, que ,1:eti1·0- lhe a minha c•)n:i-.nça e g ui ntc : 

::>ei que a vi rtndo do povo n,•1Jericano na si1·1. nego-lhe o 1rnu voto. ~ou nm ami'{o -ever o ~fubilisa,i e uti.füar a g uarda nacirinal ou 
obr,r conslil ucion-. 1 co: hti -t iu :lf!!! 11•n mw1te de S . l~x .; c:1rn pro o m 0 u d,•ve,·. (~ h.1~am: .<P, milicÍit civica rl L> . .; e..; t .,do3, no,; ca5ns t:vn cl os 
110 S<tcrincio r ef'iproco ile - i r!Áa ~ e p.-inci pi ·S •li Te ; -.m ~e.~ ripar(cs . U S,·, p;·esi tenté reclú.ma ,1 1n Go11stit11id i. .. . - A. ·(Jor.fo. - B . rle Cam-
vor, p • r t :~ d<i.'J ..; p,11 ; grand • s p o1 r111t ·s . attençao .) [!"" .. - ·\ , .vfO "H il'!, "ªSil va. - R,,11 fri.!'ll 'l3 

J•;sh m ·<, p11rt 0 nt11 , no c·11 11 PC:Q l<L .~ r ·• n 1 l e E:;ta.JTH?~ · .. ·i 1r!a ern 1e r11pn_ .rh _.,cum pr·ir· 11 li v. ti - L·1;11;,, Cll 1<11'S. - Jl111 11i 1g">; d · ,\ f ,1-
, oh1· o1 . q,, q ·1 i.) o:; r· ep11 !il i ··•. ros !)r zi IRi>l'C>s. t lle111 n os~o tl evt!l'. o ge:B r·,1 I is, [1110 1L\ ve , 1., 1· (H' 1- r·ae.,; , - 1< ll l \;'\ u . .J 111 111·. - \ 1 ruei.l.t -~ »g1 1 2 i .-a. 

i:i 1u.1ir. , r · r!sp : •11 -a )1i ·liil~tdt;:- a · edifir. ; 1 ção da v ·sde rnspeit•· it s le:sclu pa'z 1u rscrose1r ( .\p • 1 1uv . td 1. ~.i.-,t 1. 1·e1l:te<,:ii1 .) 
R,, 111 · li «~ 'é d1•s i;e1 ul il i01111 os. · primei1·0 nn1gi.·. t1·nu1h · · ·· ~~ · · ig' q il 1nen te 1·~ ·j~ tcút votu~ e ap provaJ,, a 

O Stt. -l iU t 'EPw,i .»'-'-\ fw •o tn ·n. · . us nossos . . 0 1nt,•. pns·; n.rln.~ ; ·o n1u i ;taram p ~r , 1 ~e g·1Ji111 ., ememh : · 
0 :3 ,c lil ,i :;r.\:'{O.Drn '1 :\s .. u, rc· i. m ;~ De<tC'Ô" • lo nós :1 li he r"fa.de., · co iir11.1i~t .rnm 11 g·r>11h ' ..;11 is tit tu ~s e à n. "?4 •· ~ l o sez i1int'l -Le-

co·11 i l 1•; iJé1s fo h : po rí::os 1li:.1s' p'r·oeu-r" i SO J rn,1. eh )J 11J r•.,t•1.1• de .11 '1 l f!"' ·,.n · n,1~ 1111.i e, ,, g-bl t i' . ,.,;,iwe · o di reit-1 'fl ivil , cl'i 11 i1.111l, en.11· 
ma 1t !1 '-!l1 • eon o. 111 ii1· cr·it ·r o- e .C:J ll1 o o •Ji1·eito,. Arn11 11 'n<l •lo r111:.l e$ !011 '11niin vo- 1,1H~ 1 ·c i 11l 1' PT"•Ce.>:itul ~Lt . l{e pu :i li ·~a.~ LeJ c'Í· 
m11i or IHs n ·olv 1w!llto. can lo o pa.II"iot.ismo dos 111«iB co•1o'\ id .11Li.!l'l . 1Jit· l ·•. F'if.r1 · • e i 1 · e1.~ .' ·· 

1•:1 1' t 1·aba Ur 1v L f1i <tn.nte ·1i r.mte . en CO l11· Trabalh.emos ' (1:; ·•m f., l'O J: d.1s 111,;,;os " ll '" O ,SR. , l' 1t2S1r> 8 :)T I~ i.lh q·tç ,nfio !>Llbn1 ·\tte l'á. 
l1n th . rn , 1n:i a11; •JI ,.,_ tj11 r> ·r. "t · 1 lh1n que cessores, füzepdo pr.1p:1.ga11da do devei· ci- <'t dei1111J !'it.;ii..J do 1 : , ; n~~:ré' .'º ·,, 1•e' 1ner.-i111e:1to 
o J:•'.1 ·r· d · l:Je1J !')•·n ' ·1:i<1 H ;hv t ; .. 1n e 111 l .i çõ J~ · ·vico. ' h1H1t i111 npre~1~ 11t ; l.f1J pol ·1 Sr. Leovi . ..:- il·l·i l1'rl 
rle di r :fr M '11• -t"n ·s if Pste· p ,jz ,. · . M;is, sr-·nhores, ni.i.ç• ·poino arl 111l ttir P.Stº g llei r,1s, por 11ue 1n·l)prLune1Úe •> s ,u as.rn ·npto 

N·}ib fl1d -;e fu i fr;•c11. s · fqi' P" tr i1>t:i.. A V•·•l'- gove1•11 0 qqe ne:n S•3! ·,fo un :le .-u hj •1 e q1rn pr-e11 le-tie rt MJ:tC't'i.1, a c11.b ~011 1l ni.,:;ão vae 
d 11 lr. e '] '11,·pro·11r·r· i i11 -l i1ic·w tnilos os S•' 'l s preten,fe di1·ig- i1• ns rle ;ti11o;clo p 1 i7.e111t•· ·n~- s ·r e ll ~ehvbdo , p:tl'atoº11úl-o .1J HC011si0lem 
f'l'l " •S ·· f1a'] 1}ez 1s Jl ll1'']11Á viú, ·<\Ci11rn. rle . s:eu "or •n1ç:'i.o r:cdical. b t'l ó sim[ile ;mente in- ç•fo ,, o terd ,~ \<:.\li gif'.on. í24 <lo ttrt 33 . 
n .>111•; o 11 >' 11 •i .J n 11 · ·~' ' ' l'" i ·~ . : · · · ., ' ~111i · l:id e . • ::> Jg' tin.fo· o ·,eu :i.11-:or , 1! ·ve :ser· •Ssi111 l'edi-

l':ll'<'S Ji" ''fl Ui ,, cw r.•1-t iv o ·n t<i:I o o tP •n ~Y1 ·:e . D•sc11 1d1 Ç' ' es te g-. 1ver no. Pois e"1Ui 1 03 :.d1l,.1/ 1 l'e f;, J'i •.lo n ., 24.· : - Led::il ··í· ,;;o br·e o 
Jtnj 1 íj · 1 e .e,..; t ·1 : 110 > -.~ 1 rn :t l'ei 1~ c 11 n <o 'di "••it n. ' llOic.OS ipi111ig:•1:l de · ll · •ntÓm , ,;ií,> <!S. nn · ~ ·1 rr -> - l'i!•e :to civ r.J .. cri'miqal,' C•lll ill ef'Ci.dch [{,epU• 

u · S1t: St<mrn_:11cLLu ....; A ·sit u,1ç i.o : hoje é ga 1.,,; dll ·liº" .t·· 1ç . r ·i co1 r11i11 h.1 do f11 t:ir·o ? f1li ~ L e o p·roc ·~ ·''º 1h J n~ti ; i f e:.lL;r;il. 
0:1t 1·u.. · " ' .'l "g >.n ní•'U v"to, ne·.f 1-1'10 .1n ·1 11 npói11, p •r- · Pc ;t; ~ . a vutos, é rejeitada . a, seg11 i11te 

11 . Si:. MAR81!\N11. DB V!Af>A U[Ã:f.:;: ...:... ''vh ~ . 'l'le 1.hi -c,1ilteç 1 ·-~fl.llHl h 111t e gnv 'í'I) ' •• Hei ,,,. e111e .l'Lt : ,· . . 
se11l\"1"'' ' 1'11 i ·inloi·n$c11'1 :·111:,, · >' 11' pr i h ·~· l!H 1o eo 11 l>. ' tel-o e!ll tuda "· p >1'te, 'ºi . 'Jll 1 é u ·.n .-1. .,1;re ;cen te-s ~ ao n. 26-·fo a 1·t>33 (in fine) : 
c01n .. a pn di :iln. le ilré ii n· " ""l'Bln q1rn 1l ·1v;i '.{ w e·:n> T ll Il i. · > . -; · ~ i•n •11 . :w 1•ri-wci ito e, • .:... eos ·lec•u t r. IJ;twln . 
hon1 ·rH 11 1ili 'n 1·e< " •s· s •nlo ' do cnthóli cis1110. co11!iauc,i <l o3 a mi gT; 11.l. li !Jer hlde e rlo di- S 1.1 1. rl lo StJ.;.;q;i.; , '2~ le .i •rn Ji rJ i.le lSO i. -

O ~ t l. LAÍJH <i Mi r.r,1;: 1~ - \T:'í,o i:i xi ,tfl . · r·eit11, · L. JTfotrn,t - i. de.Buthões. 
O · SR · ·l-lAl'1'1S'Í'A D .\ ~1lnT r 1\-F •• i p n h l ic~rlo Se11l1ore;;, en bem íjll l'l'O o p ,;_ z constitnigo . . r<: •u segn i.ht .8[0 ~uc :e ::i; 1v 1 1 111e ntc a. pprova-

no Dio1· i ,, Of!i JJol;,;e:-; l ;) ns~ i g 11 a.rf ,, pelo ~ r. nii- ú - g-ra 11 le Fr.,11111:.Jin , nn cnng-r·A' ' º a ii.ie- das ,ri..> ~eguinto:; elll e vfas : . · 
ni.:; trô .là g1 1<:H'J:a e o go vern'1 ni'io rlesmentin . ri ca no. pedi a em nrn a., 01\1ç:'lo !'11ligi nsa que SR Ao <v·t. 33, n . 17 - S1hp1'im,1.-se o n. 27, 

O Stt . MA 1w1ANO 1m M ·~GA u r 1 rns -'foc !·· S:l.- a ppella ;-;s ' p" r". o cn 11 !lTAs::n , n.fli u rl e qn, «StA· c•1j ·t. 1 l ispo~i ç:'i.o (l~tit . com1:welienJ LLt lltt do 
ri ;i m"ote o govrir.110 tw n em vis1·,i a clemol iç:io ::;e in <pirn:>se rrn 11011 l trl e, "0 e; l.' j ·mo e 'll't füli- n. 28 . - hsi Ky!Jino. . .. 
do tl'l .J io1· monu :nflnto cl·ci ,; loria Llit H.8[H1bli cn : cid•1 d1; rh "at :·i;1., l•:n, s~ n · 1or ·s , fn voco o,; A:J .rt. 33 , n. ;:H - ,\s palwea3 - s·1bre 
a lil1eril a:1 .. d·" cult"s . - m~. rtyrns 0h1. it ep1Jb'. i1a e mn no·1B cld les fall n . terr.,ts - acc1·esc'e 11te' se - min is ,[e propl'i0-

U.vr·s 11·. R1"r;t:o\; "1r:1.'xcll - N'i·1 11:1 inila no 11.0 C11 n::res .o Br. ,sil eiro . l•:u tenh J .no· norte ci.i..i ,, .ra Uni -i.o.- M .. Vallrulr.Io. 
D ir.rr io O(fi,; iul. ( Harwt•·•< "Jla~te ·<.) memoritt de Nu1J es Macluvlo . ... · O SR. Prrns :1> E);TEJ - Vae se yotfua eme r~ 

O ,:-i11 . VII rw1 ·\ Nn nR - \.fA r; ,~vr Ã.ES -S <'l nho re8 , O Sg .. T r;: rxÚ,FtA DE CAlWALHO - Não er:i •la lo ..;r. M't !tur· Ü'l~ . 
son 111ilit'1 1" , n'i:o 1w. duv i•\;1 nlz11ma, rnn.s r epnblicano . ' O SH .. MA:>iü'." L 011 ,'<Ascr:>IE'<To e·1tfiwfo. r1 ·1'.l 
:iíl1 "'1)0. '.J U ~ ns te rl e :~reto . nxisb ll fl. r •rlncci'ío . o Sll. \LI R.Cl1\ NO n:;; '\.fA'l..\VI ÃR~ - ... Frei e--t L emen la, e~ t a prej lLlkaJa pela diGpJsi i,~10 ·. 
do D;rt1' i1J Q(fic iál,_c_rjUl e<pcr,L or.lem ele pu- Crme~ ' . Tei nos 11 0· sul l:lrrn to .Mino~ l l'l 0 ílO ·1rt. 14. 
b!H 1 ,i[e . l!'l'> lnde Tira ·l!l•it•is . .' Pni > IJ ·~rn . Á em 110 111.• 1) ~11 PR"SinE"<'TIC ohser va qn • a PJUenda 

V1izE ; - fi:st1 cleclaraç'b é i npor t i nt i-;- dell es que i'dlo. r, fi tn. n,lo ;t<fu ell i est 111u . te:n por fil)J ha .. monisw ess:t dispo;;içfí,,), e, 
SÍll11. : ri1rn repr· •~e 1it:i n Rejm il i ·~ :>, JP C i- lhll qn :~ iii;,- port n.oto, n1b 0sta preju li c.id:;r. 

O sR .Lt1.uRo '\'fuu,r.m.-E ~n ~m ,;1110 ']UA 11 ii.n pi!' ' muito e muito. 0 rtn imo ·hste r '. o · i g r'AS~ 'l . Po, t:1.. a vo:Los,. é ap.1Jrova•.Lt- a s3gui:1te 
ex tste [ ,ti dtic reto . (lla 1miít?~· mt t ~-o ~ aprn·tes .) qne lhe dê fnrcn.s, valor e ci vi~ ·n 1• ri>tr .. i. liein em.•ncb: · · . · 

º "Jl ,l'1 .1acrA" ºDR \.1AG,AL 'f Ãf·;' -'>en lio,,es, cu1n p!'irco ·nns"udev 1~ r. ( lfo i1o trm,m1,iitn « L\ rt. 3Cl, JJ::r •g·1»1.pho - Proro.~ar suas 
ou rl ~.jx 1fr1 <J, 1 · ~'-' l' pnti·i nt•', vi nrln 11 ·a l:1r o he m . O 01·arlot -~ compri 11entado po;' 'Varias sessões .-Arrlv.i i· Ri'> S"» 

1 1 S ) 11 :-s.'1:t . P ;{E..nr11;;:'{T m - Ao n. 4 lo irt. 3,1, o.1; 11ii'í to r ns tf.~ Co ng\rr,.;;so e, p;wtn 11to, r ~i nos;;a rs. rep rasenta;ite.1 . 
11 ·1çã.'o c ·11n 1\;,; t e p : ·oce ~!ime n t. o 11ue é to··lo te- . e ·1~110 .i >1. infor 11d a.o 1:0·1gre:>so •. 1·11i :1.11p1·••Vttcht . 
'µ·;d; :j11 <liceí1 ·0 . e ve t'.l;itlefro., (r1p,o iados e PRL\IE !~ . \. PAitTE DA <!_LWE \f. D') D'. .-\. ll'>I ' "ITI8 11la í[lh llà" tlg·imt no i111p1' ''SSO cl.s-
a 11 .1rtas.) . . · · · tr ib•.1iof0, e111 •,11d" o [f1~1·r, ·.i·l 1,p::> J,1 Si-. S.cll\ .nidt, 
rT 1~ n l 10 rnspons i11il id,1 lr> , ten!10 consc.ie i)- \'OTAÇ Ão 0-~> .E~~~;J~r~~c~.~ P lWJE::T o DE co.:>i- 11 ·1 2ª ct ·.~eusoài ; ; v a'l .se vo a1• a g111'a . e~tia 

ejn, rf H ' Jll O ·le vo m 1nto1·-mo ri <> nccnr 10· co1:n ·n • em,,ud;t.. · 
. 01).). ct1·1,o nt1º,, .111e tr11 11'.''. ,0 r1111· Jc t ' 11to é ''A·I' - 0 s p · · Po-< t:t.' a , votos,_ é .·:np1wovaLh1 a · seQ'uinte . , ·' " - ' " ' R. íl.ESID :TI '<l' E ll.ll íl l1 '1 :ia '] ll f\ v:i.i C'l ll- . • 

fl rt< lé íJU C ~ J pre le11 de· de1w1Jir o 11Nbl' pid 1'ão tinua.r a vot •.ção 'rlas r~ menrl n s ao .r.1roJr•c· 0 el e eme.nd tt : 
do glnri •S d:t H.:i pu l1liçri- , a inde pen',lerd a ria constitu ição, app1·ov 1d,1.s ,,n '2ª ·li .;r. 11.:;;;;rq, . 
Ln· •.i' 1 n ·io ~:s 1a fo. \J' li' 101• Li:i e rh c11 l tns. que 9 Sa. . \T [r,o .PEç A:HA (p elt.1 oi·;te,,1) re1 ~1er 
o g-11vc1•110 nté agora 11°1.o des»1 P. n1i 11 >isso de . a rn versão da 01·rlem do lirt. . 
crr.ilo . ( \ pnía.rlns _e muitos . apw·10 .~ . .) Crni3' 1Ít ,J;J, ·a .Cong 1·e; :;o rejeita o r ilrJ11 Jr·i-

Co11tinti11 " t•!TI'J'll1 . !' '] 'l e ·s:>.e .. 1l R~PA tn ' e x i.;; - mrmto. . . 
te ·no ! fiar ia· Officiri l prt1•a. ~er . p11 l1 1ic11rln0 

SJt. LAURO MULLER-Peço a palavl'a pel;i 
l h :e <:; 1c l1J~PR 1<:s1~NTATÍ~ - · EnUo o J;;im· io ordem. 

O:fi o:i11.l, ,1i fi/ • e11 111pro o . ~e 11 '1 0110 1·. · · · 
o SR. PRW'0ID EN1'E-Te111 a p:tl,tvl'<l. o no-

0 CT'MA· vn·z - H.e:3911i:l ll Ot\lo11s ( Jl,.t, m1,li!os bt'a rep1·e.; n tante . · 
ou~ ros aprw l!J.<. ) · · 

n · S:t . \ l \ R.~ÚN 1 nB :vr \ú.u ,rrXrn; _ '' rp ie <..1 S r . L ,-., 11 r o ~In lle~r - Pc~ ço n 
1 ? 1Y · h' V. l';x. r1ri c 1.:1J :s 1Hr,1 Jl 'Ul!T •8;;. ' ~i 1118 co·1-p ir ;á «'•>. ~ .. 111 ·1: " , .,~ r: n n · r .•p•1·1s·· ~ - .,, , . . . . . ... .,, . - ,.. . ... . 

·i ··l 1 IA ,; l .. , r· 1"1 1, , .. i1·• ·- p · r 111 i ' •pie ·,n., ' n . le \O ll 1ti..1t .•. , .!e il • 01 uº .1çu, ' <l t 11.,1 e\ .[,, ex . 
hr1v·:i1 1 d ·<~ ·1· 1111 •·" t. l'l :1 i1 '1., i' ""µ°: 'r'•;-;ico 1 P •.l1":tte. · · · 
d L ·<Ojlo t i · . ~ ? ,, 1-: JIH Ir L\' P " IS de\ ·' 'Olt .11· 1 u .:' !{ p l"'.5 f<llV Tf.! - ) cx:1 >&3!.lt J e.;:a .i a-
p :tra ll'M 1 Ço:;J .1 ? Corr). que ·tl[ r'e it? J O. que d• , ja e~,bmo:;;. 11a 0 1·;fo rn cio \li n. · · ·· 

Ao n , 4 1o n 1' t. 34 
Snppri.lnm-se 11 s p'l.b~ras - pr irmri:t e . 

- S 1; 1w i dt e ant ros . 
. 1~' p:1~ to n. VJto~ e 1ieJ3,i t adu o ~ eg.uin te n.dcl i

t 1 vo ;· 
Al't. · 36, 1lepoi-; do § 3° - accrescr,n le-s0 : 
§ .1. 0 Si na. o 1tn1. (rn1111P:i, o pr'l,j.)c t9 nri.n fo r• 

n1•pn11a·lo pe l 11~ 101H twç 1s 1{03'" rn ernbros 
pt'esenl.e<. 1· .> 11ni1·-~·.i ·lláo '.'s cln 1s e• •n 'l"~' ,,m 
1'.o ng re., ,o N >c'n :rn l, e ahi será ~nbirH. t l • l o a 
u:11:i ,; <) rl hCl!.ii>io . . 

Si 1·, •l' ;i • prov~ <l o pAh m :i0 rin. ele dnns tol'
G · ~ . :;-.P r·a :·0 11 ~i c.l e ; i1d tl ~0· 1• 0 ·1,.? , e IP n0vt1 e11-
vi 0 dn ;1,1 J1<1 le i' ;, ~e,.n th·'l p 1r, 11r111111l_..a.I o , 

Si. p pf.> :n, J1 ·i n " '·t·,· .. r o1 r:p i .. ll<L u1..io.Lt
1 

euten l ':l e·.~J-: 1 1\ \j lll;l roí rej ..iit ,, d?, 
• • 4 •• · " "i". • .• " . . . 



§ Fí. 0 Ain1la ri u-1nr!o .na c .mar.t in ici;vl"r<\ 
o p 1 ·1~ 'l: t11 n~n s11j1L npp1-..1v u.ilo pelos dou-; 
te ,.çri.- de sen-s n1e111hrus p1·ew nte.;, se1·a re-
11J1 ·ttido n unira c11n -.l'L-

Si n·;~s· ! t:: n1bem 1iii.o f·il' a.p provado por 
aq 1ir1Jle 1111 1nern i-111 . v_11t"-' · :;er\t. ju lgado 1· ·~
j ·rti'·dll ; 1w1s, si o ·r,,r, r un ir- ~e ~h iiu r1s ·d11as 
c .. m 11'>1S ·01 11 Gnn ;-r·.- :;;;o :-Jm:ion:d pna p1'i1-
ce1 l(•1·->1·' 11 :1 r.·wm •L do p•u-;1g 1· pilo a11 t1Jc••ilente. 

§ 6. 0 . \ • 1 euniãu d 1:1 rl11 .s ~; L1 11ar ·sem ·1Jo11-
g·raS>o Nacio1ial s.,1·a . ,;olicita-l« por áqnel-1-a 
em ']U C ro1· i11ici-trfo o p1·0.i e..:tn" 

o § 4" ri•> " ri i .~·o ·du vr11j ecto passar:\ a ter 
a. n111 nc·raç:io 1le ; o. 

~ . !{,. Sola da,$ SC>Sões, 26 ue j ttneiro de 
189 1 . - C ntrt.o . 

8ão suc.-e>ivamen te post01s a. votos e appro
vad '" •1 ~ seµui 11 le:;e .111' nthts: 

Mo liliq ue "" o :o r t . :n do 111odo Sr:lgui_tite: ._ 
Nã1> ~en lo ·L ld pru1i1 1 l .. m.dn pelo presi· 

rlent-J \h t{epuli!ica nos '''1'os cios µ.1ragr:L
ph s ·f0 e 3 · dn · 1·L 36, 1fon t r-i tle 48 !:rir ·s , 
o pre~i i•' 11 tH do SHn •<ló, e si 1<s le 11ãu 01ri.,,11 1· 
em 1g-11 d pr«zn, o vi :" ·p 1·e~ i len te <t"fll'Olllu·l
g"rá," ns·1n lo rh ~eg- 11in'·~ - for·rni lla: l? . pre
siole ~1 L1~ (uit ·oice - p"e" i llmlll) cio Sena.rio. f ç·> 
S•_lliHT' :tns f"J ll ' ll !Jl'e_;e·lte v1i·em -.j1l !1 1Co 1 g!'t~SSO 
N:L11i:>n 1 d1•c··e1 ou e µrum ul g Ju a lei ( ~11 re -. 
sohi,ç'fo)se0rni11te ~: _ . 

Su ln d ts :-l"S;õ;i.;, 25 de j L11 eiro tle 18Jl . -
F1·a1icisco Vei!Ja. 

Ao urt. 41 
(( E•n vez de du~s t erÇ•JS - diga-se - me

tarle . 
S·tl:'1 rl •;; se~;;õas, t6 de j aneiro de 189 l. -

Jo.;é fl y yino. 

Ao a rt. 43 
D!' p:1i--; das pal:w 1' s - elfl s-• :-i'in - rlign-se; 

- ·lo ! ·011:t f'%:;u, .e ;; j e;:; te 11 io »st i ver 1'8U ll itfo 
- li m ob co .11' l~sta nu -,. rQied1>. 

S da. <l ati d·S •Hs, ~ti dll j .n.::i ro de 189 : .
Fruncisco V eiga. 

·.. Ao 11 r t. 413 

su ~ -st i· t 1n -se o§ i 0 pi lo segnint.e : 
S.i ne11h11 ·11 do< v1•h:lo--; ho 1ver a lc-. nç·11fo 

n1 iÍi'1 r·i,t. uhsu~ nt: : , o Couzr. ~sso 1 · l 1J~·1 1·cl, por 
rn :i io • h 11,is vuto.-; prese11 t11•, 11 •11, tl ·11 tn~ os 
q11 e t1 vere111 :iku; tç ulo as dua,, v, t : 1 (,'.õ ~s nwi-; 
lJ !evit la•, na eJe:ç;i.o -lii···eta. · 

S:-1 la (Í;.~ ses~õ ,. ti, 26 de j rqieiro de 1'8i.l l .:.... 
B. Ct.i ,npos e · •Il i r .. s. 

l~ 11 e;. .,1) rl.;J cn1t1ale coosiderar-se-h t eld tu 
o lll •Í -1 ·velho. 

::>.dá da:-. s"s:; •»e~. 26 de j :u1 ~ ic·o de · 189 l . -
Aiigastu úe F'rdt«s . 

. Ao art . 47, n 3 

Re-lii ·:-se ns~i n t : 
Ex··1·e ·r 011 rle:-1•g1wr rp1eon rlevn. exercer o 

comn1>111do ~u t1 r•«n'1 d<1s foro;<tS de terra e mar 
do.> l~;t tol~-s Uni1lo~ d•> l:l r· u:il, qu 1n ·to· cln.
m·1d0-; it,,; ·ar1nas em tlefüza in terna ou externu. 
da U11 ião. 

S. l'l. . -'>ala rlas sesõõ,s, z:; •le _j;111eiro de 
JR9 1. - João Vreirs . - D1'. -Vrr.llacl~1o . - G . 
B ex"u.1·0. 

I~' p9, tct a votos e rejeit:.ttl.a u seguinte· 
emeud<L. : , 

Ao qr t. 47 n. 4 

Ao n. 40 rlo rlo art. 47 ~ nccrP.Sº)" l1t '·S<i -
O exer.-kio de3tà:; .. ttriuui!;ões lic:« sujGito .ás 
segui11tes r1' :-;1ri«<.:1l·» : 

a) o pre~i le11tt1 n ín cons~r v n rit ' q11a lrp1er 
con ti ~•'ll 1 te 1[0 f111·c,1s federaes nos e::it 1°!0:;, 
des:le ri nc contra b to r epr esen te1u os r-espe-
cti v ·s g·o vCl'lltJS ; _ 

b ) H.r.m->v1, ra, roerliun te repr--~ent-içi'ln rios 
mPs.no , podei··:-;; os c:1111manr!,wte:; ele tn('S 
fo1•ç 1;; . 

;-;u,Jn, rins se35Õ.) .J , 26 <le j :t11ejr·o de J89l .
F . \le i!J!!. 

Sã.11 s11c :r;;sh•:111v>ntA pm;t:t'i a vot 1;; e ap 
pr0vmh1; as ;fügn i11te3_ emenilns : 

. \Ll a r- t. 47 11 . 10. 

~-i-wr-i )1 " ll·'' ' •lS p d 1v1· 1:;-e p1·c-r ,1g-:t1' lha 
at> :--es;1)1·8 (1J'1 l i! 1a 1·1 .; . 

t;a l:t. d:ts ;;;0 .; :iÕ.J~, ~ô de ja nei ro de l8Q! ~ -
4rthu1· l~ i ·Ji . 

-._ 

Su11 . .,titu·1-se no n . ti do nr t. 47 ·i. .pn.làv1•a 
- 1 pprov.,ção- µ0 1·- pr·opo:-; ttt,. - Aug_usto <le 
F,·eitns . 

l'ost-L a votos, é . r<Jjeitada a seguinte 
emenda : 

Ao art, 49._ 

48'1 

n:i,; d isposi~ões tnn~1to ··i:l.s . T-s 1 pw1 0'1e
dectJr a um ce1·to 111dl10·lo. F:: tit · pe1·:;; i:i li lo 
de que o Con .~re:>S • J não jnlgar.i iUOp[JOrtuuo 

_o snu r.e•]'l8l'i ·11e11 to . 
. Pe l.J, po1· t u1tu. ao Sr. pre -itle:1 [,3 n 11 ·1 con
,snlb o C1>1 J !l'11~,;I) 'º cun vc111 1111. 11 1":i l° ·1·e•11·itt 

··'.t e s r .vot vh il e~ t·i ti tu ln rt 011: ., n·l 1 dn s ~-. 
Snbstit1u -·;c f1 '1 lO 88.! Uinte : ·1bputadu p-•1:·S:.1.nta C11 lh·11·iin . L:i.11 ·o \1u lle1', 
<is 11 1 it1 i~tros de Els t vl.i 'iiilo ·polerão - ac- · 111 ,j 111 a,11,a _a i•plica r -l5 º/., uo-; p,, t,.["" · 

<'trnnlu 1· 011 tr.) emprP. -..fO oí1 f11n c,çã1 pnh tic;i., o ..; 1t . • vlo .tAE, ~1 BAlt ttos _ ;\ão lm i·at:ãv 
n em ;;i;e el•·itos 1wesid-,nt -i on vic: 1- 1il'e~ i~l!3u t» , ' a lg- 11111. p·ircL e'i t.• pl'de! '..:l tl -Ü. 
rle pqta.tlo on sr3ruchir ·h 1J11iiio . ( «;' re1iruJ uc: · Vo i. 1"s _ .i.::1111;,d1_1._ . 
çiio 1ln projecto pi-im rti vo.-)' · · ·· · · . O sn . P 1t 1'~1D i~NT 8 -; V11a SI\ v11t-ir o l'A' lll C• 

Sah .tla,s SHti~ôe < , 30 -le jant:iiro de 1891.- ·· riine nto 1-f,j ::; ,._ Jo.3 :\l ir i rnn p ,1.,1 fJll J s 1 
- Campo> Saltes e outros. · v 1t• .-L;-i p1·efwen+i :t <li;p11,dçii > •lo < 15 º/ • ., 

São sacoe:;;iv Lm ·~:1te insta;; a votos e ap· ·JllM é de nittilr't11,_1. t1·1visitoi·ia, ante.; ile con-
prov,ttlas as seg tintas e :1ie•l-111s: ' · tin·rn r a ''ºt ç.-'i.p _lotit uto 40 , 

Ao art . 50. : ' ' 0_ 1'1t . RA~Il_i{Ü l:lA l'tCl,LLO-i (pe la. ordem) r]jz 

Snhstitu1-s3 a. ultinm l'ª" te: q:1•1 o t itulo -1°. que ,.:e e,tá vnt>tL1 ol o, t r 1ll1 
F o.; 1•1•l:,1t11 r ins " 11 11 11 "~" do-.; 111 in istros s-1,.fü, d:1.:; 11'Htl i.J •rl 3 .; do ci l:tYi.o b1·azile11'0, e il •ÍO 

·dir igidos >Lo P"e <iol:nte d 1 H.e1' 1t!Jl1ca P. rli ~ t ri - c._i:upi•di eYJ te com•) ll P.s t·i. nc ·a-diiil se po ;sa 
hu i lo~ nor tod11s o; 111e•nb:-os du Congres~o.-- v.; ta. r P~ 15 "/,., . ( \J .. i tos (lpniadns . .) 
Jutio de Castilhos e. ou t1\1S . _, _ "· . , - g ti_ttin•h:i q .1,1~ Ó r·q 1rnri nen to é co ·1tl'a o 

•.. , . ·Ao ·a r( 
59

• regi 111t~:)tD, e_1co ·n·1? ,t:d deye ,,., ,. 1·ejeit.ttrlo. 
.. . l--'1!;fo ;t· __ vpl .1;:; ·0 , re11ue1·1me11to ile _pt•efora ,1-

Snhstitua-se f\ e xp·re,sãn:::..::l A1' ir] i r '....,i_~ -"\r esta~-· eia, é l', .'.] -<1L1.0lo.- . . -
- prH.;e,:;ar _e __ j uló_Lr . - . Atlotpho a .n:.J,o ,e ' -, , :) [{. E:r!TA:iro P E.~_$0 .\- Peço .n, pal Wl'fl. 
ot~tro.; . · · pela Pr-iom_. , . -

Aõ nrt . 59. · ... O SR.. PR.F! '1DENT 8 - Tom a. palavra o nc.i 
Accrescente-se á disµosiçãa d<i -letl'a- a, do hre deput d •), · 

a i·t 59 : • O S_R. l~PIT'.\QIO Pi<:s,nA - Sr . prPSi Jen te, 
I. J o.1 lgnr to·.las ns c·im ·1s proprntns.cnn tra. IHO pudll ex pl•ca.r o po;,n -amento rtr.st 1 emen

·o g-0verno ·da LJ 11iào ou. li'ciZfl íl h · N•LC 1o n-il , da qrl:l nrlo fdi' a presen ladn , e pnr· is'o P"c.'0 
funrlnd-is e~n rli:spo;ic:;i'i ·s 1h cr.m~tit11 i ção, Jei8, ª V· E:x . pa~·a · fazei - o agor,1, e em breves 
1w··qla!ne nto. · 1lo po._ler . execnt j,v0·, e111 - coir- p,ilav ra:> 

Vozi<:s - . Vrih; ! Votos ! tr-1cto.; c11-letirn· lo,;; com . ª'-fllAll e gover11p . · .. . 
li. .!Jlgar ·1~ ca.nsas p 1•ov<i rii •.mte~ 1le com- O S R. Pirnstn mNT'g - -\. clis-~u ;;;;·i.o e8 t:i. en-

pen,; J çõ .3~, re1vi ·1 li --111.-à'>·, ind 'l1 nni' çã• r " de .ce ri·a 'ª· ag- •r•t tra.ta-s' dJ v11tn.r 
[Jl'ej uiz·>'l •' 11 q11 :11~~ 'l1 1r'r outr1i-, 111·0 11>..,h; pl~ l o . O " 1t · .. t•: rHT ACic> PESSJA - Não v~u -li-;.-ut it• 

l U . - t t • l a 11 m:,11da . 
{!_ .v1.irn > e ,L lll ·t\J cru 1·1.1: pitr: 1cu 1re3. ou : · V , . • \ '. ,1- , ! \' t 1 -vi ~e-vel'sa · . . . -- _., . . " .. . . - '',ZES. - r. º" n i)s. 

Sa h ri as sPf':;õ's; 20 de janeiro de 189·1. - : , ~ :::itt • . i'LtEl,LD 8:-< rE - \ · li~cns s5.,o está. en-
L eupfl l, fo de B!i th ies. · ,.. e -1r1 d \~ .• . . . 

_ ... ~ , . . . . n "' a ... BPtT'Acro PE1soA - Não vou 1fücutit' 
NiL ;ncc-a.'1 [ H ...._ Dó p--1rier :J 11 rl!c1al'10. a emenda . • • , . , 
Acci-escen t·>-S3 onde c0n vinr ·: _- O qa , PaEsrnr.i:-.rTr.: - '-i·i o i)o-;s i e.insent ir ••• 
A r t. Se~a m·111t ii la a insti ' 11iç'í.o rh jm:y. . VozEs - voti>• ! voto . .; ! 
Sa!n. b s ,9 ;-;õ ,~;. 27 •lll JtnJit·o de 1891.- O ~a . Ef.lT' \ ?Il - .•. -•1u ·ro 1li7.er apenas 

Fi-anÇ 2: Carvalli·•, e oufros . - _. · -· -qu·d o rnfln ' n t·1 1t11 :to :1p,.r<sent , l-ét -
Vorna - Voto:-;! v11 to~ ! 

Ao .. a rt. 63. O S1t. L A.UlVJ \1 ULL 8tt - Ten1-:;e feito i~to 
S:1l1:; t i_tna-se: :t1v 1t .s V<' ZAS, · 

Per t encem "º" Psh.-lns <tS ,rp i nas e t ''rras -
11 vu '•it··s si t 'l, las 110-.; ~P. n s rr>s uecVvos t ·r ri 
t.orioo , c1he11 ln it, Uniii.o sórn-.11t·1 ;1 porç<i.o 1, 
t .1:·r·itcn·iJ 1ne f.ll' in l i~pfin <rt. v"l l pirt rt. cl r-> 
fez,1. th f10•1te'r1., () •1'1 f.ol' ti j),L r~i'i. · l, CO Tl Sll'UC
ç'ãn milit.,le ,P. est r :íl.-1;; 1h . f1~ 1 1ro -.,- fo .j 1J~<t»s ; 

l'o1i:>e.rve-sci o nw:1gr:tpJ10 ·u_n ico ._-Julio_ de 
Ca <tilh'>s e outr ·o>. · 

·' · an n unci,Ld ~ a vot , ção ela seguinte 
emench: 

Ao nrt. -63 . 
Rerlj ,,~ sfl d~;; t1 iTí~1/: · 
/\.", terrrtS r]PVObJl>tS O ·flS:' mina,q, , nesbS 

-existentPs, sii0 rio lo!l'linio rlns PSLulos: 
(O m·ii ,.;. onnFl e;tá no ar ti g-o. ) _ 

. ~ala rhs ~P,35•".'i ·~::; , ?.7 rh .i tneiro dtJ 1891 .
Feficim10 f 'e-nn". - '~lw,v".~. · ' ·· ,._ · ·- . '
: li Rt{. . P 1rn,,;!l'lE " 'l''" ~Glm1110 n' attençi'i.·1 ri o 

c;ong-res,;n rnrn · crn1fr,,t1 t 1-r' e•!a "m ' ll (h ·com' 
·nna on'r-i- lia 8!·. J o.~ --i Hygl nl' q.ue esta . na 
paµ-in:1. 21. . 
· A Pmen•la do Sr , r.a&tilhns, bem.comn a do 

Sr , Feli1:i •110 PPll 'P , 1lev .. m SPr 1-erli g-i-h1s 
f;H"n•n1d11 um todo, µor-q ue ell 1s se êom-
pletan1, · -

0 ~lt . . P t tn.'lÍ " W'l/T :" - :\i ' S é 11 '11 '1.li :H .-., (- n. •t'
tos a1n ia ' '' -~) '' C 1-. t r-. n f"]T il te11h1> pr.ite:;t ,r[o 
sem pr .... ( '\fd itn_, "fl" i r11fo<.) 

o °'it. l!:P ll'AC[) PE '8"A - E •l rin eda ·li?:er .. . 
VozE:> - Vot '"- ! vo to' ! 
n S1t. ::PrTAcro l'm "ºA - Nüo ü di.,culit' a 

emen1la • .. 
VO ' ES - \ ·otm:; ! vntos ! 
(') 01·a , ,,,. SP.iitn- -e . ) 

_ :)ão mce<issi V-WJI\ t t~ pns' as '1. vntns A l'Pj i
t vh s •1s d1ms p·t 1-t •s . h s•~ '.!u 1 n til f'lllP'l 1-t : 

« \lt·irA•n·»l} 03 :§â 4° e 5• -lo itr t . 6-1 .Jo se-
g· 11i11t !l_mnrlo ; , . . _ 

- « l ~S l'Ht1• n ~" i r ·1s fj'IA , nP.h~wl •1 -<:P. nn Rr<i7.il 
no 1h1 15 de 11 11ve11 1brn .J ,. l x89. rlectnr 11wn 
1len1ru il i' sei ' mt>7.es, dP pni;; rl1• P. 11 t 1·o1 1· em vi
g-or.a ('~ n sli ln içii.n , o :1tli1110 ue adopt.1i-e:n [l, 

n .• c1on:tl 1d 1rle liP<lz i leÍl·a. · 
~1.u_s estt•;th!!1; it" 1S ri ue pnssn i.rnm he11s irn

Ji!1 n v.01~ no Hrn:zd e f•,.-ern e 1,;q do~ com hr 1zi
leir is on .Uv1-wem ftll1 "s bmzil 0 iros. ronlianto 
f!lB r"si.J -, m no- B1·-, zil . si m·1nif'''t"T'<' •ll a iu
t ·nç:'i.o ole :i1lqql 1;lr n=••·in 1·tld .ule bl'azileir 1. 

« S ._ R.. - E pi tm:io Pesso i . » 

Post::t. . a votos , é approºvada a se o-n\nttJ 
ementltt: ' " 

Po~ta, a vntos, é a.pprovqdft a .emenda do 
Sr . Felicia '10 P1> 11 11a. . Ao art. 6~. p1.1'<1g'rnpho 11 ni ·o 

E'- fl!11111.n·r.' ,1d 1 a votnç'io 1la emenda do R11pp1·irn:1-sfl, P"t' ser :1 r •pi:·t çin rio fJlll:l 

S r'. ~p1 ! :1' ·1~ Pe.ss11n, . .. Ps t 'i, eo11~ i g n 1 1 do --: m o n. 25 do ai-t . 33 . - ilfit· 
· O ·:-; -. .T '81'1 · '-l A•l!,l,\ :-'n (fJP-l.·rr. n·r.rl 0~ 111) · e~P'l"l va inn 

qne o Sr'. p 1 ·e,;i olti 1 1 tB .-t'll 1 1 .i. et·t~ss,i , ;) v<it •Qii •J t~ - ' -p" -- t , 
1 l 1 HI · · " i):-; .n a. vo.to::i é rejeitaJa n. seguinte 1pr0cn'.1 ro :--r_- n~. yg-1_110, pnr.1 -so na.o ··1w1-·· 1 emead~. 

;-;ont :1q ri~T 1 en 11r nto:. o ·rprn 1ra1 fn·;el' :tgn1·;1.. ' 
.T :i nm·1 vr•z t1~ v t~ or· 1\• 1-:ii ~ o de pwlir 'IP ·c on- ' Ao art. fül 
p· 1·1~;::-n pref•·rAncia. p;. r.i nnia eme.nJn c.11<' !ie J . , . 
!'(' fi< : ia. >1 11~ ] ~ 0/ 0 nd1lj •l()!l AP.S, . . .. -·. ' i nAj)fll' rln;:; pahtV"U~- 11 1. fO"' :l1 l <la~ 1'1'-, 

Tr1nlnnil -Sfl .to tit'll<i ~-.1 1 ,11111 ~,. ret""re !tos ·~cc 1 ·t>~c1 •n!P · S''. : e 11<; 0~ t 1i \ n nll\~ .J11 ~ ll c 1•l1>- ni. Ls 
estad o;<, pP l)~ . 1 o lll'ado1· rp1e n1io é l'(Jr,1 d•'1 &1 q11•r101·r-•s n1>11ares rle 18 11111J1H. - ;l. A.:1we·lo. 
p11n}lo;ito pedir ao Con /.!'1·:s~o nrefe.renci .. p ' N Srio successivamente po~tas a voto-; e appro
e, ta emenda sem preJmzo da sua coUoc:.iç:'i.o va<las_a-> seguintes 
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E m.enr!as 

. g,.fa rl nc; w~ss'iqs , <>f\ . de j tneiro de 18:11 • 
..... \T,~ l ,an rh \ "asCüílCAl10s. -, _ · • · 

E' aI.lll!l1J1·ia la a V•Jt i.Ç•'ío rio seQ·n inte : . , 
. A l ln·:'i.o coh1'>1ri durn.nt" cinro 11i1 ·,os. eiü 
hen ~ tlcin rl 1' S est·•do,;, 15 "/ ,, a1lli ciontt,r'S ;1os 
i nptis ' os d· impór'Li\,lâo· que eln cu1fa ' ú1ii 
·1ell es fvr cobra lo. 



.·~ 1 '1 --. :'1 :-· ·q•· ·.!:~·1 °fh 1 " \·· ;.. . .i ·i ; ~.-•. 1 ~ "' r11CT ~: - f ;• .•," . ~. · ·_,.. , . , . • 

r~, :; "'·, ,, \!.il tn n, .. 0 1.n philo·· hio,, -F1"tncip,i $.0 ;1'1:~ . 1 ndri '1ü•n ']'n:1tõ ~3;. 'J UY int;31'1'0'11i);lt ."D eStl~ . A Pv n l1 9J'111·1tL ~ó n lS pr) f -1 'C'J:I Vll' pOl'· 
Dio 1y6i.J .( e!' rn) ra, . -Le. n'.i,;.iJ lY. E'j .lg, 1 '{ i frl~ , tr»t bn.l lin, •j .tÍ<;lõ°Ji ól'l '. 1i 11"[ c·n •ll'.l0 lfl .o ti v • l 1s, ~ '] it e t•~_: np.:; 11 ,c· i:; .~ i.l L f J.i, d • pro l·id l', vbto ·111e 
l\lddT ido, 'B, 15.11 : rL:i Vil Lt . ,Y1ç:+i,, · h',r.b~1 i pd rn a:: tu:i .Llu .gQ.ve.-nJ) o_ç.o :.llr· e riu:; a op1i1iã'.l. :-.1·,. .iF º l'•ú\ :ii i . ~ .,;s :n rl .(1 vH' lt r .q11-J1, 1 Lle •t. !l 
.l:,a.r i[so, , "o_\ lb.e~ t1i H '<Llld>i .i, , Ol1yiptqt_, f{:uJo ·u:tclo!B.l. ,, ,, \,- .· ·c. k'. ,, .. ·i:: .,_: "'· ~ ' 11:liZ M ·n0 q n(i;S'i, nn le o.; e 1p·1ta·J:; en 'Op•U> 

. V i 1 · i , ~t· i d~ , M edd~·o s i ~ .~n· ~ , 1\"!n1:: 1~F. Alf)j!.J; Benj ~ de ver. .qne a GJl,lpa 1l.à.)t:t.>, L!Jte1;i•11-, t .'"""°' . a ll) i,i;i ;ultl 1 11 ~t 1 rn:i 1t ~ p~ r: , o ;-;e~1 ü.e • 
dn < 1 · 1 11 1 .tl> ~ll'!t , .J -in...J i-' 111 !i-·11'0, f' .1c1.1"0 \lla,,;- .111.;õ is Jl l).c> é r.ln ,.; l)ng 1·e . .;,,;1\ . 1m1:;.r(o~g.o v. ·.cn o , 1 e.Qvqlv11 11 r~nt o . ' . . · 
<iM,ep uh, º t?c neis ,:.o y ... ,i~· [1. .,.vi~ t ta Vl 1cl1a ·l'. t. -<Jt1 ;1 .• e:n. v.e:r. dle.' ri!'l 1;-; .rr. ,_ ri 1rn 9, p~ n~_~,~ ~ · o , (1_~1c - _To 'l.os o·, n r~ .ltdres r1•10 rh fe-1·hr 11n ll'lrA tr:1-
C·1;ta Ser. ·1,t, . ,f1J <1ç,d,vea . . C!1.tve,;, -.. 1•1 . ., 11 ~ .,.1.m;isse- t r1, nql\ 1Uai,ne11te, occu,i 1 lo um a - t Ltl.o e nt•~ n < \ 1•11 rp~ · e !l.e v.; ·11 tf'it 'e1' a b11 1·1a n., 
cL1 no ,P tH)IHI\ , l\'I.1 l1 0cl] ~. Fú lge; \ciü, l•'r· 1 nci -;c,i 1rl6)J,l"LCO l11 l i . S.ll ';J.· "til l,/.l' ll ~ t 1r,i<·L, ,g(} ,,1-'.el. e:-n. ci.L ad w1s'::;·i in·1rc.tdo ; e q ~ie f.'L Vui•ace à:l el'.LS-
A•r1:-1r• 1,- 00:ni:ns;-1 >:> ~ocll , 1,- ,_Cq~t t t11.1 c'111lo . 1:11111-l.>.i ;11p,L1nt w 11, n•J c.":rp ida 1n~:H legi;;- ::; :~.; · co ó ;; · 1 , u i .J or•1ti < ', ' . · 
l~•H'l \J.ipt ,R 1li :I1 0, J o:'í.•l L· 1L, L;tll''O \llü ll 11r, l.< G<\O 1~..i.creJ9• i n, ~p :i. ven ie1 1 te; ~q11.e:,µ~1o \ ·i v,j \~!11 . . "~/' I.',~, ! !Hil 1 (e ,;!~1; , p ·1 1'll!9 : ~ P~'') t lc Q 'i:i r;st1bi
b. 1.c·3r. l·L· Co·it1. 1 lu, Leov _~.g- 1 l·lo <)o.; l.h • • . P<i,!3;; ~ (l i' «X[) !d)d•tf, ,p_9.p,0 ;:urn- . !.('" ~'i t'JW . d'dViS? rto .; ; lecrrfa. 111 n. «·et 1.ça.,i: 10

1 
i1l.J~:l~ l. 1n1t , [Jl" 1tl 11' o . no· 

de c ·,1·va ll10,. ,\f 11 i.1e l B.U'. rt 1. ; A11t0 n o lhe•1'1. . q nnd1i "...ne e1\1 'W Blla;> o d1~ p>.; 1t 1rto :LL t1.111c- nopol10 ,,e _e,>t ·; pro ·l!l"t, ,1 fa·lt t 1le co 1c 1t't'en
J 1J'io P e1l1'0, C1·1n!l"L .J unior; J ·Sé Be P!l. ' rdo, ç1i. ·1 le.!:l'i.' la t iva· rfo ' li 'n po lJr que já esta va eh , Í1'1t((\" ; l." 'g 1·~il l e" '" l ~i d 1 b<'í.r item tl1Ji g -
011 vei1•n · G:.d vli1>, :\. nrnro' C .vide 1.nt:i, 1<.ir1. cn:1stituido peh irnç'in . .. • ·· - nel'üs : Dd modo que· só 11im1 ' !11ch 1e' u; eq111r 
mh o da ::iilVeir.t, l<lúrLwo p, Ji~oh; Ta v:1or ·s E este . .; de·1re 'o:i fo r11m mu i.tos, e ·fora m t idores 1.le lá, o; noss i ~ i r np ·w ta: l~ll' llS e v·m
R1A •s, 'flL,ma 1, 1 '.1•1:1z, . Do·1h1 g:o; · Vic ' nte,. •1.l.g:u :n .11.'é·coq tf',4 ·a -ophii\,o "º' p;":ipri0 Con - ded9 1·e~ , nus nu qc to cons1.1 111ii.lor, '] ne lu , ele 
mi GoJn lart , Mo 1t.; ií'Q de Uü·r·Ji ' , Q ~li 1ti11 0 g ·n,;;o Const ib1i nte1·- o' u11ico''. fo V:es.t,i110, de ,sé] p•1:g;i, r S9 npre 1nais c·i.ro; e e·ile é,o p ihre . 

0·B·5·"ajr1{vu. . · r;1p"'.J 1', ~·d hn'h·x .. .vr 1 ril1"110; Jiin.- poder ·,. pa·la. irn~ii<P. • 1 ·D 'P •is .fo . ".'a rht ; c~ n~ i : t~raçõ ·s ger.t.es s:ibre 
·cfni ít' l•' e licio, -\ rnGri ·o L"O"m," Pn1.fontn rld · }fui tos ün'.1.111 .e-;tf.JS. f!_O;l:ns. El .1"' Rs t'io n,o · a nsce ;~i"l a.- le le r..el ·q'·iB tl p t., > 1. e~ Jt' · i ·i 11s · in.; 
l\fo ··Ms. C0.n1pns ·• :::anA.:;, · Silv>1 Ca n,erlo, 1lominio p·1b1ico . T-nit sH 1 rl1 sf!1lti .i<J aq tti e rh :;t l' i is •1 1c.io"1v i::l ,[ 1 p 1iz;,n <Jr dur eutl',1 e .o 
Silv ~.t. · P '11' i)nlicí >. . Pi11heit'o·' {J: IÍ 'J'lcs, '- ·n, ini.ir'J fnr 1. do,Go· 1gco.;sn-; e: s •.b ~s_, ·'].it f até , ti '1iro- 011t r·a.ol'1Lim de r·o 1 ~i 1 l .\'l'<l-~õ·: s . 
ll ú•c ·ll os, Piull <•i1»1 NJ.tch•rdi i, ·J11ffo'c·1N•71ta, 'prio ·giVohff twnõ,;e··e:Yi1' 11•re•Y .id 'Y"rle' iii'ostr" r Já se .,,ê por t1n tii · q 1e o t ra ta'l 1 qui nto 
Bel('. ·,r t Viein, [wlio do 'BrM,iJ , [nn ::ic ·ncio. · :t '-Íi'rcrinve il ie 110h rl·is::;es ac t<H~ p wq:'1", mn·l t- :1ts: till'l » C·1n_ 1ivõ '' ·. el.!uno. n"~:i:; f:lntr"'' o.; dous 
;:ier;,e"le llo._ 'l i1H Bill:3 iro. ç a. ntão, ~· .. ·drJ (;[rn r- rio; os nüni ti tro~ ,: " e rn110 r: t li.e '"se· o 1l'licri r·~ ,_; p'r'ize:; 'l :H· o 117.era 'n ·~ 'l'i qtH :ic·Lr Lrn exc!•11- ,.... 
n'l ~H'lt, 13 'rb-1s i IJm 1., l':l é~erri 1. Có·rfiH )a1: t·1-xn,1 pons rve-11,J .lt:Hipi ·1füJ'tl mur,b ntn t a1\n,.1e•n e:o; 1·1 ; :rl 1 lei - da co11cuc1·enµi , é in ,u t0Ll-
Ret'1 i'1'nli .. 1. ,'" ~:sp· 1 rito S 111 10, ,O iticka, G·1.b11 w: ·ch crelos e -; t 'io S'3nd,J rn o lif\ca 1ns 1111 .'l e nu"l !i ,, t ltvel·'· 
B'~ 7..0 1!.f'O, [VQ .11 · P r" >J.d i~, Oli v~in Vn.ll •rl-í.1,; tiíwl1H>pii:t r@S· :«di; :iin:l<1c mU.i 'i\\:'~~1l1 · ~ip·;tr,eciJo \il ft.>' · rli $.3e_ :i;~ .. ::t ']Ui ~ o C

0

tl ll ~ l"lSO 'J l!' o 
· Fe l"s 1el lo . fi'~e 1 re , .. )1u .1 1z . . F. r < li~} '· ,A tli:t...;•h , de~re t os P'lrfe1t 1.me ite c:in t r.,i4,ie torrós.. ,, , i. . . r 1t>t h er''l. '< n111 to bom po"•]n i f:t v .. r,;01 L a 
Jn 1i,,1\ f!J 1"h ·no ·",\7I1 1·in111 es, Cyr ill·o (f,3 " L'l-. ,·,. .,com:111'8 h ; \ ri• · l~ 11~1l -. Q"W © ;.Cirn•"'ll.érs0 ·;s~, õei:m-'. i11i 11<tri'1 do· ' ' ~ ' 'l ;'>t. r e ·q ·1P,· e -t'l ~ qh ' 1 '- 1. rle 
m 1., ,. \'i r .. d 1-i· i - >es.~ çH,, '. ,f;1:a .. 11ç1 Gtll'V11 f.1 10, : fJ 'lS~P n ni : • m ni.te r."' º a ilisc•1 ~.;i;o. lrn:proj0·c.Lll'_ '. d~ preço3 nos es t u..dos do nol' te lo;o q·1e houve. 
B 1ptid i da. Mot ti , Fró \s rla t:ruz, E"icn, e .. 1H\itudrn:iJ, s' por v entnr·1 .. 13 ,.hs netos nii,1.• >t n •tL ht de; ::;ei;- c.:i le:Jrn .lv 0 !'d i:un Ju LL'cL· 
Col" lho. <:;iim p.·io Fe: raz, ,\ l'is ti •les Lobo , P11r -; ti '.iiess~,1h·., a: p paP •lC-i0 I O " OH no'is'imo.lo:; 1iP, prAse n.-: J~rlo . . ' . . 
q,nirn \V l" l1 •ck, .v i·l'.11-L'l3;· c\ •lto 1.io <) lvnt !n, ' tmitr•s,cl<, nntiíri ·dbr ig<\ ·i <Js i:a " pe1mi·uTi\:l€ti l'émi , ... So11r e es te prilito,d_iz o Ol''Vll) r, (f!1 '1 i)I' . .fun
n uh "Ó, Cll 1g 1.:; Lo111.l.1i, ., \ ,1 H rq1!-n .S;tqck;k .r,: '. Si·ll'l ':l'Ci'.JB @q '<"l·\·un t·J'(!Q de~O.\l ' l ll l;>/'Q ' "'Jll<l ;: por n:hi~ -rln.•11 ri 11te l n~ ti !nave r;- quG ITil 'l. 'lrl O· se tenh L 1le 
A 1 v.a·o f~ )tAI 11 0, Viot t i, i liit l'"i Ni ·;t tio , ·\ s - , vr i -em r -. l<tçfiio '.~to-; . iN'terA~S8:'! · f1.o 11 d·~ , '. 8·rtr:'; "•istu la r · LJm f-teto q ne entende c·nn a e ·ono
t0l 11.'ro,P i;03 ;V r i.;~ i l 11 "J ,)'l.d~l, .,G t1, 1J c!1;lv '~~ Rvnos, '-hl tH'11'BBfJS ac(os -les"i n turcz<L, ap p1 re ~G o~ !TIÚl.' : rl1:\' 11~11 '. P ',_iz int:jfro · pos.n INve r· •111·n 1 se 
C1tr los r!ft~ Gli-tg-.i.:; ; Pitl_l .. b:i, . .J mi. 1 d'l ,\.v-tl·lhr, zuvi; r"< úl" ·ú, nFt im i · ho\ t · c·> ·n .- ·esJ!~ '.tr...it t. ki,1 op'pi/l ln >i i o t ·~ 1"s+•s " ge r\1. e'S em ·atteng i.o a ·, 
I<\~_r ,.ei 1~,1, Pi!!e<.- .B" 1·11 ac .. lino de Can p is, l<n n_- ·cJ1i ·1n•[1l_: f:i. 1.hwJ.-::;e. a1j ·n l.!'l d<J wn con ve nio, 0: inteí"e-.;sis pwticnl 1res , 
ci ,;co '1 1 iJB l' io, \1 . .J"ae$ l~ .u'1 · os, Lo;1 ·s tJhu,vri ;, ·n.n tes de ou vir-se a opinião da . i. n p1·c1Ba ::;obre' A'i'11 rh . ' qua n ·o· o·t'l 1 ador ror.oo l1er.esse como 
JJo·n ·11 'inS · d•· M n· ,,; , , d<> l<JIJ,, LTo"d0, r;,,w- ell ·». ·n1•0 laat'11' rh~ : 1 s.; 11 ~a t' q•rn o t1•nh1 1 .. er;i. iri1 -
".llr 11!1 .\ . 1\ nz ·o ]r1 l'i nln i:'o. M l i':' 1, H.. ocl 1\p'W' Poi' . urn·t, leitdr t r1p '1h;· ~ll(l o 01'1.'"lor fe7, . 1-iJr' il ifllTIR'l te"f:1vomrvel il Sll>l"Í'tltlllstr in., t i1 ilia 
1Vfh1n !a, P;tnli no C 11'[ •:l, Cost 1 J LnJ ~r. K .-'f.rj . ! v :1i ! J~"f1i~ i nl'.l .ll1 ir A\i i e" 1t~ i 1 ile'.~';·e· t r .,tMo co·~ o \J ev·"'~· co:nri re-prtJS» nt .nte ·fa 11" lí\>lo, de ve
g.il e~ _A l v~s .. Cwloi G 1 rei i . M •1·r1ira d,i. Si 1 ~!t , r_'f 'S~' ' áo 1f'b '·•st'.i·ir\ .:i'r~ t~rfo f·'i"t"dó:-"p 'll i no'1~-. , : i licitr si 0 :; se ·~ s i11 t ·~_re~~'l S ."rn:n1J1li a tu:; pofünn 
R n 1·t:1 J unti; r •. Pleury r:qr ., lo, _ Leopol lo .i e · t •.tnt'.,'.LQ . r[11.1nto as re ::i- ta~ deixafas à União 1 :·1.nla 1'-.' 'l aQ~ do pjtl·Z in teiro. 
Bu[l1"õ,1.< .t1ui: qn,r i f.1 < ,'l~,t · I·, A!1t0 )i rl ,_;'\ ~ ru · ~rli. f> Hl'•l. v ivee.. .. e , .. , _ . ~·. , O on·lor di z · n..i .~.t,n,_ q · l!~ é p1»1 h~tor rb as-
e 1 etn.no \ 111nq u ·r tj•1·1, · ~1 . 1 r•)t!lilQ ele \f 1.g-a - 1~· p3.1'<l. adrn 1r:1 r q 1.11 o. (}overno Provisorh> sue 1.r no s m e:i ~'t fo,- te'tt :i~.o mp ' n h t• lo ,., d·•s-

· 1. I \ :'fo~ , ~ ·: r1yi_q •l. S1> nas. _Sc'1•11i'l t, Vict 1r i.i10 de umJ nàçii.o qu 1 se rs tà r.on<t itui 11 lo. 58 P. nvol '-' i111 ·\1lto [1> <t;t h _:i 'l•tri1t, e :; tJ hn·Li a.s 
J\'r 111'te" ·o, Pú;:'.ir:i ,"[6, CO-,h, 'Ant·i.-i d 1~ F t!'i>i , nc1 1füSS"1.ssi:l·".:im ·e1it fo t; 1 pé li1$ ·intii r1>'S.>e,\ '·e :·n-'' c:rn ,ft.S r\e ~ n a 1lec·inle ncia. -
Jn!io d •. ' ' astil hoi, B1r ·i· fl~ d" \f 1 · l '3 i r , >~ . tr ··' 1 n on'ír~o:i · rio ·l! ii·c. ·1)0 11drf;\, i'lfir ;·é 'n · ·a~ ôpiili'i.1i"_ :_ Niio' enl.enil B. cerno o:; ilh;; t1'HS repres.:i u
c.1. 1 e.; L1 : ia , \ ,;s1' Br 1.7, t 1, .T·1ri:n 1 z i? IQM <; 1 · IO:l ee ,Jre~en ta ·1 te3··•1,0' )'lovo1 ·0s- 11 n·i ·o,:; wi.'ll '3B- ' t •.n te< rp~ de f.rnd ·~ rt o t r .• t;1 Ir>, '].'H:l o ;1s ;11c •l' 
AhrP ', _<I > 11ero. H ip ti ;t;i, i<.ocl1 ' 0-i-ll' ill: 1 );is- t·;nte5

1 
1nm· tr:-1 ht" rlesta 1no1 t;Al'i 1 ·i - N:'í.o s;:IJe:· 1 em· 1ec :1i;si~ l n" I ·~ d•' ·s-•r fcll' •1eci lti 1i0 i• e; t1rn·1·; in; 

s·i·1·1 0 d 1 f _s Ji1}1'lal•); t'er n 1ii lu .\ l10Et; .. VI.in:ui.. [o ']U P. s 'g ni. ic-t .e:>-e· nc111 :t111enfo r!Õ"!!<Íve-rno 'l l '•:-fr t:i·:, q 1.rn ~- , g:'!ve " JO n:i. • t e,111-1 e~tn _l .1 . lo 
e B cr reto. . e1n -r111blir ·n.r· H'll ' rhl r~·r t0 ~.11 .. H r;1z ·sérici:S ]H>i' ,· i)O l1.VH01.· 'll . t1m1~ u1te u·n ·ij.~5 11 nptn l i~ tw1t · .1:n-

E' re i it11(lo ptl r li () Vtl t0 )r.On fr 1 92 o tt1 l- tu r:Ji'ÇÕ :•se- ~o nomicas , quer no paiz·, qui:lr fàra : p ·1rt1n•Í • p·1r 1. no ; ; jjz, r pl l;) D i1tr i'o o ri i tl 
c\i ti vo 11!' S1·. L·1.11ro V!11 ll " l'.. A 11 :1' r n:<. rfoHo . ' , .. ,,.-·_ - · Jq, q, ., r~ 1t •li c.r '] nvis· :1s in 1a . t 1 · i 1~ T.l "l ti .: .ram 

_11 <::R; l ' .HE"InR'i1'r1' - !~,t · 1 t·,,·mi111 ·h a.- vri - 'l.:T(.) ·saho, .r.n·i10 a ·-:it Afl)'t:"uc·1,. l-los :{Jjsfarl!.ls'; pr i:i'J 1 ir• : v h~ c•>•n est i nu 'l' J' l'l ll e tra t. .. 1.i . . 
foçi'i r1 1L1s em1;!1rhs '" º proJ cto d0 C011~ti tn·i - .tlu iJo,; do N•11·t H a:p1'e;;sri•J-;.;P. a v ir 11on t. r actnr : . . e infiq:1 ·nd·o, o 01·a ·lor di ~ ;i ue, 1-10 principio 
ç i.o em. 8" d isc 11s~:ln. · · . ' ·> · r.orn n:n grrv- ·wnnr 1'1wo ln ·~innario , wn Q'l' Ver no' :· d 1 vi !a dnsb pai·z, .. 1_1iin 1t 1, vb "s ;1icar na 1~11-

. N 1.rorm 1_ do r:~g-i 111 ::> 11 ~0 . · o pro.iccto e ns· 1:r'. -vbéir·io, '1 '1.a n•lo el la . 1~ 11i', r.11•1, fün içiiiJ '1u.;;. · · r•op·1, ·e a rfr.>sc·,her t,1· d ·i um 1 in ·i ~ on le n, ca. 111 a 
ern_Rn·la.-; app r~w:i;· t n ::i vfío á r.o 11 1 11 · ,_ ~ [o 0 ; 1"~- c ·"nos irnit:L1 ', lll'. IU't o pr· i"n ci r1 in 'l ie 0 ~o~J» - .. J: 'i1s:11 c,•l'· p t·o ; p ~ r:w -i do 1pn modo •' Xl t'anr-: 
c:~ :l l ~-~ re ri C;(il-". li n ! L d11 :icco1:.I'>. · c 11~1 12 .. ve·1 - · r 1v.~f) !{O.V '1'11.') d.t . na'.)ãl):· ó ·li> · S"l ll e mgresso. ; · 1ni : 1·111 fr~7. eo111 q tH S>'l "t t"" lv ., ,,.m p • r;1 "li 1 
Ct'.l •. Co .: ~Q . n·1tu:-nl 1ne 11J «, a. c1 , n1.m 1 ~~a o A.: ~· : n ~1 ·cn coni.p·~ te 1.1.l l' ·p" ra' «l'-<~n·I v1w so!Jl.le a vida () q·nta í:lS ~ 118 se e upre '" ::;S1.1-rn 11 '1. e~ tt·acç;, o 

, pe 'l · l.~.r,i. r! A rl n11 . ..; 0·11 t rl~; di 1S nn 111 i11i rnn 0·1 r:i. -e .'n w uic ... do ; fl OVÓ3 rl~t U iJ ã•l.' ido ns ;1 \" 1r .11-1. e · 11 11 ·1., r1 1e r;1"Jl.. •'"<" 111 1r t:t lu peb · 
o-r·gn n; ?. ·w o .trahRlhn . 1.RJ111i t i·v·0: rl o-, pr"i.1•r:to1_rl.0' .·Fn [ t(t .. ·As .. d-11·1s .. p:ü'l11s•• er:ntr:rc>.t:i. IJtes':O elii- ~ ~ ~om mrn hi ·• d s lnrlh s ; 1ss11 f!•1 I' ii1' , n '" cr.ht ti = 

.. n;,ço ·:J.•i ronm o vri : ir~ i lo. n ão ' po~r~ r•ii 111 íir·e r Ó· inent n- rn''l!<d,-. pH' r· ac. f:flg', >i r[ ;d 1 d) sri u . p'o · !.ri ; ~ p i-$1:ifo; •e . í1e rE-1 rtâ11IB 1ite it~ ll .3C·'s,ilhtlei da. 
_d1 L de ,;ec;<iln par,11, :"ri Í SC!l .i~;io •! 1 re l 1cr;.'io vis tn, . e\,• C0!! ti\l."!t:..J'õj' ao g:<> v.erJJf)).; Íw•17,·i1lil:J; r:i("· •p.!])1 ,l:;1 1'.'tip1:~ :: .:. · ... : .. , . . .. . . . . 
qn11 ·l ii i,"' ·irl1; dn t 'm! 'º 1'._3· r('Fi n •f! ·'Ss_1 ta •>11'J '. t f111,:!o de ser ~ -P 'Jll " S n•n z nve1·no rtr:r.t-r···'H'-.,_ ~: .. f" ,) ct1;r1; r rnr>11tP. , J)p r~'n: , o· ns;; 11c·1r r!1}SP.D-
88?' t·T" ' un,lh') e . pn1·ilw; 1çn,11 eh r e ! 11·ç:10. fi '11il . · n"ç:.w, · (\. ;vqr: ild. q11 r; n i't • .. é ... le~' 1.t ·q.fL•».::triet-1 J.vn·lven·'se rJ. <lj'HJ11t»Jce tt :i nil i'ncute a. !lf'r111 de 
:Con iíl!!' l in 1.:1 1'1l fl < \·l<~,- · Í"•i1i'i•> :h' > 1 Vfl i'' ' l .. e-!i' 10·p_,1t;:'i o ' er·' iressii.il rl 1 p:1.J\ v.r:a , e a·o !!OVe"IVl nnrl 11 - [ ' l·Üil}_i .!"\. ''rh ; <' ll'Ll'i >, a· · •t' lfl ;r ,.i·n , e t n !o. i s\11 

.. e ~" .~ 111t 1' · 1·i.n 1lo .r;n· 1.~· r0 iSP. ~ó r.r}ll ':<1C•11· ·i n· : a:!tP.rica 1~ .,, [>:ir'· .tr:il>i.r'' r'ó ,11' ·U 11· ·g-. ·•V·epn1i q·\ e \ ; 1 ">.0~·: 1 iJJit ~·o '.!10 ;:1: 111rh ' f::t;r;< o· e".0'Vi1n co· das 
~ 11 N"t<> ln90_ '11111 ·· o. tell 11'-l ,;1,1 cnt11 m1•s ''l"'.1' o p·l'O· " H t11 cla 11n :1 A:, tn v t IA·!!al;s: J·e, p·,fo , jhrhi"G.i p'i"i . ::;· f'°F"1:1 nes ·:1 l'l<>l~~'m' 1-; '] ll •:!'~ 1 tn, '~ ~ 18 :o. . _ 
J >•~ ho re·· l,1!!1rl.'.1 r hari~nr·d<> co m o v n ''::o, 1qne e l.11, me,3:n0 ::t 1l:·q1t ;..t. _ ,., .·. . ., · =D' •.p 11 · s ,~ r \ e; ,ltr' !l'.<"t"- : . c . 1• l ·' l e11 «;o·~o> ,» ,.r0s •1e·to 

. lhlSõict lllOS ·a 2ª patte da :orcl e'rn cio tha. e ' Ve r1 fü ·a rh 'l b:;Í' ll1 íl pf' i mnira fa lln '1 U9 A·- t.e i ~ l;:1,,;1s-11aP.·ll'. p'! r·g·1rnt>1 () orndol' :1 os rl eft' Í1"1l' :S 
. ,, . trntado ap!:e::H_nt:1,"l-.>f 1ifa'.l l.'1 a~,sn ·, ~f'.fan:;uf,. s i rl·o tt' ~ "Jo. :,·p 'l r: rr ie r •z'i.o n;"i.·1 ri, t :i. in1)!1.1i .!<? 

·S.E'1.U:x1D-,\. _r' r.\ R: f E· D . .\ O·R;D t<} 'vf ... E> O, Dl A 1. 0111 r ebç to ª º" · dons 11 '17. P.S., rAcir1 h11c·- ;;s , n P>: t.c~ t. natido o pri t. 1' .. [eo. n . l~, ro.;e n ~ . cp i (J 

. . . _ .. . . . .._.. . .. . . .. ' - _ : qne é nm:1.. ver ~ ,rfH "t .. is tis-_iin\ p r 1.". 1r g~ 1- ; 1 1 0j ~ nm tf'on,te de. re.a la p iJ.~'.L . o. 1::s ta,tlo do 
DllCUSSAO DAS i\:lOÇ<lRS snmm (\ TRA.TA D:J DE .. .vemo ·d0· Br 1;,,.i! 'l. 1]118" dt-8S9 ·h trib uin o .. ~wte .. -1 . . . . . 

· " · . OJ~fi\!EH.81-0 AornigcAN.o : : '· ·-· nobre re11re~e 1 1 t- u1tP. f(0dt i1J: .. Gr1r:~1 l<-1 rla Snl .. P01;i 11e i1ã·i ·r";'l11 in n!iii·las n.·, 1í1 a 1111fa': Ln~ 
.-·-·cdii'tii:iún. :x d iscu ,~ iio di1s nioçõ"S rlos Si·;; , is to é, q.1rn o. lh'> ~úl. f. ,. i jYll' f.ei:tam 0 n.te e,:1 :i~ ; ra~ rl ~ . ,,JJ!o li\o. ,Vó, 1<01'tn nío, o or.1 . .\ 01·, n ·~s e 
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O ~r. Oit.icica. diz que par"cerá [}, 
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cía ele tra!11:1J ho. · 
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. por] ' 111 l"i•.:ll' rnn ·fo.; de:intH rl " t-11'i·t,.H f ctn:ii 
. CJU!l provn.m 1·n1np l ,t ·• dP;'f! 111l1 ,.ci •1Je-1t ·1 eh 
, ero101.11·iH. pul ith\ e li r\ 'ne1•ir<1i ela pM tc clo:;i · 
homens que r egem a nação. -
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pu · t~·11 l ge111. · r :t ::i::; Natd.-L•l<l]JOllo •fo li11tln :s.-Vict<J- -Tho·.,1a; f'niJ' -riil G.,1,1/,-<1. -Duuiiayo• Vi-

M11i t ;; 1111trus r11n -;H] ••r:;çõrs .f 1.z O or;1 d01 f' •'lílO .1lonte l'<) - R•1Cll'1 O:l11 l' i 1.-· ,\ 1t•>íl iu re,lt~ - flon t ~i1:o .1/e 8 ,, i·r·,s,. . 
:i •·s te 1· .. ::; pt·1t11; e c·o·1d 111~ Jltl'11 nclu ;, o·g-.. v,JI' ll •" ··11v11.t lro . ...;.:>c t1í ui.JL-· t~ .;t :v'H, .J ·rnior. ·- s. , · 
q111j 11 •s d.- ixe t1.,1b dli . 1 ~ co11i. fl'an:1ue1a, ,> i:rhei ro 81111es.-L•1.nrÓ couti11 !w : ~ .\fo lla J> 1cl •!'<> -11•1e, t '~u · l » .. vot·1·)0 na 1ª rlisc ·is>ii o 
t1·a 11 ·11illa111ente, l:l . uão .con !11/.a n p dl :.,, · · c~ . t.Je·Ua r .. :.....: jes 1r z iú b.:....:.r-os ~ l:l ·v.ih'q1ia. ~ ; r.011,t.r1t a. ~ 11.lfmd " ·.-<JnP; · conct:Jolia au~! e., t.1dos 
ll1lliw r·ui-ia d11 •111e a11u lia om q11:J Já etitú. \ ntà'o de Firbt·.';....F. l' eL'{ [p ;-- ' J. Bes·o;1ro.:'.... .: ·lfi · /,, <chl11:1onaAs aos . 11:npoilo~ _do:11npo 1· ta-

P"ur: p•,l'lllhsàu <1u~ongretiSO [H l' t»1pMs ·n· ~\'.: ,...,·tzerefo · ~ vl1nob l Vtdl Ld::i11 ; - (;a o. imieu : çftq, _:v·étei , .ie'or;~ n. f;;ivor rL1. e1 11 A11 '1i dos 
faf' o.-; tele,g·1·1un 1nas qiii ~ 1·ec"l.Jen e q1ie ~··j .. rn J 1i1i i dIJ . ~.it1fy B·i·r 'i'iS , ....: L (foh ·1•tha :·•t."- l '·1·s-. · L·H:H'O i'vli.11.11"1" .et>'u tro.,: por" nà11 se l·!:lt' 
f111h ltca if11s 11 0 ' lliar o Olfi ~.> i,,t. ·. - .· .. dy1nii1!CIJ l:hifü:~ira. ·.-.. F-J ~ü'lC. L H ~r:mes : - ç.0 · 1s · ~g11iilo • l:t r ;1 ;in:•:;t:'in o: 1 t1•:t S1J I u ;li.o •naís 
. P1·oc·~ · l 1mt.' .Je P. 1rto \ lllg' l'B, ·datado 1le n L11[1, ' ~\lfÍt; ; t ;, :...:; · tJinny8iOCet•.lj u >J Íl'.L .• -c,,li1ão . . V : •H-~' '.Íº'ª e .~Pl'_!J~S';t.dos 1:"> 0/0, 11i 11 rj;1, f!'l fl 
du r>() 1· t'.Jll le, dir ig-i·lo:i ;t0; d ip1Ita.dos 0-Jmetrio, - Paes de L. arvalh11 , . · rl e r,~ 11.11· 1 ::;a , a nmca que !'es tava a.o:; .estados 
Aut<LO, Ut.orio tl .,\.;:;;is: , · . ' 0!0 n11rte. . . · 

Ded 'ro q1re ':fotei -contrii' a erne nlrt sup- s 1, d t.~ ses ,õ ~s. IS rlrl f'e vereiro tle 189 1. 
« \ ?t)_:nmbs·\<i n1fa~'*1 d>t. Pfllo'~ h•1l :itan·1es d · pre~siva (:lo art 82 do proi 11cto ·çon;:; titueiona l, -J. J~. ~Ieir<t de Vasconcetl .. s . 

rn11 °1 01111 •0, r •11 °ii tlos. ·vu.i r iifi1·1A,;e nb1· é0 111tr.1 a pp1·ovado enr2" •iiscn;;são . · 
o tr-1tnrh n.nPr i -~n n <i. H/l.fil. -vo:; ri .~ apr1•";ent1w S;1l 1 das 'i S8ü->s, 18 de fevereiro de 1891 . -
lln Congré;so ci 'pr<fni,,to dos 'agrii\irJt .-ires'ifl - ' A, de Severino <htl'Ci(l. , _ 
du~tl'i . 1 lbt:is de S. L"o11olrln. 'e 11 orrne:nH11hi · · e'" : - · " " ... · . 
prrij11 li r:1t los p"l i( · isê i1,ilo e · d1mi11u·çiio r!e . De•}faro q·ue voter conh'11. a emenda elo 
im p .,to·• ><ob.;·e i 1n pl)1-t · . çií.fl~ drf tn1[,,s ·os ri10- St'. · viu~·o Miil-ler'·e·;t:tbet •e1~8°n do a t.o:xa mH i
d111:t s. do rn1111i'1ip1r·>. ( ·\Ssig :1°11ln') - C111•lb;; 0io·1al' •.le ;'lflo0 /õ ;:;11b1·e og rlir·eito8 f•1qio_i:tad<):>, 
F1·wlnric" B.ir·r··!· ~·.1 •1c·; h ·· S1·>,>ir~·; -Wig 0 ie l 13,,_ po qqu.e convend -1l1 !3 <'jll!.l :i(m•1"lida . con~ig-1111th 
ke1·. - l-Innl'iq11 " R0·i:1 t 'l. ie. -V:'[.·nt.iin H. i«lingo. hess'.)i ·e1r1Pnd·1. :it 1C:LV•L rl e f1·,rnt.e ns .iutr~res.;I~." 

' - Efo :11·111ue Uui l h ·r·ne p . nitY.- .' )' ' llZ V[l(I •h '·lnll.i•wh dos r1~t · 11los ·lo N · ir-t i~.-e· · n l11g-ar 1fo 
K <uíi11 rg- - ·.1 mio ·· 1 l11tr.1 . .;_ M 11 hh8 ·· O L'l •l L- l':isore !dl-n-, e 1mo 8U ppui quat1o.lo: subscreVi a 
Fe. 11 ·1ndo P' i l ippp·~: - : Prn~se ·-.- ri 1ilhBrm·i re f•·ri1h elhAi1 ra.. . .. _ 
Ho'Tm;tn.- Pr -. nz L•1i7. \Vt>ifln'ln.-~ í oln 11 Sah ·1hs. ses,õe.:;, IQ de fevf)reiro de 1891.-
S_cllirme -.~l~e li p pe J,1coh S!l'i r·b.- ·João Hen- F •. Sç!11\1id't, · · . 
r1q11e t•'1sc:1el'.- .\1uusto Schl y. 'i> -

· - lieclar·.1mos 'havei' vnt:vlo co11tra a e•nen·b 
Froc :dentB de Port•.i Ale"'1'.i3 , dir ig ido ao 1 · · · 

repr 8,e .: tante A~,i -; Llr;i;o:i l: º · · • f O Sr . -.Bn!l.tõ · ~S e out.ros ·ao nrt. (0, § 26 por.
í/'l f:i ri ! la f..1.v1Jr,;c1 · 1111,; "hra~il e irns pel'dern :n 

OPclwo .l'JUB votei ·p,nntr:t :u em.~wlas ·snp· 
pr ·s..;iv 18 d 1.> ;.1rt::1 . 2° e :3' .tas di,posiçõq3 
t1'[1.11s 't •rb1.,;, por t •J l' si l-1 :<;i;< 11 1t 0 u·io do3 
11frlitivo ' apprn va J,1:-; e·n i • 1l scn·-sàn. 

. S la •l-> s.ses ;õ '8 , 18 de fJverc:ir0 de 1891. 
· - .. F1·eder;co- Hurges 1 

íle~ l : 1r11nws tc1r vnbrl() a fnror ,:la. e:11:;nti. 
1fo:; ;o-; 1•<.:_(\ t111pos Sdles e 01ifro3, npre3e'nta l<t 
.õ- •rt. 49. ·, • · · · ·· : 
- S , hL das ses~í'í iq , JS íl P. C:we1·Ai :·o d,, 1°89 1, 

-Bapti:; ta ~a Motta.-Fróes ria Cr:tz. 

O»clnro qw~ vntei p1h e1i1'ln •h q·l ' dwin ·o 
1!i rei to:de vntci . .:oos e·;t1d:1h t •s 1! LS ac.i demias 
:;npe'rio.res, rn }ire; d1J 18 annns. - -

S 1 la d11s se.,;~õ ·s .. 18 ele l'eVo:Jl 'eiro cb 1891 .
f?re:ler '.co ::3. l:!orge3. « A,s,,ri:içiio Crin11rierci>1 J, ·· eln no·•ne ilo · s_Lm- q 11 ·~lidn 1 h~ rl 1 c ·: ·fa ·l>'igs lir 1'l. if efrv,q1.1 ~ ·'se 

com ·11e1·1:in e :1h ;; · in.!11<t.rias ··rio--:<t':1.11d 1 m ~ ·' s. l.1!1ai:.b1:e ·ri ' r.!11 serv·iQn mHi h r• o 1i•igrttorio H 
app L~ n · li n. J o w1ss•t ii ll t11 te c11m. i :n lnc~·•· 1 "º rhl n-1t.1·0-; dev .. 1·'·e3 ·civieo.; .:... <1i·l G ~11 1ar r.- íleclar .1 111 ns t11 1' votoí •ío n f11vor rla e•n ,,nrla 

· - · · r.Jn . · r. A. i\y,eredll, rhn;lo r.lire tn .. le vntr.i illlS co:ivA:110 •ti.r11·1·i r,, 1110. B.-;p1•1•a1 ·r1,>: 1»ür· i"ti sr1J.o tln 11 1i-~1go,; y:qciu.te. · ...;. ,\t l.1 <1y1lo Ju11io1·. -
díl V. !~ '- e '· lns . : J 0 1 na.. r ~ r'eiwes->ii;t n. nt.·~ de,tP if ho!:naz _Crni .. ,, . . . . A.•t.u•ht11t•J · de cu1·60 s·1pel'ior, maio1·e:; de 
r~hd•l , !, ~ liH'<.;O,; ])IW 111 f.'l o CO'l ~ r·~!<S 1 e ~:o- . . ' ' i s · >l. t'lllGl.3°' . . ·' ' 
VP,:·11fl Jlfll':t n. ~. 1i :. 1 ull «;ii·'l -ria rid ii(;.< fl hinnn . . !' Declri.·r."rn·is . t·w vot~.lo a favor ria. emn··vJa · S iif.1 1las siHflõ 1s. 18 d11 f'• ve1•eir·o •!e 1891 .
c-111vi>nc>1o • .....,(.b~ i guaüiJ).-Jo io ::\:relz, p;:e'., i" . rju.~ cónce1'f ,~ o 1rit'e ito 1f1 voto ·ao:::i · esti1da11 t:,s fb 1°tist 0t · ria. i\lo l ta.- Urba o•,> .\lar.:;ondo:s .. -
cle1 ln • .,, · · .. , -. .-1a'!; u~ail eiúi<ts· ~'uperiufos;"1n aio1·e :i 1fo 18 ari-_ Er-i1)' Coellio. · · · 

Fic,L ;11Jia1! 1. a . di~~u ;~~~ nr. la hora . 
\' eem à rnesu as .sr.gni11t Js 

DeclaNi'(' Õ. J$.' 

.Í l OS' • . :.~1:-1 .:.t•:.'~ :·~ ·-:• .. ~ ' 

· ;_ SfLl rhs fiA~~õ·:(' 18'if.
1

H f:iv11r'l!ro rl ·3 •J8!H . . 
··7 ,\rist i·le.;: J\L1h.-H·11n»ro B-·1Jit ·st 1.--'Tho
~f!!i11 :. J'".)A.1:~~ .,-:-::: , R;~j n, ir~o ,. 13,o\:el l_os ,- '\ !l ton i.1 . 
11!-y!'lth". ·-'-':J:· XVella r . ·- \[ vnrh B.1t .~ l ho.
GÓÔ~1I! veS'ítã.mos. :._ Victo;-ino Mon te iro. , ' . ACl'f'HJpnn hanrlo os rnens illu ;tr-es .c01Je ·,ns 

elo mi1 :b1.t·1· io íJlle ,;e. il (~ rnitt.il !' na decla-r1içiio
1 

.• .v0 t,vpps co1i h'a a emfl·rr·fa rlo Si'.Leovigit;·Jo 

o '·R.. P;;.E.~!Dll~r f<l nhsr.rv·l 1] 11 :1 so 111 '1 l'C 1y{t, 
:;es:ã , pe lo i irr•o O fi• ·fo.I !]li , 11do 1.t co·n-11i:;
~[ ,,1 .e~11e :i .J ·_t i\'e r co .iclui:lo o frfü t l'.i.iirdho. 

LevnnLi·s ·i ,L ses.;ão a:; 4 h:rn1s e 20 uÍinu
to;:; dit -ta;·,fo. 

de q11 e 111•1\l11111Ii1 ·pai' te '· t ii:·emos 011 r-r!! : ll~ i- . Filg'·11eir"· s,- ·safH1l'imJn r.l o o fl-!'L '82. · ·· . 
Síl((ii.11tlnrp.1e1wss11 ·cerle1i. ·rl vo. en lrAtnnto. ' S;:dn dn'si ~ 1•ssõ-·s;18 !'!e' fe w•rniro :rfel 89 1. DISCURSO PRON UN1'JADO N :\ s ·~s-;ÃO DE 
aro 1·c~ee n t; 11·. a. l1o rn rht V:•' l'·l,1rh 'q· 11e, co.nvil'r ·· · ,. t ,. 'B · ' ·! 1· H li " '"- u· J? J · Nl'Tll() !Jl' 1s·n1 - 1 - 1,,_' n Olll'i , ;urna·.- .v 'a_: ta: ace ar.-=-Cantiio, . ~u " . \ :'.. "' ' ~ v 
s: 111 lo · pn r· -v r~ ze:; •c:,111 o digno Sr B 1 rii.o fi e : · 
L11cen·1 o; .1 J:i 1·e a. 110-;-;ihilidnde 1le ºº" 1'8t i••n1·1110.; . De·.,br~mos i:111e 'vot imos n. r VOl' rJ ;~ emen1·[:i o ~~. Pe r.·ei r.a da Cios t'.a (n;.tita 
nute.; ·le ·011:! ;1ida 11 ohrfl. 1h org t.nisa<;ão · I r~ - : rl os ,, sr,~ . •.Ci1mp1s.Sal.l"s P, .0<1ti·o.; no :';r t.. 49 r.ttP.nçlloj - S1·. p1.'H~ i 1 l.iu t P , 111 B1 hC1. )1 1c1 .J 11hi,.s: 
ga 1 '.ta_: t •pu :o h ·tt., Jl·p1_18l li1i · se: n pt>(;'l p'a, ·a 0 se ·1 i 1h p·.'<1j !'l ·:·f.ou' ~:!. ··ConstH11i1;.'i: ·.•, esL.t él 0cenr1 11 .i c't.111) '1.'lo p 1 ra rlii;' gi i•-vo;; a p ' l 1 Vt'<t e111 li ·1ra.! ão 
p~ tr1 11 t 1~•n11 ati111 •~P 1nol 11 7.i l 'o ·1 rii'io ·ri>CIBMÍ' ,, · ª "i·ncn_ri;ipn tibilirhrl" ·do - càr~·o de mi:Jislri,s . 11-te»11 t; vl 1. 11 ilo ~ei ero 1110,.é:O•n •Ç r ;iis h·11nit le.; 
se11 "" 11 1~11r~n '' " noti re·chefe do '!fJVPr11fl, c·1-;o. C· ·ri.n 1 "1mrns~uet· <infrr.is e contl',L a eme .i<h do . C' 1n ,ide1 i1ç0es 11ue vo\l tAr a ltn!lra de " 111·0 .. 
co111oa t _, los 1io; p;1.re1) ia, d lleearecesse e o i mesmo.1Sr-. . ao ;a i;h·:7-8. ,;r> n 'n.r·a<•<..\> _1g-r:'S:f1. Pl·oe1i1>.1.r •i t"dn.d n sy n-
ex ié!· i,sr. 11 0 !.fOV•, rnn. · · t'rn ti s»1r, o 1t1 Í> 1111e f<">r p1i.sive l, an ui llo q11 J · · Sil ~. 1lnss1NºÕ'B:·17 1kfev1>1•eiro - dG 1891. 1 

S;1h bis s1~""õ· «-;, 17 de feverJiro de 189 11 tin ll•< rle di mr e at>siin p1·"tt>n ·lo ser inllit0 
-resario .Vv im. . . . -A.,toipho · Pio : ~ .. r<:ei• i•flira .R:.tbello. 11 ('lVA )l tt ... xp,,sjc:;1'i.o. 1le " " : 11 p ·nS::t ill81J tn. ' q11 13 

0·1i1·0 i 11t11ito nãt> te 111 ,íni'io o do re~fricto 
c,1m •r i111.,nto de 1.Ún dever. . ' 
· ,~ nt:i :-; d" tnd 1; rl Btn.11 l1c1-1n fl nm - 111 ~ 1'nAnto 
;in te o ~ü '. 1lirne al'ont·•ci m · ~ rit 1 rl 1. 1111 õ:lt1 mni;:.~.n 
rh r e 11111tlic1· 11 9 Hl'dZil, volt ·rlo p·1ra 011 :1·0;; 
t i-11 po ' e nl h • n lo p 1.ra o fut urn q:ie nos 
ag-11.o r•h nv 1e,j11lga r. 
D ·~ 11 li ' '' ·"" H.;t:i.o ni1~·rh , fremr, nt e< rle 

Bnf.l i tt ~ i SfllO, t~ h ·io.; de grci. ~ 1d 1.l valo :· H no 111:e 
r •"ll ,',!'tm1, º" mai.; i·1;k118, :11n,;t.>1.IO> ,,,, l<_,,. o11 -
lil k :1 <'ll ll 11 .1,: •:1 p;ttr ia. p1•é.r•11 1rln f( 1 : a l{epa· 
l··lica no dh de o"ll triu ·11pho se1·it. ;1 p·· z, a 
conéin1·di n: a B•'<Ínorn ia d :i f1irt<1 11 1 pnblíe '• o 
rPg·h1A11· rL1 -rn .e.r twfo., d'· J 1,t i_a,. e .Jo 1· 'Cº" 
11 h ~ci 1r1 P llt • > do l•'gi ti mo merito . . (maitn /11>-,,·1 .. ) 

0 -.Si< . F'1umE1uoo B.>1:tGEõ- E cb nv11·a li
d ·de. 

n SR; P rm m RA DA no~TA- \'Pj o-os pror·l:i.
mn 11do rp1e " H.epnl ol ic,1 :-;ei·it. o '.! OV•'f' llO :lo 
b··m. o g·o 1 erno du p •vo pel0 'povo. (M,ii10 
l1e.11i.) 

[)n 011tr 1 la 'lo estii" .-; q1rnl le;:;, q1w nrJl ie d 1•:1rn 
;1 c •u.-;1 vil'to1 io.11 e~n11tn, s ·.11111r.111J•111 p ·11-
s·unA11 t>'1 n•·t'·11 l l11, co 1H 811":;· l11111ol ?i1· s d11 'en 
c rios '!'.'sfr dd 1 ·la -; . UigtJ ~· : ."e : ':id·•.> " f,, ! lo 
S•llfl tl •l•·ll <a. S·· nh ore.; . po1::1 e ta~ t · i l'fl.lP, (•11-
t r'•wa co 11 prog1\ 1.111111a , di ver:;o::;, e111 a11 11np 1. · 

meutus diverso;;!, dou;:; extJrc1tv;:; n.giam p.1rn o 



j. 

' 

-

· •."; 

mesmo fim snpre}nq- a foli .·il:·11l_e _da patrin; · nnto•ir1mia no '1 '19 l11•'S é proprio, S3 asso"ia'Yl· ! meio rlGs~a vontarle impr,rar, toPnai•-se cla!'a. 
duas 111111" ~ do comlialerit~ .. ; üt111 p11· c.; 111'- e s_ub.•t"lin 1m Hu ro :1,j11 1'icto t.! 11.; .te s .1,t e::;1J ~cie re 1lid ct lé- é pel' el1Jiçi.o ·l il'ecta. ( lp ·írdis.)' 
n ho~ op posto~ e aqúi :;<J •lizitt : a l{t1pubJie,1, a para ":; ri •S .'l ne J !J i,-; ,,ão c<J111•111111s. » - E' o cufa hto ex ' i'een lo ·li l't!Cl•11n t1 11 te o Mll.l 
melhor f<'>rm 1. <le gove rno . ~ o :~iimmo i:le1 11. Sem tem'1 r h-;,.,·i111, meus .;enhore-s-, a appli-. di1•,.i t.o de s•tffi"il"'io, rli1·dtn :;wr_,1ti;sm!_9 qmJ 
p.1m a pat·h;:Ll·li, 11 povo bl't:°lileiro ainda 11tio "cnção . d11s Jlf'Í (1Cipio'i 1nai .; lib:}l'<•íl'. p •.lo que ningLtem ll~e pó -te l'lega r_; n(i, • 11 :.i._ outro 1'rlllt01 
e::;tit prepn racl<i par>111 1-< epnblica.(~!('uito be11i). ac,, l.10 clti di1-er, Jl9l' t11 <.Lo, ern nome •l tti minll.1.s 0•1tro c:tm•ullo fL seg uir êll'l [mnc1111 0, e, so 

E;;,es tfous gr'upos tinlt ·1m, como ' " iíl 1·me_i, · velhas e q1teridas crn 11 ç1ts, fXlll"O'ta.rnbe11 e e"º 1 reeurao Bx .. t,1•0nu, :11i111 · de mto ' '·L'P.•l lar 
U'll nlyo __ !lJl,i90 · dl!ii:lO_. <1 e_t.11d}J:l Oi? (llogi1J.1 O; 

0

r.llp1"1t1ig'o llltlllS ClllTljH11rt1,i1·os 1le - ,foput·1.çi'í1, p 11•.t tl'l11t s-:gun1h e leiç·io, íJll:l 'l l,1 li ·11l111 ·n 
lonvore;, qne'. era .o rl;1 g·raÍHlelailo Hr1;- ·qn .,· 11.iio pó le 1.>r1va1<we l'o. rp1w est:;11Jeleeo O" tl 1H'- ct.n' [._1'o [°\t,.J,; .'(J bt ·n it • 111 -tio rirt <1:J.J'O .L\ta .• é 
.z1 1 .. q·it i~ :e1 a o 1fo ' ti~ l_icidn-de cl11. noss:t. p11- . pr11j.,cto u,:i -n ·)i: e 11 t1'1· h .' 111 co 11ml ,;;:'i.» 1lo.; :i l, : pD; ,i ve 1 ·tol·•·!r :'l.t' co 11 1·e.tl'i'c·,,,\.o o m1t1·à:· p: .i
t:-i 1, 110· s~i1> da Amori ca rlt->moer 1 ti t:a e li vre. q11111ti1 ;i, el :·it;li.o do p1·e .i lente e d1i v1c:i-pl'é•i -. l!·~~~o. e ne.;se il r•-nti ·l" i ·'á .u"" ª e11wn 1, à 11_1e.;:i, 
Vejo 1:i;i 1• i;-~n ffi nda -dª- urn. LÍ r(l .. o;; son.11udo .-es, rJ, .. nfe da l~,r•iJ 1b:(ca, e 11 ._,~,e s·~11t :dojú:" fJ i :;u"-- ar·c ;i1.a11 •lo 11 e l<) çi tl d->"Pl' '. •:ii l!:lu-t c~ Jl 'Jl11. Con
e dn out.1·0 a.quelle~ que dir,iam ,.,ue a Repn·- t1),nt da aqui 1111<1 einenda. •Yr ·:;>n rJ •11trr; Oti l,•u:> c111.1i.:latn,; 111ai; vota1l0s 
blicl uii.o ti1ilrn raz:1o de s0e e to·los hoje re- _ Q11erernns 1i11e ·_o ,peesi.!ente e o vice-p1·esi- ~ 1 Al içi.o pelu ·su l'i'<tgio .di hi~to. ·•. 
unido,; sob 11 mesm 1 b:rnr!eira victorio::; ~, rine. d1,11te s••j;1m e leitüs pe lo ~u1n·ag· i o dil'ecto. d~ 1 ~-1 ..t e 1· t-pi [ ,1111 ·~ 11te jJ~\!ll 1 t:J1)i;i, lo, ~ este o 
não é a lxmileira de um· partido, nus rlit prJ- OitQÜ.'l .e m:íi1\ J~ia; ,1b_bol;Lib cl • vot11::;, p!)I' s ~ r o 111111.\ morl 1 de ver. ·pe' 1.-;1J q·1e- a·elRii;1'i.o .do 
pria. nivili;·1ção.-, comei j.a a cl>1ssilfonu alguem". me io 111 · 1\~ n .durn·l i mai.; .logic.> e mú.; l'Jpu- PI'·'Si ·le'l tn rle1'e .sei· pti lb s11 ,fr ;1g1 u di1·ccto . 

. -\ eh mo-nos fl'>I' fiI'i1 ne~t·~ fHCi11tn ~ob o_ blic:1nn. . Di1·-11e-!i:'i." : é ""'1 1il11,' Si e 11m · 111 >t.l, ·p1í· ie 
pe<n •fa m,ti, 1n·•linrlrrisn, respr1ns'.thilirl 1.-I ,_ a M't't·o .3e t 'lm de&tti lo e~< 1l q11 estão. ' ~r; r 110 IPl' I'""" tl11-; f;1<'l•>', nn:; · n:to •fo:; .. p1·i11-
<le l~·tç · •r"s fnnd 1mei110< d.- s f'utu1·a:; inst1- 11e 111 1~ 'ón111. pó1le ;;e1' el ·ito o - presid1rnt'e cipio -; ~i elle é n111111 ,i1, 11 ;'i,() t.i f.1)() g-r iqlle 
t11i ·.,õis_ 1h n,1.<1ional·i l"de, qn e-, u11 co:1 .. eiln -le dit Repuilli_ca? Q1rnutos p:·ne3s::foa h<i. '? Dllfq- co:n_t> se snppo~ ; te -11 -1ú11't · ~ ·v1i . 1ta. ."·11 •·-'· .- n
G la 1 .t1111, p ' re.ci 1 is· .Ja .. t;; "m um 1·e:; n to 1!11 1'en t11s;, ". . tre oulras; pr1 mei'l'o. a de co11;; lg'r<11' o \' ·1·. l 1-
~rn,111 '(), J .. n~:e .. ·lo ~"'''f!''.', ·s:o; e ~.11e_1~0 e·11tw_1_to ' . ~ p'lntn'.~·~ _i anena-:; 0 :'y:'1All11_ nrl~_pt~. •lo 11 ,;8 rl e ir'o 11ri11c• 1J1» 1l e : noi: 1 · 11.ti'11~. c1 ' p .. 1is , s1rnrlo o 
<Jc.i.lr• d~r.!:1. t ,1 hun,uu ,J.i.le, ti:;,d 1:;111_l1> u-na . E~ta'o; LJ ;i i--lo;; Ha ~'t"itiH.;i . 0 C•ll •"!5':Hln i1.1. · pee~ i ·~ : ·nt ',<l_leito pela 111 n11 _i1 .. ele ·''' ll ) CO: ~ 
r • vol _'-' 1;a.~ 11H~r-11e 11 b-. µ·t,11· 10.>o ex-H11plo 011 1-•: n ·À· •IA 1,_i .;_ dc1. e • lll: n i~,.,:jo , 1 0~· 21 • . ,) " [.li; •:-J.:J :it 1_,i 0 - citln.1.laos, twa ce1·~~1do rle .111c11ol' 1orçr1 e -p o.-.t1-
d s in.11$ . consola:Iu1:as espet'i'lllÇ 1,; · (.llwto_ p••lo .nn'irA_ rí~pt'R; <'Jllt_.nte p:iuli:;t, 0 Sr. -Arlol- rrii'i 11111r til 1«1ra cli1·ig1J' o:; nei;ôéio.< j)_- t'lil ,.(-, , , 

-b11m.) . . ., . ,. , . .. , , •. -~ . . pho ;,q;Jo,-tiJ l·H rl'l ele':çih in ·li ;'e<1t", e o 111,0 _ "'1é 1í de" qn J · n •ht ·co1iheÇo' '. 1e i'1.1n 1,; · ri . -,l.J ~·e , 
Per -nte \:;to rine ,, lll -lb r1 ac,L J,1z1.n _po le cé~~ll - l'jll' ~ 11 .'\te · 1til,111 -N. os 111.3LlS ·COl11'l:l lheiros nleVrl11tCl rlo e (fünrn 'do ' IUQ lllll pO V(1' íj'l" se 

r;~·1111·ri ' "· p.u·n os repi·es•3,, ta.11t•s rlo priv 0 •, re- 1 _,.1., Al 0 •1 _ _,, .> 1-11 ... t l. _ •
1 rRune , agil it-se ~ ara 'elt! g1~ r · b ·seu · p1·irneiro 

• "' ' . i ·1· 1 1 1 . 1 e en . .. , ., " "" i ,., • l , pito. ~·"1vr> .,.;\ rc:i-P·l'1.;n 11 l · ·11 e. ·gmn1,.e e_ o_ Nn, ·r; , t:irl i; U·li-1<.i:< 0 PM"i•l r.mteé ~;;colhirlo 1rn1··!istr1ü 11. · ·, _ ... · 
P~?: q~ (~. lh e: "ªe ' :'b_'.P. ·:s . n: 11 l.1~:lS . . S• C~ · ·: - por (;' i e ' t <J fü' e;p ·eia.,, ,ll '>l11f:l' Lol os exp1'.ess 1:- M. is :'<1LI CÍ·l 1rliio•, voii l ·r111hri1•; n'io 'l.lH,VO 
pru111os .1. l1_'.1eSa mt :'bao.s_.llur -. mo, rle.t,- 1. " '"1 me:ite IHI'-> i~~º " tuv-i nd ·• t>t·ito3 e:e'.lO>'es 111 e:;11 1n ir a lé 1111.. 11 1s1.11d í'J d.1. lic111i .g· ni larle ·~08 
C'J l11>l. a l ~ .a: · ia seren ·· 11· qu,_lfes_IJll ~ ;a. t1 ~f;1ze•n · ÍÍÍ'Á.!;irl ·ii'rJ1. ... ~ 'lª'1 , 1 u1~ ·fio os .[e'puta..lo; e ::n- I l'H- 1ne 0•1v~m " 1i lT' ll:u. tii.o clettutri,da; vo11 
n c11111J?T'1" 1 · nt1~ ·le n•n 1l1w1:r: ~1 r~ ·- • .tx r1n ~-' do nu'.rlorns •le cucl, t·st '"º· . . t1wrnina.1• 1Hze11d' •1-iie 03[lJI'O:,: ter.Jt·J _-f'r. ini
c1~ 111. 1~1·1 l-o. snh1re_mo,; rl.1q .11 :::o!J«lto• d: l~"10 - .. Cnntra ,38 ~t> piw~.3,so ria <> leiçi'í.o in lit"'_ct1t mitucla mi cne1•gfo ela noss ;1.~ livl'es _ á-;pj1~a
n:nw\. i\~ ' .s: _.nrnus_s.:nho:e~, -_· .· u .. n,cre-lit·,1.TH aivrn <.; ,,p --:08 ,,1t ,1·ei · iFn arg-nmento, que é çõJS, e c1'--io - pr0Cu11cl:11111rnte 11'.L l' t:h"lisaç'í.o 
e,,LR <,nr1"',,i . '~º per-m-111e1.1J1a na, ', l ,nr 1. ,t Slh1 ' p:-ti·:\. m'<n ·c-1.pit ::tl, co1If-.>r;in" doutrio ~t gani · U i~llas ai itl 1, ·cu-. t<:i o qne :c1nta1!._•S1 .1'ts;;_i m 
g·r ndR m1s:,no, po •·.r1•!e crmn mn to ll>L fn1•çt ; .l , . 

1
., 1-1·;; .. t ·i· . ., 

1
.1., 0 'ep~!lein · • . . Lião: strn ~e . ler, unis lll11<t rirov·i. 1fol1i1'tHn . se , 

' . l 1 • 1 . J J ' 1 º" IJI 1 
1, '"· >; " ' . 1 ~ , • . " \ ' ft ~ l [ i11<1n11t1·;1:.;tav· _· s1R'·is-:-1 _oo; :v1nuecp~1.<.rn - . n:1,, ; 11 _, ef,-,;,' rli :i.1" m, ·rr:in•mr.i HO :AXPJ'cic'.o in- p'lte11 113 11':1 <t f'nv .-1 1' "ª 1·e · ,ntt0 ces ·o11:;0 .L-

tos . . \. mA~rnn.·fc>rç• - qu ·i 1·n•nor-t .. 11s'>ll _l !r'.1- foé'rat ilos·rndii··Hode voto r,o· iv1-1nr.irlo rh• ni- dtJL'á rl<111 1ri p11blici,t:i: · .. 
rl e11t:•s, 11 pfl..d;:~ f'a~:~,'~ e _rei, cll•

1
, B ;1 :.P_•:rn . e . p··P.i.J 1 IA ·1_,, _Pl '\!'IÍl' .-1-1 i nr.n 11 hfl 11 m cer·to. nu- «' \ ho111e1n t.em sen"ipre :1mor à .i n. ;tiç•t e :\ 

í'_O lbtan.t -11111 _do[o,r::;, _. lttt;h•l10 . . p .Hler l :H·:l- - inr{•o rl.-• eJr:dn ·P.~'-e"p ;C Í 'I RS pcrao ·çl ·sempe- ·lilJerrJ;vfo, ' n'Ja, fr1'. t'Jsite ' SBlllpl'A Cti111 0 
m_v"l -~l >t r~e g1113r .-°.'.> ~u~r q' n e11'< 1',11,;1.~~r'. 1_· nn,o riho riAss:i firnºçit , 011 se n r1-1n•in ·i'll' ess~ di- ·cl'ro .:lize:i lo-Ll ·s••jav·xtiet' i11têi1•11111qqf ,·-j 11-; lo 
OS rlR., [.lO t,•.S, l1<1 {a.1 ;;_n est '. d- do. pl 00 1 t ~:,O . f•p jt n; SR •ll en[ !neD 1-fl llOS mfi:n·-; ele li ' ll p ~·lllenO · m:1:, '. não {i l:ÍSO, desej ·i Va Vi ver ' S~llí°[h3 "º 

O SR. Z_A~rA -Alu. 1r1111tr1 :1p01· 1do. 1111 ,,11 ,, ,.0 •Le privil -·o·i idos. el le ' 'P ·n 8 i·ncumbe lado rlà !ilJ!irlade ma·-; a lib ~rdade ui:lb plt~sa. 
() " 1' " "' !'"[º' D ·\ ~fl"l' \ - '·1'11 ' sn11l1., r •' S . ' " . ]e tlíl1 1'de·1l ll<l 111'1'110 >' ·' • · r., .• ,, _., ' ' ; . ·', ~•V • ' n ·AS'P-' rle rl.epn -:itnr n·t nrwt tal nn tal no ,ne, l ' ' · ·" 

ve ·1r.R•lo·:'1 " r·a·1-,a r ·'P '-l' •l1 o'tna. COITIO _esta. o <<JQ·nnrln ;;;q i .vn.>t 1.dR sobei"tIH: 110 priinei-re Modo -fun esto dd ver >1s: c:iús:· s; rj11·e, _ m 
q 1 ~·· nc1m. rlevtim :1~ ~-'t, ... '.11;ler:tJr (, prnc:s·' .ri ·1e cnso lnrn in:l. n vo· it ·i rl·~ dl:l um·i i ns igl1ifir,·i nte rli '" <tll1 '"'"11', te:11 cr11sn..i'lo crir:1i lllS.ur1 .-.H1te 
S•'.J' ' l_e . 1tun.une11te u 11 0 0\eI IILI de1110.,r .. t1co. rnino r·i;i: 11-0 ~reQ·nndo , em íjlF( 0 leitor e,;IB- º' br ço-; -.rle tinto-;· corn'iat eot3S e enttliíado 
( 4popdns.) .. ch.l n'itFÍ ma.is é ,-10 (] 'IP ·f'll l'O iritr•r•nedinYin, o espL·ito · rle 1•11 ~onh'ec i d os a1ni ~·os · rL1 ; le no- . 

. !~n:np"? ri ne o no:;so_ g-ove"110 SCJl1, _.r.omo ,,xi;te ani>nit~ llllln- ~ll'l"'l 'íl ifilde :· iin priílleiro ct•,ti:i.1. ( ·Muito bem, muito be"i . O orad•Jr d· 
cl1 ia _\.V 1ho ·1~ -o p •'.J"nt~ 11 rtR-:1n:er w11 1w, _ cJso, í[U<"r' dizer it 01 ~ .. ição do l_)résiéli-mtti :é· a com1frime11tmlv.) 
~ernelh 111.tA n n : 11~ P' .. ~trniJ~~ _P 0 !11 "~ 1:1 '.~fl, d:,fl'1J: e~11ress(í;n da vont~ rle de· lllU'l. ininoi•ia, tlbso· 
1,rnç.1, rpie 11 .-1. pv1.11111 .e p l trct ., e 1,t lrn 11ti . lii Li,-,lil ii • ç ~ o . 1;0 88 .,,unclo. · em 11 •18 -0 povo 

n :scBRSO: PR(\\f '!N 'JI \no . N \ S l~S3ÃO 
06 29 M J l. .'Hl '. W DiU8\Jl 

o cnrne •is:n:1°g"t _a base, ~mr1 1 1 :rnl: •t ~ne. en~i·e R'\e.rc»n cl n n. s1;:1 acç'in,"' çli?; rt03 el <>it .. o·'es esr5e
uó~. n·11 a co 1·1·e:!te 1

IR_ vlll • popul tr dev-• cIT:- •'i->es ·- v- i;:; , <Jn 1 S1Jis rnRin r'lb ' esi'lntah t P~ 
cnlnr_ '!ª· hnse 1in v<Jrt~c,,, 0 po~in· .-leve ·sahir nRshci ple ito._ rle-veis d·,posi tnr n<i. · ürn·t 1'STE 
lias n,1ao_, d po.:.o ~. v ult_ir parn. 0

1 
p:i,vo. - _ N' >:vm_.:_1~w-,t: 1 . h_v 11nth eqP., t'Rpi to. h <~ verd:1rlRir ,() 81•;. A -: t g .u." to ··-~l~,, F.. ~:-~ i·f;ts 

_O::iB,. ZUfA :\1utto bem, na a l_e auto sn ;1Rrí1 ·11 ,l-,d13, n·•T"-1"" qne1nell'lg'A·o1n·,,s1dflnte ' (inov i,.·i1J11nd~ .aller1.;: r1n- S1· . . p·e.;1h1H·" · a 
cracia; '.. ria. H.ep•1hlic·n. é o J>l"J[irio povo,"0·1·l1H.s ~ ire - 1111t1.1 1•e r,11 es1Pciu.I destn, dG5,mssii,q i1npõ '- ri-

o -<R. PER.Em.A- nA. CosTA-Aclwmn-nos <11.nr1•s ifa no!i t•c '· r0 r.110 S!'l rli:t no.; Gst 1 rlos gor 1s;1:; obl'igai;õ ~s u.os !'ept•o;epl<Lll!eS da 
incn•n i.hlo.:; rl~. ·f>bhorar nm:1 co ·1,.: ' itniçi.- •; _ Un'd '"_, agita·n· m•1ito n·ltA as cah'li 111tnrns 11açii,o. . · ·, . , . . , 
mns r.11" vRm ~ s_er n•n11 cn1n!itui1;fi.o_? Não ó ; pre,.:i -l'e"lci ·íes, f:._•1j1>it 1111 - ri ·s a nc"ordn;:;, a Nii, venhn, u•1ste mom ·nto, o!'ete'l'ler . ro .eos 
s i rnpl~s1111~nt1'l um coclizo de leis S; 1b in~ _e 1 tr · 1n »·1 rçõ ·~~. owle ri l'A:;n ltarlo ;fa· elr.içri.n é e•- 'fin •ii'io. po,.: . .;n., 111ú1 . [',,~ ... ,, rh -:t»rjc 1_ :i1 11sta 
ju <t-< s. n mrt. constit.niç·'iri pr1~r.is · 1 . e·, t ,1r t•irnhrm n 11~ci ln_ .i-i n11ii 1 o :>n t"S .Jn 1>1 "i.t•1, sn p0ríl •ti·h de . _ t1·i hu nn ; ve f\ 11 " 8r. pre · ichn to, o\J cJ:"!H_.1Br n. 
de nccor-lo e •mos seuti 1ne11tos pop11l;1-PPS irn - sri m g·1·a .. 1rlrlrn.' jl '1'<1. n e!fl" tr-1· n.>111, qn·' "e ~n- e x.. ige11ci"'s im1.1<·rinsas, .exigen11Le1s riu1; eh q1n
med.i t •rneut", (tfim d1:i qnA sep. _ q1rn+1n., .Í ''W.1 .n .. t •A~ tr.1 nsa"çõ •s, s,1r,ri lic.1n lo muit<tS roí 'dictn loria es, clll t'o11sciti11 ·i;t .. pa r:rejt~n; qne 
. am11fh pejo : povo, to.1'nanllô.-.;e cr:vla çkhrlij.o V •ies 110111ÀS . e~t.í 1.rn.-lo3, sem g·ri1nrlez:t P'lN te-1 lrn do ex;•Óto curn p1·imen to el os meu_s çle-
del la. nm rl1•f,.,11sor. - · · . · · n.qnr.'11"s q11 ·~ v:tn ns nrnas depositai' cedulas :vei.,•s. , · . ,._ 

Por_is.-;o, 0 '1so di zer -a e~te. _C:mgresso, in- sem libe1·darl 1 de escolln. .. N(i,;1 preciso fazer pro l"issão rle fé, nãn -. pre-
feliz1nent ,. eu, _~en memt:ro_ 1::i rli; ob~c~1.ro (ií·~a 0 Sii... ARISTIDES MAIA ""':" Meros_ porb- ciso de c;lnra1• !iS idé ·• s qul:l a.braço, . pnrrine 

· l!rioiodos) , q1~e_, si'º Co·1st1tmçllt1 Br.,1 ztle11'.1 _mw dores. 'i1lhtei-111e s0b a ln nd·'Íl' 1 fr,111ca111--rnte 'feclera-
IPHl' na :tltnrn do no::;sn tempo e das nsrHra- lisü~. de.;;tle o p1·imei o mo;n •nto, eq1 qne. tive 

_ çM~ do p0vo qn~e rep1'eser)t<1.mo.;;, ei-sa obra ·-o SR. · PEREIRA DA- .. CQ_.;;TA - l\Ieros pur- _à · irnnra de rliri ::;-ir tt palavr<t a es t!') Co11-
se1·i1 obrn. perlirln. -Nelh ó nece_;;sa rio rjne tarlores. g-res:;o. . . , •. _ . 

. fl -1u •rn cl'ãrn.men t<> · c.i:í,;ig-n>1tlns os _ gPr •lldr~s vhin sem e !111.nte nnt~.-se no p~or.e-::so n<l_n- _ tli :;se, Sr . presid ' il to. '1 '!0 um 1l eve1·..;t:r~z : :i. -
pl'i ncipin;; da r••puhlie_a, f-,rlerafiv:1, .. s"-ri1 trnüs- · pbirlo .na !?1•nnç·1:, nnrqne o· -prAsi rJ ,., ntti eld"o 'me a .e:>t:t tri'm tú, a rle:;peí10 ri;\ conyi_ ·1:ão 
j<>'e<lCia rli.~ · oeclem nl :Ulll 'l; ntf1nto ri rlivbiio . Ji!>] 1 .' 11.-'S·~rnh ] Õ ,úlil1 I;\ é :t 0X]ll'~ssfo+1. vontrtr\R íJll_•~ t e.11ho, cl \l qllH nenh11111 . serviço rnelhor'' se 

· chi::; r .·n h1s, fJU 'tlltQ ú .. rg ·1 nis ç:'i o ' ju 1ir,;nr;:1 de u•n p ~ rinr·nn nnm"l'O ,-i, , P"i ~i l rJ2·ia:-dos, ·com pórln pl'P.8L;J' :10 l'Hiz. ll ~l.>te 1110.111 .. ·nto,. .dt) : ']ne 
quP, não pó ie deix ir rlfl b:ise:i.r--;e 1n d1rnli- o ifPrH'tn 1,, ti> " n~. r · 1l•J.alg-111n·1 for·1111 o Tu ler il11r-lli1>1 a sua Gon ., tit11iç<iu politi;.:n, _ já _."l já. 

: r1'1de' rla m · lg:.i~tntura ·<' ·;1iversi,lr11le •\,, !fig-is- -ex1>ru tivn rlej>'Pnrl ·nte do !Ag-islHtivn;rr>l'r]"1 sua. ~ApÓi d >s.) · _ ._ .• _ ,, -_ 
laç:io. rpi:1.11to '° pnd w · legish tivo, ri·11> cn111- R1nnllPt;•'i••; vicin· s1n111~!1-I : 11111> 1Mt 1-S<'l nn ~Y -'" -1! 1.1 t'"<1tn . <10liel'rnt.R com :1 n1•_ir•11t•).Qfí,,i') .;, 1:)e-

' pre cerc.1. l-0 1lé todas as gara11tias pos.,iv1'i>, e, tPm 1 tcJrn : r ido peln. eom:n 'ssãodos 21 e pelo 1rnwrulic:i, q111J l.e111 dir·triiln todo o 111 r u .. p:n-
· fi1rnlrnenti>; com r•·d:>Çito ao r\cl!-!Ht' exrcntiv" c»lle ~ fl rmjo 1101111> citei. r.ed1me11 o, dof'e urli 0 ,y::;l Pll1 '' •le i1,.g-;1n i ~ :•Çfi.o 

c11j-1 ram"o 11·! lV't;.ão 1leve fic-1 1· visivcl1n,,11te A el •!iç!í.n indirr1c t·1 t> um m11l e f lt1.,;rne .intl id111· i:i . ·1rlopL1 ·1o nn 111'".ie·to d1> _t'Q1p;ti1,11i -
, trac:1d·•. aflrn r\ 0 QUP- 11 111 rlin .• en1 no:11e '111 te•11pn nli<o lutn1rni:: t·1 01r1. :q1ont.11• .rN seu~ -~,fi .n, qn.111 lo e l':t rn1 ni, trn .ta .i iStiça o 11 0.hre 
' OI' l · ~· n 1n~l ente111lida. ni1o S"' va sucrific.ir a · .1,·fllito.i "'n pl1rna "i:ipri!1lie , rl •lllnr.ratien... , 1·ep ,,s •11 t;1nt.ri de S Pa!llo. 'e n1. lo; tilV1f 7" a 

li ! rr. r ta •le nac: ar'" rl •'iilP poder.. · N:J" :>i ·1 t: • i ;to. P""'llll' e"t. 1n · l ~ m-1siacl:-1 md1lte mi n h~- p11.i't ,. r •, a p1·i 11w11·a q11e si•· f .. z 0·1·0-. t' 
r Para: r:'in ,.;nj 1•i t·l'' o 1»twlo ;'J, U11iii.n, nnrn wi ·n···n ·i loi le 111w o 1•e,.011he1 ~imento de taes ne.; te-reciuto •··m def :;a i.les:;e project .... . p-j1 if!o 
, cs1·,1 "º ,,, t.nd '> . r. 1 ~v·o é o 'lll 'e·rnin:1 11111 illu ; - dc·f,. itos e.; tit n,1 consciéncia esclnrecirla d · comp· ti v:e l com o 11ezimB11 rh fe1.ler11Çilo, q-ue 
· trt> pnbli • i<;-' a, r•>Jl an lo" p1·npn$iln: .. to:lns VÓ'. - - . Se q•1et' r11er' p1s -:ir p tr':t_ 11:' _ in::;t1l:lli ;;<i ·':) :rlO 

. " O ~y; tr 1m tr. ·lr.r:1 1 é 11quell·• elll qn2 o:; ;:; n hot'·~~ . r1 nw\i rli'. re11·1h licn,· rliz vnntn.rle paiz ; dévo J el'e'n lel-n co ·n mesnia-. l·•di · ;i ~·ão 
\ diver;;oi> grupos hum_,uo;;, sem perder <t s :.m popular, diz ~obernuiu. do [JO vo, e llct um uuico lloje, riue já n:io e minis t!'O o· honr,do !'CJ;!reQ 
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sl311tan te o -sr. Qampo-; Sql!os, pwa que rfos esfarlos, m \S . nãó" c!1e~UB!l10S ã o extremo sari lS font AS de t'<lf:P. i Et pa)'.'a, füz1rwn fü.ce f,S 
n ão par,,ç 1. a C<Jrt11_; «sl'irito;; •1.ue po11 ::0 c1-i 1 ti- de s::writlcar tl indepa n·leoci<1 o " :;o iJe r , n1a le:we·zns i mpre;dn' li V- ·i's, 'I ue 111 ·s t raz a 
vamo re.;peito à 110•11' , a lheia, q11e eu rend.ia da- nação p •i' u111a, t':d ~: lr l1om»1H-g-em a trnto- n11v:1 01·ga.rn::mÇiiu aJum1,trdi va lhl regi1nen 
home1];lg'l m a ucrí proj ect0 rle gov-eruo, e não nomi L du ; e:;t,lo.; ' I•l!-J a cn -npõe r'l . Ll• fe l 1r· iç:i.o. . 
a um prqjeclo, que tr;l'l•n 11 111 p··iacipio - o Ar(lli , Se . pro~s0 do1n te,-e 8Ó 11eutci 1ri qu,.stii > Pr!11 ;ar 1111 possibli'i-vle rt .~ u n:i bl or '.a · 
pri11ci1'i1J t'.1 ltJ r'al; , t ' · (M•!itry be .ii .) fin·Lu ceirit, é '] Ue ó , lk1t,1 tr tn:;i,.;ir. ue<L!lte nis-·çã, ., enJ iun · [Jel'i -dn d ::J tr L11,;i ;<'i.o C•l no _ 

o ::i tt. .<.1i:;.11. - O e r;t ·le r· d ; V. Ex. esti\ ri ::; dirlfo 11l cl 1d ·s •ló 1-n·m~ e-!lt" , até rp1e· >t _ e::; t-1 , r1111ni.l i 1'1 ·'-> <~.180 ie 1' ,,, l l!n'.t e n°11·111e d i-
acim:t -1_'3 qn . l1111 e1· :; 1.1 ~p ·i t ·1, ex perie11cia a l•1 n1 l'Í(L1, -pelo <'::ilu.{o -las :·01·ç · ~ v i1I p1tr '· e 1111 . P ,. .;t_ r-a r .("ei 1·0. '111' 1 nd ' :;ó rl<.i 11te 

() °'.R . ; \ UGU;T» DB l•'tt8 TAS- AUt"S, pnré•n, pr.d ud1va:i •lit 11'1·/lo . 11 ·:; ta [•GI' o lo l]ll . ><e 1\S Í'l !'Oi 11J;~· t d iv_i h ." h oli17 i li1 intt'!í' il L . 011-
d'e enfrc11l11 r e;;t,, 111 >1gt1<b 1p1e . .;!tiu, qne l'l'p1_rt-1 i1r1 11 gu r.1 , no-; acD 1:;ellie u 1null\ u- :;y:; te111 1 l1·u:; u1;c;t:·~" 1 .:; i•\'t li..<v 1i-;, el .wa 11-.-; 1 ace; c..1. 
n. rle 1n:Li11r tr<1 .rsce ud enda de tut..lo " p1·11j<·1:t1i dH de oi'g-11uisaçãu Jin.ince11'.1. (!J-1 uito bem, m•úro d3 75 .0'JO:O'.l)$JllJ, 0 ·lui '< 11;- :;3 ::i-11111,i r P·~ l a 
Coust it1liçiio, p ·rqne . a tr~c t 1 a or-g-;111i ~ · 1i,:ii.11 bem · ) ._ · :sn 1p0.;-t·1. p1· •sperid;1J ,~ . p 1rci 1 l dos ·0~t 1 ·ios, PS 

da u1u po l<w, e tr·n.u ~ig.i r mL· o1·gau i,-1ç;io .J . ,;; · N.,,. t e_ rrcin'o, .Sr. pi' ·siden tP-, tP.om dito nf:: <JUe•:en l•> o.~ d i r •, it · i ~ d;L lh iiio . s -111 '.I qn_•tl 
po• l'<:ir·es pu l •lho;, e s criifoar a 0·1cion ·t1i.l-•de. qno rlef.·ur.lem it H!llen·.la u.p 1·e~- '11t.• d :i. - pelos t1,l' r'< 1::it:Lrã.o 11ma vii b . in g: ln1·1 i ;é ad 1 pt u· ao ·vre" 
~ 'f".l t bl' a.ri p;\trL.Jtfsrno, dev-o, ap1., .v ,j t,1orlo· rli g;1os· r ... p1·e,ent<tU tfü ··do> · IÜ•> G1·;t11 rle tio 1:eitn Con ;t itu.;ionn.1 os prinr:i piei le t :1e:1 · ia 
me do momento, em. q_i te 11111 é .per ni tti 10 S-UI , ri~ te s.1.o f.3 !ern,U-st ·1 s, ']116 ' que~em o re- p-ilitic1, e;;'j·iece11do-se ·• norn1 :; itua)k1 e..:u
fazer a a.oa.ly ~e dns po :it ·1s e 1 pil<ies .to pr·u· conh.,dm-wto rio> direit is ol o.> e,;t.idn,; ; m·1s nom'ca . 
jer.to rl e Cnust ituí çii.o, dizer ;i,igu rn<•S p 1hvr.1s ..;s: ~Rx~, e:;q:iece111 ..;:if'l ti.te -api'P:3eo'tar, 1:0-no O Hrasil, s.onll'il'P,3, é g-rnn le h!l.i"l, e se1·à 
i;nbro arl_ i~cr 1 min · ç_ão de1s reut.l ,ts ela Urnãq e c11•11pi·ia-l lles,u"11 pl(\UO \e_organ .-; ção 1jn .tJ - enorme.q11 1n1lo •o· Ja:;_, 8,11;1 .-; f."_1té·;der:rJ11 ·•za 
do~ Esta[ .. :; . C:)ir·a, que . :;atisfo:ga · ii,s i1ecetitií-:ht1les llit· e~ t .. ivernm expl1J 1»td;t.-; , q·t:1•.i l11 l11·e1·e111 ·l1·s:tp 
, Não vop•10,. Si:- pre~i - 'ente, nest-1 occasião , n;.Çlo . p .1'.1eiilo to-t.;s etitr·s e · •carg-11~. qiu 110> tro11 -
le" nt 1r sy::; tern is, ne111 di:;t:ntit-os. P.<J liam rli ze1·-nq.:;, q11e compet·"l privativa- . xentn1 us er· ro_, 111) -; ;·-ov ·rno;; pa,;:;:1,,-[ ,1·;. 
·. To· nh•> "~~i,t id,-,, desde o li 1 en1 'l"e il-lici 1'- mr.nt<> ao estado uecr·et111·to 'os 11,-; irn p"·to.;, ll6 est;dos · s·1c ·iiic;rl11s 1°-· l 1 r.e 11t.1·;t!i,-:n.-;:io . 

, l':\!1 ·- ~e o~ t •·al i;il h· •S t11 -1 Cêng-r·0s~o C11·i:; til11Íut:\ . ha111·ir tqrlas a~ · fnute' cte ree.'it 1-, quo~ riii.-1 monarc!Jic;t.' no reo:im;n ih 1 i r-·r·da •!e e '' que 
- áos rn a•ores <lelr1t•'S, _â.s 111 a1o1re~ elll•: idai;ó is _ e~t i -mrem em tc·-hpl-iutts no art ., ü ·;l i p1 ·oj ecl'.o1 vfio e 1trn.r, c] ,,s;nv,.I V"i ão >is· ::>u s in1lus

d" Loil11s o; sy:;t1~11r•S lerniJrado.; para i.t or,;·;~- · rle ,]o:i)titni r,:-io : m ·s, .1,r r-a q-1w «,,te ~yst -111·1, t. rb1,; , 11 Q•me 1t;1nrln cL ,.; 11 ,1 l'Í jllHl.ll., p:i 1'>1 g·a,-
sr,nl·:io tl•Ül.ll '"eir ·a do paiz. . d P._ll)n0r·~1,ti i·o . emhwn, .- putles3e ,!Jr .<lCCeiro. i;a _:.t,i1·er1Jl'· ;1 ·vU.1 a11tónomica ' e in1l0<pe1J'leule. 

°' ÜUVi'1leh·1t1j ('.'lll.- ,é intere;ses n.hamados rlo f'. ;'l.Íit ·S~ lll)Ce-s·1rio , . q11~ :)::), EE<:.8 . cle-110'1'- . ( lp ., io. l os . ) - -
· n'r:ic- tu. euntra o:; iutf r h ::;.- ;:, do s11 l, onvr di1,er - ,,, t.r. 1~:;,lm, qr1e s re ri h s r-•' :>" 1· ndn.; para N ·o recoie11100:: rlo f11t11 rn, s~n 11 nres, Pm 11 ·11 

se". tf11°• 1•:; cs tnd6s .:o nri1·t,, ~ã.o p:ib1 e•. e •1 ne <t Uniã;-, 110 art~ o" er· m s ·1 ifi :h1te- para n t"'!.d 11en cl • lib ·r h1 t1 .. ; quon !o ;t- acçiio U.os 
o3 o·~t: 1rlo; rio :snl ,,ão 1·ko-;, füls;L assim.;ii.u s·ttisf ção dits- M Xig· ! •1 c_1 ~ -; 1l1:i :sna \·ida n•ll' - g-ovel"Jo• l oca,.~ _é ampl 1. qnanilo n. c : ~ 1rtr ·li
d.ea.1.te ri is ti·nanv:1s. _que 11 m lego 11 o reg-iru ·n rnn l, -P·•l'it ,, sn t1:;t ... ç~. , rio> coiUlJl'Oinb ,o; th· s .<.;ii. i d :S<'\.Jll_"w ·ce, A le '1bre1110-'1?;;·1.h li:;-,n .'e 
pa:~::mdo , !JCll"']Ue ll ide ru o~t r rn·, qu 3 º' ·~s t<1;- honr,t ila nação hr.1zlleir.1.. , · _ : · U1frio -- \111 r1" '"-1n:•, onde ·1- s i!nlç10 ol us li n a. ~
rlo sn l. 11111 grn nd_e i•artr , vive1•;i n1 .e irpr•e a,. 1v3, _ei'"ª 1" 1...r·éni , p •r>L a Unilo só·n" nt.e e-1~. da na.1/i.o 1r 111xe c11m.;1g-o n tltJSe '.Holvt· 

· exl'eri-:i.-; ri 1 1)111 -io (·iµ 1i .. d1< e n'io apoimlo'); as rtl:l-1 $ rl11 m·t . u", 1:larn.1ne11 te insorlticie n- lll ' n in e o pt·ogr· :;s' dns est.·d1is. , 
~ -o · 11H :~,n lt •1_1 de t'.1do 1•::;--;A de11at " dti to.!(!. .t " S, por .i·,-:n C[llP. , H••g-o;n 10 os rl:tr! i:i ; e,t>i - llHl'e•u lo, "'r ._ p1·e,id ·n P,-'.L ernenhi C[ UP. ti .,e 
essa l11:_1111?;1t , [i ,; '-l l:h>'\.11 le ::.y~t 111 1 :; ~ . 

1

.tisti os, ;i<Jn i <t ,, r•'se·1 t d •S pelo !Jonr:vlo ex -· ''ª ho111·:• do 11 s_~ 1 !:{na•\ r lat1 v·t "º p i~ame_-~to 
. o~ !'l l'11 pr 10:; _ rl e f,· 11 ~0 1· ·;; do1 tiys tema fran ca- , rni!ii;<1r.1 ,_h,_ · f17.end 1,,. el1wa·11-:;e - á_Ge11ia de d·a <•l1,·1rl '.1. co ·so lt 1-da d0~ r.:; tacl"' p<• l ' U111;i_.o, 

m?nte fe ~ .l e ralist;1, rli1 qnr~ l IA_ q11e. eu t1 ve ··na- . 130 OiJO -: 00 1$, q1rn nrlo ;t de,3 1e ~;i • s_•Jl-1a . n:i. · E' .111 ' 1_;; 11 •11 en1 ·a1:;to 'l 1e pi~ -,-~ s d11•e '1 _1 1 n ao 
s•a ' d -• rt1 .. ei ·, qn~ ab1·a ç't1·1a, -~1 p ·1·vent1.11·a nl'll hm·_ IHptit lt es<' , a 2 O.OJl!:OfJO$, é. rl e - sem rluv<th; m s , ~1 te1flos o drr'e1to_d • ]1rl g-11r 
e111:?n l'rt>'S ' ' na:; n11:1~ t; "_~ rl11 pa1 z, nos escl<~- · r.retnr, desde ,j il, a 1111 t,,nnn1i-1. ahs• .t11t1 rio ; to lqs n;; actns elo G;,:~ r_ll' • Pl'Ov1so:·1ri. !@ 1e
r em11 re11 tus, q11~ SJ .1ctte1 cio g"v•· r·no , um 110 PSL-i.-tns, Jl a ne!!nç>i.•> rh · solre1-ani·t . 1n c1"•· t;tr n; me10s nec ·ss·•rll:l'.pa.ra sat1 ~f,, ç·10 dos 
p~r onile pude~"º -guiar t11ola a. 111i_-l1 ;L "l ten - Uniã ,, é fir nnr n. ole ;:Bn 1Pll•~iii. r!e,tn, n <Jnem e 1111 , .. n •ii s,;;0s contr· 1 1 ti · l 0 ~s , p0•lere11'los ·a li;tr_ o 
ça · p r tl 1rrg-•_r o 1111•u voto, s• nn.o e11 rr·o· 11- :>:-· i_ "p5e a o.1rii·;tç·io i!P. _p .. rl ir .f• ll ili11 ·ª"'s qn~ --or ,, fi fl.\'ei ,_ a1ü-1-•·1-;,1.n1l•• o gov,,rn ·_• as 
til;,., •·o 11 ;1s IJ 11ant;}S_ u 1" l - m r~ tiid ::;, l ·g _. do e.-;t ,Hl<.J~ p;ir:i. a :;nt-isf•çit ' . ole- qT1nt i nx'.ie Opt:i l"·ÇÕ :; fiw1 :1c !Ir '"· f] ll '~ s-·. t nrne:n prec1s1;; 
do_~ g"ve r :, ~s p>1~,:i d os . ~ 1 1i:t • _ •·n co 11 ~1· ,;;,,e n su 1 c-1 np e~, O"-g'«lli-l çiio >vl1ni 1i,;t1·Litiv 1 e I' 1r, o p 1_!{,1111eq'.11 • l · · ~s •ti d · v11~ '.~ · ltliertawlo
u11r 1•11rd 1deu·o 1 ar· til ro. on·IH 1111p ~s1ve l_ é ec _- n•_11nic,1. e .J,. ,111.n to i·11põ1"d1v,ir ri • s_ 1- s•q l,_.o f:t :ll'te o-; e:.;t'}Jn;;, h-1l.J1l 1h~ wln-o,; para. 
pen ti' '" 11or:•irw, _a11 P"">i' q11e" no re e v" J' n ~ - u -cnditoeiUpenlHJu (Apoiados en,rio unn v1h ·l ~ pPO.t>Pl'tl •IP.s. ( 1nuia1l ,s.) _ 
IJ ... n'" ' ln '3 ~- 1 11 1 · 11::; l"' ~ 1 t' ~ r,-111_ !a, Cf?'11 1_ auto- ap•iiwfos ,) . . _ () ~'~- 0 ICTJJ .CA - b:' o systeilltL dti novo3 
ri lntle de sn;1 ptlavi-il,, ve·o d1zur ''º pn; z, -re- SAnjinre:i . si trnti1mos rle proc•1raras f-1ntP.-:; omp1·e;timM. _ . 
pres<1 ,1 ti!d • !'~li" •'>te Lo11greN1. qne _; 1,; d,,_,. de r,,11 ,i:i.. P-•l'i:1. f[J\i-l 0 ; P--t-1. liti JKH.; 1 m ter o 'R.. \IJGU;T i DE f<' R~1T.1.s - -Nao sera o 
p·w.f\~ 1la. Unrn.o s ibe1n 1 <:en~a •le '!OD . '101J:OQ.J$ uma vi+L nntrnio·nica, não tl0vemos, tuL1vi. t, sy-t e· n:t rl e nov"s e •n 1 11"e~ 1111' 1 01: 
snrn porloll ' i:1d1c 1·- 11 0:;, to l 1 via, qn ;teS as e~q ll •'Ct• l' a, Uni ii'n . - . ,. - s j a., porém fj ' l>t 1 fo• · ') 51' ;tAll1 'l q•1e o firo n
f1111te::; e xtr:1m• lin rias do r -ceit-1, c-im q ·e lJ 11 1 do>~ n1;1 inr ··s· t'iiiii!ici, tas rio sPculo, rn- g'l'e'S' ílrlopte, s··.i J.1] 11;1[ !'tll' a. op r<t-:ão 1inan
cl11ve c 0 11~ · r a L.: 11 i<'i i para s1<lvJ1' t o ! "~ e.;t•is ct irio -rieci.-tid 0 1-1. fe lr-1ra:;ão, oillustr• PyA c 1-• i r••fJ1"el l ~ n·1toris- •,nA--toéq 1ie ne ; t , mo
compr.11ni :;:-;ns:~'rn 1~irt1u•1 1 11• ' ~ ll1Ll'C!t:t rA- ~'l ·r!{>tll reriirinlo-s• 1!. rp1 , , 1,11 dt t!is~ 1 ·i · 1r i n;A·1to 11:i.') podP-:ii.o o~ es '>1rlos, sv11 R:rn: irl-e.> 
i;ut 01• da ar!rn1111 ~tr 1ç:in, a;-;-;<'l ",'"'º ' e 111tes t 0 d;t naç'ín ·hs rend ·~ . rliz-nos, <Jll O e nPc ::i;:ari,1 •lt 'TI 111 1 1 ;i:l e~, --dese·1vn lv1'J' se· e org"n "-; 'ir·-se, 
p9 1 1 t~1 1 rn,lo.-;_., 11,11 1 • p·l _L B:1hi1, o::i r·. cun - cl!l·il Un';io o:i m•· io:; de· irn t vidn. i!l IHpen - ;e,, p+11eir·. ll1Ant.3-nffo.-t>ir •i 111 d11 si :i. rMSl)~ !l
selh·<l o 8;u. 1n-_~, rp1a'ldo a fi1'.non qnn ~-' de·itH. é precis , não e.•r.1·avis:\l' ~L U-mão aos :;a!iili1I rlr:i ri1•ss s zra-nrles e1~1:iriros ; e s1 a 
despezils da U111ao <i l,,vam se ~L ~:O O •O O l'1$; estado< nem 8 ,t.P.s n. 1 ni :'io . Co:1<tit11i')'i:0 nutori; 1. a Urn:w, pelo pode i' 
e•~ proprio;; :;ect l'Í '.s d1sy,.;tern1._1ed_·1·:d1st1., li.' e;te. Sr pi"si le :1io, 0 pens1me1Jt0 qne compAV ·nt E', a fll ·:·ir credito- e~p - r.~ es a · ~s 

· .~ l Z'.<L f'_U._ .sr. 1~ · ·e-;1 ~e'llA, 1·e_·u_·m Ôl•nte da tra-t ·iz 0 pró.iectode Corr-;t\Jni:;ilu, rn1. (Hrle est do; ne~t \~ per10'10 de_or:r'lrn ;nçao, mais 
1mpos;1i,1l1 'ade tle t1'aç;w o l 11rn t:~ · até nn I ~ r ·Hltivn, á. oi·g·:i.i nsa<;ti.o ftiun <:dr.t . · j _1~s.to iilll' -cn, _que e:;ta avoque o si o pagi1-
se_ ·le.v·i esteu:ier· o p i·ler d'l. U111 LO, se n i "L· E nãn p :~ n s'l 0 Congresso, fl' te nf.í.o serei me 1to cln:s div-1•·\•1S:-- .. __ ., : _- . 
c1 ·1fic10 '.J ps d1re 1to~ e .-I 1 n.r.1to1J_om1a dos es - ca paz··· de--' fo lir,u· umao1üi 0 ·rnto, riue hoj e , <)uvi, Sr .. fll:!:'S' ten te, _.lrn, (lias, cJ1r.er 1rn 

. t~1<1:1s, tlmnt::i da_ rnco:wem :nc1a., IJ LM re;-u l~ dou, .. . tli zno rapresenttwtr .- q1-ui 03 esbdo.> do norte 
ta!'la ch·a•hipt çw , _ne~;te _mnm 1n to,.d.o:l pr,3 · Qinnrlo re1111i• l o~.eh1 ses.»'io .or-lin:u fa . tiver- .vi-riam co_m SllflS . clivi ~hs-. · sol_)reGa.r ;egar a 

._ cer'.~~n' 1?,snl •.1t. s,e 1·~gn~o~o:-; ~ ~ nrn syot~n.~:i ~1o3de. d i scntir :º:l , ,~tos _ilo -g11ve ,:w1 pass;\rlo, União. .. , _,. _ . 
poli Lv-) •1 01 .fan,saç,w ft_n ,tnceu ,i, o quo tr ,n ,, a J ulg'.1 r dos cornprqm1s -.o~. ,cout_1·a l11dos , pode - _ .- -E·1 p1der1a. m str,1r ao Congresso, que m•_n
c~m~ ~,~~~ l~ '1 cln ! ~1:ne:.liato n. ·t11tela d oses~ remos r_a~ tt_ingi nn~spher·a _el e_ acçií.n do go - t~s d n~ r.st ntlo::; , q'.ier rio .norte 1J'111l r do ~tj l; 
t~Llo~ souro ,i Uniao , com a f,it. il ~on,r.;1 • 1 1'!~1- verno ccntr d-, quanto ao rl 1l'e1t0' el e rlccr11to l' vi -.ve r 1111 scimpl'e a 1 ~u ,.ta de nn frns, po1· 1s10 
cm d01 n·1--;':io a1·1" tr me-1 to r.o_!no n · 1 c 1 1inrilid ::~ le, i rnp 11stos, -õu sera:nos obr-ig;1dos a irnpn r s-1. - qn e "r ,1111,;111-i-;i:li11fo;_ 111< la. Uni'\o . 
da qu·11 bt'.L elo n - ·~~o r.re_l tt J ?) no !UÇttJ ., cri ticio'S 'áos é> t11 to·;-, pnrii sa.lv·•1'"" l ' rd~o, n ill •1-:tre ;'epl' --~Aot-v·rte r1Q . \l1gw1~. qno 
(ili • i ' n b11111 , apotcido: e na~1 ap.nli:los:) pOl'JUA, .JP,vo ·lechr r, <Jil 1 ape:iar _cfog · i-Jé··s npres,,nto u 11 ·1i-· pr.:'.jP-1'-t!i <! 13 .(ll'/!'''1J..i,, ·ç'i.h li1nn-

- . 9 ·-' nhore;, é preciso 111\0 1·s 111 '<'e_<'.. nest'3 <]ire rlefewl<-i, uo: d.H.-·e-m ' I rA vir co·r11'ro 11-1t- P,c->ir>t. -e, Jll •Ci" ll -''0- rle <JllP. o ostildn , qnp Uio 
_rnst-1 nte, q UP. -_t~111 •S u·n p "'~ª lo c:lu·1? -te e · r1 ~ ti la :i. nn r.•on" 1 ith cie h•-a7.ileir,•, cl e.ixi< l'ei -rl ·1 dig"f] ·1 u1r.i ·~B .- l'"Pl'P-"~'l_h ,n1 ! r~·J.,1• 1

0
n uP, 11-: 1s p-11·a 

b,al' 9os i "~ i·;i_ a v1 · bi e '. "~0 1 111c , 1. do P . ·z, e 1l_1i:i1 'St-1"'. fo:J. fo , .. 1 I i5•n., p 1.r L . d ll°•i.:.1 l ·~ l' a rep u:i lic1.t · _o- •:e.n' ro 105.000:0JQ.$. mé-lia elos tl'e.; ui ti rnos 
il~~e -~1i_1·v r )'-ll '.'f> ·ele ·11 \'<t· l: s1ivP-rn; _ e p;e". 1 s~ uuitaria .. (. lpni1i(/q s .,mito !J ein . ) -, ,_1 · __ . ex" r-,-.ic 'o". , . __ . . . . 
1rno P"qn'.;cer. <J_UP. a_l! . hnntem, era, 1:eg.1c\_1. a _ Não ·r,;;ffi"i1·«IÍ'en·1;,· vicl:i , i1Íll11nO"Jii 11 e sótie-1 ·o S!t ·' QlTrc'rcA - -?l'!il sPisc"oto3 e t ·ntns 

.,n.utononp,1.- doti - est:i.• l o;;~ _1'.pe _.to las 'l'S ~ 1r'1 s ránih nos est--v·los, sem.i nol ep:,mden~ia e sµbe -1 c~n!oõ; ~o ·111 ·1 es"tiv 1rn expo::;i_Ç·io do :::it'. mi-
·fü t\:>1s v1t·•e · ei'<\111 abso1•v 1 t s · p11r.e.;te •11:19- rani<i daJJni:'to , · _' --. - - n-istro d vf;_1-,,,wh. ·,.. - -, - .. 
t am:o _eh .rnado ·_·. g-l)v-erno . •·en tr· { ]! ~ n~ ·: ii ;w .·:- Q·1Jrer n Ai'l tnll'lr,;·:i \ll '' ll t<i rlns ti'; t 1.clns com .--.n :- o.::1i:. A llt<ll$Tn DE ? RR rr-A~- (1·r.ve;í,/ry •m.s 
~1.evemo~ s~~r.a d '. urn 111 •11.lo Jll'_P-C r •lll>\. 1o G n. ;i sp by ~ h rl-;1 Uni •i,n, qn. é . n 

0
g;ra ·i _!e ,patria;. pn.•1Ais) - fi(''ll i' , e · •ÜN! 1•r. .111 l1J-< R nitr• nta. (;, ;,_,, 

ir.1'.e íl, •c l1 lo ~-~' º '"e .- o fittu1•11 le t 1_-_ gr 1 . 1J~l·-• pa i:, 8 ~iúii•er ;i."!'i'ilt'!'l il li; 0 1-lf 7.il; é a Ji ;11 entar rn!'! 'h rfa. qn 1 1fri, f\ vi:1d 1 p ·I·• r-t:11h r!e 
_c1_1.J • ~>l"~ n y_ ". v i !! r wil.lí rro 110111 1•:0 nn? rl.·_ve f il ,;n~ "x1i'H'111Ç-;; ele 11 111 ·1·\' id,1 :ol1_, 111·l 11d n o /\ln g-01.111'.)S tres ult imoJ exer·ci.ios 11nnncei-

- fl cn r fl ~11 r1'e ili! u:n _sy$te 1111. !irrnn1~e_1 . o, ·1n - cl •i p :·o~-1:._,380 e-n 1n 1 r eg-i•ii_, 11 · de fe _lerai;Yo . ros . 
COllV l' lil"ll[ i po ·• 11'10 ~ l ' Op Ol'IU: 10, POll-. ( i f 11 'ln i1e•ii : r/.i11·r.M< flJ'l" ' .l " S) " Q , ,, 8" · --l t , ,,· · 
d"llill rio 1,.,r 11 ii,n ,-s15outnr f lll llllt ·stnrlo , , . 1 · \! -- .. 

11
, 1_ , · -.. . • • n ~ll . n1c1, _.._ - ·.d-.o en o a 1ecv1ta -e a, . . . -- s 11111 e, .. . T\.11 n .. ~ 1 .1 .irn0,, no, ~o sP- de- o .. za • . 

: pr>-11 11~·> em . 11 °111 , n_' .. 1J •'!'V ;. ~(t 1 ; x _ c:ta d .L nusn .J'e•no.; :r,:,pte .. , o . .i 't' t:t-i ito l'·J-'<" ir-io ,. 11 1;,_l 1_; . ( . l " oia - · · - : · · _ · · · 
; Si!n 'Q O O"'"> ltfllll ' C 1 . ( 1 p•11ri l 11R .) - , • 0 • ) • p 1 () ' R. !\ l'Gf'~T 1 nr.: F'i1Jo!IT .-l'i--f)~ e , l;11!n~ r!e 

H~.i ·• _nos yim l~ rO'il P' " "~ •-'! l 1ç '" ri r. Cllll - ''"à· , . ll"Jl"~:1 , nd n . . ' I'. pre ,i ·le11t.ll, rp111 . • 011 n1 Se1 .. ~· i :.ie , C1.!il(-;·, , 1 j;111 hy . l< i ' :' 1· 111 !n d 01·' n, 
t1·ulJ,..HÇltl), fi 1:·na1• ít '1 11 :0110 111 1 tlns eo\t>11 l S syst !!IJl;t rJ ~ org- (uJi~ · tÇ''i-O ;j!\'lll•!Cil'L f! o[ontaf!O 1 l-'ar; il1 ,v '.~" , ~~:;irn ,-. ,_!110 <;r111_t_, I ~> t11:11•i 11 l , P1 -
p~~O re~O ·• h 'Clll l mto de :sll-1 _~o •Or ·l\lil, tra_ç·n• pelo pro_jed11 rl j Co11 ,t1tnii,;ii/> ,tnilo;; (]~ . ·tn 105. l'ann 1 l{1n b1w d: olo_ s :.1 1._ \1 1~a :l l ontr·n.; Só:i l11· 
dos lumte; do putler tl,i Umao o do;; du·Clto~ nüo pot\t>lll; tle promJ_.Jto, em:ontriw ~-S nece;; . pi'e t11•cram r tJce1ta 1ufo:Jr1or as ~uas de;;psza;;; , 



se,mpr"i for;~~- au.·d.!i idos pel.a.. Un '. iio . ( . .\.poia~ 
t;fos e n-'iu ' "P1Jiadf)s.) · · 
' u,," a1g .. ri',1 fll>s 'uá • fafü:Ím. ( ~i .. ;sirnnfo ü1H 

p~peis) e n11 m !";,_o é_ .1::;,u 11ptu, 'l 'le p~rmitt, , 
c.l ~ve1·tii 1wle de opiuiô.!$· -

~ntretétf1to, :;r. ·1.r0li :hnte; o est ido da 
Ba·liia, q 1111 t1·11 110 n. ho· .r.1 de repn -e ~it. e nes t i 
Co11gre.:iso. "ceei L1 nrl11L;:;e. ;., ll>e;m , b LS 1 do, 
tr ·s 11lli .• 11::; ex1i1·cic.i.1s . p·t1'1.l o t; .olc11lo, e 1m
p10Bll•' ll liiloti ~o - _l o.s o.-> ii11p isto; g .ir 1e.;,. 1'1j 11 l11u 
cercn rle 17 mil co .1tns . e tL<nmi •» 11 11 1i', C•H 1-

lô ria CÇ>!1~titni.:ã<i p'ÍI ·tiêa d~i Helgica ·veio . O <jue o ~ongr~:;s 1 pro{~Õ3-s•~ a f<tz_l3r ne:;t~ 
J'.·srrtbe lHCdt' a dt-p ., ç•i > rio decrdtn 1!« lU mo•uell tu e eDteud .·r a 1.11.a11 protr>ct~N_ U<L le i 
úe j a1 1t-it'll, p1···scr r-iveu •lu 1110 ~ e 1:>;1111e 11 to ' ·e vil a'lu l le , que r~ 11111.ust':L '.1 llll t! llt,:fl." [1111'~ 
civ il prececl il'a senqu·"' it .. ; cer·1m 1n•a:; re- de con,,t1r~11· uma lamtlt · , a11 11°· lle . r1 11.e , IJl)l 
l•gi1>'l<t :>, g·il'h.< 1tintlo 1 l c~st' a1·t~ <L t1-.11\ ·1·filli- f : lsa.c:111v1 Ql'.1, ~ .. m pen s~1r no s 1cr1n1.:ll> dos 
cI, le 11 ,, famili-L e ·1 c:i: 1.lii;'í.o clus 1i)l10; d11·.e tvs do:; n l ll · ~, dOrn'l1arlo ix~h\s Cl'•·n<;as 
(Jf11ito ·be'.,·i, ?m:i i t1 ·bP.m, apoiatlo~.) . 1· .. 11 ;.çiü>HS, iµ·1101~111te . J .1 lei c1v_ l, re;di ,;1 o 

t~. p:1r·a "[U.'l , :nnh?·l'e-, e;; ; 1· p1" C•' ito d·i. l··i c.·s ull •'tro _l'el :g-10s1J, _Ju lg111 to d1,pen:;., vol o 
po:itk1. f'os;eohs·wva··l· ·e •1to·la .,u ... pl.,nit11d13, ·c.,)!Ji.l' e" c1_v 1!. _ .. 
1iã1·•1' q1.ic- nã» t' •s<er!l iil11 l i l · •SO:i1~tJ.:eito:;de E:;te p1·ec1S • Tia prot•·rç ·o do poder .c'.v~I, 
t•i.-1 :;a 1ut11' di :;p11 iç:i.o. o C?d ;.:-o cd ·1 1in:tl ri 1 p1·u ~ec1;;iu 11u ~ _::; ·i tol'll<1 e lfi :: Lt.. p L1 _Pl'.'l 11llç:t0 
li • l µ·i·~ r,-,t >.tulci ,"fl l l ::;;Jri;1 ·p'11'-1 1do •:0111 a. 11i.11 lt;L 11<1 [J "e"e.[,, 1_11.:1•L. tla c11•1 f11ulll L relig tn;><t., ao 
ele 5.1 a 500 fr 11 ·n:; o 111 i11i;;L1•1r d11 q11 il - p t:;~,, ·11.1eaqae l.l e, tJUd v1~· e em c"~1·:11 •J llJ.tto, 
q:í e1· re !igi;fo, rpre co ·1c,1de>se a b1rnçio nup- t-:111 11nL111ff-Js:aio por 11111 f~c~» IJ0~111v11,yela. 
cu.1 a i re-; · de ex ·1i :.i1l s :i s · p1·ll ··as .1,1, q1de- d1_·p>J 11s·1 ~1'. ·sq10 doad •. '. · • llg1~1~0. o ~e51•J'I ~e 
ltr çlo olO cas 1m ·11t. e 1·il"; 1\ d cô 1Ti 1.0-.. s!i.o 1rn • C•1ri':;llt :11r u1_na f• •llut '• a m~·~nçn.u de Dao 
j i1 11() a1111'i 1s . se in •rw 1i11n r"· f.11'\11 •.1, se t ·- pr .. teg,·~· i>S Ll11·e 1~.·s1!0, rt lhos, nan tenrlo , [J ·is, 
n[m .la.do 11 e ·.;~ 'I. l o ~ i ~ l 1 ~·ii '", p1>t'1Ue: \'ê -n to k>s ll ~~te .-ir.;ulo e- 11 'J ll'l .n ve, 1l1!'e.to:; nem Jeve-

. c.1rre11d '•LE!~ l'tli't" cu 11 e ·rcn de ~ei::i 11111 ·p'1ra 
.. as d'é:;;pelil-\ 1 l'<~ 11 11tí·ós ( .. :1,{;1.rl r:s e ria ~ nh.io . 

·o :-iR.- Al(,THUH . . 1tros-E.' exact», 
o S1t. .A UGU$TO DE ~' U::E !'Í'AS - ;:-/i'í,o s·wei,

poré111, eil qne111 . lev nte a. vui neste re<·i•1t-1 
p 11'a 1:e;o l q3c· essa g-1·ave ·} u • t.ã > fi11a.nr: :ira, 
cnlloc .11clu-:11 e n o ponto s~njectivo do 111eu 
estudo. · . _ · 'e•n tn:~s p·-.·scri ;1:;õ ·; n 111 .. i, l1Ji:(Í t in1.• g 11 ·1 tn tia , 'r 1~ ::; (.-l7"Jni·• dn.<; rr1u1to bell• ) . 

,:i m'io a 111ric.• 1fa l'a1nilh e lia :;0ci.idwle Bern v,·d -:;, :,Bll 10 1·c~, .. p 1B sf~ 1 d t\'Pr.:;:11> as 
" Deixo rlfl' pnrte-, Sr, pre:;idrnte, n. 1ne>lão ela 

di;;i·r11 11 111:'1;à ·1 d;1 s ·r "1ri s , e d1 l' i.io esiJe ·i i•l- . 
rne J1 te' neste rn1111'1dnto <t ml<ih.t a.tte .:çi > p :r :i 
o ni·t. 71 ri o pro.íed ú de Con~t1t . iç,."i.u. un·t · 
e~tú .lt<Cl'Pt:ido, q·nn n. RPpl1l!l ic.1 só 1·eco n l1e ,.., 
o cas·1111Ptlto civi l, pm·1n ittin lo-~.i por t oi 

( Ap:;i .. rló s.) d : h ai;ô~.~ •. . : .-iirn o a l'g'il ·11e :1 '.o a [.•l'e_:;en tado pe !º 
N:i.t'I ·\ Sr . i5resi ·l" n'P., "):11ente :1 lição da l'.0 :11· do rep1'•'Se<1 ta11t1-' peh B 1h111 so 1,orlH1 ·1a 

hi~t rin. e[,,_ ll ' ll ra.iz ar[i :in t:i dJ , c·0·no é rt ;11·111·n1· :.1. ! l<'Ce~:;J 1 .de d;~ preC:<'le•.tCU. d11 Co !l
B" lg i a, ' tll d 11o::i Lle1re i11spi: ·ar a . s tc mo- t1•:i cto c:v 1I , [J'lt';L •Jll • n:w f •s,e:u riq u111;ll·<1 il o3 
1n ·iito. no.;; •t1H1 1·1ve ·11 e111 e ·1wu1J111a til, "'l1teltes_ que 

l'úr111n: ,,. p · e 1~ •1• l e1 1 ·.ia rl L cer1rnoni;1 r elig io:;iL a Q1I"L111lo · 1,eílid11 sohre o H~'u . n pto d»ss1. 
r e· li\ çf:\.•1 do a1~ t o eiril. · 1~ · 11011 · ln. 1p1.3 o t"' tJ11 gi1 ·~s .-;1 1v• il o 1 •1 pl'i! l1Hir:l 

P i'e ' so neste iir:; t. ,11 1tr>, Sr. pre~i lent e, rl n 1li:i;11-s·ia .lo 111·oi ·ct > .i 1 1 ~ 11·1~tit11i -~ii,.,, em 11 · ·1 
1o '"- aLLt:lll<,iiO do;; clig-:10_« \'. i pre5,_rnt , 11tes " " dd.;;se,; 111mn:erit •s ·111 e xc" l!nçfi-", 1•1n q111 a r.· z.-io 
11 •Q>tll, porque \T;·nhn de 'er1cler _os s 1g'!'<1d 15 fi'ca o'hc•n·eci ht p>1a. li 1m ~· 1 ° 1 c:·ii n pr·i:> h 1;, 

dire to.;. n:; 1-10 •l'cS i11ter..::;,e;; d L f.1nft1, Lru.- a t1111 l'al:;·1 tWl •wipi•• <1 11 li 1•r lade , q·t-1 11d r> 
zi eit"•. (lli1.1it11 be .. ,) p1~ ·1:;; .. 1 q11" c).1. · pA r.:i1i ~~ i'í. 1 1!.-1 ·i1rece .ienr.i ' iln 

,1dmitt. fr a li !i,;r,Jade rle ·pr·ice-Ienci, rb ce1•i•11oni:t rel1gi 11s 1, :1 h"::; ! n· i • o <\ir., po lw11 
cerer1Jt111ia r ,.. li giosu. no contrado ch·il. q1i:i l- r esn lt 1?' o; iw.i"r "s 111 I"" p ·I t t! 1i;;0 '" 2" ni 
qn»I' qire · s1~j <L o cu lto, ·~ comp .. o·nt:; tt• ·r a. ~i:çii. 1 .\ ;1 familia, no pas "q ·1e. rl-i price•len ·'a 
fam'ili .1, é sa1:d1ic11· a n .1c:i1mal i Jade br.,;.1ile ii· 1. oltr i ~1tol'i : 1 . <10 contr·1c1

0 ci v ' I. 11 .i .,l111m ·1 1; il 
é e ,. 111 Pce1· nq11elles . cine p1'1>i:isn.m rln 111ã, 1 arlv e;i 1. nenl111ma C•·ll"i;iio ""~; ·1ita. fl. li '"~rr[ . .J e 

- , protoc tora dn' lei, doa np:uo 1lu p11d e l' !Jll l.l lic0 .. d·' cre1 1 ç· 1 ~ . 11 ·1is 'lll''l . c111i1-1' i·lo o preri ·'itn <la 
(!1JJÍ)i'cr tos, nõo apoil(l/.ns ... -,ui(o beoi.) 1 .. i, g' 1r>111li l1n· ·c!.t. legü' "ª cn 1stitniçfi.n da 

Querei:> ve r, s •llh L1r e,, ~ f ·111ilh, ri ·s rlire 'ln • eh P..;pn:; ·e ' 'Oi ilhns. 
. La11ç:ii n,:; vo:.:s .1 s vi,,ta 8 pn.n os pa.iws c'vi- j·1o·l ·o ci r .rli:11 t' ·ali .·1r •I e ·l'i·110 ·1i11. rel i!tio<-• 

Jis-."os. A B1· lg·ica, C[' í" 110- pri1 11e;r.1:< rl ;13 pe l •s l ".s do c·11·n qn · .. ad 11 ph··, r.011v rn1ço
d .. ste secu l...., ' i1i.it v, " !i li ·rd:i -le dn~ p··d ····s. 11 1P. , S1'. pre-; id m t", •le; 'l" ·o c .. qgo·e·so 1· ·· 
qu-ailt 1 á c«lebr •t,:fio du ca"a111qn ln. pr .. hi 1.in·l'o t'1H'1t1a1'>1 o v·•to d 11!'1 . ·ir.e •i t · n 1 > a Ptl1'1'1 h 
à b1• 11 ção nupi:i .·! ; ~o~ 'Jl l" não.iL1> tiíi ,·a-s., 11 1 ([li •~ live ., hon •·n: le a1",r·e-;1., 1t •1' , e pel•1. ·<]Ud 
t r ~ t1 cm;:irlo pP1 ante o fu11 cci ·na du cil·i l, a 7 lica. r1'tit · he lr.c'. rh1 a · h ·i'..!·,1t 1r ·e l • Ir> •h p· ·11 · 
de nmr1;0 de 181'5 r·r, vo:rn V« t.i l di ; , " ·~i<;ii.o de ced ·~11ci>1. rl 1 r·a:;a.me'il i o ci.vi 1. ( t poia los, 1111.ri-

b le;, finn1111rlo a 11 •.en:1.I i1 el'rl d ·, pel'l!Üttiüdo a to l1ew , apq,rt 'F.) 
_\i pr·;rced«n~·i:i d . c~1·e11 n1111i.i reli'..!·

1
iú.-;a . n;; 111e11 s re::P.ins snh11m rtc pnn to: ~r 

1 
T'"'"-

110~ ,ot· . .111, :;e11 101'PS. os ;t 1n -.0R, ']ll A sn: - ~H ' llt.", q11 · n '0 '"rnl1r11-nn. ri·10 a. B:•. g-i ·a, 
ce · erhm, t i rs ns rechm1çõa -<, r111 1~ o p•·o111·10 a ·l·., itti11do e.t , m-. li il a 0 nt'1n ti lorn r1 ., lthPr·
/lOver110 r··C •l1i' ·'os -111·1_:.(·i,; t1· d11::;, qne vhharn l •l ·rle 1e co ,.; ·i.~ 11 -;i·1, n.01{e l.!.!·i c· 1, 0·1rl' a .i1 1-
dizer-J'he, que" f1.ini l i<Le~fav;,i. . l esorg 111, i:;wla, ~t.' · n r•·i'io p11blir..1. 11ão ·3 um 111 1· th"I. co [Jl e nn 
que ·as vi uv··s nãn tirih •nt t11r-:111 t i •S . •111 R os · B:;1zi ' , o 11-l ·a ins tl'n r.çfio civir.11 A ll " I" rn;. li
Ol'phão-< niio.t.i11h:im dir1• it11 .; dernc e<s'i.o, 1ne 1

1

.1 11 .1,., fü.1 -o tl'll 'rt s·1lvar li 01'!f·•ni<açii.0 l;i. fi
o:;; c11 ~1t1·_" '·to, e;, t v111n ;rhaln.-lo'; <··m sn s 1·ch- m:ii t. ,.; · 1r.ri'\c:~ ··I 1 pq\ 1. ig-11or·111C i•L e p ~ lo f -
9:Jq.; .11.mdn1.,_. porq u.e ns P. 11we ' c;i•q1'.n11e1.11~, n 1t. -mn do.;; ca npon"Z"S ; entri•t 1nt' [('lP. "º 
1&''10l'<l'l t::l ,, .l1n_11t1va111"se . .. ª 1·e··1> 111 o:m: ! "·l1- , 1i1• zil, p i1.e ;,;f>l)P,iolil1•m t·~ c·1th•)lico, _nnltif1 
g10-; •, pe.r :ll !f!Jdo:;; rh !e !:1 t1 n 1 r: > 1st1t 111; 10 • 1 1 1 P.!!C il • rarnia "m · i'J ·ln' «s •en tr s. 011 lP. 0 

- -· um f 11111!:1 p:~r llt 'l ·1 let, rp • lU •q .,;; clR rlo •1.-; nirl -dii.1 d 'i "OllhP.ce OS >;•'llS di :· •it ">; '' 111 ·•1 
aí111"' depo is, :1. to de j-t •eirn rle 1-íl l 7. <linn te co 11 ·1· ehnnrle 1-s S<-'llS :!Mve,.P.S . O'lrle a lei rivtl 
ele tii.o gr ·V"S in ~ ·1nve • 1; e ite:, f'., i 'evng- •rln O ' 111i.O 6 t.:1•111ie :itl.1. rio p 1V11, 'l'le 1·ã > •a'1P. 1 ·1·, 
~hcr·e tod · ·7.1 1~fl'!_ ' ll'Ç >de l8 l:), f11•1r.1an:! ·-1? • rl ; lon len. cr·n ~are lio-o;;n. l><í'aÚ:i ra i;is rlnf1 -
n 1vo n. obr1gu~ao J tt preccLbUc:t<L do acto · n•t' i,; mo. onde· o r,i.f.1 rl:i.o r.tl''V ·t->< El rl'antP. de 
eh il·. 111111 t•»nplo 1m>.is liRIO t 1rh 0i'. . 'lll 'l p·1r 111~1 9 -

Nio freou~ porém, <•hi. n 1)!'!1 1t1 n u :11 1 cr,,n •;n, "º Hr"17,;I, Sr. pre-;i-
D .v11-'e 1-;;;» A'l11 18 17, e qnnwlo em 14 rl e I dente, ·' q1H se rp.i ir :l •r n. li h p.J:l.]11 rle r":t -

0111 ühro d i !R30. o ~·ôvr~1 ·n • n1"wi<01·io ri R~l- lism'.. o ca.; ·.n1e11t • r·pli !· in ;o a :rt~s tlo cas ,_ 
!jr'c • dacr.~t;\1 irl<i refot •nn's li'IT01~:1e'. e\lingin . m<i ·1t<:i civi l! (M11ito úc 11 .. ) · 
to,ia ~~ 111ed 'lla4 ""'H'e~- 1·v1~ d 1 lil1 ·r"l 1"l•' 1le j' · · '"~ ' ' ,, . .. , ' . "' . . '. l: ~r SR : l~gp ·n;-"'l'l'A'\"TE -O<pn.rlr1'S hiio 
con,c ,.,r.1 ·1: "hol~nrl 1 > as hn,;. q'.l'l 1 ·npe·ii ·1111 '' . ri·,, ·swnpr·ci 'li'•~"' ·1' c-1u tr'.1." b1 c:1s >me:\ to civil .. 
Ji v r-< m •n f ·,·n.·10 e 11:op·:1g·•çnn de ·lo1'. tr:n 1s 1 (Ht~ antros ~rJ~t~te~ ) . -
p 1 ·, p l·l\·•·;i •·U p··ln .1 •H i.·en''" o r: l11 r •.111! ·.!'0 11 J • 

. ir'11 11'-!di · t:rniq· 1t•l l'e, ·o >.!Tlcl 1 o ·l ·r.re 10 1[ l 10 rl e () "R. \!JGPS''O DR F'Rf<'.11'.\$-nun. "I'.. 111'~-
j<Ü! •i"O . 11 o l1i ;po rl e 'i_•ni·1r (p ·ço 1nn ,,,,t, si l i> •~ t- ·. li a rli 1 1~, "º" r.cc •-; i> 11 d '.' '~im,ir :\ r ~is
far t .. n attençã.o rl a'l nelln,; , l)ue_ 11 e,.: t r1 re·~i nro r.11;;s>t•1 d> pro1ec to il' f'o 11-.;t t•11ç1 n, o 11·1 ir· 
i'ej1 re,;ent.;11J1 o p •t'l; ·lo é• th olir.ol q 1-in•h 'l re pr •s1lnt·1 nt.c p ·la B'1.'1i •1, " Sr. c:on.:;P,l-l1ei"" 

· gove•"10 rln :i .. )g·í,..a. Í il :' pirat! > nns prinr.1pios ..:;a,r.,iv;1, n. qu 01n r~ "vn n 1n !º!' r<-H"~it.n . e •.in 
rlemoP. rnti r.os t .e; re~1r • nn s dinr<J '-l.V·1, fn7.i·1. p·1lu v· ·n. nr.'lstn111e1-111e :) nn v1r A ;i.-l··qw•r rlpsrln 

( " . baixâr nrn·1 rn-t ·11·nl :wc!Pl'O P. lrt22 ··lpo11tnhro, I)~ pri:n<>i º ' di ·1s d :1 •ninh1 vil j) !l1)li ca. dj7P,I' 

· $r>"Ís° rlf .-1s B.[lflíl 'lS r!npOi-;, · 1n ']11'1[ di ·in. -lll e : rlest t t· ·ih•1111: Q11 ' r"i '" fll"l •' P. l •nr.i:t rio c1 -
e.-;t 1.et) 11v1';'S •. pol11i 3 r •. n li8W a r.w·m•11ti1 sn' 'l~ -n t"r.ivil_ ~ar1m•nt .. r ·1.l e•:r irim1. ori:,·111i 
r eli:rins:1. •lo c·1.;fl. m ut • ., 111•Lll'elllbnte u.J t:Oll- s·1çt" •la. f, .ml! :, P.'''.lll 'l r r c 'I" ·s _quA ~'!'t" ll "s 
tr~ do , i vil.. · q ·1·> s-.~ r.n<; • 111 nl '!1'1 i-;n:nn 'l 'e 11·10 vno 1' ( 1 1 " ~ 

b'l t d n'l ll.l "1H·1, S"'1'1nr~,, fl" 'Vl1 º' in- lt··~r n •on! ··;ic'•1 •·i1·il, 11 e11 •i-; e:1Ui:o ev i tai' e 
cnnvP.nient ·s. rl'l '~ sue .,1 :!:!:' 1 •n ~1 H~S • a. •tn lo i1nn<>•li" o ·~o·ir·n 1 1 i 11 t 1. 

. r 1)pr •..; ·11 tn 11 tA dn i ·1rAj· 1, d ·~ R x pr1~,~1 f'P. \'O- ~:l. 1 'iv'~ -"':.; .. 1 1. ~ ... nP13 ~i 
1
P11t" . p'l1·t:Jf) "\st ·' s 

/!" '):in d•t 11-•i r> i,·il. t. ;il f11i n s ·r.pi'i ·· in do;; p· \.1v ··>t .; ti,, 11 .. 1r:odn - ,r .. 11.-.'lr. " ' l'l' 'll "1
1-

dir~it: , :-:; . iJotnr•·rii· 11ln.n'l'l 1flt ""i' l"l •:::1.>d p t'I ~ inir;, nn'n S·11 ~~, ~ ·1 (' 1·, .. ...,,. il rn eni, .·111 "'i 11 

)
1
;;-::, 1 '1n. r.n t t t l '~I f. 1 f 1 qi!i t. . j)"ll1 1, 1J9 ipq , Of".'il"1;j 11 i::t, :1 nt~ •.i ' h.,!"1°it 1 !!) r:,,11 ··p ... ;.n r1 n1 n •1 ,· ip 

pP.: ·l r~ _. 1 ~ i-; 11 ; )1 , l1 n 1 ~ : i ne ·1 ti ) r~ l i~ itJ ) , .,_ e ·: ·~ - , , . ,~p1 ·..t · 1 · 1a ... ~11n · · 1 1 1. '! · 1• ··i · 11 t1., ~u lu Vd - t l1~ 
d1tn.vt.'n t-J l- ·1 Cl' t<t i tiil 11 1J,~rvlt·J•LS•ci c [ ·tl·~ , S . Rc.,_l:i m>t' O" fr•fnl1 ln.<l ·•. . 

· i'o ~1e'p c tllleutc do coat;'a.cto civil 1 qn9 o f.ll't , Qu~re 1s s.1,IJCl' pur que, ser.rhor0s 1 

c111 trah ·rn caS•lll•rnt", 11 ' •se1·v ,iu.lu 1is le1:; to 
cull.1\ ciue a tul'l"lll. ( ,<lµ1Ji'L'if) .~-) 

TMnl1 >. :>1 ... pre; i1l ·111 e . oco 11p rorn:~ ·o ct1n
tl'a' :ido c11m um 110· 1r;l'10 c . .J L;g " d r epl'e;;en

: ta<;iil• J"iJ - g' l\l 11d r nsé ~-e não exc"d ·r o tem1:0, 
pie 1110 co·1ced>J o 1•11g 1111ento, p·1_r · q<111 S. Ex . 
oss;\ ho.i" .iusti1i cap a~ P.111"11 l:is, que tt!Jre~en-

ton " ' ' 1•ro.ii:cto dt .. Con~f t1i11;i\u. · 
IJ-''0; p,,i:; , li 1,it r ;ts 11 1inlta;; e. n - ide •·açõ«~ , 

e .l il'ig'" ' as vi~t s j111.1'a 11 ·11 . pnnto, que t\)p11to 
C>L .. il1 il 11 11 p:"'.l ·ct.u,· .; so!1r•; o qu.-il .1a p1 ·011un~ 
t.:iei-u1e 11 • p··i.nel t'..t di.-cn_,,,].,,, 

O Stt. R.oú - E brilhantem·•t'!t!•. ( \ /Jf);arlo .<.) 

o Sn .. 1u.;u.no oR l"rtEIT.\i- R ·lfro-rne ó. 
orn-ani-;i<;ii. j d1 e1a ri ; ,. p ·ço 10:> 11l •bt··es !'e
[ll'~;;rnta11t s ..la rnH;à~ to . .hl <L sul grrnerustt 
atte.içàu . 

Cr ·in. S1' . lW<>si ·lP.n t", P nii.o o d1g-n por v:1i-
1l .de :;enti ·ne 1to •prn de.-co11·'1cçn, e 'im pnr 
11 111 1 .p··of1111 •ln e 11w1 ç i.11 da ve r'.l<L !e rliLti 1l. 111 -
tri1r1s ·1•1e l 1~f .. ncln, '}'te cnu-;eg 11re1 p1 ·ova.,. no 
C•1: 1g •·r.s·o. q e a P.11u11d :t n.nl'Bsl" ll ' a l:l p1•ll) 
nnb 1"· r 'l'l' ·:; .. 11t-i11te 1Je a B h'a , o 1'1·. -\m .\Ji
lop 1io, ,11~slit 1ti111 ·l: qn~ ap1'e!e11 tou ..:;., l~x. 
Wll' • C :· · ~ · a• c\;i. p1'1lll 1r o1 .- lS ·11s:;•10 111 l' "ll.]~~"ÍO 
d . Coti ,. it tiç io, fl11 11rnrla q ·1H se <L')hrt a p1n 1da, 
•1e lo:; r -• pr1•:;e111:-1-11 !P.S ·e al :;nn - P.St ai:os ri , p ·r-
111it - s"- ' rl •; li e~ pr•e,~i\o. p •!or q11•1 o :;<rneto, 
pOl' ' IUe. ;e 11 tr:1rl 1i1 r nm ' .v:;te 'n'' 1le «l".\'<l'! Í -
-aç·i11 pol ti r..1, sac 1tfo;t os pr ' 11· · i pi 11~ r.:1p.t •1-:s 
il o re~i 11e11 fe 11-w:i tivo, a 1' 11 ios p;•ri:P.it •-> •eve 
nl1A l-·c ·l' a c· 111~tit11içi.J p;}'. it !c 1 d• o JV.L n. ç·'lo 
br 1z il.· ir.,1. 

V j "Sr. pr ·~;; i le nte. ,,~s1 w11 ·nrla, :i~> i ::rnar! ·t 
po r 1lis· inct1J -< rnp•· ·s rntv1 t 1-; d·1 11 ·ÇL 1.n.n1 -
gos "º' <{'Hl':l.'l rl evo a:; m i >r,.,s " tt » n ~·ü •:l . e 
. peç , >t ss. E •:x ; q ·ie ;;e c11 l ln .:•1.•n n ' .t • ph no, 
q 1e per:n.lü\!11 ;1q 1P.!I» rp1e. 1w~te 0"11gT<'~so, 
te n·se L1ati ·lo pr. la v ·r11'ld · rl•> reg11nen fH :h~
··ati 1'0, qno, a ~ "'me l h.' 111;;t 1\-1 !1 01lí' \ 1'1~ ! 1l'•~S \ll• 
t 1nte p-i lo· Pa1'a11á, q111111 ·'1o OCt!L!pou--;e rhi 
q.•w-tiio da. .1i:;c1inin·1ç:i.u ~::i.-; l'Ptl'l ~. t<tm ' m 
pi" 1pí1 ·ti-;;>, q1111 si a (:on~[ it1fr,:ii1 p l\· il! '~' '" qne 
.:::A v t,•~ il 1 1 ~ 1 · ~t t\ n t) 1b ~ - l ·e ! I' 1,J) , pn :l : · p1 c):i 

ir3· n 'lcr , ti ~ 1 ;, -i ·1 .. -;oh"l1 ' 1 ni 1 do; e~:a lo; 11:\ • 
for 1·ecnBheci•l-i, n. ·11·op 1 · ~· 1 11 l ~o11 f:1vo 1' hst;i 
c:1 11:n s·u1t ' se e~te : 1 lp,r·it pOl' o IG·o p:tiz e n. 
00 11 (l']Uenci-1. ... n lo sei qu .t fõe r :t • 

O S1c <'AMP'~ SALTJE l - A co11sw1u>1ncia. 
S<'ritns p .n1çiio,o les - ernhr:>lll Pnt o.(tpoia 
•lus ) l~' p1»1··i:;f} d1 7,e l-o cnrn f1•;1fq11 •za .. 

O ~R \UGG,TO DE f<'rrnT'i'A' - C.ni11<>ço1 Sr . 
prPs irl nt ·~ . n. 11u ·1i:r,:e rlo pn•jPdo ?e orgn · i· 

: ~nç~o j<trl icin1: in. e nv!.onrlo ·!1 .. sta t:·ilmn' p 1.
rnhr·ns ao nobre· :O.f111istro 1la Ju :;t1i;:1 do mi
ni · te 1·i·11!PC hido . 

~. !<:\'. , qu · 11n gov.~rno pnss·1rln,, p1Jlo c-~ n
r.nrs , p1·c,t;11lo p~1r: 1 :1. r<int'<>rt;iio il es - ' ~ p~ 1·te 
fl ,, 111•oi<' r lu .i.~ rorn:1 it. · i ~in . symbol rny_, o 
vn rhdt~ i t \1 r ·!r i111 Pn f'r\d, .. r;d ivo, ~L Ex. '1ne 
d ·i\ •)>l 11 .. St) ~p .. oi ·eto de º"!! ''ll ·acii .. > • .i u l i-
i t l'i '· ·nn 1 \IA" !"i t 1 ( 1~il:ii : ;>'iO 11 • <11 ·1 o< 1'11 :S, 

11 :1 :1 r ~x:i,. t ~ n.i·Ji li1 ·;1 ç 111 ln :"-!'!H P" i'1 e i p lb , . 
d1•\ ·1• ()-;l ;i:- linje Í'< l»i1· :rn1nt •· s"ti -fvil • [l ·r1 

1 

vict·11•h, 'PI' va., :ilc111ç 111 do '.i,t · S~'- l'l .11a 
no s·iio do Congres,,o LOJ;,lltt.llll td . (Apoia
dos .) 



~ t.:i.nto mflií\r ilev · R"r a glori :1 dv;u"Jl<'s, • ··ffi ,·m 1 CJll" <'Stes pri<l•Fn manter n m"g;s- ·lí\S ARtailos, qu<>, v::irhvPiS rl e ponto a ·pnnto, ._ 
'CJlH deC., 11de :11 a· cli1 lil d·• d,, ma~d~tra t 1 u-a trdu1·a rl e !• 111:-;ta :1 rü, · ~ornu os tribuli M~sJ,, niii srwão mo·lel idas, f;1J11•·•z, irnlo3 111 e:;!J1"s 
D" re:ci ,11e:1 de feder ç:in, ']llanlo o 1woj ·cio <tpp,.ll .ç~. 11 ! (lp 1.iarlos) . . pl'A•: ilos ;10 di·J"eilo p•1blicéi' 111iº11.le:·n '• V"h 
lhoi e ap1'eti"ilt 1rlo pP. lo nol1rd dep·· t .rfty pela. i~ ' itito, seLJl1ure.<, LJ ·11 re:i11lta<io se:tlH'O rlo •rws rmóbservaç>i,o cr~te.rios:1, quo llB.p:m•la na 
··B.il1 ' a da-n··S o <li e ' to rle dizeri;w1:-; •iinrb Ullla esludo 1Lt n"ss:1 situ çii.o financeira, ó i,to hioloria e na viila rios p _. vu.;, fff'Oll8Blha a 
"VHZ a ::; . l~ x., t>em .:o . no >10~ l1111Jl'>l'fo-;, si ~·na- tir111eza d , ro ·1 vi1·çõr1s 1 1 ni~lhrir· org-, nis'lçãri' de pii·for 'i 11'iici :1 r ib. · , 
·tario . .; d (~ssw e1nen·la. : Vós n:lo t· ~ 11dr~s 111n U 11 t:iy~t~.) n1 ~ L :-Ô cede de tnte-tl;1, J\ l·zfi,o lngica · · Q'n11111·10 aitld ·1,Sr. pre..,iJénf'e.o :-;· · $1g'1~, 1 ~.a:nn.s ....... 
svs1Prn:1, 1•r0c11r:1es apRn ,1.s.. 11ccorno•la1· n,s cJ .. urn ontrri :; y~tirnrn. <ill d aute •bs iinp•Js1-' ,J;\, eme !ida reconh ·1·ern u. atit .. uofn1>1 ." de1,
cii11s · ~. nã•> estaes leg-islanilo p J'rt. u111 _pa.ii, çõ" ; lnde,e11v•1lviiaenlo e ~onumir,o, xe'fll-rn'l chamctr" :1:;,i 1n, pw, ,11:1.0 .off .. nrl tJ \ a 
rcnj" f.mn>L de g-ov ·r ;i o é a repu dica ·f·dera- · lºM <:rt. :VcPREiENl'AN,1'8-A coutc"cl 'cçiío é ~ohe rani i. ·~· · Dn '. iiu, out1·', r •1. tã1~ ,rl1:f .. n .!1ila 
·tiv11 ; :VOi:l >1CC itaes o l' ·~ i·irn 1·•n 1·ep11hlic·1n•1, m n·ire~t''· · · 11.nr -::;,; } í<;xs;. qn ·111d» proi:I 1matn a '.'ntnn~~ 
1ernhr 1n 111- o~. po ··é1n, ,;rempr·· da rnonarch1; 1, O SR .' AUGU:'>T 1 Dl" t<1rn1TAS - P1·0- i··2·fl; · rnh a.lllµli,;~i 1 na ·(h-; . est.1rl <"is . par• ~ , ~ or:rn_n!
(jll' ' e hiu • . (;!p.,'a · ln .~ .uuilo bem: tmiito be 111 :} · Sr. pre.;ide1d e . · n~ h u"n!'a.,lo~ ~ign ;ihr i <h cfa. s içii.o d11 p11dHI' fiuhl1co na s11a t1"1pl1ce m;i ni-

0 1,sço, :::ir. p1·e:sidente, u. a11 a ly~e d;L ern n·l;l npr•'S'1 ntarh em pr '1rn1·i1·a ·!is · 11 s~ ·i o f1,:;t çii.11, 'l 'ªº!o dii.n ª'' ·e<b1do o rl1m1to de 
<Jrnenrta. 1frd•1 m : desl.PS tributJae' de app l l 1çii.<2 su.- co111pnr o :n11 l'o·ler lo~gisl · ti vo co111 l'.1na º1: i:: 

Co·11e:;aonobre depnhdo ··1ela. B:.thia di- hirii.o,por u.ntiguid>ule«bs •l11ta, o::imein·ru::> dn 8 c11111'as, · cp1J10 P.Ofender: ()nnv.em1rntri 11 
ouc'o (lê): riue vfü1 r>ompor o '>up1·enio T i1111n:1.1 L?erlernl. , 11,, vida in te rna, ']U nd1i e i nti~rem "º e.;tafo 

« O pn1l1•r.i1dicia1'io t<i i·it 1JOr or7:7,1 de a~ - : .\tte:11lei, :;R11ho1'1'S; rin 1nd11 de::;t,. trib1n 1 a f:icn l la Ir, rh nrg:ini.:ir o ''"l pnl1:" PXAc u, ,1-
~1"1ll: H 1 n. .~"P''""wtri :J/J.n-;.f. · ro .. ,·1 sri· l P- n·•. e« tiv.~a h.in•·n dff diri;!'ÍI'. a p · lnvraa.11 !'.1111- 1j1·o,atl.Pndenln s'tnpl·~rne11t 1i nO:<l' IÍ'l 1 ·e"~es · 
;JJ ita' e _j ·i,.i."lif'1·An !'"' t"rln " poi;, 11· i !m,. .. aq, Q'PP:;;:o, e mr1st1·11va C:«lfl .•. 8 f -' t«:s o.; effei1 .. ::; d;i. n.d111i ni<t1·,1çii1J 1' lll•lic:1. Cj 11a.n·lo 1·eco11he· · 
,rJe " Pr•e /l.; .· 17•• rli ,trih,,i1I• s pPln.< e<torln' 11 • li.~- ;I ·s, <l "" 'º'd 1 le i .Ja :intiµ- ii J,, .f, .. ll " .te 1• dz, ·e ·JTJ rHJ,S'l 111 A.,UI'• fl :nrn1l:1. n n· ir . :i~n •lti nr•g-;i ""; , / • 
:tr ;c '11 {e t,- ·,.,..f.. ,.,,, t~1zii• 1 tf ,, " '" trihi.11 .fJ. / p1ir" o lll "'ll hn1 1ra. lo c11llµ, ga de ,f ·p ;ln c,,ii.11, a •1t11 r ni; r 0 e ' t<lfl11 o po"l11 r j wliehr10 • . fi p1 1n1.11 rto 
enda ~11nur. 1 l 1 ".;tn.') -~ ·c1· eg r..ln l P. r 1·it11 1·i 1·1 ntt 1 · i o,1r1l da, A'llP!l Li, di z i ~ 1 .. . 110 ".' : 0~J i1. :--.a iüid 1 n rn I, 1 . 1~ ~-r·;i~ p r'• a. i11v i~ . ...:. t id11 1·1 1, rt·, ~·nl~. n · l • a ~01~1-
e os:j1;i z ~ .• 01~ tl'ib11naes rüi 1• i·nstrmr"i ·, q•1e .p ir 1 11 r~ e;.;;·1-< 1111<i 111 l1!'0.; ''º·". t 1·ib lll •t-:> . de. « !'- pn~ i .;ã.u .!o> Ui 11rn ·111.-; 1.ln tl.[l_' •n'ln<)ao " r.rw111do 
cr1:1,, 1;str1°lri c,.P. ·r wn·11 si e o Ctin111• sw l'" r i.l p"lb1<)ii. 1, 1r1 -~ t o.11m dei sn b11' po1· nn t 1g11 1 d · 1.1! 1~ 110 v;i' g .. 1ra 11bts p 11>;t a 1 ~uhpe 11 IA ·1c111. dos *-
o rli ·!1•·0 !0 fe1ter"I » . nH"' ' t i •r" J ill •.1 Tf'ib11rJ·dP~ lend , r·n11·H1·;i."P t'êt 111 abtrad ·s;SS . l~l!:x -.; . r1 111.rd J tr t •m Ll>t 

P:r : "eir·a vi t•li!.1/i.o •lo re :·i1nei1 fo.J,w.Ji\·o; ª 'Jll"lhs rd h 11111R;:; pri1' r.0 •1c11r.;o, ;iltestanlci Uni ,'1.1 1, a sober .. nia. snhre t íº11Jo. · n•1.ne lh1 'l ''.e 
e p ··Ç·l p11 rn est<-' pont11 e-p :eh lmP.11t ·a "ttrn~ a s11 :1 1·0 ··111 Hb!nch sr. e11tidua .. · rei•rie:;r>nf ,, a. 11 a 1~ io11 º:1 ' !•h: le h1 ·n:1i IAh1. d •pOJS 
<f•o 11" 111 n h ·lll' dn a. ·11ig-o, o ·wb,·e reprA~r.n- N:lo ·d·•·-t •·ni '• s ·nhorn:;, lal r 11 zii.o 0s ·i r g u d· . 1·:·co 1h"ce1·1im o d11·P1t.1J, CJU'" lhe ta• e de 
1\tnle do Mara.nhii.o , um "º" m•is illnst1"dos rn ,•nt .. ~, w ti que uu rnpellia <L lei dr. •lllli;,:·ui- · org-anis 1t' o " " li no·f,,r '(p-i-; l>ttirn, r•Bt: ".' el r
nnagi ,tM · lo~ de~te paiz, (apoi"d0s) si .~· u · Lt 1rio da Je. e''"'·· regT;b 1h ,~ - p .. .,i.lade p •r , o <"X P. 1·1·1··10 rio 
·da. C?lll •11 d :i. E11 'r1~ lant , hoje, os nohres ~i çr n .it ·· rios 1!>1. m 111Llat .; dR l'fl;.!º11 1' 11· OPX rci11i<J do por!<-'r •' X- _ 

Pl'im1,iro nhr111e à f·r! Prnçiín; rlit-se ~os eine-1 ·1..,j;\ nã.o e.1t -.h··lecP.1 n o co ncn :·:;n 1111'11 • er·ll'i vt1 , ne t 1•1,1- th:1•1, ,ol;rJr11nia r."11t~411rnl_<10 
es tadns n rli1 ·eitn rf,. o. µ- ··ni>'>u ·e1·11 o seu po:!er c•11np11 ic::'io do-< tr·ib<1 ·1 ,., rh 2° inst·• 11·.ia. por· dir1ii ' 11 le exigir pl'llv:i s •:e ·· · v1r:i" t. '"' 11 ·· ~ "· .'fo11n-

j1)di-;.iar ,, 11a 11ri •1<'i r•·•, e .-no '1n. sr·z ·1n;la ins- 1111e "· l'11i ·io n:'i." 110 IM in Prvir ll •t viola i<1t i11a 1 pot·con liçõ·•:s, para o Px erckio rio 111•·1;; l'!IP»;·.! { 
t11.:1ci · ; rln ,e ·lii<'s o dil'"ito <ifl tir111 :rPrn r11- dg- e~t • 1d.u:;, .P~'1 · sc1·A~·r.i1d•• !'•' ;~Til' p 11'>1- a "!"- 1 t1111 tH rins P": l ·:·e, snciaes, o 1'i'J rl 1n· .m·I cr1r1í), t. 
~·rns >1b,;ol11t.,R, P<":!nl;idorn:-l "" e 11.upe l<;n ~b lho" 1·om porn;·1.•• <l i> s<J•l' po l111·r..; . P. p •ra 111 •JOl' pnr11uu1110 1azer11-r10 8AT' l'"P""•" nbrln . pelos 
r;;eien iili fl1 ; dá-,; .. -lh 0 ·s n ·lirníto do R··tnhr>J.11- · p-a1·1111ti 1 rl1 ,~ pacilade S<!ltJlltiti rn. ·d l(]tPll".'> rnnni ,; t ··«foi 1·etir;1.Jm, .-f n., t 1·i ·lll]fl. ·s ri 1s <H- .rf.-. 
•CO!'flrn p1·0·,· ·if 1s, qu0

, nlt ~ t.11111" a i-lon ·i<i;i.•Jn, IJ'l r' ó~ f'll [WPS•0 11t ·irn. e S ... , r;;·,:xs. l'tl1•"g;1m' tnrl~<. _s,>111 q1t •l :i Uni-'ío p r.i~s : i. julg 1r clti y ws 
,f!»1.l' .. nt r11n H i11dfl1•P Pd,.11r.i 1 nhsn'11tad" H_ 111, · - ign<lmente ale ' rl :l antig•iilnd<~ . . . 1 h:ihilita i;õ.0 s (._4p · 1iur~ .. s.) . ·· ·-
: 12"i~tf-a 1fo,;: dn-~P-lllPS, ftn .. lmento, o rl1ro1to Vê !ri , s (:> llliut·es, o <]Uél re~V1 eh pr11ne11•n j -; 011 11. l' >-;, <i 1 .~so nao P, fl :;'lr 1. v r b·~r fl. _U'l~11,, 
dP qrµ .. •'"rÍ:>:-rem n. mag·i t atura rl11 primei · a <'nrnu.ta. · si n·i. , é 10,1til ,L1 > ";1· s111. s·,,11fl1• 1•1rn,s1 ílflO é 
iust.i11 •rh com juiz1°R nnicos 011 ··0111 tri b1r1 PS. S". EExs. "~~J11>P 11 •11 "· h" menag»<im 11re, t'1.1la, eonf1.1 111i" •L orhi ta de tv·ç'i.:1 rio' e-t;11 ns e •111 a 
mas vi11l l1 - ~e n rPgimoe11 p lit.ir-o, f., z·' nrlo in- á v<, l l!ice, ;10::; s<>.1•vi :;os íJil'' r·'·V•~l 1m rhli " ç'í.o e-; 1l1ern orn qn" zvra. a Unbin, ,;i 11ii. i é <~om-
1tel.'l'il' o po•IPr '"'11 ' r::l nn. v irln. intim·i do.,; à ''ª •n;n. pnhlic.1. •·· ']'le1·"rn phl1 '.i1 1'" r' , hal , 110 pri:l rn ··l. ' e:· a fe lerilo, 11>'0 S"i '.' '111 " s1·in oe-
1cst1 ·lo-<, nar • rli7.Pr-lh·3S; h " ·eis forç ~s,1 111 11nte sPio •los tr·i hr11rn fls ; íJllP"ll rJJ 11 1ie AsLs prA· " 11 5,1 _. ii .. 1 dRmn~ratini1 nm n1n 111n, ')11B .;e rege 

· 1tlc tRr u 11 tri !•11'1nl de ""g'll illla inslf11wi . SPtitc.m no 1·hefe da ""Çih o n •m" ·'a !ll •··ll0 pHh;; J°ti; d·:ste sy-ttl tn '1 Jl" lilico·. 
"haveis to lns ri · n;,,.rfee<'lr' no mosri1n p:1,J•1'i.n rle '111A, si1hi rh 1]11 ~.t' 'l seiíl , tiPve fozer fia1· te dn 1 n linnrado ·nt or •h emr>n ·lfl , <:;1·. p1»si 1l1·•nte·, 
-or g1111b <,:iio do p·1J1•r jlllic'i •ri •i, qmin . ln~r' . S11 :•rem1Tri hw1:il i.?"rl.'"·n ! ! . i e:<']ll•;· ·i•lo1.iol'_ll'n i •h t · ntu .rln íJll'>,;<>iaorn- l: 
lllvs d··u t .. 1h lihPrrl '• •IA •·· 1r11. n o0·!::·a 111s1çãn do \la:'>. sP. !Jh•irA<. rliz0•-•111~ : ess<> m:1e-i-tr:1rl11 o i 11 en 1·Apnbl1 ·•1UO füdHJ•,1 t1 ·o, R111ii ·I --e n·· s " 
flOU 81' l :µ·blativ~ e. PX'>c11t.ívn. ']ll ' n:h. -R· ·1nR A n.pr1•s··•·1ta .. lo l"'IO< tl'i hn1.1 r. e,,; :le ;; a i11 .; - ~lé "' unioni:;ta:-; do · 1·egi1111•n p 1:N 1110, V"nrlo 
nl\01•1- · ~. n, rert ·1·11 nn e' nn1d ide na varie1l:11le ! t ~ nci nn:-; r, ,b1d:n ri•1ra f1z ·:r p • b <lo ·-;1.ipre- niri •h n t~ st r~ paiz 11m todo h 1rnog·en<>•). '111 '1 11 ''.º . 
fMi11obP- i.1,m 11 it-ib ••ir1

.) • · m11',.ihnnn1 "' 'd,; ral. n rn~'s. ·hv1vl·icor-pn- 1s. l~x. rl rwerh v .•,J' 11m c··rnprHto rle d1-
E é ri. i'<tn '1'1

11 sP. íJ't«r r.h 0 m:tl' n.11t ,.,n?:111fl.1 ra,,fi.o do 1·aiz p h1s f r•1c,:õci.;, que· v•1e ex ·l'C·"I' · ver~ns p:1 r •) >lla8 ,J .1 ·t •rrito•-io nqPinn ::t l, que, 
.dos es tncl ri~ , " é-i i:>to 'Jll ·se cJ:1 •mn. reg-lin·:n no sv,te .na r w .Jll1 lica 10 r·,,rt'1r;1t:vn. <."Xhibin Clln stiti:i<l ·l11 o~t : 1do:;. tem nto ·10mi '• t ·•1n '.-11-
<l e li1 •'l'rJ.11] •' 8<rl 11111 !!()VPT'llO. fe ,le " ti~n _!

0 

p1nvi1.,; rR>JC , rJa sua C:tpa.ddaJe SCientitic.1? .

1 

de j.1A ·ir[1"f!Cin. ]j ·, 1i ' fl1[:J pelo Jl~CIO rifl fo ler•tÇ1b. 
l\fo s o n"lrre n11y.o r rh A·nen•.h P1 "'~b7"." P111·ventll"fl. t"Rtn o·.; ,i, .. f«11 snr •s dn. r.' 111 r· 11~ 1. · Ao p;is;o q~ie os ver~l·11fo1rns do•:nor.r·a.tas, ./,.. 

fiWí~ J.llll"l l' O Ili n ·• Jl "lfl,1, rl11 11 l(l Tn l;; t ~ r- !c- IJ•Ja a C:'l'tn a, •]P, qu • f. ,,rJos '1-i e:;t 1.1 l1JS "br~ ]Pr. ·rn.il · Vfl [ nr)O 1111~d1d ;1s · a,,ra1.1t1do 1'a ;; tLlS lt1•RWl;•rle3 
tir11 r os 111embr<·•s rio S qn•,·m1 Tribuual (•'ele- no rnesm.o r,r ·t r ·o "'.'i '.'ll~i~co na ."O.np 1 ~ic.; ii n ; puhlic:\,;,_ 1: .. _dd 0m pr11it'1 : ~o clire ito.~los e~tn~•1s, 
:r:il. . des~e . .; tnbnn;i r, . .;, e x1g-1rao ns rue~m •s r1go- 1 s'•rn s ·u .. 1·1;i1:10 il:i s11h" J"•"l '" rh Unwo. s-. l'.. XS ..... . 

Eis po1•ri•1P. P.n rlk;'l, "r . . pre-;.1rle ·1t'l rine a roR s prov11s rle e •P .ci ln le int'll l,.cln d. p .. r.1 ·, esine··e m as relaçõrs jnrirl'r.11", qne s111·g l)1:ri 
entend 1, nfio n'1e'!"'·enrlo nR leis dA u1r1 sy~- rine oc'chdii.o p ·ss·1 <;'; r investido Lias i un ,·ç~es r ria. no va fi\r111n. de :;oveeno SS. f<:xs . . ~acri-
t111 ~·n · 1, tl"Drlnz ,;1rnplPs•nente 11ma · co.r t.i;:·a do po lr>r .i" IH;orio 1 . . . , tic 1.m a .; o'!l' ig ·Çi'i 3S qn fl di 11a.•111 m d .. s ]AIS -f~-
fe •t.;1. n um i clas"R, qne eu mn •t.o r ->.,nr>1, o, O S:t. nn, : 'íllJLAl{T- 'P.ve se prr>snmtr. rh l'fl ., r ·io·uhrloras, ri 1. paz e ,fa h:i. Pm0n11\ 
em cn.io ~Aio Pt1cr1nt ro "s 111 ' i,,; rlR ·lic ·rl••8 o ..;R·. A uoosTo IiR l?rrnrTAS- 1 >evA SR P"<"· 'l1Jtrr. os :~~t;1.r!o<. e n1•rn m 11m trihnnal f.id1J1·a 1, 
:n111i!.."o~. nrn" cnjo.; int"l:'.'S""s n:io SR J>º · ~e:n ~nmil'. 1liz-•111:; o h•111r11du füpresentaute pelo 1 cnrn sé Ir>. 11·1 C;ipil~J dri . .'l~ r111hli~a, nni··o re- · 
col'o1·· r nr.'rnri ria s1 lvaça.o. r111 nrn pr1 rie11>1_0 l 1·:snirito S· nto. . · {ll'A>'AlJt•i.11 t8 do [l'.lrl "r .hlii·ürin d ' íJnifi.n , 
~1olitir.11, qn . dPVP fhir e llSl!!ll:\llO 11 ·1 Cnnst 1- J i1. IJ(rt do, ~ig n ·hr·io; r]:i 111118 '.líh, SI', P"R- '\ é1le, porém, sfinhri rés, .: 1s r . tn.A8 C011S8-
:tnic:iio ·l e 11111:1 repu 1 ca foder .tiva. ( .1poio.<lus, si ·lw1t11 , ~onco 1 ·d .1, ern quA os 1n11ni l;rns :!11; hi· 111" 11 ;ias de.;se p!ilno d.: organis.1ção jn;li• 

- muitn hnn ). . . b n. ··s rle 11p1lf~·lh<)ii ., q 1e vw>m P'Hª 11 "n- ci.•ra. · 
Nii' pnrnn nhi o nobre nntor rta.r. ne1r'a. rre 'no Tri 1111•il, ne!o sy-tA·na imoiyin;1dn pe ln lrnn z ín ri.e 11111 pl"oito r>ntre· nm estn.~ o o um 
Hon ·e•11 S. E~ .• ·le p -r r.nrn o ~ ''.n1· 11 rln l'A- h'llll'a 10 1·<'prri,;flnt nt<> ria R·1hia. nà•J d·•rfl.m d •ln.d ·i.ri de ontm R;;ta.rlo :· pelo projer't ·• •lo 

'flt' ~w1t .. nte r ·w. PR 1'n'l:'.1"u !o, rf1z1 >1 no vot(l prova,; ri e ,;q i cap,;~i l 1rlr. ~r,ienlifi · .,t, c·ap·ici- honrn·io rr. 11 r · sc~11bvite da B hi '• <lll estA ci
';llll -< Ap · ra·ln po~ e_ . 1~ a.,sizn·1 '.ºJl'lR. P· !.• ·1 o- dade '111 11 pr'J IP. auH1ms '"r pr··s111ni "1. d·i.rl ·io t era ··111 -propor a sn • ri ·m,1wfa. p:; ra11te 
J•'rto •le r'on't~t111enn. n. rnn2'ht 1 ·11t1~··a est»va H:m prim i ro lo:rar. Sr. pMsi le ·ite, fü ·1rh1r 0 ,.111wAi)ln trihun·d, 011 per:v1teo jniz de Hrn 

rnort>1 ne,;t ~ ~a1 7, , r1nR e,;tavn. rNln7.1•hn. con- um sy, tr!m , emnrissw 11111 c1da lãó ri as 1nrii~ rios ' · e". t idos··;. n;i · primRira. hyp •th<>se ha. um 
d •çõ<>s pro•' •l1'1n>, qn~ o~ r>.s tn ,.lo.;, de fi · 1~1 .. 1.ndo ,, lt:is f.rnr.ções, fi m rln r.m m0ra. prP.~11mpçii.o v•wJncl ,.iro ·s cri l'ir.io, ·o dirR•t·• Jl" l'ig-ará uet~ 
}Wl11 de"'resr.imento de s1:1 '1R rr. nrlns. n::i.o 11~- •lA ~n' co•np.·t·,ncin intellect1ml e sci'>ntitic L, clificlll ·ale, ~i 1 1fü1 i npo5-<ibili hd1~ c1, rlefcis•t ; : 
1IP.1 hm m. ntc;r 11 1n>i n: •g1;t .. at·11·~ em conrl~- rni.1l é nrlo11t1tr"l!"ll system1t politicíl hase·ido n;1 110 ~íl/.!'Ull 10 ca;;ri n eme11 ·la ofl'··rr>ci·i 1 vae. f!On- . _; 
ÇÕl'l d13 rnrl 1J Pen•lenc1a. JJA O:: R~arrn. rpie na.o razi'ío e in~pi:·Mln nn i 1t"r<"-se ;;oc1:il. f1•rir a. nm m "g-i str· •rl"rlo H:< t rio, íJlli'l. niii> re-
11orlA1i 1m n f'~ 1 irbir " 1'Pspo1

H hili•hr~e "" t:'i.o 11 '>H r11r, íl nur, ,~ llT - ~" 11o ·ne1ç[o livre pPe;;e'lt :1 ·o R-; ·•ir it'1. a :;n ' ern11ia ri'· nncio1rn-
íp ·sarlns <> " f!11rgo~. A. Pm sq,t,,11t: ç·•o dr, ln! do !!ovr.r110 não ~e fun la t •.rubem e111 p e· lirhdA . hr·•?.ilBira, por1111 " exRrre 11p,rn:i-< nm 
~"sPrç ·'i.<'. pnr:1 r~tno•· er <'•S"'~ «r11h··r 11 co-<, 'lllA snm.p·<ão ~ dos r 1111 •s r]n po l•'r p•1 ' lk• rio S•• ll esta lo, a 
i :i m tolh ·:r · fl v•r!'' ••rnf!rP~~·vn_ •lo.; P-:;t:irinQ. 0 'IR • . \UGUST.l Dlll F'RllIT ·\S. _ Pi•, ivw.~ i ,1 ll'll •ntt·~i,tr·1díl,c11:11 iurisificçf\o '3 limit-1.·la fVl 
S~. l~ •·: xf'. CJllP1·Ji1 rll. CjlHl 118 tr il 11111 · ef; dr> 2_.ª te1• •·1ºtorin o,;lmi to rl 1~ 11111 C0!\·1:1.rc'.<I, a :i ttri-] 1 1 V. l~ x . ')lle, 1•0111 as g-nr nti- 1s rlP íJll " ,.,ti 
i11.;t:111cin f•l-'"'~ll romp"sto< r " · 111 "' "1 '."º" ! · · e ·r·c i•lo o ílX "' r•·icio ri 'S'' . tt.ribni .:{i.o. ela 11.1 HO hqiçã11 ·! e J11lg-ar rle1nan•l:is. flm í)ll f> fllltrnrn, 
rn .f os rJ,, lll " f;''-t •·:.t111·n rlA Jo 11i<t:10,..1:1 .i~s eh ·C· ,[ _1. n ';:i ''· aii.·1 t:\ wn·· fl ·1J -11 ;q1 :ii.•1. nfü1 l'» r ;is vrze,. A1n .i •g'1 i11!.B•'R.;• •·s fl 'j1_icns; 
est. ' lns , lll•"_li nt"' ·:~11,,111 ·>0 e por ll"'"""en.n 1•:1n 'r 1111r.l1HR0, '-' r . . prcsi.J11 " t". n. e•TJ PnrJ·i. ii n' t1·i ' ••1içfi1i·il·J np .. I c·1r· l1•b diffi.·renle<,. IPiS 
iln g''1V P J"'lll) rh U 111. n.o. ~ ' ' ll'in fl lfl ll t1dn"\ ''S t e ..; 1 . r1 •1n, n1tt- l ~ V PY.0:4 :i íl\:'! f~ t · 1n ' o~ ·l \n·. 1::; il a ~f1~ .. 1 tt t :1pr • .-;~ 11t · 1 1 fl r];\ entr··ri 1. n n S11 prHnr •· Tr1li n- v 
tril~lll ' ' " ~ !'"' ."" co re~ g1•ra e~, H "" ;t, ,, s i1:d n •11 ·.• !' Í , tr '""' h'a lo.; ·L i.; tri l111 qn r~- r! io1 · : 1 ~ii; > _ ~IJ ' ·1 ·lfl. r:;,.1111 t•e.< . '111 il qll!' I' . d :1.3 

r:izo".s oíl ·re::1rl ~ . , . , ' º . ·1· ' . e d . n p p~ li >iç:'i.o rlíl <' ·t . i10~ . e •i' co· 11 11l' t " llf'ifl yart·is co 11 t :11 rh •·,1s !<l '. o :·H1" · i ' ~ d·· ,; 11p:1'ü J1• 
H•11r> ., 11 •" ·' prn nl 1· npi e~ 11 t 1

• n. e 11 . P ·1111 ,.11,.'°'.111 ,,1 e · · .· . - I · · . ·1 ,,~, ,. 1·1·1'·o· ·i;; tr· 1!c1 c111n 1r1vo-t1 ' rrn. 1ian ~\l . . - . ' . - - - ''· Si' l<'ll 111· 1Mí1 P«' " l" f\ ,;p,r• ]'1«' ·1-1 · '" . .,., V , • • • ~·' ' . gllll \:1 r f 1 8" ll ~Sfl n r! ll Jl1'11'!rWtO de l ,01J ,;!1t ii1 -;:t :, J [ · l u'.' ·• ' · ' j : " t'. 1- 1··n o-11l·1r! 1 ,,-,·>l' •1 11·1··\ Jn1º cc 11·1f«C ·i0"1a I·' J>"O" 1·eo.J0 

· . • · .- .. · . . . a,_ ,, p·.w lei t u, maus e suu por e1 Jxt.)' 1cu <\!'.:::; . r.,.. • · "- , . ' · ·• v ~ . cs .t uece ,,~ cond1çõvs preca11,1s dos est,ulol), e ' - prasentantes da 11<1,gao, (.liu ito bam .) -



Di wr, sr-n1h 'l"es . ·111 '1 ·~<"i '1"''·'3 '-\ . r rt n 'i1 ·n i 

gb tr:1d 1 e ' ' t •es t:•>!J liçõ · i~ t li 11.t:t i "1i.;-i,,, , é 
. q11,P. 1·e :· e 1 1f111 lir, 11-1 1·,,g t·1113 ·1 f., 1.w 1l v '• . t 

vi ·!· · d 1 C11i i u C•>' ll a ·vjif ,, Í!lt ,,1·1 1n ri 'Se t •· I ,_., _ 
as_ q 11 ~~ t1'i";; d 1i 11 1-. 11·111 Cll11st tnd 11, 1 ·~ p líl 1n 1 .. 
qne ;.l,:..; ... H11! ;1111 ... nlw11 , , , P i' IJ l '. 1 :J ÍU.; r[ .~ d1 r(~ it n. 
(;ll·li .i · ~ 1d11s 11 > C., IJ ,lit IÍt,;êi•I 1'0·lit 1"a la . .\:1 , i\. >, 
e 'J' I • i11 vo l ,.e;11 11sl1ç ,_; d , l' ·d i) 1·act.> ... c' 111 

· :\s . q 1 1 A~lõ · 1~ de d rn ít. .i pr'iva Li , ' l'I " al"l' ·<!L;11 1 
sh1pl •.-inept · 03 iute ;·es; .i:; p .rtkul ,1·es "" 
cida lii.11. · 

1<;1i tre t ·1 n t0, s:m hore :, cri·n a rr,> a •;rio d , 
j.n.-diç _1 .-ec·ii 11rn·1, à s ·i-1 1 ·111;1.nQ• d .· t 1111 11 1· ic, 
do Nu1 ·.t r. . C11111 ' is tr·ili1111:1es 1.-i I" i11 st:v1c1 t •t , 
jn~ t ç1. feder1 il , disi r• il 111 i 1 1·~ P'li'' tu·IO o 1ni1.. 
a1t••11den .fu-:;1i á eüe,,s i.n t1J1Ti tu1·i11 L 11 0 t:re.;
ci111 •: 11tq da 11np11 'a t;1io e á 1nnl tipli ·1 la le l"s 

· p l<' it •?~- t<>- 1 les _F·i it ll d ·•,n.11 p r·11c-<r to.! is e-s ·~ ; 
1 1n 1~onveni.~ nt s, q1v·1 ~e t1»1 d11 1.e -11 peht r,n1 np•J· 

1en ·ia cl.1 111 t ~·ici Ll'<lll·' do l<:s t li.lo. cnj;t 111 r s· li :
Ç'ii.? P. li111i 1. 11 l -1, c11j :1 e p ' ci hd11 ~c í ·•nti1i :a c'l 
l'e-!·11! 11 .t ' po:· le i d<1 p · '[ll'JO 1•;st.,,do. 11 ·r· ~ o 
· -. 1 k·: 1 . 1n · ~ 11 t.o 1fo 11 •1e- l1i ·,; de .. 1·d1J•11 li v •p,; •, 
t •11'] l 1s l'."e 1.t"]n n. 1 1,~· iti • n t :·e-n·,,,,e :1l:.tt,;i.n dll 
i1nlf,_iP.iu li ~i:1 . 1·i n d ·· l: q i;\.1, n. 1í 11:J1n ~ e ·1111i:e:· 
o ti i11 :- pi ·1 •le 1111·<1 ,,le d :L 11n. ii.n 1-;1•.il 1Ji1· 1 p•·ll 1 

·~ xa.,~ t 1 n~hA" V 11lfr1 ·!n.·; !11; ., f _. , /er ie, . pH 1 :1 

a: 1 p ' i1~ çi'h i11t dr· , rl 11s IP ·'··" it ·>s ,i ., o:·Ll :111 t:Ot1 · 
s lit •ci•11111! r; po lili 1-;l.. (;l ·w;adn.•.) 

f•:' 1s;n. S811 lt1J :·e,; , n 1·1•1e a. 1:11 tt' o p1'0. i · , ~ t o 
def"! n~ti t l.l'<Jii. i, -:, i ,;~o o · 111.J re: l1111u o ::; 1 ~ 
tema rep11 : il ic 11111 f · le l'>lti " " . . 

º·"'ºº lng-'ca. C•) ll S' / il '' ll' i•t. s.:. JJI' •$Í "ÍR'l ff', 
os li°' llll'it·fos 1·- f'e'l .111·es i1, ,;:;,:"1. P, 111 •n h 1'"l 'Wl' •1n 
os ~ r·h 1 e' rl e 1)1'dn1 11 p li' i ·n , <> J' i"11•-: 11111. 11 <• 
a (l'ed.1111 ln ·lh -•i '· s p1iv 1·!0-;, a i to 1ta :1 1:.1n t."" 

.... ~D r(~gi1n r1t 1 fh·I ·r ! ti v11, cn11 tr·1 n. ,r j l;1 d;t i' n iíl,1> 
: 1ir 11,tl<>i 1·1t . .11 d P i~ -,;~1" i ii1,, ·1tiv·1 l·1 p11 :1 •c ,i n d o~ 
·,~0 11 ~ ;1n i n 1• .':3 no; ~ 11 ··~ : 1 . t'r8 r>' 1d0 ..; d) 1r1 ir 1i..;t ·r•h 
1 11 (1) 1c. i 1111,; P.;.;t., iJ ·H. 1 ,a. ,J, n. 'J' >i í.·1 1 .v. t··r· 

o S 1 ·~u rnpr11~ . .:A11t:i.nt ·, ;). 11w qn · ih 1 vr~ ..i r pi~ l n 
m.;p ·it, i\.< le i.-: dr. r. 1·n,,,1 ,1 .. f., 1,..,. I, ·1 ., q ·1n 
C ;ji) 1 p1'1)1l1flV ·,, :1 Jlll 'liÇ:i.O 1:1 'l 'J<> l 'e i , rlll <'l ·• 1 t •l i·· 
t.11111 r·nilt 1•a rs ; ~ !Ai-; p•111 rln 1~ · 11 . 1 • i..;l~ ! l :1. vi 111 
r e;ml 11' 1la n (f\i •n 1!i htd P. 1,,.azi lr,i 1· 1. 

f~rn q11 e w•s·i, S t• n··1Js\ l·•·1t'l . ·11n l1'l ·11''1. ln ; 
si!!'!1 . t 11 r 'o-; ri' e ·11 "'11 ·l , por 111 i ·I' r111 1 ;P. j , 
o l'fl ;p~ it: 1, <] 'YP- Ali . p r·P..i t. 'l 1.0 ll1 'J!'W·i n •:1to ,; 
i ll ll ~ h·~ c::'io · l r t n k1.,d evn .li zP.r , r1·1P ""'· '•:t•>;~ 
s~c1·ifica1-a, 111 t ' la~ ;i.~ lui i 1n;s;vei;; d·• 11 •11 

,}{t(.' t e;"n 1\ ICiona l, Í11•]n ao Jl'll·, t,1 d l 'it"ll !! ' 

lJ'l1 i \! i
1

P.g' i 1lS in ~o ' np tivAj '"' cn ' ' o q:--:1.1:pitn d :1 
j11-<tiç·1. q11 e deve pr•·» i li " •t tn la- 11< d·•! ilt"' r' ,_ 
çi'íes .rl StP. (';11 11,Q't'CJ<so. iu eornp t.1 ivHi:; C1>l11 :1..; 
l : ,j~ · · 1A .i ' 1 t ·~ r·p::;"n f:.inrii ;1 J. 

Q'11 eh>i< . S ' llho rr~ . 1r,11 :1 prnv:1 rh r1·1r. •q 1i 
(rn 1 ·lY'n Jtr/() 1r.n1, p 117j d . /'! ,,, f'("I! P,:..:.t ; i 111?1'' 1JS •l't, 11 

e; 11- ~n 1,l) 111io 11 1 1i111 ,~,, t_, m L, e r11ui lo rll!lil :>S 
·cJ;,1.;v , tR" 1. !e-11y• r ·it1co 1 

D p is rle c•111fé rire ·1 i "º "St.:"•.Jn q f 1° 11l la IA 
f.P. 01·z.11i's r· ri. s:i:1 111 1Q·i , tr· t11 ra 'e 1° i11 -
. t. ~ j :)~ C()!J}O eut 1 11 1,_.r, f·? 1h. IT1 r~ :-{ · n·1 ~ortA O 
tri l11 1 · 1 ~ l IP. _ :inp:ilhçi, l . V'l n ° l i ·~ ·w-• 1 '" º ' 
ll.lli1" e;; rl :1 en1.:.11d 1. qw> º" rnA 11hrn' d.1 tl'i 
b11 ·ili d1e '.!ª in ..; t ·1nri :1 ' R1 ·1'i,q vqa. ' i"'º"' ! 

Nr • 'L s i •1. 1~n · 11 1 1 ,3 1· "JGi 1. ·1·1 A-t «l> p·1r, ~
ora- 1 ni, ~Qii.o rl 11 pci l" r j 1 1if'ioi i" p·1r ' ,, ,l ·-
1rPRt ·çfi..1 dn"' r 1 • !2'P !1~ r ·l 't11! ·1rlor ' "\d 1 in" • ... ti
_ d111·a, t>:i111p/11, Pin Fc··J •l · pr•· • j, ·rn .. 11 ]:1. n 

r111r. _11ód jn - t i!1r 1r , .• ,,n i·1t ''·" '" "Q'i.--i ri :> [; ·1i"i .. , 
·rl.,01'·'h n•I, ri. vit:1l•,· i ··d 11 !1) do~ 11 11.rn1lw11,; rJ ,1 
t1·ftíi1n:i.I " " :•ª i·1,t 111ch? · 

1~ · 110 J · ri · u=~ :1 vit 1 li~i · 1· 1 1 !1~ n-' ?ª in ~t. ·l·1 e i · L, o 
niio t>l' 11liR•n n • 11ri •n ·ir , ? (Jf·<i•fl ''"·n.) 
, Po!''l •JA e..:·ri 1F1C.P.r º" poli · ,_...,, 1n : 1!.!'i ~t 1 · d f).:\ 11. 
l• in-t n~'a . pro ·h :nn., ·ln s0111 P. 1f1• 11 vit-i li -

8; t lp l •c;n ln, <1. co n p ·t ' ll : h, do ') ;1pre rno 
T 1•i , nn l J<\:de1·.i 1 1.li -~c1· o1 11 : 

« · o -~·1 . •n :111 r1·íliq ·11tl ctl)1 ·: 

<<.Z .º }1i'.:1 u', r. JZ r;r ;,,, 1lt~ ?~P.1ú . ..: t n,, a .;: caium' 
r/,•r·i·li lrt> · t/t-~/l , i:·t. ivrto?, •n.l'C 7Jel·1S l 1'i'1 1 to.· 11'S e 
j ii.:;r~s ;·11.f'i11 i ' 1f1~ .. ~ S 1~[Jl.H,1l'> ''· aJ. ·r1,1/,1f, e r er11 · i s 
qtt '~ " lr!i· p1·esc1"ei;.;:1 ·, -.:e ,,.prc cj 11.P, l;.1iir.ve r· vi·1l.:1.- · 
ç <o <ln rli1'<<ito p ·la ·1'7.o applicaç .-In d1we , ou por 
,.;1t 1 ft.!sa ()'.t i1l~l ·üirla rr. ppl ir;aç ·lo . )) 

ni ?.ei- ·11e. poréin ". ;;9,1h'l1'AS , o q1rn ~ i ·.;·1iflna' 
e-;t ; êt 1g.11 11 lo .1e '!.li te:·çi . i., ~ 111 ·~_in » r· . 1::; 'o
T · ' 'li, ti [? ·ii 1'l';.1.I, e 1n 11 .;n ~ .i çn.o, . J1 1, '' ·111l·1t•· 
d ~ e 11 1~· 1l1 , rli11c :·o·11 et•r ; 1 11c · wf~ d.t f!it,ç:'io, 
" 1" lia. t e n.pp,.ovaçn1i •l<i Sén ·id11 ?. 

, ., . .i•> 11rJ, l1·• 1110 11 e11 lo, :):-. p1'•·t; 1;-\H. 11te. l'R-
11• 1i lo 1 rns t ~ ree.1 q t1; gr;i 11 de n111n e1·0 de r 1• p1·e• 
:;e11t:111t e.>- da 11 .,:,11>, e uo ,· tal 111 ·1t1v11 J>"t;O 
p ~ r 1iis . .;àn p 11' r Hpr·o ln 1, •r ann c"1 'i .le r11ç>w, 
··1 rn s11j ·it<i i it il u,t1 · vl•L ap1·ec·nçn.o 1h 1 ~011-
g-1· ,_,_,n, 'l mn 11 c,tav" w n lll'i : u eir ,~ di ci~•1 .;são ::; ,., pr 'Sl ·l J ti •' , 0 ·1 Nl 1'1:i,11 C1l 'll1'1' -'IB11rl' 

t.11•111 o "l_; ·a""ª ri ".; !() P" c:·it1 > 1 •gi- l:i ti vo, o.t é 
V ·!' hd 1J, CfLlJ llS ' • lllllf'<~ l , i-, e!nen la '1ii11 1 t 
ti n :n u ·1n t ·~ · c1J l'. t iu; t cll Ci 1 µ 11\ 1 o j u lga-
1n ,,11t<J 1his p le itos . 

Qna ·1 d0. se 1 h 11'e ;, n. t fl •1c]r111ch 111n·],; 1•11 ·1 
P.11lt'·\ os p •V H li VI' ·s -6 p:ir-1 a. 1n ' liCil()-i:ll d11s 
in ;t:wci 1s ('.tpni•ul1s), culll<l Vtte :;; 11 Ct'C IR11 d;1 
11 ~. Sni -~n. , . onde os e • nt<J ~s de G•in,,l• r , R 
Zn icll t "e1n o; sins trih11111e; í'O 11111 -•rr. i:1e< 
1111i ·n,:, p1H''l11e :i. :-:; i::;; •1. co111p 1·e lH 11 1' q•!e. i1 
111 ,·dtd ' r!'l 'l 1wg-111e11l»i a r«~ p0t 1·-a lii li.l11 dn ·ln 
r ' J H'<'S•~ 11tt tr,1 ,[o pod e i' j11ili ei 1r io, rl o.;H:ivo' 
vfl»sP o 1°s ti ·r11.1Jn Jl •ll' ;t o ex ir. to cn·np ·i q1e 11 t n 
d n . .; · I •VO"e;, ['H-~ ] o do.; 11)/J;li·e ~ i 1 11 011 · 0 rJ:31. ~ !I·· 
11·w l1n·L·;1, 1 l 1i · ~1·a r·, ~ 11c·: . o., 11o h·· ·s ··Í ..!·n ii·ru· :o-. 
eh 8 ·1 e 1 l ·L vr~ · r1 l ;t r•. n 1; t r·e3 i 1 ~ ·p1 •.1 ; l '"' ! 

.'ir1 1 cn•11 preh 11 lo. <:r. 111.,•'sidsn t.», hv ·o· 
t 11e.e .1,1 11nH d1-J0. i,it•1 JWOfe iiLi , ··1u,, n1i o i;o .~' 
_,,r ~n , pe i Lt d•1 'lr o, 0:1 i11 .i 11:!l i ; , po 1·1 ·1f11·1s 
1n1•I()-.; c11.,t.-1m.J ,,1· is t»r ·i ·• n ·u r1•i '11 dR cl".ze 
,;1 ,11 p :·e, <] ' lC o i •il '!-,V ll ,·1t·1 11:i is 1 h ""º 1 n:i::; 
l' I' JV 1.-; pl'O »I ~ i 1:1.<, íj 'H " 1[il'l·•it11 l',,j vi il ulu, 
•pl · o i1· it 1 fui f, ,J ,,,mmt i :1 ppl ir:i 1l•i. 

I•: ' :1 ;11 ·!., 'cnh r n;, flt ll n0 "e :! 1 11·1i f,wrn i -
,Jn·1e ·l:i. i1i:·i ; ·H·1 1·l ·11 ·i 1. q ;1A s'3 P'"' tA ' J ' R 

r;i· ·:11 · 0s..;;, t e ··ce ii" 1 i?1,t·1n e1:1
1 

A 11u d (l ,'}'n
i' '; ti ·:i p1., i1 'o ··ir· ,1 j11l ~ .. 1111 nnlo d 1-' íhi ' i 1·11 ! 

.li\ V11s rJiS3'', :if'.ll h11J' fj, 'l11'10·'il. 'l " Íf11r'll i· 
da .. !1-1. " lé:n ri · t •·r ,;i 10 il' •·"n 'i,; ''A' e '' t 1 ln, 
n:; 1i·1i·("s, n clrsp·· ito rln C! 'fl nc,:ri-' de. t ·il 1 r111 a~.' 
:; ·• 1w lh •11t-·s ·1 e<s " rp1 • s·• pr-1,jP.ct 1 11'1. n 11 ·11 -
d:1, ~<'> p<'l !e,; ·r J,,_g·i ' i:nn. , ,j p<'i ln n"'l'lh" n , 
I ' Z-1.•• .,.,,, ,1d 'flll:t l'.1r 1) "•·•,n't ,. 1.1 V' I' 1 ,. J ,: p' 
do li i> I. <lfl P\ •1r.tn r11111p ri nwntn ·l:i IPi, n '1 l" 
~~ C' 011..;p,~r1 ir•;i 1 H1c.is~=H· i 11111.-n l r-: c ·1111 n · n :, .in

l in j . , ~ l o·~'._!' rlni...;:1 1;~1 .o rl 1 p 1 1P P j11 l j,-o j 1r-in 11 1.: 

P.-;ta '"'· i11rl •· ]Yln IP.!ltP l:i. nxi- t1":1 :i t d 1,t • tl' ;-
11111 1 1 ' 11 1ic•r• in r, (4p ·.inrlo··.) 

< 1 ·~ · 11' o- ·11e n.i 111-t , ..; ,.. , 11",.,'' '1 •nte, n·un 
c 1•isi lw·ac,: i,., , ' l'JP '"'P 1to lo 111'1.i' :i!l.1 > v.in". 

()11 t1S ·11 ·lJ I'13 ,!rJrA 'l-l'l'' 'il •J 1 1118 1'!·1. h.!o rle 
111L-nit.ti1' o ""'C 1 ·;;11 ri » r ;l'i .;t. , ') •I'' e; -; ) 1Yi ' ' 'I 
11 1. · [!l tn '"' ~s 1"1 ·111 ·1 ·ln. .~ . •11l 1.l ]'l'H' 1'1" ' ''.Íª •1 
·11 l11 1·r:G-. rl ..;/ l:l,; 'l" l 111 •P 1•1 ·-1 ·•n i1 11 <; •11 V'11n 1· 
p 1 l';i ni:• p·1 ;.;,1 ~P.1' 'H·Jf'fr i t ' e ,..,1 · 11l1'b1. f'S '" 
<! I P / >O~t. · 1 . n ·ii fk 11; i10 l 1 i 111' i'1' l'l.l l ·nr:h. A p·· t.oi. ' 
S R!l 1 1n rH~ ~ rv111 11111 f J :.; ~ A-i p l. P;1·1Çl . S~ V•1t · · 

r1'l ~ P...;~I (.>)110 !1 111. v~l''·i;o:;H t\ l1 li .\H 'l )o J ;Jl 1it fl ::\' 
rh i t11 port 11H:i11 -w11 n •S . t e "' i-; '"'" l' i' i-·11.rlo o 
.li r .. ;1 ,, i ·1:l ivirl-i d W''n. i <lJ"IO 'SÍ11·l • h <I P. •I . 
d :f •.-:n._. oll s'. r,r~ _· ·. h·'i n 'e ,,,..,, .r ·110 1h p1 r ' 
io..;s> t •·'h :n :il. r1:11 • i:i. ·s t·\ f>-l itn 111. «111 ?11 l:i :\ 
'' 11 ' 111 >'·fi"'. l1i1 '1 •IP.rl ·inil' ·1s '\llH 1-;, r/ 11ª 
p •1<•r[·) ~q llir nn s ··: ·1.i11IQ·1mq11 1 0 J) \ 111 r r·C:l ' ':S" 
d 1 r Hv i· .. ta , e entfln. v')t n lo f ·~"'Stf'l!l1 ~ 1 1 d1. 
1·P, n<t., V •S t11rf!iS . .;() 1h )'"S , 11 11. '11 ''' 1nt• h1r . 

p, i!h ·;;A , '1 'º n,,p •n·>'ll ll!lt ')' vn ; r: >'l r '·•l11. •1 11 i 
f,.. .,j,, .10 :1110., n., 11 '11" p · r l:ti ·l 1 i·1ri:i p"11-
!,.l n r,ii1 . ·~o: x 1 n ln r1•1P. 1~ n ,.q, , .. il /) 1 e 1•1 .: v .. dP 

:" 0t' rn vi l '1 P n 1lA q 1· 11 1 1 ~7.:C. 1:v 1 io ..;1 . ·v i ·..;n i1 A 0 
w i11 .. ;!l 'n :h ·li 1'P. r·, i h 1'1 .. lfl . i't l~·nm P. itn; I'''<'· 

"

1

C!' Í l /H !l" J '°' t 1·il-1q q ;1P...; d ).; P.~ t •.J qs . .... LJ 1-.j~ t ·l. 
'I :li v'lr'i 1 d> rJ' j11 i-; " ' fl ·f..•q r,j 1., 111 , 1 <]'1 ~ ,;O . 
pro;in 111l ·sr>v it •r . (l f•tiMhem, m"ito hen . . ) 

,, 111·11.i ·do l : Cll:1-ti 1n ·ç1i.n. · 
() U ,,,, n1.! 11'<1:; r'Gp l'1J-1J 1_t 1rlt 'lS CO ll l~O l' ln.•n, ']_ne 

•b. t :..; rn 1!4· i :-- t 1·a,- lo .. . q 1e-.n,i~r n f'q1·~n'"' · L : u ·nle 1 . ~ r ,.s 
l!"i ii11n 1 "·~ d e 11 p1J -•i l ç>1o do; est 1 • !.1~ , t•~H111 
e 11 11 i'e f. ,, 11 r, i:i S•\ e11 t 1nf'a l'ar1L o 'xerci,;io d•i to
.ia:; :is ttr·ihni .;õe; cn11 t' ri l:ts ao ~npremo T 1·i~ 
b·rn d f ,.de1';1 J, R, ue~ t e e so. 11ii.1i te in j u ~ t iri - · 
··uç:i.1 1 p'ls- iv·· I es,;1 a11 r;· 11•'1"lln 1le uri t.er!)i_i 1le 
111 ·in !i1'•1s o .t1»1t1h 1; ti. 11111gi.;trat11r·11, de livre 
11 . >11w ·. ç'10 du e1 1 .. f'e 1h 11:i~'i1 • J , ou . ..;S . l~ x~. 
d cl ·r .t. :n 1111d é 1i-:~ r. f~.;:-;1 1·i'). p !p ,1 :1 !! ' r 11 t ia 

d1t.; f1 1 11~:õ·' po lili·:• :l, 11 s attl'i ~l'liçõ•:> ex
CeD C! Li • 1 ; L1~:;. r1n ~ ;1 es .; • t il.J:i 1al ca.h~ 11 p.w ~ ua. 
, ,,.~1 1w i 1 111 :J.I L11 ·w1.a, 11;. r "" ··h·f'e d r n tç õ. i o 
d1· ,itc1 1[," 11i-netr /i . r ·l' ll •J:J t.•i "s;, t ···r.;a 
p:11·te d is 11H·111l;r •• -: .1,, t •·i 11 1:ul. ·~ , 1113;;;,; i: 1:;0 
111h, 111'1 .1p.,1e _j1l , t.ill·.1r 11, c1 .111i-iç t11l• .· S3 

t·i· ·1·1d r,1 ·n lo i, t 11·çi; I • •n·i11 "' "lf'"'ti-
1·;Jr]o-; l11s t.r1 :11 11 1ae~ d 1:; e:;t d 13, ( .tp ~i ir.lo.•, 
111U!.t J /J e 11-i .) 

'> ·11·i .;e1·in !'l.Q"i 'l, srrn h-iM;;, se l'i 1. cl tr ao 
·:111!f', .J t 11 ·1 ;fi.11 fl lir .. ito 18 •11 n •·1r Lid ' ~ n:; 
111 ·11il ir-o., !11 l 1· ilrn11,d ~ lJl 'H'i1J t', s 1'1 " rbc1i
li,,,ç i .1 <1 11 S ·11 ·lo, r~nm11 qne ·· o proje1:t !i de 
··1111,t it 11,,;:i.''· 011e11npo:· •':l·'' t1·ih11n d ,~o : n 21 
ill "i11 h1•11,; llJH311 s. S:t lt irJ •S do.; t 1'i l1•11J fte ·-; r!,t) 
P.-< t 1d11 ' , P"i' 111t ig uirl 1 l 1. c" mn 1 11 1~ ria h<> 11-
lrJ1n 11 n.1t" r da .e :n YHI i. pr ' 1n .tiv11, o· • por 
J' "PJln.-; t 1 ~111 11 0 •1·1é1· lwj e :). E .~. 1101ta >.m !J
o:il!m /:1 .. ( ·\ p·iio •/. •-<.) 

f l >r Sn .. l{. -.; p t ',~3":'1T ·I 'IT ·:- l-;-;o é •}11'' .. po
·lei'Í , cl 11 • 11 1 1·-~e 11 111 :-;y~' 111 1 1. 

(J " tt . AuG·1r~T, 01" i<'Rl' lT ·\ 8 - O lllR'l h ·1n
r1 ~o ,.,.. e...'.·a d1-.? r 1 ur1'.}~e·\ t ç i r1, 11 ~r . \1n
·1.l1il11 p11 i 1 . .-·c 11.i, · n ,; •1H:i •· la 11 ·•n to IH' ·f1111d 1-
•n ·11t.<> 11 1~ e i ·1 .. t ·1·1tP, ri Si" . S1• JW8SI l e n ~q , 
•HJ 11 1n 'i ; 1 1 1 · ~0 q 1e :• 'l11 i twil1n il. v i ~'a, 
11•1:v 1I 1 l'" .. 1:111·:iva. j ust.ilicar a emenda, que 
nf-l~on~c i a it np r ·~ i · i a<;:l. l • d ' ; nn.~.!' 1 '·· ) ~ ,, r ·{ 1111-
d) s r ~" 8n t ··n J , ol )1' i.!.tDt(H'a dn:-; ! ti 1 ~· ist :·n,rl l~ 
ri' , ,~ ~ 11 •ri · i" - t nci.;: d.,, es lado3 no Su111·e 1nr• 
l'ri •11 ·111 I (l 1i 11 1 / ~): 

(< \ " i ,, Pes -:ffJ"rt n fJ,f'bit 1·i11 , q 1.tP. n pr•·i j -.1rtn 
(/1DB J'.111m, int1 1,/, r.o . u! r~r l e c~ n /'J 1~e ; :rl ;~ 11,t e 1/ 11. R '1 p1.t
h lie 1. n 1. no11·1e :tç iio ri os tJlC11l lJ1'uS 1.le t1.il t1· i
IJ ,t -•rr./, » 

r) 11n r e ,,,1· 1r ·s0 nt.n. n tP 'h mv~Tn. nq inq;'llo 
te· n ;o _. 11u ·r1 1ir <H·i tar e.,; t'l "~d1it ··h, c·1j •S 

1!n11-;13 1ue ·1"i '" f 1t 'P..i s. !·~:\. le-; l1i .b de
pl 11·11. . ;t de.-p ito rl 1 1.f t rilin 'c'ín. 11 n8 tPm o 
.'ie 1·11·lfl ·le lisc di,;·1r o e-;t~ : ·cidll ri o rl irl-l'IO 
l11d o 11 0 r, IJ e re dn llil Ç'i.O, A ll R;j •!' 11 S ll >I fl l'• 

' J'1JV 1 l ~oli.11 ;; IJ Cl'Yl 'ltyÕ •,; Í 'IC011VA 11 Í8111" S, fl f]'l <'l 
11 ·s-: •n 11 ii11 tr·1d 11 z il' q n>1. llel oh -;e"va.:wi ·1. do 
111"cei tu e 111 ·d:i ti1 cin11 1. i:n•1; '~T 1, RS-;P. 'll"'S' l10 
·11· 1it1' i '· dnn 111 ··n 11 1·A,; i l )IJl'l 1i Re ·ubl ic' 11 
•li r.··ito ·le 111 n ai· li vr , ll 'l ' tt r~ n" '01·0., do~ · 
' li •'>11lt•·o ; 1l<J l' r il.J: uml 1•edenl. (1lft i~o b• ui, 

•1.11it •J {11·1111.'. 

0 ~ lL S,g ·~·l,'~f>F.LLn-~"tn, nr r!~'111 ·i~ ·ç1o pro .. 
110.; t 1 11 1 R1r: 1~11 la é 11 y ,11·i l;1 e perig-ns1. 

O ~n. l\.uurrs"o m: r1 1rn1-rAs - r~ · bso. Sr. 
P""' i. le t., 11•11 • ~ .v .Jc n •t', 1ç·i11 rl·e i 1,1 ::; ,, a 
11 1iit'o .. ,, 1id 1. IP. de vi tn.s, u111 sys te1111t <l e o"g«-
1 ii ~ ç:io l'o li ti r. , ~ () "R- nu1P()S SALLr.:s - E' ir1·es p.1 n.live l 

este n 1 ·~· 11 n1°11 tn. 11°\"0, s r lll'''' i 1"11l<:, f"'Ô " fRl'!llO <is con~i
l t~ r 1 (.'.õ ·1; , ··11ir-~ s n .~· {1·11 ·i 1-n1P. n e:-i tn 10 1hl e1ne Hi a 

n sn . '.\l\'Si~n'ITn- º>"f, .. if: :1.111P11t1• , P" ·s,nt rl 1 ""lfl h 11ra·lo r 'n""S" n l· nt ·1 r1 ,t 

ci ·rl »<I •-' ri 4 nrn1 n!irns d rH t ·· il>'lll · ()S rJ o 11 n 
P·l.IJ:·11::i n, i · t P. PP111n 11un 10 ~5 1 , t r1 l v1-"lz , pnr t. 1 1 
(V ··· h~ nn. :. 1 ;.rn 11 pi ·1 no l ,~ rH' ·!' 1 n i.:;; · · 1~·=jo r· ·c;0 ·1 1 1 
do ~ : _11· ih 1111 :1PS ~ l)P ·1 · in r· , ·~ 11 "~ rs t· ·'O' , 0n q., 

ifi:1T1'.t<w" "111 rA I d ." 1i 1•1All ·' 111 ' · e ; l:1 ·1 rí ·.ei t1 
p~·r,11n;; Ji t11ii;ãn rl-i 1<: il1i 'I 

() " 'l. \ PGH.'I'O D!C F'RR ITAi - P. 1.i (lj~,.... . H d1i ' ; p -i 1itn " ···i:\ 1' 11 /:> e 111'tt r n 111 'nln 
S". 11r,, .; i• IP. 1' ''· '1 11 " o .,11 tnr .'1, "'.,,, 11 111 11 in n1»n iiio >0

1'1'0 · 11t ·J> s 1·011 t s d ' p··n jr>P t.11 ri o 
nn...: 'lpP('.}.;n ·, t.n ·1 11·n p 1d 1.l.r .i n Ji11, i i dn nr~t i ni · ·0· 1.t't Ji t;iin, p ·· r ;.1 ~ ·1 • i :--:''· • 7, 1 ">:f' o e.1 ·n1 pro!1Jis.:o sr· º·' di c!llf1' IPf1·11 ili''~ 11-i f) 11n11 rh !i i'ÍI) 

rosn it:tm .•• S Jr i..; ln s1·"t " 11 1 r· ·I •I' »iv1 'l : f(11 
}• e r'i• t:.ir ·~· n n v ;111i '~ i · l ·1d i-1 ri , n!.Q·111i:-; oi 1 ~ ··p 

.l" ·sr.11fn•1 t 'l-< rio pn.·l ·r pn lil i'- i ·,1,, , f!~tiid n .'. 
•11t.> ,, ggj,1111 no 1n 1·11n .; w1h "011' s .. lfr 11 11 ·1" ., 
7Í' 1Jici e l" de rl11S r ' Jll'PS"'llt11•1 tq-; ln r)ll'I r in· 
lj;-j 1•i 11 1111, pl,- lllPÍl'• l, ('.11'11 0 11 ' 2" ' 11-t ll l l' i 1, 
;nc:'i l\r, .n-1 11pnr11 ·111 v q·1 tn ifl., as <·f;n·•1· · 11 r11 .; 
IA n1n' n1·~·:1 n i,· 1 c;'.n pf)l i ( ir. 1 vn:--; 1 d:1 "nli n..; 

nl l•'S tl:i l'<' Jlll 'il i ~:l f, .. l0 ···• t.i \T ' l. ( 111'lÍ'' ' ' S l 

ss. Jm)(~:, !:)1'. pl'e~ ii.l e nte , foram aiuda. 
1léui·. 

~ : ' ·n p·1I-; !Hi-; rl ·l 11 , sv.;~1Jl1 ' . e hei tlo pl'i - ·u 11 ~·n n 1 1 · · 1 h i c 11 n1 o nu.}11 rl:,zn n ~0111-1:!.!', i eprr, .. 
v:il-n :i nt. "~ IP. 10 · :\~ 1· p.;t11 trihn 111 . s .. ,1,, nt '. rJ,, l{i•> rl 1·1111 1c 1fl ·~11!. rp1 " ·Ls3j ,t 

s. !•>(. 11 11' z t ' r r ln< t"iit' l '1 •R,-; <18 '"Q'Jln •"l11 11 ,,_j P rl !l " ') 1·> 1· li\; P.111 11.f 1-:, '1110. llJ>rPS» nt. li • 
i 1c;' ;v1 r>.i» ln- e> t .. 10, 11 , ll1 P• n1 11.,H. 'l 'l » ri <' - fl1r1 di t i1wtn l"" Ji"fl8"ll ' 11 11t" rJ, .• S. P ·uln, 
v·~rn í'.n ·1pt)" n S IT' '>ll ·l Ti''q i ·i .J 11,, .J .r ,11 . di-; A Íl ll' :t-111 1. no 1w,ifp,"11· 11111 hri : il11 1 1 t.~ rl 's-

A 1 11it ' o 11nr i ht. 1·1 R<.lll, ,,, .n, pi•e-;· i·illli; l'l ··nr.,; r: '] 'l •·l i: 1 -;1• 11rlo ll " l' 'll " rl r• f'O ll 111 1a ll PS bt 
lP t'illJ r.j 1 1rJp, dP 1111 1 1 1l r1" f' 1 lo l n 11 0 • 1,. PP - ~ ! \ '. Jl l"O f~ ll l' ; 1.r0 · 11 Q ... () 1•· 1fl r p..; P X;1J'8 . .;'iR..:. :oin 
p1·Ps •11 t n ·R 11•lo1~ .. . ,; ,. it ·1 >;;-111 '. i. c:1j ., tn h ·>tos j ·111 1

', "º t11 i-m1.1 ·1r, 1111JH'-J->-'!i!011,1::; ;P, 11 o a ·1d:t·1-
1 111 1a11 t. ·1 • 1rl 1ni1· ,, S·1j 1 U1ll' b·l '-iC -.:0_*' 11ra p ·1r 1 :1 t·i o • . 

r.n11 1p'1•lciio tl::t mais import tnte po.lcr l>t11iiico " ·. Ex· n:io o f.:z, e en la :n!Je:n nii:o o 
ela. U ll iii:o. fo.reJ. 



Como
1 

por \m, é ~s t :i; ·1.nJtim· VP7. ,'"J;n 1':1 11 •) l lnc»os. esst ri ·p1 ·'7.n. s 1hi 1·in i1i->vit·wp}·111Jn t ·i o q•1-1 f1r, o w1n v<> 11iri é Cn v '1 1'A~er a pro· 
OP.,te 1,. in :1'0 -_,•> Co·1 , 11t1 1111 e , e 11 110 11e lp I:• g-1· 1 •1dc 1:1 , ,~ ,~ olo::; r. .. n 11 •11 1 !1w •i,;, rl 11 p01v1 1, 11't .-ç•i i cl · 1-; i•;-brio.,; ,; 11 i· lns . 'l :1e :;1i 'f1' i;L 111 ii <• , 
est .. 11.!11 "I • H ·1. 1 • 'l'le t •<I li.o ·1 11;1 11 1'.t de. 1·"111·H- l 1' • óieI"<L Plwi,;1 il' " c·nnpl'li' . º ~··n"1'0 in IL< - , •• , ,Jc <p ~ ~ · 1,.; de tr1: 1 ~ ;1 l1 ·te , m·ti; P"' ·' ·Llo-; t'r·1:C1 

sc 11 ta t', p 11·111 ·tt •-111 e . V. t~ x . , : 1-. pI"e;: ·IH11lc, I µ·1•s :vJI .l v1 '.'L pnr prAç 11w11t 11n . 1;:; .f! l ',·n.ln te::; 1N1· 'J 'l' I"'' e l.l1 ent·""' n •· pos .; o.-;11 1At'· . 
d1 L:i'.!' · • 111 ~ . e 111p ·1.1 1ll'l 1111 o11 tn 1 .. 1 po:;,;•v e l: 11 1 l I" qn :i p'H.l e r1 L uu tc·I', a·l!lt'i Li la ;o cuncut·- c.1 1.,, em ig 1 1 l ~d 1 d11 e 11 1rl ic;õ H a in 111::;1 ri<L 
l' ZfiÇ oJ e llllll ia> t ll't; I:<, il l' Jb def ·11 1 ·!' ll pl'l'IC - ['Cl1 Cl:i , , h l~ ; , ,., 1 .. ;i., 'J. 'H p:1 f.j b f1 · 1~ t ·~ ::; l'rt Í3 l'B J 11 i lo.; . 
f1iu fe,le:·al is t<t ll<b t.:0 11 f..:..:çü.., "º pi.i.cl,; t.:u11sl :- ;;) •li h·i1 ·cs , si n i 111 'IStl'i t n:10~0·1q ! n'i o nó le 1<: on t·'\, 1. :- i o~· nn ·SO< v ·l lt Jo> 1' 1 ·., ~11 i ·e:; , '] 113 
tu 0:w11 'I. · ,.;11,;t•inbe 1 (:11 nc1 r r» 11 1: i 1 o:>t1 · .11~·0· 1 ·,b. e t11 . l 1~ - n. IP- h·).h 11 11;; te 111•xp lo1·:1 do, J' il <"•r..i1 11 de s•:trr; 

Nào oo ns·g11i, t a l 1· ez , o ll'l " LlÍ " t E'n ln; r e ,- · 11os:.,cn.11 ~·se c 'i :il -:1-h""1's·i1 .·, ·1;tÚam. co11 v ·11ie 11 ::i<t"r:cl'l' tar- ln :taco11 <L ·~· r 1. nl 11re· 
t ~-i ~J·~ , po1 ·13.111, a eo n "t..:ie11 i l. d -~ q u .. , 0 ·11 n E Hi1tilno t'f-'f!1} 111) 11;1.l é r:-'j) !~lir o C··n1· 11 r:.. p 1 t= t·a, o~ n d!c.S n. g-;1nl1;tr· · SPr B 110..; IH) , , 1ue 
s1 ,,c.,,r :ü 1d1J ue t·1' 11 a c .·e.• 1ça, com." e 111v ir,.:111 :·c·1h1 . Lleve11111s !11 1<c d -o 111 111 el!t 11· 11ricrnto "" " tn1 ·n1110:; os g-en ·r .1s, •1 11e :üé 1111.i ri lh1i ; crnn· 
p ·d "·i ta do c11rn p ri 11 1 1~1 it 1 cll' 11°11 1[.,v .. r •. s "" "nr'.l;· ~;os il "1e·nn; p1·11c:1rar· p:' J lu1,ic m b , pl'" '" º' ' p•1t• 111 i; lia ixo p1'P.Çll . Si n io H cc ·~ j , 
Cll'V<tl '.-me .Am lt•Jll1311 agP.lll :t 111t1I n11 t1i11 ·li 'os rnellt:JI'. e ·m i~ b11·1ttn . t. 11· ·~·11 l11 tn 1in,«1s ··0·1 liçiit•s "1iin [Vi 1 1r ;1.r~.ri . 
i. 1te1":s;,::; ile~ cl ":hfi:. 11!11;:l[e,. i .ª u·11 11.rinni pio ' ' i , inda .,5; j 11, " pel'"•~ i çn 111 ln º' prcc"SS"'S U:11 'la. . ilgP.rn -B)IT.\ '< ru: - \ I 1 ~ o oro 11"io 
supel'l• >i',O i.ln ~n. lv 11 ç•ti -rl 1 p: L1·1:i pe l:t 111 :111 g 11- !'nr i •.q1:) ;, i,.11 I !' 1o''r l'r ·11te an c, t r.1:1 1·irn, gov1~ r·n 1 'h••j e d i 1, . o CJ11tl'<.Wi·.i . ( Hr.1 oMtros 
l'.io. ÜU do J'.·gi tf!r:l ll !'tl leI\1liVu, U!lleO Cit [.M ~ tiL• "1roq;9[11 1, i\ p1·11.k1•: i l, U\'l"H01\J b O ill t '\'G)ôfl ll]llll"'l<S , ) 
o .1g 1· •O•lAi,,.;i- PSt H poiiz . rprn a!Jn ndO!l •J mns e v·t111 1;:; l" V Lí' :t 11 ,,,,,b n> O S1i. ()ARCL\. Prrrn~-\f i s, per g-1ntn.rr. i : . 

Voze$- \1u to lic m, mnito be·n . (fJ oradrir t i »i<l 1•le a n'! t ro 11•:t',,1!110 111 is 1·e1 1111 ncr1t 1 .. r . p,-;lan1n:; p ·1·v n1tn1-;\ ll il.ii i t:1'h1s a co1l1Acer 
e n11iilo fi</ icit cl•J pur ·y1"1lild1.i m1111eru cl ~ :Srs, J~ f:·~l':i s·•r io <'~ S:J r1•i:c10 de '11l"' ,,., •11 0"i ll'êl- f]ll:t l >1 rl tff1 "0 l1 Ç• 1]11 frdt l'l Cil l "P. OS ~~ t . 1l'[ qô 
repnes11 11tan;es .) vctm pn3'Ttirl"s os 11n11ns re jH'%~ 1 1 'n.11t • 1;:- 'l U11i los A o l3 r<.1zi l e e ntrn a lng l<1 terra e o 

E' Il "O ·;;:; J' i 1, -o lhnrP~ , 1 11·1 111"~ p•'111·e1n r1ue Fll' ,zil 1 
m ·sm1i 1;om ,1 i11 SP. 1JÇ~n do: i 'll"·s t.1,; ri o i111p:11•- o c"mmercio ri os Es t .,rJos U11i lo 4 ost:iva. 

D!S ] Urrno PIW:~ rN-: I A [) () 1/ \ s ; ~ sS-ÀU 
' U(i; 16 D I~ F1~\ (i; 1\.lrnt1) OI.'; 189 1 

taç:).Q OS [ll 'tl •] »clO, tl:l 1 nd li ' t :"Í • ;1111(-)l"iC l !l '. 1 Pll ;- rp1:1 ·; ~ il • Í •C: il id o \) l,'"[I, 11Ó3 l!t'l l ll~ 1'1'H te . .; C 1 p'f,~ 
t1· 111 en 1 ' ""~º 111 <'1' .. ~· l n em 11 1,.lh111 ·es oo ,1d i- ,, ''l ne :;,1 v&. -; 11j 1·i·10 , <l er .. A-ta rli Tee1i11ç;t 1 ne 
çil ., ·le lrn.1· l1•z, , dn 'Jll " o::; d 1 nn.i: inna l. f:1z i co•n ., ,10 pn le.;ser.nnr.ll rre r co111 os out ros 

~ s_.,, .. ha.rei'a. l"i 1·es - ..: r . P"f'-i· . n _SH .. At'T.i.•I flF. ~ A!l l \ - _\. IJ nln A~t :i. raize,; . e fo1 i e.;t <t d iff .. l:DllÇ: L q•ie o go verng 
dti llle, -pClÇO, JMl' ol J ii"\~ " pnr<t 1 ·11 11J1· \' ' ICh iJ 1 -:11.1 <e1t:L a ' '. lf":1r _1s do llll Jllld Ç•tn (l Á l.'All l'l l b [',·r, · l··s. PP •l'"Oll l" no·11 •) t "<:ffad'n". ( \ })f), )'/ P. l.'! 

· l 11~ t 1 '<"S l't>]J rP:; .. n i u n l·::; - ~i 11al 1l'i11::; di!.-; 11 ,0 _ 1'º 1 ' ~ 1 r 10ç01·1f> 1 1w 11 do ' ~;o'1 mril e d nS: il 0 1vi '•fJl!iA111 11 ·n·t lns,;e.':i-õ's pH.>t'hsn:n 
Ç'Õ •~s qne ~e dis,. 11te 111. n. g r- •111ll lHlC••:-s' ln. .. U:>I ) R.. R :>P .t''l$:'l,:fr . .\.XT ., - O [lOl'O é qu· ill11 -t 1'fl re ire,; ·) 1Jt1nt1~ rln Ce"l':\ · t 11111Je11 1 r3-

.. de 11s;i1· cl :l 1111110r p1 ·1 1d<> 11 ci 1 nn. ·J i ;c11ss:in rl e l11t.:1·:1 . c••i ' 'ºdos ·n PS'Ptl 1 11 ·1 in rl1n tr 1i1. r1 ,1 a i ~"1:1.o . 
um tr-t~ lwlo <J!l fl Pl 1l en d , eo•n a. :itni,; rle , ,,. U ' 1L Ci ,u:c1 ,\ í'I R1' ' - íliz ri nnh"IJ l'l"Jll'•> - Si ·1.l1 11:~1J 1 e n t1•i Q·o ·111e pr·11j-1 ti pr•:y l11 zi1' 
u ni" nai,:ã .-1 a " pie1i1 rt .. v·1. o . .; t 1.fa,, ,.tt ... n ç~n . ,;0 • 1tnnt1~ qnn o pn vo ''J'I' l!lcr,i. e ·l'z hl"111 . é n t< i 1 1i1• 111 ie dn S 11 n-tn p'1de111 ' ,.;., fr~r por 

L' } I Sit. R r.:P1:1~S"'.NTA K'r"- . \111 i;;o > , 11migo; ' ~T 1 ll de m:"s · ri" P11 \l n lnç·'in . 1·n n P""'.hizn. "~ tP. tr t 1oio . 11v1i tn rn ·tH)S pó P. s ·iff ·p r '1. in-
ll P~·lid"~ ·,. p·•l"I " . ( lf ., : ) a\l'ez , 1e u·n 1'r11e no· n •1•11 cr"il1i i'l 1'1$ 1.: ·i 10 ;: d n; ' r'i;t il ;\ pla nl:l(; in dn :i lg •'h'io <Jl l'l 1J ncon-

.O ~lt GA llClo\ l' I«E:l - Nãn lllP P"l'''ce con - !·:8t 11.il •• o n11 b1·e 1·0 111"""" :t11n"e :1; 0·111,.·1; t•· •ri 1 nns ! ~.;hdos Un i l ·s d t Am"ric l . .Jo 
Ye t! ie11t •>. .;1•11l 11> rn -. ri 11n P.,; le t i-. t -do sf'jH f1·., . 

1
e;;;o ph llOill " lln, o i'O" ' filA n h nh • v n la N•ll'b 11 ·11 11 1vo e p l li<rt1-i<l r.n11s l!'n i 101' .; 

: z j.Jo .f.t d i,;cn,,; ; o ·e., · 'nin·1. 11 :;,; lll 1 \n rfi.•s l.a l:i .\ ll l!l l' i»-1 rl•1 \1'1r·h . 11 :i.1l 0' 1"t>t11 'e -;nj " t . !'\, Q·1 · l\ l<l ·1 ~ r,11\'i.~ 1,.; ri•' t•J -.e r 1) ·il g111:1,0, P.~S 1~;i" 
.0,..dem qu .. n ln o:;sen ti 111 ,.. 11 ns 111 e 11 , s .. g it n i 'i111 1•n,; ln,.; ,te 'i1np n1 ·t·1('in . IH fl •.;;1·l:i-; le«IJ'l7,1S s · :ic 'i:ll'iio e m :nel lt ot'A.,; 1:1;11 di ·~q~ pf\.T'•l. n r.n·1-l 
nãu pel'J11i lt 1>111 <• ca!H;a rnd i , 11 e:1save l IJ<U' .1 I» • t n1 n ~ p .. rte, il A ,,:ng·n .. o~ . n ri )!T1or•;1. rlo r.1 11 i- c 'I' 1'1~1 1 1J ' : t: pnrl'l "' s' o m •l'ica no •l•) N•1 ·1ÁiJ 
bern nprer~ i ., 1 - o. t a l, é vn11di l 1 11nt is ll:r" •tn i'[q 1)<1e n rl'l '~. in vier"º no~-;· 1 rn 1· r c·1dn ron1111»t r n >1 lg ·ilKo -

- , [? t;O .. '811f l' :e1f\ 11 t n . .i USl iÇ:t f\ OS 110 ' l\'PS sL l 1"'1 ll cl e . C] llC 11 ~" p:ig·;i P8~PS Í 'l pns too. íJ 'IR P, p • l' 1 f.ll!l.ll1l Í 1 r, t 111'J1 f' 0 rfli poi ~ 1'8 1J1 P tt ~ - ll"S, 
g-11 ;1ta1 ios da::> 11.0,·<)e ; . ~ei •]lle e ll ff'i '1ll'll111 le- , l!ji•it ;\ in '"ll •il' f'i ·P,I;> , rp1 A ll :l ;\ -;q'fr11 p1'n- rt 1111 1 'l" Í:t p;' ;" "'· "l ,Q'il l:i.·1, r, '.·1 •[!•l. l'~ {\ f.c "l' i '.l, 

. y ;idns 1-v•ln " 'll li n113,; to <le p:i t i·io l í,.;- 11 " <]!!" l 111 1 ~Ml n 1lA11·1"r" 11 11 vAnrh, " " ll ~O ll t"·H;\ f•<'i l r.rnn dp,pe7.aS, <]Il i' n~11 faz1·1 11 as fci lir.ic" s n·1-
e~ t e1n1·(:f-' r' 111 re1·ei .. nd n (1 l ' íl1l<' ll r' r1~nc i il d1l ' nx 1i! i"a ç:inn •1:1t···1s·1d:1 i11l ·;sl· ·i-i . n ·~r.u1v · 1 Jv1 .. \1111P.:-\ , . 1 1 " ftl!!n~1 .1 0 1na. · 11 l "•f'l •1 ra.l•) virán. 
r~ t rn ll ~\· i 1 ·0 C1 -J1 11 1 0 1 ·t ,.~ d ., s ill'hi . t l' i sdo:;cS· o lo ll r . nle a sn :t in 111; ' ri:1, e r. '1ill A«;·1;:; n ii"1'.n · n .,~111 · ,.;• nH1hJ;p'"7,· 1s rle t r1 n<:;no rtPRe 
t :.r1ns · ·f( ·1e tão il i · na111 ent,, l'Ppre.,;1 n t:i •n, \J;i, ,-,i n tag·,, 11 s q11A 11p 11 tni . 1·:ll'i 1 rnrmtR SA ;i fl •rir> - 1l!1l 1'n<, o «f PT'er:e:i lo à ·in lus t 1'i L 11 ·1cio:1 l va· 
pn1·p;·e q11 , ::i.:l . :~ l~x . 11 ;io te :11. r .tzã 1 u e :;;; ,~ r:1rá cln 111erca.1h. ll ']'l •> niin 11 :1~<0 r.o 1rf" ·il"t'. o lio'i"'S v·111tw~" 'll) . 
'J"P.Cl"Í' I 111-> ·1111 !.!"O~'e r 1H) pntl'i .. tko nio 11n1_h r.0·1<Pfl - l 0

)J <:R , ;t :-:p l~'!)l';'<T\'1'r~ - ';l~1 Bl' CO 'Ullll'i11'
0 

N,-1nl1!mos ni11 rh co·i!1 ()cin1e rlo pe1·f .. i' n1rl ·•· t' 1·,, é .q 11 0 ~n_flr·:t 11 p·ii·n , n 1•.!'l1 '1 11111 í<r,11·0. •t i 1~ · l n:;t1· i a do1sí~,1· : i'<1s U11 i. 1-l < ~'1 11 ,1 nos n '? 
fr t ri o : 11:1 0 t;:d1"lll·Sii;1,s· 1 s C n ·li\'U'~.~Í -; H ra Ji l' lV ;l.r;oe;_p 1•.1prot 1~~·n r11n n · 1 •11~"0 !'- 0:->it, ' ;A·t ~ IA !' I R'~;- ) 1"Al f18 ii n Ili.O \P"llJt 
llS h:1 J1 ri ic11I !' P~ . e ' 1110 ile:s l l"!talll CO 11 plct;1 - j 11 11 ln lo dn 1;1 l :i·hl "~• ']lle ·1:i. '."" Jil)r> A-i»olh '." ~) 111r•C'll''li11t ·"1 i 'l f'.t; i.'l •I i<S l !!"fl' l'! I' l [o.; f<;s t :t J..J?.:; 
rnP: tl e ''" H~ ll ' t1·i111 nres . r: l! 110 de ' " . 11 ~ t r1q n <Jll 'l l1>d1 ' <> n !'111, nf! t1v 1- Uni 1.13 ; , ; ·1.IP •1 i:1 l11<t 1• i L ·~<>t '\ mu' t 1 n, lq1q. 

1) <it. orr ic;JCA - \ 1 ·;: fcmn :; :1 p·l l \V l' a ilo 1 .. 1. ·, 01 1 n·'io1 .. 111 os ele 1 n A11 t 11~ 1n1:e;s: t "i1•s t 1rl11, n rr 1 · ·r1 Bvrnn ,; f 1z,.1 r é 11 1'<1 ?:11r · r c1-
g c·v1.;.r11o I"'' º ilia ,. in Offe ·io l dM hoj 1'. p·ir11 ;111 t"e1· ir 'wrn,; r 1zn ·1 vA<.; d p jf-t_. • 11 ' 1 ~ ·1-~1" ' !'l 1 " í' "flO .l>'º wn ·11"Pg1: ln \1n. 1111.ai-
. O:';!{ 1; A1< r1.1 l-' 11<1•:s -,-Q•1B d 17. 0 Difl rio~ () "'~ · n11·~ ~ 1 c. \ - \ 1"q ·1P."1.·1 rl1 fl J7. n-..;h. em 1•nh~·iio ·ln n l!!:n ' i'i. • P i111nl 111t •il - o "º 11 "S'IJ 

o ~!t. 11rTic;cA .- •ã o ,., u ? fl l'0 ·1·1w · 111w t .. . ·A nRo ·'m i111 ri·11·hr 1nni 1·n . p i, ; •11 ·1s a lé lit 11110 dPvPmos loi x ~r ·h 
O SR GA t{' IA l '11n:il - 1-'e r lãll, nã·) 11 118 , O SR . IJA :'·1,\ l '; 1 v ·:s - 1h~ 11•tP ' 11_ ·'i 1, ·11) nn - l"1vn ·1~1'.•"I'' n,; "º º ' n ini l111 ·es qne le:-:io o g <:inero 

t r ,1 z :\ [1, tlr , ,i , , t r ; t ,fin . · " rH l'•" !,JJ'e,; .. 11 t>1nl A 'l'I'" h:1 rnt ·,.1ç·1n 11 ·' P.•11- 111;1i.; linr tn . ;, 
o St·:. l> •TI >IC A;"'- ~ r :s trn n il ·f ·z n. rio Q·n- linr:l(,"I' ;t prnd 11·::i'L1_? ~- ~x . d->1'11 _ 1 ~·nlir1r- ; ) J ~ · :. Ur.:p;:r.~<R\ITA,1'f.1 - n3 r: -h· l!~s 

V•' l'll••, q 11H é ~i 1 111'l ""s1 11 1m l 1 · d"~" s t rn-;:)._ · "º .Jn qnc.·1 ~ !!i 'c 1 rl.:: ç:" o e:s l:i Il i\ 1az:1.o cl11 ·e,~': 1 1)11 .i d ·> n i ri ,;e 1 ""h"l">i ·n rJ13 11'" " '' ~ " 1" n ron. 
() Su . IÍA l{.') i '\ P I Hl~ .:.- 0 ~~'e ,1q ,.• n !.t c"·r-r ··' O 1ª 1lXt1 ii· ac.::; 11 • • • • _ ~11 11i•l.1r •11 1 1n·ln 1 ~1 ti 11h ·1:n ., fl tlr. ~s· 1-nr·fA; 1103 

nil1 1 j 11 J~o 11 e .11 v,.q jp11 1·A p•i '1 l ii ·ar· a int·.i !.!· t·· i ln O ou! ~ . 1 .. x :1() lP. rl i 7Pl" e · JH-'1 nn: l rio l 1>1ll ''<:.: H1 • n IP.'l l"S . n 1n·"' P. .. t:1111 1..; prn~q 1 • ·111 l 1 '11 i ·1t;,[t 

·é!11·1 .. ,,n io1 ,:;11ail •·ftl1.11 í 11i.o p11li 1 i! l! T ~ 1.' d., I ·- ' : 1 " ::pi~ tll' l'"' ! 1 rl 1 l"ll [l1 ' 11il -1 ·~m:1•,rtn " ll "llr'l' : 1 . .;i•1 11 ;t l'i s . f17, ·!l'ln 01 11 r1 · 1~VA'l h1 '1 1ni· 
ll • it ll l'-:,0 :111~ fi' 11l l t·S q·11 e u:'\ocon ,idel'O!l i 1t - •l 'llB p1u.·H 11 1111s - a1g111 ·11 ' al'Oi r 1cl<J;"S cl 1 ; r i 1 l;f" i.·\ f;il t 1 dell 1S ·o pe lo <1 1I g1 11 e 11to ola 
p · 1id1• i1re" p 1!.li1• 11-. l' "::1l11cçcin ._ . . . l'"l'' \hçii » . 

,SE!'r' ll 11 re;;, os nn·1res rr.p1·R-Pnt>int"s n·11e- :-.t'. pre-il IP'ltr. ~'. t»m1rm"'" p·i n o ~ 0~~0 n ~n .. <JAa.~ rA Pr ~ ·~s "7 E' 11·11 t i ll•1'Siín rlo" 
, g u 11 .1 1ne•.' C·•1Tve 11i 11 v:1.11 11 r,i .1lic·1r• s i 11 - · ' "'n~.l'.~ · 11 · ol1 ' ~ ": : 0 •1l1 .· · g 11ern:l n1'l ' "lu r·ç ·i.· rh noll"~ t"' l' l' •·~"li:in l » IJ .-; • ·:~ t J il H lJ•11 l'o>;a l~ 
dt t< fr· r 1_ a in•l;i 1r11 , c .111 e, d,) 11 1 ... , ·~ os ln.J "· \111 : 1 tc 1 ri o \lo IP, 1,r. 11 111 ri " 11.1111> to p ·111 r.rin- n·1 t:1 •"i 111 n. f'-~· 11, p"nh ·r. io ·ii ; f. ri . A-;1n, l) r. !f1C\ ' ll 1a: 

E r• n p· ço Jl f' l'!lli~ ,ii o a s;s !~l~ x . l•:l l' i\ prw- V l:).' O, º'"S I' '." l' ·fl:O< n 1ne,n1n r;tl'.t11 .\ r. •11,;n tn. x·H pr11h loil i,·a , ; 111·1; P,;.e Pf'. 1()'\;"º dre ,lr_,. ' 
g· 11 11t :u ·- l l1<·~ 111 .1 11 1t1 1H 1J n 11,, 11 0 ,111 0 ""' nli· r· r- ·l<>:i tc111111·i .' ri >'i) .•1 pro a 111 • sm t- > ntrnzo lo< n·1 1'n vP1· ;1 i11 lu t'l' i<1 1r111 t \ "· lhP.o> ·~1111.; .1,1 ,11 . : 
va ··ã -; · .. ndn f'X i~1 : u t. ilq o <!•1n ve nin. 1 ~ o · n · 1 , por·- !id ~so., p 1 ·c. v: 1 :~ . ..;.;'1~ . 

1 
• ·i 1.s f';Lt. 1 · ~. n 11 1i ; · 1·i· 1 1 l 1~ 0.!:1~.,.es opfl rFl ri t-\0 , 

· 011<> 111 ,q·rer·:'1q '"' i11d1i, t r i:1 s rnb1 ·e· it.•1-; .i e --e~ () ;oo hi ·nq 11' ri o S 111 • T1 11 l r.w~·ntnn n Pl'I - '-':1 1 1~ 11 CH" n •b ""'S !"' '"'' s•»1 lnn tfls ·1 n•1 n 011 11 - · 
c~ t n l n;,i . _ !J' "" "º!llu i -. 1 , 0 t l'abdo fut' p :~tn 1 ·rv·; r?.'.~ ·il nco · 1 t 1· ;• OCJ!IYcn ·o,1m 1ti:.:n:i.nw- .;01n A·1ci• f •l:il iln. A<c11h l'l'n t H~l' ; 011istri l'la l 
erp nx cqç1fl ! 

1

11 111 t"7ao. . , ' ' r"l 1 p 1·a '1 n 1ç i11 rp1 ·a :1rh11 ' " iln; 11 1A1'~ · 1 -
G1 11 11o ~nliA ' 8 , 01 · rnp rm-e· it inlt~s rio Hh Al l,,gri :n :1 • 1.~ . ~ l."T1 rl:t h1n1J ·1 q ·1 0 pMrl ·1·1. ol · ~r.01s1•1<rlo 1 ··s d o .,~e 1 s p 1:11d11r. ' n ., Hnsfi! -i 

r. r 111 1., do ::;.,[ a l l . .. ,111 1 ,1
.Hl a j,enç:ln d 1" ili - n -S" es t;tdn , 1 s·1 l1c1 '"t·1 ~·11 · ;1 n q'1 ·si· • c1 · 11··n~n t ·rl·;s 1 J •d 1 '" p ·s<: 11"1!11 1111 r l) 11 n, ""i .<\ , l" A'l lrí' 

l'Pit S dA i'11jJ·•l' t çiin pnl"• [l 111111 11 . ["o1·i'i!J·i. J l n~ íl :)~Õ'OS rne :·calos, Vl:'(l,.J::tSOl'!'O!'Q tt'i (!OP P<t· ~ll'l• 1 n;n-;:i<>l1;:; fl 1'0•ln •t lS.>i"llflo f•lf'Çi'l'l•S! 
e •rPneS et ~ , vir·t 111a t·t.r i nc ·n te , t ·1vr.\ l 11 1B ·1 t . n l 1 1 n~eo..: coi·ea·-· . ..; · . o..; i ·1 l 11 ....;i-- .i ·e3 n. ri ':3P ·d ir n ·1:~ f' 1 ri');, H, 1·e 1 n-:in 
i1 1d 11::'lri:1 n1rn. alli si v>10 estai.J~ l c:c .:udu des ;c~ ,, ~ · 1 ·~rn OJ 11 ~ 11 1'"3 l'•' J1.M<~•1h:i t A;; qn ? n " t n . n. lho._ <t f· ·· ·l l'W 111 111 1~ f· te~ u ra;;._ o., f: •1r.i'\·\ 
p!'à lu· to.; \·Tas i'ioiwie? ",n r,1·;1 11rl• 1lo- 1:.l .-'] llCl nn t.1"•ra pru11'i ' llJO . J1, t n.~ " 1·11 · r1 · · 11 ns. n <L m1ior 1 ,,,r t Ald! P il1'ii~ 
· N:i.·• p~.d e rn os 011 11 0(11-rer 0111 pre:,o3 cnm 0, t r1g-o ·em l;11·1,p : "c·b 1, n!i;tnrlnn 111 "'iS•l c11 t1.1 J':1 le v;;oi t1r'<1 :n :1 r:rnz1dn. rnn ll'•t "S>a e•cn l a .~ 
g.~ n,,ro~ · am e r· ki1 · w < trnz' ci n.1 [J l1·a o mcrc:vlo. •m: ''.'·l\l·;·•s .. m 1~1to .111 -h s . r~ i>nti ·rg-011-so 't3,n- n r r.to , pn1·P, ·1i. ·.-pie SA o h~fl"v:i. é íJ i 11 nIT, 

1 ~ · n. re ,po>t:L de SS . E l~ . - . l•1st1 ia P ~" to 1 il . IT".JA q 11 ·w. '0 "11 111.h :L1111·- n' 1-b 11 t.'\ ", pi: "1i1~fr1, o iiASTlV"h·i·nP. n lo' ~ne 
P P)'la. 11 to ' í]U" p1 · :-t · mJ 1~11 1 '.")-; r:r<: x. ~ ·n~lll () ..; Ilil1 s t : ·? ' ,1 ' (:'P!° ~ºS"'' t•!ÜP5 l1>?08 ' tndn, l1WA 'i lllh'l i' l b nns 1 ~.., t ·l os l J n«l o ~ 11 Ame-
Q'\ll ~8 e~t ty» l 1ç n ·n i11011opn lio. ell1 lJ01n - l " ' ~!n.li e lcc 'T ·1 1 l '. nsl •· 1' ri ' ph 11t it;wi il11 trigo r i ~~ rln '.'! ,,.tA. o np.>r<HÍO liJ n1h " n :·iq n C1'!1 

fl c io rl1>:<s1s i11 l11 s lri .1- , ' Ili ) oll 111·u liil', !Ili li · - 1~P'.'fljl:1 • "1 .r;-1 0 . " 1 . '. r ~ · h 1· \ '.'"-. ~" 111 1 · ·1·ri .. b":· ' jllf'!Ú Pll iq_1iecon foi u g l'clll.la in lu::; tr ia l, .cl 
111 mo11 u.; "º H'IIlr1 l'.l CJ .1 i'IJ Lr d 1 11 1.s 11 11SSO · ' o i 111 l.1 n 1\ i ,1,11 11 iç.10, i· n L' e J ll. t o 'f" "' oi"-- ·11 ·n•i1·1·ü i 1· :0 . ' 
T11C•"C ,,fns ' ~º" g-~ 1 11 .. r11s si111il : l'Bi pai~ qu ·..: i 11r· ·~1.11n10::,·1r \~?'lt i:~" ~n .. : rl ... : ' 'º'1"8n 11) f\ ..,nn r•;1n - 1.: ol1 .- ·rv:1 -10~ n •hr~~ r1~Pl'•):;'\ qt ~1nte~ C:1M~ 
p ·ln 1•! 1•vnt.;IL.1 rio p1· .. 1:0 ,, , p ,.,,l u 111 a 1itc: · " 1 ,1º .. '..1 11 '', ' 1 .,~' 11 '.-'" '." · "! ·1·1 :-. il D •·~'l n·;n .

1
•n·r n 1 ·nn: · '.h ·or':'I. ·iu ' rh'Anr! e 11. "._"I ·>:'"! 1 11 A 111 ·ii~ 

dt·s ll\"o lviJ·11...;..;,,1:-; ind1t ., tri .1.. . tfi_íl!B l:"t"'' .l 111 d 1~0. 1 íl"'ll!l r > 1 l1R ;: 1tiiJ!ICfl.. ~ 111 f r. ~e :1 • 1 o ~r11 1 lp r 1n..; l~·fl 1 c ~ 11n S~ . !i:R\. 
o 'l'l • 1»~:-i · 1It11· 1 dt".S 'i 1 t 1 ;tH·i;1 ? \ i 11 ! 11 ... t l' i ~l ~~.., • -i 11 ' !IHl l·(~;.. :-:l ) pi·, CtJf' i ~~ ! · ll . li f)l lP l ':11·in ; ~ e ) Jl 'l l' 1: i l ·1·. qtv .. ("() 11\ p P:·l :i t 1: 

se l<J -"" 11 volve ·11. 0 e " °l<J , o ricu I'ct 1ri ~ ; u 1 te, ·11 -' .' 0 .cr " 0 lltl' -11111 · :;r · P""' ld 11 !11 . <J 'H n n 111 · 1 ·· g w1° 1·o1 ·p n l11 ü ln "e lo ~<·n 11·n • n 1 h •; e 'lll . 
pru11r'<ebno tul'i!. grnulles lut.:r0.s, ma s o,;~e;:; viitiio lnç . 1'"jl" l l r 10 no·HJ mc!'c::t .lo us pru- e.; '1i ~ 'l ie "t 1 li. el vaçii > d1J preç» rlri term io.1dJ. 

clncto.; cl<!. rn.lu~t1 ta. eurnvc~• . . " por cs;e mouopolio . (lla i1m aparta .) . ~ , 





1) :-;lt -. G1HÜ-1A- Pum- - Esti111arei 11111ilo 
qn o V. Ex . di .... c11h1 (l 'l ll 1:.- t i\ 1 ' 1co 1 11 111 1 ~. 1 , 

de·" .i ' qne rue venha provar í]U0 rleve .;e r 
pr·;.f ·1·i 10 o 1.u · ll ,;"ic10 rle 11111a <.:las:;e ,.,.,, 1111i ! .. 
rto i 11 .f 11 ~t1·ins ''º ::e11e ,i\:10 a 11w >S·t to ta l r1 .. 
p p11'a ;1'i.o. 

l:M "R. l{FPilESP.'<Ti\NT l!l - p:,.,g;) m •ssa é 
cni slit11i1J;.. 1;e1 .. ~ i "''i1.w 11 u, lnv1·a .J ,. r·e .. 

n SR. flARO i A Prtrns - Ai 11d, n1 ;1 io1' r ,1z·- o 
p r" merec<::l' a prot<:: •:i,;ào do3 puue1·e ~ .pu 
b l ;co.-. 

Í -i\l '-:H. R!êPH l' SE:-<~· \ Nl'R - E' prrc ,;n provrn' 
qn11 " t;-;i t :"·lo 11 :10 1111,j n ·1;c1 11 " 111111111 ri o . n,,t;1-
d1" rl:1 F1~dR 1·11di o, por·1ue n l'aet o le :;1• 1· fav0-
l'HV1 •I :i . Bn lria, S. P 11 o e ltiv ue J • .i1 ·ii·u, não 
ern r ;rziiu 1·al'a se r f1· i tn. 

- DHC:Ul t'-' l P t 1\f :J \I : 1 \ílO :'H S8, ~ÃJ 
D<•: l ó D ~ 1"1i: v~ Ll~U 1 iJ. ~ l.:Ul 

O Sr. I T'eli sheilo Prch·t~ (Si
len ·-,, . Jlf.,vi,,i .•ntu cte· lU l eilÇ '.ÍO ) - :' 1·. jll' ·.;i 
d e 1it e e .:::)1·s. 11I e1 11 lJ1·1 ·:-5 du Co r1µTP,.-\f), é est·1 n 

j1J"i11 ,eir·-1 V8Z 111 ··· ,.u lio "· n~ b1. t 1· i l rr 111a" le 11!P 
" 11 111·a "" sr' r· 111 1vidu pdu C011gre:;s 1 Cu11 -
:··til r1i 11te IJl'a t. i k·ir ·o. 

. l,i-., 1111, i t .. [1111•11t ' 111e te:11t 1 rlella d e~v i :i dn , 
1·0••1 j ,. t., tl:i.s rlillk 11l d1or l1·•::; qno a ruol ei;i 111. 
(~i: 11 p 1 · e~ 11•nd ~ , e co11 11 ir·t·lrn11cl 1 1111.1ito hc11 1, q•1u 
ll•H1 dun ;1 pr1v111· o Cu11g1·ps-,.1rl1k; ]1 1/.[3s.Jeor,r · 
dor·H;.. e 1upetent••ti, 11~lr'<t PS1~ h1P ; ~eer1 ! 1 n :1..; i. 1 11· 

Jl•"> lt 11tc:. que- Lfles rJUr3 ::;r~ leem " lrit;1rJn 11 e:< l 1• 
r. c111t-i. C•1 {ll'lli 1e11.ti, e r~ .. 111p1·nl 1e.1.J i nn1lo 
!J., 111 , ri 11e U<' lll 11 1111 nsc la1·Pci111t-rnto p•»lia e'I 
tr-;rz r, de:;de qu:111 <10 11 ··spiri t " p1· •tic•1 A n 
Cll l tlJY3 te 11{'i 1 J•l"O i ~~i 1 lll 1 p ;ll' ' rJ i,:<:11f"i 1· "~ 11 ri 
Jif1 ·S ~· 0 •1 :.;f!t ic i <1n ne~ ( l\T1io rrpr ,iario.-.·) . E 1·0 11-
1111u ·:1·in. pen· t.:Pr t 1•, 11,·s::; 1 pn kfí,·1 e :1 111 ·111 t Pr 

e ......... e 1J! ''\-1"i\.1111n 1 rl1-~ s i l j-'1 1c:o . . ;::.:. í 11'1,n f'Õi1 l- 11 

d13vo·J' q ll1-· ll lB :is,; i ~ tR l1 ni··· .le jr1- l i f-!<'n r· 11 11·1 
111 11 ·-~)da 1nr1 ;1pr'HSA1ltPi orn s~g·11111LL di .... cu , .. ..fí,' 
du pr·oj .. cto d1< r.0 11 , ti t11i1;ii.o. ~ 1 . .. 11a 1 11 tur .ec ·11 
a ;rc p 1 ie~c-•rl •' Í ; 1 <1 11.-; n ·b •· s cnllie.!.!.,l ' · 

O S-a. GARC:I A l-'m.:·:s - O t rn tnrl o t r m '1 11 ·1s 
:foc •.; , p .. J., fJ' l'.lAS ~B d•J \:1~ C' IJ C1r r, lln. !•1'1-
m eira favo ,.er.e il R··pn:.J k" 1 .. t] ,,, pnr•JlF!. 
l !· •le1> tl o1 , , 11 :·11ne11 IPS 111• l111·11 ,. ci111 r·11t11 dn.; 
g ·,· iero .. CJ 'l <' r.·>1 " 1111 1Í•1JOS. tu L1. pnp1.11 ·1Jí." d.i 
R ·publica v0m it ;.tn~· 1 r da va · la'-!·e 111 do 111•:•
ço 111 ~ ... ~s .. , r·o:w 11r·renci 11 p1·o rir1pr, i .. 11 .• . N" SP
g· r . dil l "' r i " o trn.t11 ln p1·ut 'IO"' a i li • l n ~tr-i;,~ 
p •rtPll "Pll!es mLlb UOlllJ l" ! Orfop I Z. - A <J 111 11 111 " r1·rn 1'e ~ i l'D - ll1 · rJ,i n C,111g·l'flS" 

l'~1 SR . l{EP.UCS!•1:-<TA ~1' !•1 - .\o a3..; u·' 11r e ' tt1·i»11i<;õ ·s 1i;lJ"'a re-;olvel' 1lefl.11 i tiv .1;1,, 11 1.e 
ao '" " t> . · ,c[ q -L1'l ib ag-1 -iC<; I o.ido. 0111'.te e su l. 'Jil ·'"tõe, ri., l mi ' o,; cl"3 H.·;h·lns. 

O R . GARCI A P11rns - V Jo: x. l ivr"-r"e até Cn 11 pPn 1.~ tr' elo rh c·1pit . 1 i 1 np rrrt-1n~h ria 
elo ; " 1" .J i< t i1·11.n> 1'011 c l 11, ~i, " O t1• l a ln q1m,1fi O lt' rTito • inl do K1·,. zi l o 'J' 'R ,,fl>··b n 
pr itr> ":r~ i 1111-t i .>~ fl~ l'ico a,; 1·1 1101 te e Jo ri.,:,,tii<.1 ril1ar1c• il'n r ::i qu ··~bi o politi c" o CJ'l •• 
s . 1. \ogo, pr .t e ~·e n Republic , i ntr, •ra. nle rr d1,;t .. , é >I. c;111,; r 111;1.1,; p11rl ·•J'1E1 rl , d n~: -

0 :--. 1{ H A RfüS~ L lMA - 0 Rio Gr.i nde do l lI'"JYl l'~fi\i :1 11 '' e'(iSIM ar•.t i• n.li'.1 : 11 tn_ nn-; e,f : ~-
:S• . - . dll ,.a l'é ,, d"" re la tn .,11 ne1.1tr-1 '".l "' c.1"1 lt,; ·(·a" s•t:i l' l -

'11 r~ .no pro z ' . _ . . _ q11 .. '.-n , ;;n ·1 111 t• ' r.·i <> f'Pll c111 _IJT ,: t ·),ric 1, p · l " .c'i.r· :~ -
0 "R · '' A 'lC IA Pr ,1 E-- Pr·' I rl oR-111R, nno_ Vil - , 1 c t ·' T nrb lt · ~ 11•1 n ' l 'I•' P'"'' li o ·1 nr· 1r1 »1J':1 ol 1 ·i.;·10 

ffil :S f. ~.e1· po iti r:(1 ~e1 gT: •pll°C;i , d · 1_1l•'. •l id;i - , t i;ITit •rif1 I , ro1 npr>ll• ··lrn rl• , C1m11 ' i'l.i · , d :), ir n
d"': Y. 1::x.cou1 !11elt <'n '" qn.R 11' l rr h1,,1 d e-d 1'l p1 1rt,,1 11ci ::i. 1·npit 1 <l1-•ss q11 .. .. tn '· f ii lev·1 lo ·1 
qnR :•:::: r 1·111"z'''' ~" exp 11 il 11·1'll11 P111 •111 1 •1n-< ,.ffr·"'Rr'er·n A111 R1·11l • qn • rlá 1"' r:, 1,, t 1·ess11n1 t r·i 
s ' '1 :' ine1n.!. 1 ·0~ ·. hão .te r1-fl ,.c1ir· ~ob · e a CniRo h•1i.:õ ' " p:ir•a · <>s.,lvp,r ª' •r re tõ'S 1,~ l11ii i t · ~ . 
.in tei ra·. rn1 i r· rnil o- "' iJ ,.s R:.: t a·lo.';, <'0 11.f111·m0 est;1 tnio 

/\ 1 i·1u •7.il do rafe n" o t""' trnzidu benefi .. a r· o·11 p°J is,ff.o lo- 21. 
ieio ~i11 1 pl 1,~ 1t iR11 t" o l{io d · .J an·~ i ro. R ª' n1zi'H ' q ,,, •n 'l '17."l'::tm a;; -i ·1 11'' 'C'" -

A riqnr.w rio r fé 1>iin 1e11 1 ,e . v i lo nn ica - rlRr 8 que se1'V''l1n de h>t-<·, ,, j n ; t. i ic , n 
m~n1 e """''· o \Uo de Janeiro, refiedi t• <:\11 , "" ·endn., ::ri.o r .,zõ3 .; .\e or le-n prati t: 1. e th o-
u.o lo o p•ii z. . 1 ri c·1 .• 

Vou corw l 1 i r; ·1 lnrn esbí ;rrl ·'íl " hrln Rosnn- Es! q_J. tnr'o" R~pir'to ·L o·nl'nin rla il
1
u -- tl'R 

. brP~Tfl'fnesP 111 an t1·'~í'Ul1l.'i 1 rlo~ . (1V1f11n.,-iniorln,·) 1 r ~ q 11 d~...:fi .. ~'- o ~ ~ - 1 11 5 ·...: '"f 1' ' .1 ·v. 1 Pn !n- ·1a : 1 r ·
D i~~· · 0 •JIH' \ • l" li ~O" l'P:' Jl i t o do t r·a. r il i': t"' 'h" 1 t 1rnr rln 1,0·1 l'_" o ·1.; ''.tt':'b l' r~1i's p,11'.1 l'il . 
ar."n vk•;ãn d,, 11u 1 l' ll ". Vt•' n tl':i ·1prg·r n e S!ll 0 " ·.' " rl '. " 103< rl ,, il n•tA;, r.0T111:·1ç1 1-:11·i 
b ·,· llP f·H o " P~h p;1i'l.; t1,11 h0 n c111 1v i··ç:'i" ;ii1 1rl , <l1J 'l ll • r·· fl.1110 11n l Al'OS m. ·nt•1 1v1 C'Sp11•jt 1 ··Ir• 
r{'l " ,, ri o m ·xirno ii 1t 1 ·P~ · e cL1 R ·p11 1,Ji c , d n~ ~ · : 1 ~ 111 e1w11 ·n.~ , n.prA;S 1r n :·n·P~ pr1 :;~ 1 ~ ,1 o 
f.:,t .. ln~ [J 11 i <l ns do H1".1'li l fnz• r" 1w1i ~ i11t .. i1• . 111 1•·10 11.r rAQ·1·•1en r. n<t tnc · i ·1··. I , r\,3$,1 1an•l11 
.a• li 11 nçn Cl •fl1 o:; E:;tados Unicloti da Ame!'ica d ' n.1.t '. 1 0~·1 rio í'r1 n Q'r'<·S~n l'lf'Sffí .. s 'li.te, ""rno 
<ti.o ~\ar te . - ' - ª' ··ln lt " lltl"" . [1 "n l 1 1 <1~"• l'Wlll flf" Sr><:$Õl'S 00·1-

_ , . !'t. i t q i ., tP~, nrl i >11rlo "S"in1 o I:erm • rl 1 r .•>.rim ·11 
O Sn.. 0ITICJCA - Alé ser sim c.o on i:i. •li1• tdn1·ial riue ó 11re<"ÍS» fjtHn to a ut •:l ac:i -: 

O f' 1L G.•RClA Prnr..;-R vnn d izPl'-vosnm h;1J'. 
snn ho fl llí' :•\ irnen to P ri nA t,.. 11 1111, R111hor n ó <' orno a c0mn1issio JlPn;nn l'll e p:n on m 
gpj ·1 llll mi'lh;·, v ir!" P~JWI' ncn rl e ri11 A .;fl rR·• - tnrlns ns "'P•11b · º'· l ~ n t·orlos nós rl p,v'1 hiiV•' l' 
Ji Z!ll':1 ' 11m din . !\fio 'l<lf>l'O ~O 11. rA l1·r dfo rl o) fl ~ Í il CPT' ' cJ .J j1·Rl''.I ÇÍi.ll rlR , Jlill' 11111 ;lf'CO!"'<] () p~ 
H1·:1ziJ . ,.'lllt'f'O 11 r~ i1 e1'n1;ã.o ri l' •Çn l ·tinn 11 ·1 t ·ioli ('n, cr>n 1r 'hu 'r111os p:1r11 qne o p:riz e11t1·e 
AmAric·: tio 8111. A .-\ rn e ica f.·r 111 •ni rl n 1,; no 1'G!.?'i 1n011 IPQ' •I. 
a•'nn 1,,s f'l.' ~p·ro,1çi'i<'S lí•!n l:.1s elns m •i,; PStl'l,i- F 11 i1'r,hnto. hn q 1J P~ f <i 'l, , r1 ·1 ,, SR b1põ0m rin 
tos l fl.i:· o~ de fra tennhr!0 . (Jliitlo !Jç,,,.) n ·~;::o Rs l.n ·lo e que oiio 1·oc!P111, nem rlevem 

l 'M <;;n. . REPllRi "NT ,l ~Tr.-:"n:; V:.tJ110fHd é111: 
'}li 1·e11 1os a rPrl •'rn.t;iin ri o pi 1 et:i . 

o· SR . íl,\H fJ IA P rn.r.~ - !\ po rq1 1 ~ AQSÍlll 

p11 i f~. '1 : R n t •'·m l1>:Hl o 'l ' IP 0 3 P~;t:11Jn~ l ' nirlo , :;;10 

u111 .t1 .'4 pnvns n t n.. i ~ P1niµo.; rl n nn..:'-o p 1iz , 
j•1l1•11 rlf' 111 ior g'f".1v i .l ;11l ' " r] i;r · n ~ iio r]<'·,SR 
ºtrn'i·do, rin<' w11wé1n S'l r f ·iti1 rn: j. c .J n1 ··· 
rne1< t fl . tH· ·do RJTI vi,l;i 111:iC ·ll1P ll tP o \iPlll 
dr>,i:• 1·ws.,n ri. frin. CJ llA twln PSJ1" 1'·1 ri ' n<i=-

n S1t n1 .. 1crcA- Fss:~ sell t i1uento ternos 
todos nós . ( ~p riirv loy 

n SR. ílARf'I ' Prnr.s - A f, , 11,' írln lo nrt-in t 
i111 n ·1s~:i pn 1ri ' rl R1.•e11•le ol "s n•»Sns nr t 'S 1wstP 
.('1111Q"·l's .n: ;, or rl •rn rl11 R<>!Ht !1 l ir11 d .0 11 .. n \,, dil 
<Ci rrn •n~""r ?ín e r,1·iteri" eo111 rp1P 1n·nc•0 •kr
ll1'I ~ . dn Jl" f r'ntbmo de r1 :ie dermos p1·ovus 
(Ili•r.ito l1em . ) 

P111• p.;f ;1 ·~ rn 7.õ~s. Sr . Jll'~'ii l r•JÜ 'l .. Í'Jf •.! '1 ' !•Hl 
rlPV ·tnns r. l :1 r· to lo; 11~ fl" ' ti r11 .. 111 11' 1wst" rn n
IYt · nt •' ,solntn n ·. p :·g·11;J )"1l :1 1· :1 n11p1v t ·1ni 1

;11 lp _ 

Ql lP 11n; f°" J'Pl llO' ilJp\·jl 11· .. 1m ~ 1 1 t' d :.:··lJ t i ,, ],, 
-~ 'irt p"1ixríi1 . r .. \m ·· P ~ll f' /l ll n1 f.t.td1 1 .11n :fl: ~ 11 1 1 ·11 t f' . 
gn :~ r1 n ·..: p I· · ~ ''~V nn1f 1 · S 10 n· ·t r i, f 1s1nr' ' ~ r;· 1tf 

i!,PtnQf'Oll '[l'P>i._,(1• 1fl1 fll ,-'1 •,i»' l •l'llV' (1111.'ln 

bem, 11-.uito bem. O orarlrw d m11itrJ,r/o fn/iâlo « 
ulwaçc1clo pelos Srs, i-epre .< entantas vro.;e11tes.) 

sGr nrl i8rl :•s. 
\ ri rrr.'s l ·io t0rrit,,ri ·•l r:, n•nn. ele! ! ·,~ . 

Sr·111ll ! '1\ ·S. PAl'"rl:l ne,r,1.lJl ln :l~ ~it 1ri 1'l!l :C~f..H 

fi' il' n. r11111·1 1 i ~~ii.» d o~ 21 rl on a1s A,;Ltd 1.•S ·Íe 
r· 1 ·s0lvA1·r--n1 :t ~ (Jn P~ 1 õr. .::; rlP lin1i1es. p 111 (3(';'1 -

!ll" rp1 · fi ·nrn PI!:. !l' l i rl n, ~i 11 i'ío se der 
0nm·• P" Ílll' i - tn é:~~ r ; 'l· n 'ol:1 ç?h. 

l "i\í 'R. \-{F,Pl{F, ... P 'N11 \'\fT'R- ,\pni · rl0 . 

n SR. 1•' 1.·r.1-rmr.1.o l<'1umm- Q•1 •n•l o •li.Q·o 
q·1e n ~ 111>-; ' ii · 11rn1·à .. rJi rh . npp ! lo p·i rn 'ns 
1•t' •'CR 'r.\·1 t "~ ]Ji,f.111·i,.os. E tn s íJlt PS1õ f; t ·Rll1 
nrnn v i ln S"r.nl;ll'. vA1>1n rlo 10"!)·:1 ' l •t :1. p.,p 
m n i t ., ~ vezr'- nq nn t ig-"s prnvincin s, fJlP sr,. 
i 't1'! V:lll1 p1 ·A.i11 li ~ 1HJ ., s, l"' f'LHYl:J. r';)l)l, l~ntrH . 
t;1 n i·n, pe1' 1Tt:•nPcrin1 ;i ;:: lnrh;:: . n.; ' it ' a· io< . 

n ~rn-~ro ~]{.. R ·-v: ]';,;B:'ITA :-:T 1' - NLlllCI 
clwg- H".11\l o 11•n nr.cnr·d " ' 

\'orn -- i\ 1111 @ r-h "s·nr:1m a 11 111 Dcen1·rh. 

n "n . FFf.J ~HELLO Fnrrnrn- E ,\ itHI;; .. 
!llíl !l ' P 1>~,., :• li h 1" '':111 1rp10 1p0rn md t :11·. pr1r 
•11113 r "m el l · Y'rn i ·11'"ll " " n i•J'l " ias i nc il
,... n h VP i~ . í]ll '·' p•1 !p q~ns ' P"V'" ·l1. 

r.:~t ' !lFl~ '·'lll \M S!lf-IP ·1 f.l' l t "~lP p•n 111nn. 

11q v·1 vi rj 1. ri" !:l i ,,·1 0 ndn1i n i .. t 1 ~t; ,.n. rJiri .i.ti rl:i 
nnP ,p ~11,..i1· ·;0..: ln!: ir·1nv•ni" ,Jiff n•nf · ~ rln 
q•10 l l es r1110 :itP n.riui t ·QJT) r!iri!!' irl o º' n ·~ ;o
cios [iublicoa do p aiz e no - rím~ !' a ri1ie:;tiio 

tHÍ'l' i ' o;·ja { é rl r3 C.1pi\ <i J i t11p;rt:lllCÍ:1, JlOf' fJU0, _. 
"º ·11 el la vee-111 nH q .1estil.ici d,, 1·i •111"za. 11u- -~ 
1dic ', ife ;i ng rn ·ntn r] .. , l'"!Ju !a,,,1,. .. e ,1 tiu :111na, 
" ri ·i.3,, t ·'i." rJ ,1 n 11 tiJ no11 1i>1 do,; e.-;t» rlo.-< . 

N ~ :1 llva vida ,.,rn q11e v;1.1110s (1il t P·11', as 
., 11J o:·i 111.de-< Jo,;n p,; p1·eei -;1m ti '"e r· »té o:.J:le 
é : H-\!~" 1 ...;1ln. ju i·i::; !i 1! t..~l .q, p . r·:J q11 · o::; rn·1 11n: p1os,,-.. 
>I ,, in · t iy · t <-•11 11:1111 ninpL1. ex·•t:IJ .;:i,1 ) e os i11t0-
,.,..s,; s :l 1 l'a1,,.11<h 11 i111 ~e j :i ni le-;.1•los p ·la nl-
18i:f" V'i .o d' 11 1c m 1,,, t e1wia. tf'il.J1.ttd.l' Ícl da auto -
l"i 1 • .J e. ~ \/11it:< bem .) 

E ··· ::b t L., i11(!011ve 1ii en rin3 exi ,tçnn e r. o'n li.;, 
11 11 ;.1 r ;i ,11 a 1·xi:<t ir, e11111•r>111tv '" ·1:1 •"st 1l11 rl e 
l rr 11il :1s n·í.o rór re ,olvi.l r . 1 ~ p0rg1 111 t.i en: 
Jl ir1 11 •111, ccrn·lo a 0• 11• · 11.' I ~ rh c" 1 11111 i -;~ãn oi1JS
'! I, q11 e ilú ;. o:; E t arl 11s 11tt 1 ·ilru i ~· õJci paf'a 
1·e.-;11 l1· er· a. ri r1e.-t1io de Ji 111it·,::; . • •• 

<J 'lt . VmGtL10 f lA~L>\ - 1 1 1-:'l!<iu LL :1 tal. Lei·11:-C· 
OS Ih. Jll e li d»11 1t :~ :). 

1) "R. i<1b!L I :ci l ~' ·:L 1.I) 1~1 ! {!•: lt E - Dú .• 
0 C: ;t, \.WG IU 1 l .'AlíA ·'lO - .'\;)o dá, _,..J 
fJ St< . · [1,~ L r,n .~ LLq ti,ld~l l\.l.~ - 1-\:t.;t) i)Q ITI OLl ' 

i l l 11 - t1 ·., ' " ":-; ' 1'<~ 11ue l 1~ i , coai ''Ltuni,;<'i.o a · 
011 1«11rl 1. rln.-; ::> I. .. . _ 

o .-,H,, \1rn::aLI') DA~HSlO ·- Divi lLu \1!11 1111- ;.r-' 
111ern ern .J r,,1s . _,, 

O""· Pt·~Lr ·· w-:Lr,o F :tmRE - íl ivi rl i 11 . nm:-
1i11111 !'» !< Ili d11us. de '.IC•'.l)l'· 'O: I li ·s ti r-a J.ll 'OVR·lo·· 
l qn e e 1 rl1~·h1~ 1' i1a!110 :, <1 tt · .. n · ~o d11C11n ;.r1·e-..s0 z 

P"' ">HlS"g' 1: i i1 e (l • nrlu): "n ppr1 .1·a1· n.; tra-
t 1.J »s rle l i •ri t13s, cule .t\ d03 [JJ los E . t<r dos ~ ' 
e 1t1· ~ s1 • • , )) 
Lo.~·11 . o.> l~•ta h ; te-rn1 •1ttrihu :çõJs para ·~ 

re •ollrr:w '.l •11 1:"::;! :i ... r]e l i ·1oi t ·s. ~ 
. f<'»i " ']na_ en ct•s , 1~ ; 1;nrec ·-rne 1 1P eJ' ou ; 
11 1l e1',11· ·t 1•1 ln pw·l'•it:i . n·~ t ~ o e~ p1i'Ítu dar: f.' 
em ·1111 • rJ u; ,l. ( l p·iin rlo . .) c.fi. 

1~ ' v "')~ · .-J . , l e l] ' I • rl ·' Jl " i,; . . ,e diz fJ ltA, hn.v0 11 do ~ 
di,«~11 ... "él ll 'i ,\ , o í'!1flg r·11 .;-i~o rr~S ( d ;rei·a 1 :. ~ t n:=; d i- ~ 

V1-'l'g' r" :<'iu:--; Ol'é 1P o f [ 11 H en 1 l i~:;e é q q r~ os 
,..~t , ·10; te ,111 n.tL1·i bnii;~o [Hl'a r·esnl ver a:' 
'J'l"' t:'\.·1 d1i li111 ' t'"· 

13: • o~t t nl t l'Íb:rç?í. • '] ll P. ncho i n ~o11v•" ni ·n te :." 
" r" r.i s rJ0 ·1::-e,1uc·11ci 1s :i ettlJo de apou iar . 1: 
( l IJW'le' ) ['[ 

C 1» !iln » ;i tt ·n ·?ío 1R m 'u il lu~ti·a· lo rnos
t. r ., _11•1a o ''-'g·1i ·1t P f l{· tq: __ t• 

. l l t ;,e •' rt 'l lA " ;i d i qlJr,n t • rh (jrn:;t?ín rlo ... 1 
11 111!1>;; l'nr~1aP ' 'n,; pi.·· i1 d· do 1111.iz, p•> ríJ•le º" - ~ 
A.;tn l»s l'nll ro11~t 1.111r se . 0 : 1 ~t i t1 1 i t ":iH -l1 fio e · 
i l j111r:i:;; f io q;)r > !i ·a 11l1 J'PSolv i la. 1\:~ rt-nno .~ An lfio . 

11 ·,,n 1111 :1·11 :1l i 1 d<:: v r; rnl 1~ os r·st,1 J ,,~ in c11 1i,; ti -
t 1id11-.:. g·n ;11 11 rl ·1 dr, ~11 ! 1era.Ji;_i, e : i.Jto110rn i 1, · 
s1" 111 ·11t1•,. t-i•lt1i ,ahBrsua "'1tor id;v le o li 111i te 
ri· s1 1·1,i111•is !iç i ". A '.ité onde.cltega o Llireito , 
rle ~n :t po:.:s r-• t..r· L·1t •11·1 .l · -.J 

O '=;tL l.Aullo i\h:LL1m - Coir,o se 1l á ac
t11 :, l 11e :1 t•~ -

0 '<R. i"RLl sflr.:LLO i"HEI1.R - <;n•nn <;A rl:f".-,... , 
n. ~ 111 il 1ne11te, de <1eco:·do ;· é co11 l ra. Lto riue 
r .. l lo . 

. n Sit. Ber.FoR-r· Vrn m ·\ - n11fr11. í]11e ;1fio· 
1·11prir·1 1L11tB e s.l 1e1· quanclu começL a <>Utliuo-· '· 
111 i11 do ; e~t.- 11 ! 0.;, · 

O ' n. Pic r.hTl'.CLV1 F1t•mir.:- Al r'lrn _rÍns in- 'e 
ro11v e11i e11 f. 'l3 de qne te1111., 1·'11 1] .·do. eh·11110 . a. , . 

tt--<11 ·:i'i«1 d» C:o11 ·~· 1· e··:> ··1 para i nc"n «0ni .. nt 'S ,.,... 
rl · nnten n1" l0m e \ qu0 , ~ i 1·SL1; • . 1 11 r• ~ tõ s rle .. 
l i"r lite; .Rxi .t,, ,n, po r-rr1 e º' n;;t , lo; fJll'l as 
t ·e· n 11r1;I 11 1:1 1o. mio 1·r-q1··1t;11r1 n V8 1'•\ ,rJe da 
!' ' ~lori ' ·o •' i r'<· itn :1d 111irido pP\;r cnl•:r1 i -.:':.1ç:'i.o,
t'll t>r· 1· i ., rJo em terrilori •S qt te ll1e3 nii.o pur-: 

! 
1\ 
1 

t r> l" Cfl lll, . 
Or 1 . si Í 'i t~ ,; Vl'l' larle, como é rp1ri s1 · pó 1 ~· ·:·. 

r.1 dr·e>.ri1l' nos e:;tnrJ,.s n nt t 1·i'111içiio •h J'A ;n[.; ' 
v ·" r n f]ll st~io de l irn ' tes ? P.li e~ S<'l l p ;Ht s " 
l1t1 .!.!·;11itr•8, nnn p • le:n T'P' nlve l-a ri a acc r Jo:);. 
ro :n o; pr·1·c.,, J1'1 1 te.-; rh h stor ia e com o lfl~. 
r· e1to 11 11 ··1" r•0lo:·h;ação Ih ·s lh1. · 

- l~ i ; ;1 nz·i ,n JHl t' 111 · ew 'li""' "lt ci ,1 rim rn ];~ 
['I ' '" '1 11 8 lfrj"ll8 e>ltl all [' iiJtl ;Çfi.O crmrer i.J a UO 
í 'O ll Q' J''D...:S l . . 

O 1!1·r1 1· ., ~:i: > p:11';1,;:;. ~n il ch;:p11 0 n ·1ttHnr,fi') 
il 0 · \ ~ 11 11 ·.!l'"'So. é ·1 r • r · i ~"" ll t ·• f' l'i t1Jt• in] ,:lo ~"., 
:· etn 1os est .< tlo ; . l~ -; ta é p.tm 1111 a 1.l tJ cn.p i tal •· · 
v:1 !•1 l'. r-!i···I 

· rrl" IJ"' l 1 r;t l f :l '10 ·~] 1i'P7,•l ll 1. '1:'ht ' il"t ili vii 
s:!n. l •.l 1: 1·it1)!·;_n'.'l1 i . 11:i11n .1 .. r, 11 , 11 " ! ll11 ' l ~ :;·~=.,. 
Jll rt o rnti ·l l 1_·-.•11 t •', s 111 » tõ '" lo l i-11 i i t ·s -:to '-" · 

· 1.v nt.1cla~ em gm·a.l co;1 trn o~ p~<1 u .:i 1 1..>; e:-; b-
elo~ , '· · 



. 
il -

493 

' A~s(rn, wmos q:1i:i fll]ase t1C1111 a.gít ·vlo entM - E' 111-;t lS C0'1'li çé:i .:H 11113 il,'lP" llO flfl.1'1 o p·1-r Ei ;;; , SP.n)]')res, no;s·1s concl'çõ!lS t erritoriMs. 
Piauhy-e· CtJ , ra , P.lr • liyb,1 do Nort· ~ H P ..J1:- t "i-1t1.; 1J-J ·IJ :0:1 ~" ·e .. -; .J.. . 1_,, IJ 1 J,1 111a i:> v:"1 h- :--i u ii n h , 11pi11i<'i•1 p11de:>>e. ·1,, 1• p1 ·t>s t rgfo, 

_Jh!JI 11wo, 1-' d·11a nbnco e \la '.('ó-.;;, · s ,i ··g i H 11 · ,1nn, •11111 o Con ~-r'"o t.i 1111 :1. , i· r ·:> oJv.-n" e,:>«s s i el i~. J • Uif ,..~:;e inspi1 ·11r 11111 ·1 ·o1(~ · ib.-J'i• Ç;io (IO rr- l:l 1.h ia . ' l•::; pi ·ilo ~ 1nto 0 Bd1ia _ 'e [~ hl' dtl J L- 'l 'l •''lcH ; ·l•l .l L11 lt•1.;. rir r111e !Ut1·1lg-.d-•LS ªº" C Oll )<l:'fü,l l, li le va.nt: r·ia IJrll' 1·e r1 ... " que;; tâo 
n ,i o, Pa r.r'niLe :i:wt-r1: cath ..i'i11 °t, e tc . .. e .; tr •l" 'J'B nfí.0 •1. --esilv .. 1·:i11. U<' ll fl i a ·n V:t d i .i •:'i.'. > t e 1·r1tu1· 1a l.(l p rtrl es). 

U 111 ,(,,~ r•:>t v103, ciijo; lh1i te.> !1't·1· e~tão · Ul\1 'H · { E P 1.8 4E "n ' 1_ ,.-T -: - W o 11nico 11w io Cotnpe11e t-:·a .o do; •let'eit" s 1la-,, .. t -1 1 dil isão 
traçurfng p<;! [,L :-J ' l L fr-unleit"t ucei·le•1t1d é ...;Ili'- de c l 1 <~.!ll, i' H '-l ill t :; d '! -:'h S ti·H«L·:l•JJ'h. terrrt<1r i:i J ' fll · f i f ·1t , .Je,ch l'ellllllos t1~I J . j10S, 
g-ipe, ·<:rH ar1ui te .Jh·1 a · ho:J1«L ele i·e prese 11~ 01n'1t" S!t - !t ;.; r ;t •::-JE'1TA~ -r .,; - [Je ve. ~er o s1-J :.r1 n !Jed" '. 'i·r a 1teu .. 11.u.pl'iu ·;ipiu raciu<ml, eu 

-; t,u•. C"11~·1• L' Sú ••1·.f in.i,('j,, , [ava,11tari;.i <t que.-t :! o ~ ' 
1
1

~' 1·e1tl ·íJl! R torl os oq.h's'rr ia_lore.'l e g·3y~· l'a- · H ~ 1c 1"8LrS1.D:LLu Fn. rn aui: -N\,..;, os rPpu- Nã0 p c,i ,; ~o c11111p1·1d1e11d rw •111 •• po·;s 11nns e.:s -
p110s. t t·;;,',a,"1-.ll1 (J O:> li11ites po1· á r1;i lb frnu- IJlbtuv~. cp · tO,fü•::> o l ! ll •1 1 " ·~ : · e 1·e . .tl pelo Ca- t •Íy· fi:ce1· nrua ur·gnub-.· ç •o t'e l1·1·:c J ,;,,tu ve1, 
teiP1t. · · , t.Lll'u dtL H. ·;p11 ili :li , 11 :\,0 dP. vn•rin; pnup1'r 11-; ror·- i p1~ l'tn ·ne :en1lu n.s co rrrlit,:õ.,s em 'J·re· no,; :-. ch.· -J) ,~~r, 11111•31)0, pn ;.'r~ 1 11, . u•n nc!o o

1
Jfoi ,i.l '} 110 o ~" 11-11-;L -111 • 8•3 e -t ,_lt l, l 'v" _11 111:t 1ll'~'<L1J ba,(::'i .o j r_;w ,,_.Je V•il' est>id os P' ' ' •l'l1.s,. µe;)u ·1·1u::;, cur110 

legnlr::; r.i . IJ ri ; le ltD9 1>"l>t:111·a. :; ..J r ~ · 1 · 1 tl J' ·s.1IV•J!' f,~ · fr:wn. I e~ tavel, q<1e lhe sin a de i-'º leroso 1 :S erg1p:~ e e,,t:rd11:; o
1
1ule11tu,, e gT:c11 1l '" co~no 

co10 :1 B·L!rh e:;::;, •1ue;; t,io, q11-J nã•> u 1Jst . L11t 1~ p · l<h tal. - s. P.l'J!IJ. Ili.tia. M11na"el, o r:1·11111o1· du ensi:.o· 
as sUr)C ·::>s; v •S 1•ech1..,1 1;ôe ; •t LS w;:;.., _u bl ~ 1,.; H E a '!'1 ".;tão f'e ·rito i>i J t.r. z n •n cnnti 1g,311te a l 'll'ui .•tr·:i ti vu e 111 Fr.cuça .( t-ê J : 
cair)'l1l·1.;; p :~ --rn • LJJ HC•J d-1 ."é-' ~} nm LI •11t:c1s iinprirtiute ao g c-Lo rle e.:>t .Llii lküde J.e,,t~ OI'- « A rlil'i$ii.o tn1·r·itor·ial éa u·iien hnso sobrEl' 
conrliçõ3.; a:cha:n--;e mmros e-;taun:;. g :ni ,;iç:i<J. · - 'JU • ~e rfo v:l·11 le vant cr a:s p1·iueip w,,; insi i-

Ve:rni; Pia
1
1hy em :;u :c 1::;,,iv IS re.~l t'TI l.(!Õ1$ Se·ih·WAS •.lo C::ong- re >Sfl. pn:,SO est ctb13ler.er t1tiçõ.-,; •'Ol1,titueio:1:1 tH ». 

cont•· 1. s1n li nit1·o _o[1q · l.·H~O : L1'>J, po1• e 111-; L ·lo •l•Hl • p1·in ·:ipio:> ·pie ~:i.11 out --»:; l >tllt a~ vcwd-1- i<.> a. Jii,to ·ia nos il:t u exemplo •le qne os 
., p .. ,.t,, rf,1 111mrr .. çi.11 so ·ore u nc·~. , . 110 e 1la \li- "(»-.; i·l"•>•lt•J.i ta ,,ej.;: Jo, •1i ro ••xiste111 •1.r.to; nlli- p d 1,1•s T •e s·i.l'•e•·n.111 ah:i lo , pr•f•nd ,::; em 

j vi~c, rl " H.11r! 11"n <. lo' P i· i .. . ii pe ln •_·d •_I. . . _che·s ·q ·1i leg 1lise111 o ; li mt;•s d 1_.; 1::st_1 I · ~ ; i :-\ '-' ª~ !1i., t _ t1d1; 1 ic;:; tiver .111 de p ;·o1 '1J 1l -~ 1:" no ya 
Ve• no ' :1111l1. o O·• ,fl .-,t,1 ~ ut1-_1 . lJ ·

1
r 'J. 11 ;1 fl z ·. 111 ·1 t 13 •Ins tes Ms ';t lo.; n ;i, • t <Je111 1111!1 .. s d1 Vb:1.o t ·ertt .. rt.i l, cr1mu 1ne 11d, r ,J1c,d quB< 

h ,1.ula C:t. t lr 1 l'i 1:1, pro voe .,.fo P ; a 1\1 i ;iio lo 1 livi;;01•1,.~. ( :f •1itn he ,z ) . servidse d<J La se iu novas co11:;t ;t ·1içõ"''- ',. 
P,L•"•"1á, qu e C )ll t ·~ ::;l: a o · li r··it"• d·· P"~- ~ 1 ! f-' 1 ~ ,o ;1 leP fl~t:J..i li .t . , iil df•ir .r lns nn. Í"l- A~ ..;im v1~1nr1d a i<'t';L11Ça., rjlle »e co1np11nha. 

·sant '· 1) 1tl1 1,1'in , :s»h1•;.i o t •Jr1•i
1
111· '0 cn 11p e- por t. •nre r11 r>1 11 nr i•1· .J,, ill11::; t!'e m1l.t.ir 1n ij 0r •l•i 3! pr·ov •nc: i:t::;, " ccr•dt.rnd .. ""· p1·i11ci -1i .. s: 

, ho:1"li ·lo 1-' nt1'1" 0 .r·:o ·N i:ro, l '!" l1 ..;- ú, P ·pi .. y- l. •IQ' h h 1<' ,11>t·• ·leS 11 1•a. · so" i"e,; L[, 17\-11,::;:m t""d 'ori" füi li1i.fi.J11 'e .n
1 - "-gu,1:,;s1i. U1·u .~·q · 1y, Cv;ó-i·; e ~f , 1 .. em '1•8. ( Ji li :11it ., r> .1t1·•>. Ama:1,o·ias"' Par:\ s•i.n Ir ·- f 8 _: IRp 11-t11rtP11t .. ::; \> e ;r1 •s a Hosp c. 11 ·a. IJl!tll 

, \ m •-H 11 r J 11 .. t 1 c•n ! r: · P 'f"1. 11y lD 1J F' •l'll 'L"•- ç , 1 ,, ,,,.,. 11 n , li nh L i"n ;;r: na 1• i_;t, na. PXt ., ,,,,j,, .ti vi li:t - ~ cJ ,_.m 1 !) p 1 ·ovi1ie 1 :0 ~ , '" •1'1 <-'I' 11 11a. 11ova 
h111)n. hn ·l 1-::;e o l'tct!) 111n 1H

1
n 1 L r'll p · !J - rle R 1 }1>,~ ; 1 •s, d11 mnnt , p,,r•i nt. 1n a. u.11 [»»1tn div ·,;i,, , t111·rit .. r1al pe1n d .. c1· to de 18 i:3 . •;ne 

.cip1l :I" l ' H lr - ~ le F•l'.;111i:oi ·1 ·n cJ •'ll"ll 1. 111 •- .J n 1· •lT1 1Jaj1?, , •i11 1ndu 'e;;te i·i·• é IJ 'lcJ de"ia, ··cliv«lit .e r114\t !!'OV 1·11.,, 01 i11t••11d -i
11

r:f.:-,
8

. 
t 1.1foá.P1r 1hyb • f!0 •1t1•L;l, P ·~ r11 ; 1.' n '. 1CI C!) . snr vi" IP, •li1·b·1.. Ve 11 1.; :\ lfl'h 1-'ort <.: "'· lj'WUO Clllfl••çn dei. 

::> 11 11 1 1 01 -.~.s. o-; g 1•111 l ·~ s e.s t ,J,,, d• l roi '~. nn ; ...;nhM a;; () ·1t1"1.' lhil ' ' •livi"1 rh ' ']!IP. a 8("f\ '1h r:t11.l "" '"JJ •nh.i -se rl H :; is pr•nvi aci"s-. 
!'- te1np IS i:l1lu · 1i;;;~ :::i . <ll';t•n i); p ·i•1cip-v1,; t'c) ~ · l-< d! P 'l r 1111 lo f-' :11•i e VI ttto Gr IS·O 11 íu h l ;Lct 1 ;dl.i'llf<l" t ,,. m:Ji:; dllHS, e po.,t.-1·io ·111 ll ' e ui,. 

pori •1l>tÇ i.-l » co lo 1is·11;l'i .. 1 n ll e.; i ·r•;tJhv·1.-s·J " 1n :i d · 1 ~ ·1 ' 1!1 • 11. v .1:1· e .11 -,:1rl""trid ."1111 g"""'r1111::; ci,·i:;. 
a fo"\!;Lr·oln 1hl . I ~ '' 1> ·•1 11,,10 , edt: lio> er1.1 11 l~ ·-1 i l ·nti·1 s en11J ;cõ18P!'lt:\. o P1r:.i, "P- h ti- n r· ,, 11:i.o h 1 t"' ~ ' l"'~ recl1111,, m -.>- i:> nm .t, 
0 3 r.~hw 1to < 1,."S · e • "1 1 1i~ çi o. v \1 11 ·11t ·~ a •h .v:t?. ,, \.h1tn G.rosso, cujo .~ li !li- 111e li l 1. i-1 · n : i~a rio í] •1e o Ht"1t.il nd1rnl-

p .,p s;o 111•s:n1 'lll Hl.S'~» ti<1!1:v11 f'·itop1r'e t ·s ni.o <>stiin d ·t·wmi111.rlo-< nn lei, nii.o n •- i !n · nt i~. f-'01• _'ll Oi • de::;t. , 11~e, !1d . 1, j ;1 ·f is -e inu 
.: iotflg- ": Lllt. ·~ l;i fJ!J Rf[ ,_ · qui fort-' 11 colnr11s1.rl ri-; .;t.-t : 1t.1~ a pr•1visão rle ·>4 ·"le n,g-ns tq d13 l7!:'l /' 1l l•1stre 1·scr1pto1·, har,nnm;1~sr-• :;. niv e llu~Sr->; n, ~:}, c11sta •los e;for:;o-; rl1H g'l'itll I~;; e ·ntr.i; . ri•1 1 111111 h.s,e •1 »o·;ede1· :is de 11 .11· :n .;õ•i ; fr>r ._:a (> ns P·:ile1·,.s dH qJJe d1spotm1 ?S tli.ffo. 

S9ll g-nver ·10 e a u 111 d ~ l •.;1:;1.-1 
1
1• ·:•vor·1n 1-'i 1n!i ·' · d ·~ 11 rhsl1ct ... -; 1·1 • s11 te• ita -;o ·n o 1 r ·cJ 11tc•s ild1rnrn :.: tr11loi·es1·ar·c1:iPs; eq111!1 ·ram

dns ·-:-ra•Hi"s e ~ otr 1s, ~o · n p r· ·• !J r-J n ,,, __ ., • 110--rei- r;., "'i, ri'' iz_. l>'rn 'l t t' ·1 r . p•l ·1 te .·1·it rio rio V[ tri.- "'e º'-''" r·i . 1,.,; e lc· ru·· ntos .de e "!:1 urna .[a,,_ pa1't --·s 
t•v n 1 111.,~,_, .. .,, •ln ·o:i res ;o. 'l'l' 

1
s " ' 1'1·- r1hii. l. :-•-:.é,1h1.rr·1. ·la Tut .. y:1, P" rp11ss:ii1• s<'l- i 11 t1-i ~·1•111t·s 1:1. 111ç:'i,11; 11rrnt1•;1lii;c.111-.,;<>1p1a·s-

nrts í!irc:1•n -cri1,,:õ ·.; 11·'\,1 .,q
1
i ·n 1.rc ·r ri 1nt " 1 ·11 9·1t·i 11•11·1 P"qne:rn n ros Q'a ·le t.wr·n. solwe o 1 qu ·r· t ·n !encins de se p:11·açii.') cm p1·epo11·le-

0s :t"l1itri1H l 1s :.!'l\1nd -~.; e ~ 1ih ii :H, ri ·1,_, i i ·.r·1- ''•H 'l ' >._ l-:·u · I 11 "lt :~ ~ 9 > 1 s limit::Js nfi:o si ac mm j r •n ciH , ge; ·ad:i s p•1!:1 pr·opria r iqn ·z:; tiiJ ;d-
ri 1.•0-s•-i Hll1 s •tH u •g • :1<is , '" 11 "· "H d 'S 1 " " "'lllfl •• lns R·n I•». / m nte • . , v1tn -se o nnsc•rn 'l11tn d1-i 1·1vali-larl ,.s. 
ti'l<i'i .. D'"ile trav 1Il1 im ,1u11e: n.rnte em S.:l lls le ·- D l3C1 1!11 ~ e - se as 1i11h is ·!ivisorL1s d• Ri 1 / e .d1-Js ·011t;., nt :1m 11~os e11trP-_ :iq1i·d!c..; í]ne, p0r· 
ritorios. 11• o11 r 1 r[I) N Jrt'l . 11 i.- 1 o >;t;i ·ite ª' di<:l i>:J ;i i'> " sn s c ·: r. u 11s t. n.- 1a::; p~c_11lra1·e ;;, nüo pudem.1 

As ..;i•n v0•no :: o tRPritn~io rj -., Pi ·1.11'1v n?i:o <lnp fl " P ~ rf'l e '1. • l ·' ~ 'TI 'l rt l1.- 1r:1, 11 ri' P·J1' 11 1. 1'l 1l'lí!l 1 p ·o ~ r·.: du• 1· 0111 1~· u:1I ceJ,.rt ·l ,, fe. 

'

lSn>it •rio ne l''S seus vi.;inh is, po r- Í·W• m'l -<'i .o e P 1r,d1yba. e o d.Jcr.:Jto le 3 1 .-[e ontnb1'0 di r l~ i~to ~ t 1•1to •!ln s impo>rtant 'l , íj1Ja.nrlo trito 
- ~ u?. n J'l ler.há tut.eLu iJ ll!ubtmtiv.1 •h B d1 ;a l t<:ll. ta-~e da 1-'l' ."ani-a.çh ' _rl ii 11111 •1 f'Hder·~1;ito cpte, 

i:iu \f-" !'anhãii. ..; .n irh:it 'r,x; co·1 -l'çi:; RS Li. n "'n_r,1'w ln, p;tr:1. :>er e-;Jnvel. "'""C'ti r ntlr,n l •r i1 trA:;·c.,
11

-
O rh Pa r•: li yb[l. n'i.o S8l' rAfü~l 'luO nnr 1'- < .. ·t .1 p ·'·1h.; l"n;tr>; s:'í0t · " ~fl11' 1nr li·1h ·1s i·n 1cri11<t- el1ç-'i••s 1•n11it:ies. lJ1na r·efer·fl->1-l i11dirPct11mA

11
te. 

nam'•uco, a í]ll , rt coit ..,11 •inr li111'lo .-[As IA n·5_ rias, impos ;iveis ele s0n r1 rl •t: •r·11n1.-[ 1:>. it 1pw:;tã1J tc' r'!'itnri .. 1. purr111e rel·i"te-se aai 
nii.o o 'i;t 1,11 t ,., tr.ir .;i l 1 co i-;i -1 ·r .. 1[,, como uma : H li 11it"' ria Pe ·11 " ilb11 "' '''ln \r 1Q' >ll,-4 t·1m - g1·ao di; poder e de ri11ueza rio:; e,t;1.dos . 
Ctpit111h i•1 fAp ,., · 1<i '> <1t •~ • .fe3.le ln8t. be·n sifotraç1dn-; pnr •Hn"L lintrn, i·n · ~ ·h rT'h ·le A e 'te l'• ' Speit1., 'iz Stna--t \li!!. (l (J ) 

O de .;;Ar,g-ipe ni'i,o:> rll' r·es 1rcit ido p0h lhhi 1, 41J IA.p ''ri· ·~ xto n >fi:n, d.L:; V01"h'lllt s de Ta.- . . .. _ . _ . · • 
l 1 

'
,,.,_, .,, á fnz.rh ' 'h ·in ·ir·y. . A te r'f'eJr;~ r _o• 1 11çao ~ qwi n_ao h .. Ja <l"s-ft que fi.:011 ~ ~JjAlt:tCOl'l!'l CrllUll'C '.L~ 'l 8'_• !'i9ô l'll l l11lci de furçL muit 111 l 

~o oh;;t.,nte ~er co11 ::; 1::le1•;1.d 1 ·'n.n1t •11 :t 1Rdtl- Q 1n.n·l 1 ns ilh · s e.IH~. Pr1n~ is~o f,11'1v11 cn- ;~. '
1
' ', - · u se ~ ve eutre os 

Pe:·1·lr ntedesJeqcom.'ç1 'os'>r,nloXV!I . 1nii.a·l:s,n, '1'! 1mpwt1~ nçv. n, si _a l-'e l'n ·1m- e::.t.t o, ._, . , _ ~- . 
biic.1, ,1 ;L B 1.h.i i. A_ ntes u_e conelu11, n'l_o po , ,,0 rl •"l'Car ele re-0 ITI ' "'110 Vfll'Í ti c l: ll " S l'Hiatjy,L'll 'l •te :10 p ;L- f J I 

"TI't1lá, como n'Lrte integ-r 111!9 rle ') . P·t nlo <' .\fã • •3:1:i;;te hi ;1ue d .~ t. e "mi11 • est r.s limitA;;, er i ~ - me <L Ai_n: 11 · H 10 ~r • Jo-é Ma riano S»l•re 
- •e1n tiio 11011cn o~ · dí' Ser·.2·inA r,.i n " B-111.' , '.1s l:-i º/o .ª""·' 1ou e -;, '} 11e e >11::;i.Je •·o ele ;dt rn S,1ota Gntbn,rina, como. e , pit<tnia tri bntal'ia ·lo ~ . . '" 

C{'T •l ·ilé ·n •li::;b s·1 s t 'l11h. Inda.-< c·1 111 o f<;:;pirito InCOll "•:n ·encra , e contra a q•ial dc1vo pr·otes-
Rio de J ·1.11 e1ro. -';n 11to, r>rAte11J1•wl) ' ' znn <t i311t1·· • º' l'Ín-; Doce t:1 r, P'J!.S ')lle , it!à-11 de; 11iio s"r.nrerl1cln f1>de1·a-

8i, p1i {, Srs. rio C 'ng-ri:i:;;;o a fa.1 t.-1 rh e \.f icu ry e enm ~Iin:rs D. r. i•:ies. n nv-..z, P"r- 1 st.1, t ••m. o g·r·a 111ltJ 1 ·1cu11ven'ent , de g-rnvar 
clares·1 cl •1s li nit'l < e r·~. e111 prRj ·lim •I · ~ pr. rp1 e- 'l "m' 111 eó e ;>tnhv, P.01' f lt.t· ele le's í] 'IO lir- _0 _1m11td!.1L11utt:i , qne va,e p •g , p um elu iolo im-

•n ·;s ci ·cn !ll< ·1 · ipç'ín~; ~i ell •S, no; te .íl !)l_l · :irntn ris ·li ·ei!o> .-IA nn;s" . P"~t!l 
1 

. 
colonh .. •s. nfi,o :dc111ç 1r1.111 nrn '.L lleQ··~ · no · 11 1 n:i li ·nitii,; .[!) E.p•rit> ~a·itn wi ·n '\Iiins 0 ,rem, n~cm 1Ji s,o. 011.tras 1les1·:rntagRns . Sii 

< IJ•N rf ·•sti110,; eh r;ofo11i1, ll'O J1 1S<-rllrJ0 Sll1 tiil de .Í'll1~Í"'o fiJt•im •r->tH"rlill ,, 11' IJ 'lh:; p0.f fl S!' í'VIJ' pilT'L y rn_pli:1rarc>nda Jn 1 L!'llll ~flS-
Cnnfri!11J•l):i • " "' '1'11 "\ l'n11t"i ,11 '0 'i,n 1no1ilo r ·' - ·ic to < le ?ÇJ '" :11 11 10 •h li-li!·~ :1 1 •l ri .ng isto t .rf..,s 'Lp o 1~.'~ • pr"·.Ju :1c 1 ;11111tos. nutros. (-lp'l-fn·· 
st-ri t• e s c1111lar·i-i, nmi . ..;in·

1
f1-•:tn ve1· ' ·ií'.<l- d ·i l:-l '!Z • l 'l ·lo_j ,1,,1 .j .,1 •l ..J ll!l .i.l, por im, com 1lo_<.) As~ 111, fl 111Serg1p · n1 ·11i"! ' t1 ç:tQ e 1.le-. 

mo., n'l•S%s·rnta e tantJ > :1unos.Je politi:.: . . 1,n ·i•l'fl"te · ·rirovi-; 1r; 0 _ ><·•~ 111 •! e~ hnt 1 ~.;0<1 ! 1t1-<, h1J" " ls0rn ,,~1 ev.~ 111t i111p" r·i:il . . . _ l~ ·n i•lc it1c.1s co:1.!i ;;i'í -i > :i.r. '11 -se n B.i.l de fl 1 ~- n 1v11g· Q o •le 1 .. ·1g"1 " 'll'«l -U :.l u ia11 tos; 
Re-1.lmei,te.n,;;Q'r nles c>1"'n r11s ;•" !

1
ço·1;:;r.nn- J ,111 i "o, ·uin-< liinit. "' "O.n '\JÍ'l'l;;, J ~.; ni i' tn uo · i, o-t •• nMs~o pq 1• cqh . t : ~n1. 

· t'nl1'11>, ;1ri n rJrimin -.rr," S"•'e•n os f;_, ~ t.>MS n 1's s , r1t 11 e<:; _ P«ul > n -1,.1 f .. ir ·n l e · n - 111,~-, ,f ., , _ ·~ Í'l·in l~ 1 n Fltl3 ~ot es q . a re11 h, d 1. i ·npnrtw:,;ao, 
pr)•foP.,so-; oi -i ·lo'e'. l vol vi1ne-1to. d•. na..;ãn, p ·o l'i ,n üineqte pela decl'do r.le rn de m tio em 1 8~4 s11hm a 5 5111: oq; •$ s1

311
r1 .1 a .J,t na-

Jlcando eq1 pl ·nonrn1tn S !r.1rnl ·rw ., 1•1flu:rn -- ,le 18i3 veg 1çaud1iln·1,zocnr:so centoet1ntlls c,nr
1
t,,s .. 

;.eia. das p1~ · 1 u e n : r,.; pro1· i.,oias . (Ap oi ri lns . ) .. . ' . ,, ., , . . " , a•n _l88_3 su"iu mn i~, sendo o impo" tn. da inll_:-
E~L1 s c111ti11111 v:1111 sem pre ri r1•r,l1.111:1re111 n_, '! 1111 t..s tL S. P 11!1_eom ~fpi ri~ f01 "'!1 µur·tn<;a.o pe l o~ dJ lon o-; 1 cur~n I27 ·00r:!:flAll! 

.11\' 0l' rlri s ·1.o i11tegTidade tenitorial e 01111 a rl e tArrrnn ·!o, P0ln rr·o vi-;:•o. i( ,, -~O de >t lJ l'll ls,;o rle rr1••n · trn p · rfeit -. 1n1~11t" l'Jll '; " " f5 "/; 
f ··a111 utta •1rli•las. ''J''. _ ' 7-l

7
,.rf >c 111mBn~o 'i-"i13 v - ~:1 

1
tor n ~;-so pii- p·1r11 S111·d •e 11:1da v r lem, e co1110 S:)J ' "'ip~ o!V-~l': I, 1'11'0 ·JH'll ll 'O 11 0 i 1> S! 11_ ,Jn1• .ôlS 11I 1 Í_1na_,; li l :o ~ C<l · llll , I. 1;. '' ' 111 I •: \· ' il . ' ·' · :, l1 l1 l.'l_ e"tfü1 lllU ito; 011 l l'O::; Os t :i clns, ;:, 

rl 1·J1•01,.:, 'l '1'"1 ' o 1 f. n·'r·i 11,,,f,,,_ sei·"" ' Pº!' ,; .~éure ' 1• Acho i 11 r·o11 vu n:,,n t, e ·t , "' l CO•HO'ill ' ll Ci s .j,.,_,1.ns f:1i:t.o,;, 1stn é rh n11. •!1- . · . -• . 1 . .. l . ·' ~" e mc: n ,1, e Crime .. 
º" '" '"' ''º_' rep~., '1 r .. ,tcr

11
• •1' . l'B ••l': " ' •n l t1.1 '[1) .!e -..:el""Í ' >f• :- · d· ·l · .. 1 vis•io tn rit ,11'i r l do.; <"~t " ' "• n •S co •1 vr•r 1r: ·1nr1,; ·r' 1 1 . 1 t t l' , • ~ ' ~ 1 · lldO p:.i H1 , e rX,Ll' l ~ 

o •_; , r•o u l""'~'il " ' Il i.! , .; P'l I'•• o , r • nn e r·a l" ' ' il ?l t'· o inr;n 1·1"ote h do S • ni' rrt 'l : '}118 l C r i!~ 1 
I li is !Jllde --on '111 '1 'l ;1 rt1 iJ -tiMl' Íll ii , p ·l 1 )104 -1-l ,J • 7. •l 1 1•0111 ·1r•'. - , "' - ~ . ' ' • 

t1>. ·11 h·cviclo n ·st,._ P iiz p::irn h ivcw di r .. r-:rnç ' li •1·1r l d, ,. ,Jtr» ,-,., ri,, !;: 11 s t'\ e Ur .. g-!l il , L \í '.' i~ . R1·:r · Jll11~~TA:\TTIB- E ra pPefr,rivel pr~f•] J"!' IJ:l. t')'l'! " <l· Ili] '.l ' '-' e·: v11 l_V Ílll "t lt;_., Cll lr\ , .. ,~!1 ·e •1 '•• 11 l 1 f1 ' ''l<l1Jlo le J-1 il lTl HS . . ,-1 () !O --fl rllf!!l !h t V.1. 
na uilrrli -nQ

1

i ·1 .,10,; •- ~ ,,;t 1- :o:; e a .1v::; 10 t ~ J' ! ' I- \ IA. , r11· '"' .. ; li ·n.it "' ·ld ª nt " l~ ;_-,t11 r-'1 ·1·1 r i ' " f' · 
' .• ... , '." R . "E LT B '. LLll ' R RJ , R -Q •1·1n .100·1111po1i: tori l íjll P t e 11 ns . r.n ''º Hi q ·: i:-111 !,., não >(l nol1a111d te r111i ' •h;, 08h t1•1 !•u 1:1 () "' n•ini,trn d 1 fü ?.e ·l'la di ss<T 

E-tn. ''v i., :'i.:1 a ff·· ·t 11 r :i r111• 11 <> Q; fl ,l 1~ 1i1"'' j " '"" i:l 11 iil s 11 .. q . ' i<fie~ olirt ,,1-- íl \frr "· ' '!e :1_: di -p ·s1J·'e:s ti·i' "'Lt"i:i s ·lo tiroj,,, :tc•cnn-· 
zns, sna c(j ,,t"th ·1\ãro . ~e ·• f'.F··cr ou o puJur [Juli- f1q~· n--; e _ \'j . 1 . ~ lg u !'a~ ,o ;;.;.11 l<.:i 'Jll .J de tul'111i :1e , (t 11c 1c111 , J P. 1· 1n rnnit-> 

1
n ;.., f., J,~ 1 .,, • i -; t:i i dOI 

tico d.1.:; pe11u();m; cap1t.,11us. :9l!Lb llll'!H\!~ , que as da COli$tiLuit;ü.«
1 

dt>;; E,,twlos UnHlos. 

L . 



4'94. -

Peço fa~onç;l JY;l'ft ox:_1n: i 1'1r a~ con'l i'c; f! •s Ji l "t:is 1l· oc ·~ .. T o1· i1'1v:t- sa proci,e af1i.I• ·Oi ' :'1 p: :fpicJé i.;i,10 1~1 ;n·;d n ' qnc ~.J u ~~ l i d c;Íio ;:; . 03- es~ 
d0:1 Ull:-l p tt l.e ~ ; @!la::; s :'l ..... dl V·; f'.:) tS , tl lj lJdlX IJ .;. 1..!<; ~'t, ,d i v n r~ f'd i li· ~ de;jLh l il il :-:1 ~ u i _! Ô; i dn t HL>.;. ( ~ii ; úo he11t ) - ~ f. 

ae t"du~ o~ p.111 t .. ;; tl · \'.Í - ta . ,_, 11iào lJe 1n e«11s d i !:ida," :i 11 ele .-1 i'10 l"'u l 11 t.i t'- _ l~ ,; Jl"l' 111··· 11-t1i si~ 110 1:, to·lp1.r· _1'01no te ;·mo 
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N. 43 

l 

CONGRESSO 'NACIONAL 
Tendo o presidente ela. commissfi:o encarregada ele redigir a 

,Constit~üç.ão enviado á mesa o parecer . po1· ella eblJoratlo, ordeno 
a publicnção do m esp10 no Dim·io do Congresso N acional e em 
avul sos, na fó1•11Ía elo rogimeuto interno, e convoco o Congresso 
Nacional ixtra 23 do corrente- ao.meio dia. · 

A ordem elo dia é a seguin te: 

Ja parte (até 3 1/2 ho1·as)-Discussão da reclacçito dú projecto 
ele Constituição. 1 • • 

2ª par(e-Continuação ela discussão cla.s moçêíes soh1·e o tratado 
cl0 commercio americctno. 

Cü.pital Federal, 21 ele fevereiro ·de 18]] .-Pndente de Ma
m es, presiclente do Co1~gTesso . 

1891 

PARBCER 

A CommissEio especin l elo CongTesso, ern cumpri

mento elo disposto no ar-t. 63 do Hegimenlo Interno, 

upresentn n Constituição ra.digidn de conformidade com 

o vencido. 

Alguns nrligos elo projecto mereceram pnrticulor 

estudo o p9t'D elles a Commissão clwmn n nltonçJ.o do 

Congresso Dfim el e que se veriflq uo si a i·edacçüo pro

lJos tn es tá de intei1·0 accordo ·com o seu ' 'oto expresso , 
·posto que não esteja clal'O, pareceu á Cornmissõ.o 

qu e a emenda. no art. 24, uss ignnc!a pelo Sr. f\Ieira dG 

Vusconcéllos- o 0uLros, cle\'e comprchm1der' os casos do 

mt . 23, sendo, portanto, irnposla a perda elo rnvnclalo 

.nopeptüado ou ao Senador que .celeb1·or controcLos 

-com o . Podei· Execul~vo , cl elle recelJCl' emprego ou 

commissão !'emuneraclo, occeitm· curgo diplomntico ou 

cornmando militar ou for presidente ou fizer parte el e 

directoria elo hanco, cornpf.lnllin ou em preza que g·ozo 

de favores elo Gow~rn o fecl ~ rnl, sn lrn os ex:::epçGos 

co nliclcrs. no mesmo artigo. 

Parece tombem ú Com issão que os arls. 23 e 2!i , 

~ redigidos de accordo com o v~nciu c, enccrrmn confu~ 

süo e co lltnxclic1~.Uo quanto á cxcep<;ão fe ila [JO l'i:l acceitu·· 

1)io dG missôes àiplorn alicns e coniniissú:Js milit ares 

(art. 23) e quanto á exigcncin de licenço. do.s Comnrns 

pnrn ncceitnçõ.o ele cargos diplon1alicos e conin1cinclo3 

militares (apt; 24), 

) _ maio ri.a elo. Cornrnissão pensn qLrej lrn vendo ilicon

grnenc.iQ en tre o. emenda el o Sr. Leoyigilclo FilgneiH\3 .... 

ao n. 23 do nrt . 35 e os ns. 24 e 25 do mes mo artigo 

ê outrns disposições DJ)provadas pelo Congresso cm 

votação postérior ú da sobredito emenda, núo cs lú 

comtudo em suas attribuições tomur uma decisão . . 
capuz .dG harn10nisar taes disposições ele accordo com 

o _pensmnento do Congressó, pelo quo resolve sub

meltel' a diffleuldade ú deliberação do mesmo Con-

gTesso. 

foi esta n- Oi)inião vencedorn, entende, porém, a 

minoria da Comrnissüo que o per1snmenlo elo Con

gresso fóra estubelecer u unidude de legislação, pelo 

que a emenda do SP. Leovigildo · filgueirns devia ser 

redigida ele modo a ficar claro que o clirnito processua l 

n C[Lle so refere, é unicamente em relação ú jusLiça 

federal; quo devinm ser elimióados por superfluos 

os ns. 27 e 28 o conser\1ac10 do n. 24 sómente o qne 

diz respeito' á natmalisoçuo, .visto corno, firmGclo n 

regra ele que no Congresso compete legislar privativa-
. . 

mente sobre o direito civil, cl'iminal e commerêial, 

é escusado que a Constituiçuo declare competir-lhe 

·a faculdade de legislar sob1'e f'allonci n, sobre os crimes 

politicos, ri .Úit'<Üario, éLc. 

No mt. !i:S u Commissfio· s u!JsliLuiu as pulu Yrus -

al8 o dia 20 de mnio elo mesmo aúno - por es las 

oulrus - na . sua primeira sessão - e assim procedeu 

Eltenclenqo ú emenda do Sr. CamposSalles ao ort . 17, 

IJ ue füi approvadn pelo Congresso, e segundo n qu al 

uma . lei ord inhriu poclet'ú clesig11a1· pnrn a reunião 

legisla li vu ou Ll'O cl ia que· n5.o sej o o 3 ele rrrni o. 

Sala ela Comrni::;são, em 21 ele fevel'Oil'o ele 1881. 

U. c]o Amaral . 

Lauro Eodré. 
Lauro Müllcr. 
Jlfmwel Francisco Jvfachado. 
Vit'gilio C. Damasio. 
Joaqúim Catuncla. 
Lop:Js 11·ooi'io.' 
Uõl Gou lart . 
JfwÚJêl P . de Ofrveif •a Vol/(ldào. 

Theocloro Alces Pacheco. 
José Hygino, 
G'abino B esouro, 
Julio de CastilhoJ. 
Leopoldo ele B ulhõ:;J, 

De. I B , Lap (;r . . 
.lGao .Scan:s Nett·a, 
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REDACÇAO 

'· CONS'I1ITUIÇÃO 

DA 

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

TITULO. PRIMEIRO .-

Da organização fCLleral 

Disposições preliminares 

Art.. · 1° 

A Nação Brnsileira àcloptu corno fórnrn de governo, 
soh o regimen representalivo, a Republicn Federnliva 
proclnmada a 15 de novembro ele 1889, e constitue-se, 
por un i5.o perpetua e inclissoluvel das suas antigas 
pr-o vincios, em Estados- Unidos do Bmsil. 

Art. 2° 

Cndu uma das antigos provindas fom1 a,ní um .t<;s- .' 
Ludo, e o antigo rrrnnicipio neutro constituirá o DísLriclo 
Feder·al, contlnum1do o. ser a ~pital . da União, · em-
q uento 1150 rorohservado o dispos to no m:tigo seguinte. 

Al't. 3° 

Fica perLencendo ú Unit'í.o uma zona de 14-400 kilo
metrcs quadrado::; no plmiallo ce11trnl tln He1:iublico, 
u qual serQ. opportunnmente derparcada pm:a. nell a 
cs tabelece~'-se a fL),tura Capital Fecl~r.aL , 

P<.1rographo unico. Effectuaclo. a n,iudan_ç51 da capital, 
o actual Distl'iclo Federal passará a constituir um 
Estmlo. 

AtL. 4° 

Os Estados podem encorporar-se enlre si, s ubtli~ 
Yidit·-sc, ou desmembrar-se, para se annexo!'ern a 
oJ Lrn_s, ou formarem uovqs Estados_, rn~diante acçruies· 
cenciu dns respectivas ussembléas ". legislativas; em 
du ns sessões arinuaes SUCC'iJSSin1s, c' «:íM:irovoÇ~uõ" -do 
Co1:1gresso Nociünt11. · - · 

ArL. 50 

Incumbe a caclu Estado prover, a expeHS'lS prçiprias, 
ús necessidad es ele seu governo e administração; n 
Uniür, porém, prestará soccorros no Estado que, cm 
e< so ele ealamidndc publica, o solicitar. 

A r L. 6° 

O Go veri10 Feclernl não poderú intervit' em neg?cios 
pecu liares aos estados, salvo: 

1° Para repellit' invasão esfrongeiro 1 ou ele um es to.cl·J 
c. rn outro; . 

2º Para mq,nter a fórrnn republicmrn feclerntiva ; -
30 Pai:a reslabelecer a ordem e a trnnquilliclacle nos · 

estados à requisiçuo dos respectivos governos·~ ' 
4° Parn ass.Sgurm· a execuçüo dos foi s e ·crn s sen

letll;n s fecleraes. 

E' da com pelencia exclusiva da UniJo clec1'etar : 
1º Impostos sobrç a importaÇ5.o de proceder'lcia ~s-

trangeira ; _ 
20 pireitos de entrada , sahids. e eslocla ele navios, 1~ 

sençlo livre o commercio ele cabotagem ás mercadorias 
nncionaes, bem co·mo ús estron.geiras que já-tenham 
pago irnpos_to ele irnportaç[to; 

30 Taxns de sello, salvo n restricção elo art. 9° n. 1; 
4° Taxas elos correios e telegra.phos fed eraes; · 
§ 1º Tambem compete privativamente ó. União: 
1.0 A instituição ele bm).cos emissores; 
'2º A creação e manutenção de alfanclegas. 
'§ 2º Os impostos decr?tados.pela Unitto elevem set' 

uniformes para todos os Estados. 
§ 30 As lei.sela União, os 8çtos e as. _sen tenças ele 

suas autoridades serão executúdas em todo o paiz por ,1 
funccionarios fecleraes, podendo a respectiva execuÇão 
ser confiada aos governos elos Estados, mecliaút.e an
nuencia destes . . · 

Art: So 

E' vedado ao Governo Federal çrear, elo qualquer \ 
modo, clis tincções e preferencias em favor c103 portos 
de uns contra os ele outms Esluclos . 

Art . 9° 

·E' da com pe.tGltcia exclusi va clús Estados dec1·etar 
impo~tos: 

1° Sobre a exportução ele mercadorias ele sua propt'ia 
pÍ'ócl.ucção ; 

.. /; i 

2° Sobre irnmoveis rumes e urbanos; j 
$º Sobr.e transmissão ele propriedade ; , . 
4. 0 Sobre industrias e profissões. 
§ 1.0 Tarnbem cornpéte exclusiva_mente aos Eslados 

decreta r : 
1.0 Taxas ele sello q~urnto aos actos emanados ele 

seus respectivos governos e negocios de sua eco~ J 
nomia; 

2. 0 C<Jnlribuições concernenle::; aos s~us telegraphos 
e correios. _.-

§ 2. 0 E' iser1 tn de impostos, no Estado por onde se 
exporlnr, n producç;fio dos outros Estado.s. 
·· § 3. 0 Só é licito n um Estado tribular a irnporLucuo 

. de Ínercnclol'.ias estrongeirns q[rn1Í.c1~ cles.tinadas, ao 
consumo JlO seu territorio, revel'tenclo, porém, o pro~,.,.. 

cl.uclo elo imposto para o Thesom'o Federal. 
§ 4.° Fica salvo aos EstDdos o direito el e estabele- · 

cere11.1 liÓiíds telegrnpllicas entre os 'diversos po.ntos 
de seus terr-ilorios, e enlre esles e os ele outros És
taclos, que se não ncharem servidos por linhas fede~ 

roos, poçlendo a Uniu.o clesn proprial-as, quando for 
de interesse . gero 1. · 

A t·L. "10 

·E' prollibiclo nos Estudos tribular lJ ens e rei1clas 
fecleraes ou seniços n car~o ela UulUo,. e reciproca-- ~ 
mente. 

Art. 11 

E' vedado aos Estados, como ó. Uniuo : 
1° Crcar irn l'iostos ele lrnnsito pelo tenilorio de · 

um E_~_ t,Etçl10 , · ?una paqsa·~·ern de um para outro, ~obre' 



procltrGto~:rde ouLros Estados·dn Heimblica., ou estnni
.. - goiros, e bem 'asstm sobre os . vehiculos, . de te·rro e 

aguo, que os trnnsi)orb:irem; . 
_ 2° Est.nbelecer, snbv.encionm', ou ernbm·nçLtr· o exer~ 
~~icio de cultos religioso·s'; ., " 

3° Prescrever le.Ls retroocti vos .. 

Art. 12 

Além das fontes de receita· discf'irninncla.s nos arls. 
7° e 9°; é licito ú u niãJ, com ô" ü"os' 'Esh]dcis; 'cli m üíD.:
liva mcnte, ou não, creai~ ou tf'ás qunesquer, não coi1-
Jravinclo q cl~sposlo poS;nrts. 7°, 9~ ~ 11 § L 0 

- • .• ' 1 - - • ' •• 

· A,rt. 18 

O direito da União e elos Esta.dos de legislarem sobro 
\ viaçüo ferreo e nov~goção interior, será regulado por 

lei feêlernl. . 
Porng~rnpl10 unico. 4 navegáçuo ele cab9logern scrú 

feita por 9avios.11ocionoes·. 

. As fcircos de lerrn e mar suo ins LiLu\cõe3 rwcionacs 
~ r)e.rri1 d né,1ites, desti1indns ú clbfesa «fü pa{r·ia 'no exte;·i;r 
)\ :'i rnot;:;len ~·Cto elos leis no interior. . . '· · · · 

'A força nrrn acln é essencit\lm ente obedioÍLe, den lro 
dos limites da lei, nos seus i3up ~ ri or8s l!ierol'éhicos, 
e o!Jr:iguctn o sustenlnr os inslituiçües_. cuns~itl(ei mrnes. 

Art. 15 

\ Sõo orgãos ela sohernnia nnclonnl o poder Jcgislnlirn, 
"" \l execLlt'.vo e o judicinrio, lrnrmonicos e independentes 

,\ 

cnlre si. · . 

SECÇÃO I 

DO PODER LEOISl-A'l'lVO 

CAPITULO I 

D!:'.' P0.31ÇÜES GEHAES . 

'ArL. lti. 

O poder legislolivo .é exercido pel\) Congresso Nu 

lcio1,10i·; ~otn · ~._ soncção ' ~o Pi·esidmlte do: ,"Reptfü!Íca. 
, § 1. 0 O Congresso ·Nnc10n11l compõe-se de _dois n:i
rnos: a Cum.nr_n dos Deputsdos e 6Sol1uclD . 

§ 2. 0 A eleição poro sennclores e i;Jeputndosfur-se-irn 
simu·ll:nneornente ' e'rri todo o paiz. 

§ 3. 0 Ninguern poclç ser, no mesmo tempo, clepu
Laclo e gennclor; 

Ar~, 17 

O Congr~sso rcunir-se -Irn, na Cnpital Federal, i11-
dependent"-m1e:nte de convocnçõo; n 3 de mnio de cac'u 
armo; si a lei nt:ío designar oulrn dia, e funct;i·oni:irá 
qttq·tro mezes da diita do al?ertura, poderido ser' j1ro
r.ogndó, ndiddo ou convócaélo extrüoi·Jrnarinrnente.· 
· § l. 0 Só no Col1gresso com1)eto deliberar sobre o 
prnrogação e ad iam<:nto de suas sess6es . · 

§ 2. 0 · Cada legislatura d.urnrá Ll'Cs·nrmos, 

49"'' 
._ 

§ 3. 0 O Governo do Esta'à<J em cuja representnção 
S@ der vaga, por Cfllülquer CQUSO, inc\.U.Si'VC renunci~, 
fat'ú .proceder .jmmediatamenle a nova eleição. · · 

~ \ . . . ' .. ;' 

A.rt. 18 

A CLllrim·o dos Deputados- é o Sc-lllúclo trabalha~·~o· 
se 1)Q1~ddàmente E) ei11 . sessões irnblfoas, c{uónct'o nt\9 ~é 

.. ' ..... ~ ... ~ ·-·· i •• 1 •'· ....... :.:. i.,:· ::- •• :.... • ·.-; ..... ~ •• • (; . ' • ; •• ·'. • • ,. • • • •• ' ! . !-. . .. 
r ê"Süfrer o· conLi·tirio poi" rnoioria'de \-o'.os . As delibe.;, 
rnções serão tomadas por maioria de votós, ~ocfinntlb
se presente ern cncla iui:ia dos carnarns a .rnaioi·iu 
absolu~a dos seus memlJro.s. , ' .. 
. rJci;agrni~ho ·li;1íé~ .. A cncl ~ uniu cl t! s cninaras com .. 

· peLe·:"·· "· ... -.~ ·· ·· ,_ · · · ... : .... ,e. '· "'. ··· - · ··· · ·• 

Veriflcne e reconhecer os poderes de seus mernbros; 
Eleger a sun rnesn; 
®-l'gtütiznr ··o seu regimenlo interno; 
Hegulor o serviço de sua policia interna; 
N·o'ri1en'r ós 'em·p'r'egric1os.- de -· ~uh'· setré E6ria. 

Art. ·rn · 

Os deputncos e senac!Ol'es si'.lo inviolaveis por suas 
opiniõe8, pnlnv1·os e v)los :·no - -exerciclo G)o mon• 
cln' o. , 

A r-t. 2·J 

Os depulnclos e os senadores, desde que tivel'Crn 
recebido diploma ntó ú ~1ovn eleição, não pcderuo sei· 
presos, solvo coso C!·c fiugrnncitt em crime innflun
çavel, nem · prncessados c.rimino.lrnenlc sem im.~via 
licença do sua crirnorn . Levsclo o processo até pro
nuncia exclusive, ·n müori_cl ç1 de processante remeLterú 
os nulos á .camarn respeclivo, para resolver sobre a 
pr~côélenciy. clt\-' ÕccusttçITo; ·s[, o ·nccu:fadü ·uuo · op'tn:r 
pelo· julg·afnento frnrneclinlo , 

Ar-t. 21 

O.s memb1·os elas duns camai·ns, ao tomar assento, 
. contrahiai~ corn_pl~oi11isso fon-1101, em' sessão rillbUca, 
d6 J:)é.il1 cm11 pÍ·ir os seus clevel,e's . 

ArL . ~ ~ 
_p--' 

Durunte EJB sessões vencerão os serwd-i.;ires. e os depu· 
tu.dos um subsidio pecunimio igun l, e a ajudá de custo 
que serão fixados pe!~" côfrgr·cssol no fim de cada 
)egi;;la tu rn pnra u s_eg.u in te. 
,, ".· · .. ·. . · .. . . . ' ·' .·. ·. 

A t·t . :.!l 

Dcs(le que tcnlrnm sido eleitos, os rnen1.b1·os do Con
g1·'~ss'ó n'fi6 úocfer5.Õ Je'lebr;â i· 'eóntri.1doS C•SrÍ1 o Poder 
ExeÇí:(u~~o: -n&n~ <cfolle . rcécbér' i ci11 l)i;ci cís" -Oll '~un;
ài í~sõ'cs i~cá)úii(wé{~fo s , snf\;O " rnissü_e:s· .ciii)J_on1ntfcas, 
co.mwiiss~es 11iUitnres; OLi -ca ~~os de ócccsso ou p1~0~ 
moçuo legol. 

ArL. 24 

O Dept1tndo ou o Scm1clo1· nüo pód~ nceilnr norneni;üo 
pnrn cargo dip!ornntico ou ~omrnondo rnililnr .sem 
licença ela rcspectiYa ·cud-iut'ü, snlvo nos cosos de . 
guerra ou nuque]Jes cm. que 8· honra e a. íntegrlttutle 
d-u União ~e.- uch ~n; · e111penlu1cl0,~ .- ·-· 



408 

AÍ't. 25 

O Dep-l.~~aâ,o' ou o_ Senador não pôde t9mbem ser p_re
siclente ou fazer parte de directorias de bancos, compa
panhias ou em prezas qt:ie gozem de favores elo governo 
t'edei~o.1 definigos e.m- 1 ei. 

Pa'.1•ngt&)Shà unico. A inobservnnciu dos preceitos 
contidüs mrs trez artigo_s <H1tecedentes importa perda 
do nia ndüto. 

At't. ~6 

O mandato legislalivo e incompative-1 com o -exer
ci cio de ql.wlqÍrnr outra funcção-dm~nte a·~ sessões. 

Art. 27 

Süo condições de elegibilidnde para o Congresso 
Nocional.;;: .,. , ·::··:-- .. :. "~ .: , .. ..,. - -

1° Esté!_r .. ,na ' passe ~o~ direitos de cidadão brasileiro 
e ser alistavel como eleitor ; 

2° Para a Cm;nara, ter.- mais de quatro annos de ci
dadãobrasileiro, e para o Senado mais de seis. 
· Estã-disposi'ç'ão nl'ío cdmprehende os cidcidtlüs a que 
re_fere-se o n. 4 do art. 70. 

Art. 28 

O Congresso, declarará, em l!'li especinl, os cusos de 
incompatibilidade eleitoral. 

CA.PÍTULO II 

DA GAMARA DOS DEPUTADOS 

Art. 29 

A'rCama;Pa:.-dos . Deputados •::compõe-se -'de. -repre~ 
sentantes do povo eleitos pelos :Estados e pelo Dist1'icto 
Federal, mediante o suffrogio direclo, garantida a 
representação da minoria. , ._, -

§ 1. 0 O numero dos deputados será fixado por lei 
em proporçãb que núo excederá _de um po_r setenta 
mit habitantes, nuo devendo esse numero sér inf'eri9r 
a qw:1.tro por Estodo. 

§ 2. 0 Para este fim munclarü o Governo Federal 
proceder, desde jti., uo recenseamento da população da 
Republicn, o· qual será revisto decennalmente. 

Art. 30 

Compele á Camara a inicin'uva do ndiÕmento da 
sessilo legislativa e de todos as leis de impostos, dos 
-leis dé fixação dos forças de . te1'rn e mar, da d,is .:. 
cuss-~o dos projectos offerecidos pelo Poder Executivo 
e a declaraçfio do procedencia ou improcede;1cia du ncc 
cusoçuo contra o President.e da Republica, nos tern1os 
do o:rt. 54; e conlt'll os Secretarios do EsLodo nos 
crimes connexos com os do Presidente da Republica. 

CAPITULO lII 

PO SENADO 

. • J· . • 

, _ .. Art ,' 31 
. . . 

O ·-Senbdo · -compõ'e".'.' s.e · de -cid·adãos- -_eleg.iveis-.- nos 
ti~rmos do ort.. 27 e i1rnio1'0s de 35 mrnos, em numoro 

· ' 

de trez senadores por Estado e . trez pelo Dislricto 
Federal, eleitos pelo mesmo modo por que o são os :-
Deputados. 

Art. 32 
r-- ' 

O manda lo de Senador durará nove annos, renovon-~ 
do-se o Sen-aclo pelo terço triennalmente. 
· Paragrapho unico. O Sen~clor eleito em · substilLli::. 

çuo ele outro e_xc;irce_rú o mandato pelo tempo que 
restava ao substituiclo. 

Art. 33 

O Vice-P1;esidente da Republica será Preside11te-d§' 
Senado, onde s') let'á voto de quoHclade, e serú substi
tuido, nas ausencias e impedimentos, pelo Vice~Pres- " 

idente do. mesma camaro.. 

Art. 34 

Compete privativan1cnte ao Senado julg;ar ·o Presi;,; :; 
dente da Republica e os demnis funccionarios t'ederaes 
designados pela Constit'uiçlio, nos termos e pela fórmii 
que ella prescreve. 

§ :1. P .. O Senadof quando deliberar como tribunal ele' 
justiça, será presidido pelo Presidente do Supremo '; 
Tribunal Federal. ' · · , -- .r 

§ 2. 0 Não proferirá Ei:mtença condemnalorfo S3ÓlÍo ' 
por dous terços dos membros present8s. 

§ 3. 0 l'\ão poderá impor outras penas mais que a 
perda do cargo e n incapncidade de exercer qualquer 
outro, sem prejuízo da acção ela justiça ordinoriq 
coqtrn o . condemnado. 

. ·~: 

CAPITULO IV 

DAS A'L'THIBUIÇÕES DO CONGH.ESSO 

Art. 35 

CompeLe'privolivnmenLe no CongTes::oo Nacionnl: 

1° Orçar a receito, fixar o despeza federnl annuul
mente e tomar as contas du receito e despeza de cada 
exercicio .financciro; 

2° Autorizar o Poder Executivo a contrnhír empres j 
timos, e a füzer outrns operações de credito; · . . -

3° Legislar sobre· a. clividn publica, e eslílbelecer os 
meios para o seu pagameúto ; 

4° Regulor a nrrecaclaçuo eu distribuição clus rendns 
federaes ; 

5° Regular o com111c1'cio inl.ernacionõl, bem como m 
elos Estados entre si e com o Districto Federal, a1fan- -~ 

degar portos, crear ou supprimir entrepostos; .~ 

69 .Legislai· sobre a navegação dos rios, q~1 ê banhem 
mais de urn Estado ou se e::: tendam a territórios esLran"" 
geiros; . . 

7° Determinar o peso, o .valor1 a inscr·ipÇ'.U01 o typo ;e · 
a denominaÇão das moedas ,; . 

8° Crear hnncos de emissão, legislnr sobre ella, e 
tributai-a; · . . 

3° F i ~:m o pc.d ri'.ío <los pesos e me<li<l ns ;_ 



10. H.esol ver definitivn mente sobre os limites dos 
... EE?tados entre si, os elo IJistriclo Federal, e·-os'do terri
~ ~i> l'io nacional com as nações lirnitrophes ; 

11. Autorizar o Governo o declarar a guerra si não 
tiver lognr ou qrnlograr-sé o recurso do m·bitramento, . 
e a fazei~ [l pnz; 

12 , Resolver definitivarnenle sobre os tratados . e 
convenções com as noções estrangeiras; 

13. Mudar a capital da União; 
14 : Çonceder·subsiclios aos Estados na hypothese do 

ort. 5<::. -; . 

1f>. Legislar sobre o-3erviço dos correios e lelegra-
1.5!10s federdes ; · 

16. A,doptar o regímen conveniente ú sr-gurança clus 
.ron teiras ; 
~'17· Fix9r annualmente as forç.as de terra e mar; 

18. Legislor sobre a organização elo exercito e da 
, r.,·rmacla; 

19 . Conceder ou negar passagem a forças estran~ 
geirns pelo· territ.orio do pafz, para operações militares; 

2J. Mobilizur e utilizar a guarda nnciomd on milicia 
civica, noscas0s previstos p·e:a Constituição.; 

'
1 

21. Declarar em estado de sitio um ou mais pontos d o 
te1'ritorio nacional, na emergencia de aggressão pol' 
forças estrangeiras 01.1 de com moção interna, e npprovor 

'.'1u suspender o sitio que . houver . sido declarado pelo 
Poder Executivo, ou seus agentes responsaveis, na au

, sencia do Congresso; 
22. Rrgular as condições e o processo do eleiçuo 

,para os cargos .federaes em-tGdo o-paiz; · 
:23. Tidgi:slar sobre o direito civ~il, criminal, commer

\cial e processual ela Republica ; 
·. 24. Estabelecer leis uniformes sobre naturolisação 
'1· follencia ; 

2_5. Definir e punir os crimes politicos, os ele falsifi-
cação ela moedn e dos litulos. publicos da União, e os 

"coinmelticlos..- ~ no alto .mar; 
, 26. Crear e supprimir empregos publicos federaes, 
'"-xar-lhes as attribuições, e estipular-lhes os venci- . 
mcntos; 

27. Organizar a justica federal, nos termos do art. 56 
~seguintes da Secção 1II; · 
.~:.. 28 , Legislar contra a pirataria e os attentados ao 
'direito das gentes; 

29. Conçeder amnistio; ' 
~ 30. Cornrnutnr e perdoar os penas impostas, por 
' crin'lesde responsabi.lidade, aos fLLnccionarios federaes; 

3 l. Legislnr sobre terras e minas.de. propriedade da . 
UJ:;1iãó; . 

'! 32 . . Legislar sobre o organização municipal do Dis-
1 k iclo . Federal, ·bem corno sobre a policia, o ensino 
[\uperior e os demois serviços qu:_ na Capital forem 
, rê~ervados pura o governo.da Unrno; . 
'~~a . Submetter ú legislação especbl os pontos do 
1 tcrritorio da Hepublicb necessa rios para a fllndação de 

1-nrsenaes, ou outros estabeledmenlos e instituições ele 
1 éornienir'ncitt 'fodernT; :, · · · · · · ·. ·. · · 
' :3.í. Regular os casos di:J extrodição entre os Estados ; 

u35. Decretar as leis e resoluções necessnrias ao ex
ercido dos poderes, que pertci1cem ú Uniõo; 
., 36. Decretar: as leis orgrmicas para a execução com

plela..da-Coi1stituição. .. __ 
1 37. Prorogoe ~uas sessões. 

' 

I · 
! 

i 

' 
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Al't. 86 

Incumbe, outrosim, no Congpesso, m·as nií '.) privalid 
vomente: 

1:º Velar na :guarda lda ., ConstiLuição e dos -leis; e 
proddenciar sobre as necessidades .de caraétep,.feçle~a l-; 

2º . Animur, no.poiz; ·o dese-1}vol:viinenLGJ.,.da8',let.ras, 
m·tes, e, sciencias, l:)em qomo : :~ hnplig1'aç~o" ll , ..1,1g.ri
cqntn·o, a indústria e. -o:. oommercio:;:_seqi>.priv.ili;igies 
qu~.tO·lh.p.m .aDC,Ç[\O dos gD.verposJocU:eK; _.F ·' . C '. ·' 

.3° .Crêar instituições _de ensino_supe1:ion €l . secunda.
rio nos Estados; 

4°. Próve~-- ú instrncção secunclnrio no Dis Lriclo 
f edem!. 

CAPITUi,o V 

DAS LE) S E RESOLUÇÕES 

Art. 37 

Salvas as excepções do ort. 30, todos os projectos 
de l~i podem ter origem indis tinctmnente na Camara, 
ou no Senado, sob u iniciativa. de qualqner dos seuq 
membros 

Art. 38 

o projeclo ele lei, adoptado n'urna d8s _ Cqrnaras, 
serú submetliclo á outra; e esta, se o npprovór, .envial
o-ha ao Poder Executivo, ':qúe,: J:tc::ruiescendo, o sanc
cionará e promulgarú. 
... §:L o Si,~- porérri, o'. Presidente da B.epubUca o j t~lgar 
inéonstitucionál, oLi contrnrio nos int.eresses da nQ.ção, 
negará sua sancção dentro de dez dias uteis, daqnel!e 

· em que recebeu ó projecto, devolvendo-o, nesse mesmo 
prazo~ ,á Camara, ornle elle se houver ini'Ciado, com os 
motivos da recuso. 

§ · 2.º o silend() ·do Prnsidente ela Republica no de-
cemdio importa a sancçrtci. · 

Elle dará pubiicidade- às suos rnzõ_es, no caso de re· 
cusa de sancç5o, qüando estiver ~ncerrado o Con-
gresso. · · · · · · . 

§ 3.º Devolvido· o projecto ú Cnrnara iniciadora, ohi 
se sujeÍtará a uma discussão e á volaçãb -nor:ninal, · 
considerando-se approvado, si obti ver -d9us terços .dos 
suffragios -- presentes : Neste coso, o projeeto serú re
m•ettido á outra Camnrn-,. Cfll!', si o approvar pelos -
mesmos tramites, e pela n1esrna maioria, o enviará, 
cdfr.i.ó lei :~ tio ' 'Podé' _:Eixecúiivo para a forrnalidade ··cta . 
promulgação. 

§ 4. 0 A snncçõo e a promulgnção effectuam-se por 
estas fórmulas: ', " "-' : ')'. ':·· · 

1 a « O Congresso Nocional decreta, e eu sancciono 
a S$guinte lei (ou resolução) .>) 
- ~-h- -~< --ó -Congresso· --N-~l'cioni:iL decreió ,' e e.u l;Í,Õm\11go 
ti seg'llinle lei (oú resóluç1lo) .-.>) 

Art. 3R 

Não sendo a lei promulgada pelo Presidente'; ela Re
publica nos. casos .. dosi· §§;2° .e 3~.} do ark38~ .. dentro de 
48. h.oras, . o ~-f'resiclente .- ~lo.~' Si-modo \ LOu):<.o·. ·Vi.ce-P,ce

." sideuJe, ~i O<PPi-mceiro ·IJãQ .Q· flzer,: em,.igual·· lH'azo, · 
· . a ~, pr:o,n;ulgará, usanflo :\la · seg~linJe --Jorm111a,;--- ~< F '.·, 

· Presi '. ente (ou Vice-Presidente) do Sen.ó.d.o,;Jnço s.ober 
aJB q.ue a_pre3ente ~irern: . q°Lie·. o GG1ng.r:ess0- Nacion.al 
dc9reta e· ·proü.1ü1ga a. se:5uü1le ~-Íei oü. rc$oJLJ<;l'lo. · · 



Art. 40 

6 .. projecl·O· {1e -urna . Camara, emendado na ouLrn, 
\•b'.verú á primeira, que, si ucceilor os emendas, . 
énvinl:o-hó, - rnoâiftcáclo em conforrniclaclc eleitos, no 
·.'' - . ' 
i?6 :~el' . EKecnti vo. 

§ L º No caso contrário, ;10\verÉt ú Cumora revisot'O, 
~ co.ndclerar-·se-hõo [q)provodas as ollerações, si 
ob tiveren1 .âou'3 Lercos dos vcilos c1Ós membros· pre
sen!·es .... o proJec~~ 'se1á entõ.o rem'etlielo á: CÓ11rnt'O 
inicia ~16rn que só o i)OClerú re1írova-r pelo mesmo 
m ~ioria. 

§ ·2. o ··Rejeitadas deste ·modo· as olterações, o pro
jecto submelter- se-lrn sem ell'ls ú sancçi;io. 

ArL, 41 

Os prnjeelos rejéi!oclos, ou nuo sonccionado.:;, niio 

se poderão renovlll' na mesmo sessão legislB!ivn. 

SECÇÃO II 

D) PÔDER EXECUTIVO 

CAPITULO I' 

IO P~E'3IDENTE E DO VICE-PRESIDENTE 

Exerce o Po .:l er' Execu livo o,Presiclen'e elo RepulJlicu 
do~ ·~sÚúlos Unidos do 'Bras'il, corno chefe elecliro elo 

.·,. 

n~wão. . 
§,;t:º SubsLiLÜe. o. Pres ic].enLe, .no caso 9c in; pcdi

iíj~11.t1.;,,e , s~1c.cecl:e"' l.he ,. no ,de f111Lti-, o Vice-Presidente, 
eleilo simultaneamente com elle. -.. . , 

.§:;2.?: Nc>' ~i;Jo11.peQ) 1iment.o,. ou . . foUa çlo J,Uc.c-:-Er,esidenhe, 
setão.§ucce.ssivtm1ente ch::imaclos: á· pr.esid e,ncià .o.Vjcp: 
~r~~i.dente çl.o. Senado, o Presidente -clél Comam e .o elo 
Su:pren~o Trihtn1ul F.eclci'nl. 
. § 3. 0 São cm1clições essenciues, poru ser eléiLo Pres i
d ~n tP, pii1,\Uce-Presidente cio. Republico: 

1° s-~r :brnsileii:o nolo ;. ' ... :... . ; 
2° Esto.r no exercício dos .dil'eilos polilicos; 
3° Ser nrnior çle Lrinta é cinco 01mos. 

$i, no caso de vago., por qualquer cnus J., do Pl'es i
denciri ou Vice-Presidencln, não houverem .oindo .ele

, COhidO c10US 1Dl1>!10S do pe!'lOdO presicleücial, procedcr
se-!J u ú nova eleiçi'io. 

Ar-t . 41 

0-Pres icl c:nte exercerá o cargo por quaLro ar.mos, nfto 
P?clendo ser reeleilo poro o perioclo presidenci r.11 irn
medinto. 
. § 1. 0 O Vice-Pres id e nt~ que exel'cer o. prnsidencia 

no '. tlltimo mino do pQrioc10 .1wesidenciol, nflo pocl erú se r 
eleito Presidenle po.m o periodo seguinLc. 

§ 2. 0: G p,resjdente deixo ró o exercício de suas f11nc
çãcs;jrnpro1;ogn11e'lrnéntc, ilo mesmo dia eü1 que ter
minai· ·o seu 11eriod o· presidencio 1, succedei1clo-lhe logo ' 
o recerü..:~l e"ito . . 

§ 3:·º ·sl :esfe se achar i:Fnpedido, oLi falLa r; a ·subsli• 
túiç50 far-se-ha nos termos elo art. 42 §§ 1° e 2°. 

1 

. § 4.º O p1·imeiro i)erioclo i:i.résidenciol Lerminor(t n 
--15 cle novembro ele .1894. 

Art., ,45 

. Ao empossar-se do cMgo, o P ros~dcnle. prnnunciar{1,_, 
cm sessão do Congresso, 0~1 s i este ntlo. esH ver reu
nido; nnte ·o Supremo Tribui1ol F.edei'ttl , eslo offir- , 

. rnocuo: . -
« Prnn1etto manter e cLrmprir com perfeita leoldocle 

D Conslituicffo Fedem!, pron1o,·er o bem geral cfr1 Re-. 1 

publico, observor as suas léis, sustentar-lhe o üniuo, 
a integridad e e o h1clepenclcncio ,)) 1· 

Art. 45 

< Ó Presiçlen!.e- e o Vice-Prcsiclonle ni:ío. poclern sahi r· 
do terrilorio nacional som _permissi:ío elo Congresso, 

J' ' ; 
g)b pena de perderem o cnrgo. ' 

ArL. 47 
. . . ~ 

º' \(' ice-Pre9idenle perceber:i'.ío suh-O Pcesicl enLe e 
siclio, fixado peló 
onlececlen_te. 

Congresso no perioclo presidencial ~ 

CAPITULO I1 

DA ELE1ÇÃO DE ·PRESIDENTE E VICE-pB.ESI.DENTE 

Art. 4'\ 

O Eresídente e o Viee-Presidef!te elo Ptepub-Iica sedio 
eleitos per s uffl'ogio d irecto do Noç5o, e rrmiorio. ubso
Jüli::t de Votos : 

1 

· § 1. 0 A elerçüo terú - logor · 110 dio. 1 el e rnnrço elo 
ulli1:10 anno elo p"erioclo p.~esid e nciol, prnceclencl?-se 12'' \ 
CQ,p1t11l Federnl e nus Cé\pttaes elos, Es.todos-ócfl-purn ç.ao 1 

elos No tos receb idDs nus 1:cspêctivas circHrnscripçõel3; 
O Congresso forú o opuroçTío -na ssw primeiro sessiio 
dó mesm:o onno, com qualquer . numero de rném broJ 1 
presentes. . - • 

§ 2. 0 ~ i nenhum dos rnlodos llou ve l' olçonçodo 1
1 

l1i't1i orio. absoluta, o Congresso elrgerú, por rnoio1:io J 
dos YOLos presentes, mn, dentre os que u.verem olc"ü-11-
çàco ns cluos votações mais elcvodos, no. eleiçftQ, 
clircctit. · . . . j 
· . Em caso ele em pote, consic1erar-se-lw eleito o rnois .• 

1 

velho. 
§ 3. 0 o processo da eleição e da opuroçuo sel'Ú re- i 

gu\Jaclo por lei ôrel inaria . 1 

§ 4.0 Süo inelegíveis para os cargos de Presidente 1 

e Vice-Presidente os parentes. const1ngl.1ineos e afiins, · 
nos tº e 2° grüos, do Fresidente ou Vice-Presidente, . 
ciue se achar em exercício no momento dn cleiçJo oef~''· 
qt1e o tenho cl eixoclo até seis mezes antes. ~1 

. . . . . . . . 
CAPITULO JII 

DAS ATTR!BUIÇÕES DO FODEfi. EXfCCUT ! VO 

Art. 49 

Com pele .Privo U v,ornen te· ao P res ic.ten Le ela He pub licn: 
l 0 Sonccionlfr, prnrnulgnr e fazer publi'cor ns leis e 

resoluções elo Congresso; expedir decretos, 1nstrucções· 
e regulan"ientos poro. o suo. fiel execução; í 

j 



' 
2° Nomear e derniLlir livremente os MinisLros de 

Estado; 
3•) Exercer ou designar quem cfova exercei' o com

rnnnclo supremo clns ·forcas de terra e mor dos Es
ln:clos. Unidos elo Brns il, ~11rnndo ·for~m chari;oclos ós 
D.l'lllaS Cm defeso .interna OU cxte1~na da Úrli5o. 

4° Administror o Exercito e o Arnrndo e destribliir 
os respectivos forços, conforme os leis federoes e 0s 
necessidades do Govrrno Nacional. 

· 5° Prover os cargos civis e militnres de cometer fe.
cleral, salvas os restricções ~xpressas nu Constit_uição; 

6° Incl uiLar e commutar as penas nos crimes sujei
tos á jurisclicção federál, salvo nós casos o que se refe
rem os m0 ts . 3:1,n. 30,e 53,§2° ; 

7° Declarar u gLrnHo , e fuzer a paz nos termos elo 
b.)' 'art.35,n. it; 

· 8° Declarar immediotomenLe o guerrn, nos cnsos de 
· 'invasüo ou aggressão es trongoiro; 

9° Dor conta anmrnlmente cl[l siluação elo 1)aiz no 
Congresso Nacionol, indicando-lhe . us providencias 

, e reformos urgentes, em uma rnensogern, que remel-: 
terú no secretnrio dó Senado rio clia. da abertura· ela 
sessão legisla Li vri ; . 

- .10 Convi::car o Congresso extraordinorinmente ; 
11 Nomear os magistrados fecleraes mediante pro-.,_ 

- posto do Supremo T ribunol ; 
12· Nomeor os membros do Supremo Tribunal F@· 

dera! e os ministros cliplornoticos, sL1j eitando u nome
ação ó. approvação · do Senado. 

Nu ausencia do CongTesso, designol-os-ha em com
missão até que o Sen.ndo se pronuncie ; 

13 Nornem os demais membros do corpo diplorúa-
1 tico e os agentes consulares; 

14' Manter as relações com os Estados estrangeiros; 
·15 Decloror, por si, ou seus agentes responsuveis, 

. o estodo de silio em qualquer ponto do territorio no- . 
cionnl, nos casos ele aggressão estrangeira, ou· gro ve · 
commoção injestina; (A.rt. 6° n. 3; art. 35 n. 21 e 

· art. 81.) _ · 

/ 

16 Entobolor negociações inlernacionoes, celebrar 
ajustes, convençQes e tratados, sempre acl r eferendum 
elo Congresso, e approvor os que . os Estados cele-

+· hrorem na conformidade do ort. 66, submettendo-os, 
quondo cumprir, n autoridade elo Congresso. 

CAPITULO JV 

DOS :MINISTROS DE ESTADO 

Al't, 5) 

o Presidente da Republicu é auxilindo pelos Mi
nistros de Estado, agentes de sua confiança, que ' ll1c 
subscrevem os nctos, e iwesidem cocla um a uma clris 
secretnrios , em que-se di vide n o.c!minislroçõo federal. 

Art. M 

Os Minis tros çle Esloçlo ntío poclerüo occurnulnr o 
exercício ele outro emprego ou funcçi'l.o publico, nem 
sér eleitos Presidente ou Vice-Presidente clu União , 
Deputado úÜ Senador. 

Paragrapho ~mico. O Deputado, ou Senador, que 
accefü1r o cargo ele Ministro ele Estado, perderá o 111[111~ 

õOI 

dulo, e procecler-se-ba .iri1mêdiulÚrúe~1Le u nova ele içuo, 
na qual não poderú sel" votado. 

Art.. 52 

O.:; Ministros elo Estado nõ.o poderão compm'ecer t'is 
sessões do Congresso, e só se communicarão .corn ellc 
por escripto~ ou pessoalrnenle em conferencias com os 
comniissões das Comurns. 

Os relntorios annuoes dos Ministros serão dirigidos 
ao Presidente da Republica e clis tribuiclos por tocl os os 
membros elo Congresso. 

ArL. 53 

Os Minlslros ele Es tado não suo rcsponsaveis per1:m l1; 
o Congresso, ou perante os Tribnnaes, pelos conselll os 
dndós ao Presidente da Republica . 

§ 1. 0 Respondem, porém, quonlo~ nos · seus n!:lo.o; 1 

pelos crimes qualificados em lei. 

§ 2 . 0 Nos crimes communs e ele responsabiliclnde 
serão processados e julgados pelo Súpremo TPibunol 
Federal, e, nos connexos com os elo P~'esidente clu Re
pul:Ílico, pela autoridade competente pnro o julgarnenlo 
clesle. 

CAPITULO V 

DA flléSPONSAI3ILlDADTI DO PRESIDE NTE 

Art. 5'i: 

O Presidente dos Es-toclos Unidos elo Beos il será 
submelticlo a processo e a julgurnento, depois qu e u 
Carnara declara.r prnceclente u -accusuçõo, perante o 
Supremo Tribunal Federo!, nos crimes communs, e, 
nos de res ponsobiliclucle, pernnte o Sena elo. 

Parngrapho unico. Decretada u proceclencia ela nc 
cusoçõ.D ficaró. o Presidente suspenso ele s uos funcções. 

ArL 55 

Silo crimes ele responsabiliclnde, os '1 Clos do Pres i-
dente da Republica, que attentarem contra: 

1° A existencia política ela União; 

2° A Constituiçuo e a forrnu elo governo federal ; 

3° O livre exercicio elos poderes politicos; 

4° O-goso e exercício legal el os direitos polil icns, 
ou incl i vicl uuos-; 

5° A segurunça in Lernn do poiz; 

G0 A probidade clu aclministroçõo; 

7° A guarclu e emprego cons tituciom1l el os clinh r. i ~ 

ros publicas;· 

8·1 As leis orçamentarias votadas pelo Congress tJ . -

§ L 0 Esses cleliclos serão definidos cm lei especio 1. 

§ 2. 0 Outrn lei lhes regulorú a occusoção, o proccssn 
e o julgamento. 

§ 3.0 Ambas essas leis serão feitas no primeiea sr.s
sli.o do primeiro Congresso. 



SECÇÃO III 

DO PODER JUDICIARIO 

Art . 56 

O Poder Judlcinrio da União terá por orgãos um 
Supremo Tribunal Federal, com séde na Capital ela 
Hepnblica e tánlos j uizes e t.rib unaes feeleraes, dislri- , 
JJniclos pelo paiz, quantos o Congeesso creor. 

Art . 57 

O Supremo Tribunal Federal corn por-se-ha de 
quinze juizes, nomeados na formo do ort. 49, n. 12, 
dentre os cidac]ãos ele notavel saber e reput.oçüo, ele
g\veis-parn o Senado. 

Art. 58 

Os jLlizes federaes suo _ vitoJicios e pcrclerõo o ca rgo 
unicamente por sentença jlidiciul. 
. § 1. 0 03 seus venc-irnentos seriJ.o delerminudos por 

lei e não poderão -ser climinuiclo?. 
§ 2. 0 O Senado julgar~1 os membros do Supremo 

Tribunal Federal nos Cl'imes de respopse.biliclacle, e 
este os j nizes federaes inferia res. 

Art. 59 

.Os tribunaes federaes elegerão ele seu seio os se us 
presidentes e organizarão as respectivas secretarias . 

§ 1. 0 A nomeação e a _demissão dos em pregados ele 
Sect'etoria, bem como o provimento dos offieios ele 
j ust'ç1 nas cit'curnscripções j ud icia rias, com pele 
respectivamente aos presidentes dos tribunaes . 

§ 2. 0 O Presidente da 'Republica des ignará, dentre 
os rnernbrns do Supremo Tribunal Federal, o Procu
rador Geral da Republi'ca, cujas attribuições se defi
nirão em lei . 

Art. EO 

Ao Supremo Tribunal Feclernl compete: 
I Processar e julgar originaria e privativamente: 
a) o Presidente da Hepublica nos crimes cornrnnns, 

e os Ministros ele Estado nos casos do art. 53; 
b) os ministros dip!ornalicos, nos crimes communs 

e nos de responsabilidade ; 
e) as causas e confl ictos entrn u UniUo e os Estudos 

' 0 ~1 cntee es t2s uns con1 os outt·os; 
cl) os liligios e Els reclamações entre na çÕés es lt'an

geiras e a Uniuo ou os Estados ; 
e) os conflictos dos ju ízes ou tribunoes federnes 

en tre si, O'J entre estes e os elos Estados, assim como 
os dosjuizes e tribunaes el e um Estndo com os juizes 
e os tribunoes de out1'Q Estado. -

II Julga r, em gróo de recurso, . ns que~ tões resol
vic!Ds pelos juizes e tribunaes feclerues, assim como ns 
ele que trn lão o presente o rtigo, § i o, e o ort. 61 ; 
· I U Rever os prncessos find os, nos termos do ort. 82. 
§ 1. 0 Das sentenças das justiças el os Estados em ul

tima instancia haverú recurso para o Supremo Trilm
nnl Feelern l: 

a) quando se questionar sobre a valielocle, . ou a 
applicação ele. tratados · e leis federa es, e a .decisão elo 
Lribunnl elo Estado for contrn ella · · 

- ' 

b) quando se conLeslar a va liclocle de leis ou Lle üclos 
dos governos elos Es tados em face da Co1;stituiçãD, ou 
das leis federnes, e a decisão do tribunal do Estado 
considerar validos os actos, ou as leis impugnadas. 

§ 2.º Nos_ casos em que houver de applicnr leis elos 
Estados, n justiça í'eclerol consultnrá n jurispruclencia 

_elos tribunaes locaes, e vice~verso, asjustiças dos Esta
dos consultarão ti jurisprudencia elos tribunaas fecle
raes, qu ando houverem de interpretar leis clcr Uni uo . 

Art. 61 

Compete aos juizes ou trilrnnaes fecleroes processa'r 
e juiga r: 

a) as causas em que alguma elas partes fonclar a 
acçüo, ou n clefcsn; cm clisposiçJo ela Cons li~ui çi;lo 
Federal; _ 

li) todas as co.usos propostas contra o governo da 
União ou Fozencla Nacional,funclod<JS -ern disposições da 
Constituição, leis e regulamentos elo' poder execülivo, 
'OU -em contractos celebrados com o mesmo governo ; 

e) as c.m1sas provenierites ele compensações, reivin
dicações, indemnizoçtio de p1·ejuizos ou quaesquer -
outras, _propostas pelo governo el a União contra par:. 
ticularcs ou vice-versa, -

cl) os litígios entre um Estado e cidadúos ele ou,Lro, 
ou entre cidadãos ele Estados diversos, diversificando 
as leis desles; 

e) os pleitos en lre Estados estrangeiros e cidadtios 
brasileiros; 

J) as acções movid as por estmngeiros e func!uclas, 
quer em contractos com o Governo da União, quer em 
convençôes ou tractoc!os da União com -outras nnções; · 

g) as questões ele direito rnal'itirno e nnvegação 
assim no oceano corno nos rios e lagos do poiz; 

ll) as queslões de direito criminal ou civil inter
-nocionnl : 

i) os crimes polilicos . 
§ 1. 0 E' vedo.elo ao Congresso ,cornrnetter qualquer 

jurisclicção federal ás justiçns dos Eslados. 
§ 2. º· As sentenças e ordens dn rnagistraturo federa l 

são : executadas por officiaes j uc!iciorios do. União, aos 
qüàes a policia lcic'ni é obr igada - a -pfestõ.r auxilio, 
quando üwocaclo por efles. · 

Art. G2 

As decisões elos j uizes oü t1'i lJuuaes dos -Estndos, nos 
rn8Ler:ios de sua com petencia, porão termo aos pro
cessos e ús ques tões, salvo qwrnto n : 

1° habeas-corpus, ou 
2° espolio ele estrangeiro, quando a especie não 

estiver prevista em convenção, ou trn ct8do . 
Em tnes casos Irnverá recurso voluntario para o 

Supremo Tribuno! Federal. _ 

·Art. 63 

As : jusLiças dos Estados nüo pódern in tePvlt• em 
questões submetliclas uos tribun)es fecl emes, nem 
nnnullur, alterar, ou s uspen cl_er as suas sentenças, 
o_t1 oi:dens. E, reciprocamente, o justiça federal não 



.. 

póde intervlt' em cruesLCíes submeWdo.s aos t1~ilrnnaes 
dos Es"taclos, nem onullat', aHernr ou suspender as 
decisões ou ordens destes,· exce ptuaclos os casos ex
pressamente cleclan1cl.os nesta Cons)itulção. 

TITULO II 

Dos Estados 

Ar!. 6 i 

·Cada Estado reger-se-lrn pela ConsliLuiç5.o e pelos 
Jeis qiie. adoptar, respeitados os prlnciplos _consti
lucionaes ela Un i5.o. 

Art . . 63 

Pcl'tr:ncem· aos Estados as minas e le1TJs devolutos 
s ltuocl os nos seus respectivos territorios, rnbeticlo ú 
União sómente o. porção de terrltor 'o que for; inclispen
sovel pnrn a def133a ela fro nteira, · for tificação, con
strucçõ.o militar e estruclas ele fel'ro fccleraes. 

Parographo un ico. Os propr'ios nocionaes, q~1e nüo 
forem necessarios para.serviços ela Onitío; passarão ao 
clominio elos Estados, em cujo terrilorio estiverem 
situo. elos . 

Art. 6G 

E' faéultmlo aos Estados: 
1° Celebrar entre si oj_:.1stes e convenções sem ca

rnc ter politico; (Art . . 49 n . 16.) 
2° . Em geral todo e qualqu ee poder, ou direilo, que 

lhes nã o for negado vor clmisula expressa ou im pli ~ 

. citamente contido nos . clausulas expressas el a Cons
ti tuiçuo. 

Art. 67 

E/ defeso aüs Estados: 
1° Recusar fé aos documen los publicos, ele na tu reza 

legislativo, adm in istrativa , ou jucliciario, da União, ou 
de qualquer dos Estados; 

2° H.ejeitar a moeda, ou a em issão bancal'ia em 
circulaç_ão por acto do Governo Federa l ; 
. 3° Fazer, ou declarar g·uerra entre si e usar ele re

:-c,r' 
presalias; 

.,. 4° Denegar a extracliçuo de criminosos, reclamados 
pelas justiças de outros Eslados, ou elo Districto 
Federa l, segundo as (eis da União, por que esta 
rnateria se reger. (Art. 35, n. 34 .) 

Art. 68 

Salvas as restricções especificadas na Constituição e 
nas leis federaes, o Districto Fedeyol é oclm inis Lraclo 
pelas aútoridacles rnunicipa es . . 

P01'ngrapho unico. As clespezos de cn rac ter local, 
na Capital ela Republica, incumbem excl usivnmeú te ú 
m1toricltlcle municipal. 

TITULO III 

Do município 

Art. C9 

Os Estados orga niz11r-se-l11.'i0 ele formo. que fique -
nsseguroda a autonomia dos municípios, em tudo 
quan lo respeite ao seu pe0uliar interesse . 
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TITULO · IV 

Dos cidadãos brasileieos 

SECÇÃO I 

DAS QUALIDADES DO CIDADÃO BRASILEIR O 

Art . 70 

São cidadãos brnsileiros : 

1° Os nascidos no Brasil, ainda. que de pae e3tran
geiro, nüo resicl indo es te a serviço de sua nnçi'ío; 

2° Os filhos ele p1.1 e brns il eiro e os illegitirnos de 
mãe brasileira, nascidos em paiz estrangeir::o, si esta
belecerem domicilio na Republica ;· 
. 3° Os filhos de pac brnsileiro, que esth·er n'o utro 

p çi iz ao serviço ela Republica, embora nella não ve
nham domicilirn'-se ; 

4° Os estro ngciros, q ue, achando-se no Brasil o.os 
15 ele novembro ele 1889, não declaror;;m, dentro em seis 
mezes depois clé entrar em vigor a Constituição, o 
animo de conservar a nucionalidade de origem; 

5° Os estrangeiros, que possuírem bens immoveis 
no Brasil, e forem casados com brasileiras, ou tiverem 
filhos brasileiros, comtanlo que.· residam no Brasil, 
solvo si manifestarem a intenção ele n5.o mudar de 
nacional idade; 

6° Os estrnn ge iros por outro modo n o. turn lizudos. 

Art . 71 

Sffo eleitores os cidadõo.s maiores do 2 l annos, que 
se alistorem na fórma da lei. 

§ 1 . 0 Não podem alistar-se eleitores paro. as eleições 
federaes, ou para as dos Estados : 

1 o Os mendigos ; 

2° Os analpllabetos; 

3° As praças ele pret, exceptuados os olumnos elas 
escolas militares de ensino superior; 

4° Os religiosos de ordens monnsticas, compa
nhias, congregnções, ou communidades de qualquer 
denominação, s ujeitos a voto ele obcdiencio, regra, 
ou estatllto, que impor.te a renuncia da Iil;> erdode in
dividual. 

§ 2. 0 São inelegíveis os cidaduos não alistaveis. 

Art. 72 

O.s direitos de cidadão bras ileiro só se s uspendem, ou 
perdem nos casos aqui particularizados . 

§ 1. 0 Suspendem- se : 

a) por incapacidade pbys icn, ou moral; 
b) por condernnoção criminal, ernquanto duro rem 

os seus effe itos . 

§ 2 . 0 Perdem-se: 

a) por naturnlizaçuo em paiz es tróngeiro; 
b) por nccPitnção el e emprego ou pensão, sem licenç.a 

do Poder Executivo Fecl ero l. 

§ 3. 0 Uma lei federal determinará as condições de 
reo.çquisiÇão elos direitos ele cicluclão brasileiro. 
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SECÇÃO II 

DECLARAÇÃO DE .DIR J'.! ITOS 

Art. 73 

A Cons lituiçuo asseguro Ü brusileit'os e n cs lrnngeiros 
residentes no pDiz a inviolabilidade elos direitos con
cernentes á libetdode, á segmonço inclivicluol e ú pro-
priedade nos termos seguintes : · · 
· § 1.º Ninguern pôde ser obrigoclo a fazer, ou deixar 

de fazer alguma coiso, sentio em virtude ele lei. 
§ 2. o Todos s5.o iguaes peronte a lei. 

·A Repub1icâ não aclmitte privilegios ele nascimento, 
desconhece foros de nobrezo, e extingue as ordens 
honorificas existentes e todos os suos prerogotivas e 

' regalio~, bem corno os Ululos nobiliorchicos , e de 
conselho. 

§ 3.º Todos os indivíduos e confissões religiosos 
podem ·exercer publico e livremente o seu c_uJto, as
sociondo-se, paro. ess.e fim e adquirindo bens, obser
voclas as disposições do clirei~o cornmurn. 

·§ 4.º A Republica só reconhece o cosamento civil, 
cuja celebrnção será grotuila. , 

§ 5.º Os cerniterios terno carnclcr secular e serão 
administrados pela nutoridocle rnunicipol, ficando livre 
a todos os cultos religiosos a pratic'.l dos respectivos 
ritos em relação .nos seus crente~, desde que não 
ofümclarn a mornl publica e os leis. 
· § 6.º Será leigo o ensino ministrodo nos ·cstob.eleci-

rnentos pt1blicos. ' · 
§ 7.º Nenhum cullo ou igreja gosnrú de subvehção 

·afficiol, nem terá relações de depend encia, ou ollionçn 
com o goverÍ10 da União, ou o elos Estados. 

§ 8.º A todos é licilo ossocinrem-se e reunirem-se 
livremente e sem armos; não poclencl0 iótervir o po
licia, senti.o pnra monter o ordem publico. 

§ 9. º ·E' permitlido u quem quer que seja rqwe
sentor, nieclionte petição, oos poderes publicos, de
nun~ior abusos das autoridàcles e promover o respon
sabiliclad.e elos culpodos. 

§ 10. Em tempo ele poz, csuolquer pôde enlror no ter
ritorio nocional ou clelle s nhir, com o suo forluno e · 

. ~\ bens, quando e corno lhe convier independentemente 
ti ; 

\ . 

,;, ~ ele passaporte. . 
§ 11. A célsu é o osylo inviolovel do individuo; L. 

ninguem pôde olli penelrnr, ele noite, sem consenli
rnento do morador, senuo porn accuclil' ô. vicLimos de 
crirnes,ou desastres, nem ele clio, sinão nos casos e 
pela fórma prescriptos no lei . 

§ 12. Em quolquer assumpto é livre o rnnnifes ta çõo 
de peôsarnento pela impreuso, ou pela tribuno, 8em 
clepenc!encia ele censuro, respondendo coda um pelos 
abusos, que comrnetter, nos cn:: os e pela fórrnn 
que ·a lei clelerrninor. I'iuo o perm itlido o qnony
rna t0. 

§ 13. A' excepçüo elo flngrn.nte delicto, o prisão nõo 
poclerú executnr.-se, sinuo depois de prnnuncio elo il1~ 
cli ciado, solvos os casos cleterrninnclos cm lei, e rnc
clionte ordem e13cripta do auctoriclade cornprtenle. 
. § H. Ninguem poderá ser conservado em pl'isüo sem 
culpa formado, sol vos os excepções_ especiflc8dos em . 
lei1 nem levo do á pri10üo, ou nella detido, si prestar 
fiança idone0, nos casos em que a lei a aclmiLlir. · 

§ 15_. Ningnem serli sentenci«:ido, senuo pela nü~tori
cl ode conípetente,_ em virtucle de .lei aiiterior e na forma 
por ello regulada. . 

§ 16. Aos occusadqs se Qssegurará no. lei a mai" · 
plena defesa, com tod os · os recm"sos e meios esscn- , 
cioes a ell o, desde a nolci. de culpo, entregue em 24 horas 
ao preso e ossignoclu pelo :rnctoriclacle competente, com 
os nomes cio occusador e elos testemunhos . 

§ 17. o clireilo ele propriedade mo.nteâ1-se em locla 
a suo plenitude, salvo. a cle3uproprioção por neces ~ . 

siclacle, ou uliliclocle. publicJ, mediante inden:miznçtio 
prévio.. 

As rn inos pertencem aos proprietorios elo solo, sal
rns os limita ções que forem estabeleciclns por lei o 
bem elo explor0çuo deste ramo de industria. 

§ 18. E' in violavel o sigilJo cln corresponclencin. 
§ ·19. Nenhuma peno passará ela pessoo elo clelin-

. quente. , 
§ 20. Fico. nlJolida o pena de galé3 e a ele lJanirnenlo 

judicio!. · · 
§ 21. Fica igu:'llmenle nboliclo a pena de morle, re

servados os dis posições cl u legislação militar em 
tempo de guerra. ' 

§ 22. Dar.-se-ha o habeas-corpus, sempre qLrn o in
dividuo soffrer ou se achor em iminente perigo ele 
soffrer violencio, ou coocçãoí por illcgalido.de,ou obuso 
ele poder. 

§ 23. A' excepçuo das cousas, que, por s uo noturezo, 
pertencem o juízos especiaes, não haverá f6ro privi
legiado. 

§ ·2L E' goronLido o livre exei'Cicio . ele quolqn er 
proflssi'.io rnorol, in telleclunl e inclustl'iol. 

§ 25. Os invenlos ind us trioes pertenccr[ío oos seus 
autores, oos qu oes fl corá ganrnLiclo por lc! um pri
vilegio ternpororio, ou, ser:ú concedido pe-lo Congresso 
um premio rozoovel quondo haja co1rveniencio de 
vulgoi-izar o invento. 

§ 26. Aos autores de obros li lterarins e orlislicos 
ô goranticlo o direi to exclus ivo ·de reprncluzil-os pela 
imprenso. ou por qu alqu er outro processo ni econico . 
Os herdeiros el os autores gozo ruo desse direito pelo 

.lernpo que:a lei determinar. 
§ 27. A lei assegurará. tombem a propriedade dns 

marcas ele fobrico. 
§ 28. Por motivo ele crença ou de funcçõ.o religioso, 

nenhum cidodü0 brasileiro poderá ser privoclo ele seus 
direitos civis e politi.cos nem eximie-se elo cm1.1pei
·me1.1to de quolquer dever ci vico. 

§ 29. Os que allego rem motivo ele crença religiosa 
com -o fim de se isentorem de quolq ue1' onus que os 
leis ela Republica imponham oos cidacl 5os, e os q11c 
occeitoÍ'em .condecoração ou tiLulos nobillorchicos es
trangeirns percleruo todos os direilos pJliticos . 

§ il O. Nenhum impos to de quo1quer natureza i)oderú 
ser cobrado siüão em v1 r tu(1e de L11110 lei q11e o au tor·iw. 

§ 3'1. E' mantida o. ins tituiçi1o do jury. 

ArL. 74 

Os cargo3 publicos c1 v1s, ou militmes, suo access i
vcís a tod os os brqsileiros, observadas os condições ele 
copaciclncle especiol, que a lei estatuir, sendo, porém, 
vadadns as accurnulações rernunéraclas . 



~üt: 75 
As potentes, os postos e 03 corgos inonvwiYcis suo 

gnrontidos em lodo. o. suu plenitude: - -
Art. 7G 

A op0senLodol'io só poclerú S'.)r dncla nos ftlnccio
noriqs publicas em CflS) clé ii1Val iclez_ no s21\1ir;n clit 
noção. 

Art. 77 

Os offic io es elo exercilo e elo Ql'mnclo só pcrder5o 
suas patelites, por senteriÇO rnoior de dous onnos de 
prisão possa ela em j u lgodo nos tri b irnoes com peten t~s. 

Mt. 78 

Os rnilíl11res ele terra e mar Ler,} 1 fô 1'0 espe.jnl nos 
_ rfalictos mi!ilb rn.3. 

§ -1° Este fôro compoi'-se-lw- cl? um Sup!'crno T1·i

l)unal Militar, cujos membros seruo vltoliciqs, o cl o3 
conselhos Úcessarios r)aro n formoçü0 cb culpa e1ul-
gbmento C1os c1'imes. -

§ 2° A or-goríisaç;Cto e ntteibuiçües elo 
bunal Militar serão regulados p::ir lei. 

A1·L. í9 

s':1preo10 Tri- -

A especificação dos garnnlias o cli eei tos expressos 
na Conslituiç5o não excluo outros gornntias e clil'citos, 
n5o enumerndos, mos resultantes 'da fót'ma de governo 
que ella estabelece e àós princi1; ios 'que consigrw. -

TITUCO V 

Disposicõos goraes 
Arl . 80 

O cidadão inveslidp em funcçõés ele qualquer dos tt'eS 
pbclcres fccl eroes não poderá cxerc.or _as ele outro. 

Art . 81 

Poder-se -ho cl eclnrar cm csla_clo us sitlo q1ialquer 
_parte elo territorio cln Uniüo; suspendendo-se ahi osga
rantias constitucionaes por tempo clctcerninaclo, quon:lo 
u scgurunça cl-n Republica o cxigi1\ cm coso ele og
gréssão est.rnng0ira, ou commoçlío intestino. (Art . 35, 
n.21.) 

1§.t.o Nilo se achando reunido o Congrc.:;so, e cor · 
rendo a· patria immincnte perigo, exercerá essa-oLlri
'buiçüo o Poder Executivo ,Fcclernl. (Art. 4 J, o. 15.) 

§ 2. o Este, pot'ém, d mante o cst-oclo ele sit'io, rcstrin
gir-sc--lrn, nas medidos ele repr,essão contra as pes
soqs a impôr: 

1 o A clc.tençuo 'cm Jogar nuo cles Linélclo aos réus de 
crimes cornmuns; 

2º o desterro parn oulros silios elo Lerritorio na
donol. 

§ 3.º Logo que se reunir o Congresso, o Presidente . ) - . -
cln Hepubllca lhe relotor(l, rnoL1vanclo-as, os rnecl 1cla s 
de cxccpçúo, que· houverem -sido -tomadtis: 

§ 4.º As autoriclàeles que tcn)rnm orclcnoclo Lacs 
rnecliclns suo responsavcis pelos abusos cornmeltidos. 

Ml. 82 

Os processos fiados, em ma te rio _ crime, pode ruo ser 
revis-Los, n qualquer tempo, em lJeneftcio dos con

- clcn'müclos, pelo Suprci110 Tribunal Federdl, paro rc
forn1ar, ou confirmar o sentença. , 

§ 1.º A lei mnrcorá os casos e o -formo ela rev1suo, 
c{u_e podedi ~-er requerido pelo sentenceaclo; po'r qual-

quer clo_povo, ou ex-oJflcio pelo Procmndor Geral ela 
,Republica. 

§ 2. 0 Na revisão não podem S?r oggravndns o~ 
peneis ela seiltcnço rcyista. . . 

§ 3. 0 As clis pos içôcs el o presente nrLigo si'ío 6xlen
s;v iJ s oos peocessos rnili lores . 

Ar.t. 83 

Os fun ccionnrios publicos são esL!"i clornentc resp·cm-
ovcis pelos obus r_;s e omissões, em que incorrerem 

nó exerc icio de seus cargos, assim como pelo· ind uf
gencio, ou negligencia cm n5Ó responsnbilizorem cffe
ctivnmenle os seus sul'rnllernos. 

Parngrapho uniêo . O funccionorio publico obrigar-~ 
se-ln i)© i' cornprommisso foriw:rl, no neto ela posse, no 
cl,esernpenil o elos seus deveres legacs. 

Art. 8}, 

Conlinum:n em vigor,_ cmquanto n5o reyogndas, ns_ 
lei,s do ontigo rcgimen, no que explicito ou implicitn
rneni e não for con trnrio 20 systcrna de governo- flr-
111odo pelo Const itlliçuo e oos principias nella -consn.-
gmdos. 

Art. 85 

O Governo da Uniilo afiiança o pognrnenlo ela diVicla 
publica inlcrpa e externo. 

Art. 86 

Cs officincs do quüdrn e elos classes · anncxas do 
orrnoda tcrilo os mesmas potentes e vontagens que -os 
elo exercito 1103 cargos el e colhegoria corresponclcnlc. 

Art. 87 

Todo o hrasile-iro 6 obrigado oo serviço militar, cm 
defeso elo Pnlria e do Constituição, no fót'rna- elas i.cis 
feclerocs. 

Art . 88 

O exercito reclcrnl compor- s '-lrn ele conlingcnlcs 
c1ue os Estnelos e o Dis teicto Fedrral são obrigoclos 
o fomccAr, -co11stit11idos ele cJnformidocle com o lei 
onnno de fixnção de forços, 

§ 1. 0 Umo lei fed eral clelcm1inarú tl org·o nizaçl'.lo 
gera l elo Exercito, de occorclo com o§ n dõ. art. 35. 

§ 2. 0 A Ui1iCto se cncarrcgQri'.i da ins Lrucção militor 
elos corpos e ormus e elo instrucçno rnilitnr superior. 

§ 3.° Fica oboli cl o o rccn1tnmento mi_litoe forçoclo., 
§ 1·º O Exercito e Armada compor-se-hão pelo 

vo\m1Lorioclo, sem premio, e em folla deste pelo 
sorteio, prcviam r. nte org011i'zndo . 

Concorrem, pora o pessoal elo Armado, . o Escola 
No\1t1 l, as ele . AJ)rcnclizes _J\-Iorinhciros e a Mnrinlrn 
rnercantc mccli o n~e s0rteio. 

A1;t. 89 

Os Estados Unidos do Brnsil, cm caso algum, se 
em pen har5o em gucrm ele conqnisto, cl irecl p_ ou ind i
rcctomei1 le, po1' si ou cm olliança com rrntrn Noçf'Q. 

Arl. 90 

E' insli Lu icl o um tribunal ele contas paro liqt1idur 
os contos ela receita e clespczo e verificar o sua lega li~ 
eloclc, antes ele sel'ern prcs 'aelns ao CongTesso. 

Os membros cl.esLe ti-ibunnl _serão nomeados pelo 
Presidente ela Hcpublica com opprovoç5o elo Senado, e 
sómente percleruo os se11s lagares por sentença. 



Art. 0-1 

A Constituição poderá ser reforrnndo; por iniciu li vo 
do:· con·greáso füicio11o.l, ou elos Assembléos dos Es
tados. , 

·§ f,° Consideror-se-lrn proposto a reformo, quonclo, 
sendo opresentnrlo por uma ·q1w.r-ta parte, pelo menos, 
'dos membros de qua lquer elos Camarns elo Congresso 
·Naciono l, for acceíta, em tres d,iscussões, por dous 
terços elos votos numa e nou~ra Cnmorn, ou quonclo 
for solicituclo. por dois terços elos Estndos, no decurso 
dçi llf11 onn0, representoclo cO.:cla Esto_clo pelo. maioria 
de votos de suo. assembléo. 

§ 2. 0 Essa proposta dar-se-ha por approvodo, si no 
onno seguinte Q for, rne.rJiante tres discussões, por · 
maioria de dous terços cios votos nas duas Camartls 
do Congresso. 

§ 3. 0 A proposta apprnvada publicaÍ'-se-IÚ1 cóm os 
nssigno..turas dos presidentes e secreto ri Os elas - d uos 
cDmara,s, ·e incoq)orar-se-ha á Coi1 ~: tituiÇuo como pT1rte 
integronte de llq. 

·§· 4. 0 : N-5.o pocler5o sei' admittidos como objecto ele 
deliberação, no Congresso, projer.tos tendentes a ob.olir 
a fórnrn republicana-federo.tivD, ou o igLwlclade do. 
representnçã:o elos Estados no Senado. 

Art. 92 

Approvodo esta Constiluiç5o, sen'l ella promulg11 da 
pela :mesa--do GongTe''so e·a::::sigrw.<lo. pelo·s-mern!Jros 
cle·sfo / '- :.- ... · - , , · 

Disposições transitorias 
A1~ t. 1° 

Promulgada esta Constituicuo, o ·congresso, reunido 
em' -assemblea. geral, elegerá em seguiria por mo iorio.. 

· absoluta de votos, na prirneirD votoc;i'.ío, e. se nenhum 
cnndidDlo D obtiver, por maioria relativa na segundo, 
o Presidente e o Vice-Presidente dos EstEJdos Unidos 
do Brasil. 

.§· i.0 Essa. eleição sera f'eilo. em dous escru.tinios 
d(stinctos pomo Presidente e Vice-Presidente respec
i~vamente, r,eçebe,ndo-se e apurando-se em primeiro 

lagar as cedulos poro Presidente e procedendo-se em 
se?uid~ do m_es_rnqn1oçlo para-o Vice-Presidente. · . 
,? :2.0 --0-: Pr~sicjerite· e o, V(ce-Presiclcnte, eleitos na 

f?T!~10. . desJ,e. pr.tigo, . occupurão a presiclencio. e a vice
pr_esidencia da Republica -cluro.nte o primeiro periodo 
pre,'.'i ~lenc io l . , , 

. ~ 3._º Para essa eleição ntlo hnverú incompotilJi-
lid-ndes. · _ · · 

·§•·4.° Concluída ello , o CongTesso dará por terminada 
v suD rnissõo cons tituinte, e, se1)·1rm1do-se em Camora 

· o Senado, encetará o exercício ele s11Ds f'unc1;ões nor
macs D 15 ele junho do cor1'enfe nnno, não podendo 
0!11 llypoLhese a'lgun1o ser• dissolvido. 

§ 5'. .. <:í· N'n p·rinieiro o.nno elo primeiro legislo.trn\ 1, 
logo .nós tn:ibolhos pre.pnh:itorios, cli::ocriminnrü o Se
nado o primeiro e srgundo. terço de seus mernbm~) 
c~1 jo ·.mnnc1at0 ho. clc ,cessan10 .termo .elo prirneirn e .elo 
seg1111do. t.rienn io .. · 

§ 6. 0 Essa 9iscr1rninoçtío effectuor-se-lrn em frcs 
listas, correspondente_s oos Lr'0s ·tPr,·os, groduDnr.'.o -se 
os senadores de cada Estodo e os do Districlo Federnl 
pela ordem de sua votação respectiva, de modo que se 

c1 íst1'ilrno oo terço elo ulttmo triennio o primeiro votado · 
no Di;;lriclo Eeclerol_e em cndo um· dos Estoclos, e aos 
dous terços seguintes os outros dous nomes na escola 
elos suffrngios obliclos. 

§ 7. o EL11 cnso oe em pote, consiclerur-se-huo fovo
r~cidos os moí;; velhos, decidindo-se por- sorteio~ 

. ' . 
quonclo o idode for iguol. 

Art. 2° 

O Eslodo que otó oo fim clo.onno ele 1E92 nuo houve_r 
clecreiaclo o suu Constituição, será submetl-ido, p_or 
octo do Congresso, ü ele um dos outros, que rnois con
,·cnienle u esso a_cloploç11o pmecer, olé que o Estado 
sujeito o esse regirn011 n refornie, pelo processo nello. 
clelcrminoclo. 

. Art. 3° 

A' pr9porç5.o que os Estados . se forem organizando, 
o Governo Federo! enLregar-lhes-ho. o ndrninistração 
dos -serviços, que pelo. Constituição lhes c·ornpeLirem, e 
liquidorú o. respqmso.billdo.de do administração federal 
no tocante a esses serviços e-no pagornen-to do pes·soal 
respectivo. 

Art, 4° 

Emquanto os Estoclos se occl!parem 'em regularizar 
as despezns, durante o periodo de oPganizaçuo dos seus 
serviços, o Goverrn_) Federo!, abtir-lhes-lrn pê'.lro esse 
fim, creditos especiaes, segundo ns condições esta
bcleciclns por lei. 

Art. G0 

Nos Estados que se forem organizando, entt'Ut'ú em 
vigor o. clossiflcoç11o dos rendas estabelecida na Cons
li Luição . · 

Art. 6° 

Nas primeirDs nomeações pora a mogisLratura fe
dero! 'e pará os Eslodos serão preferidos os juizes de 
d irei to e os clesembargoclores ele mo is noto. 

Os que 115.0 forem admitticlos na nova Ot'ganização 
juclicior-'io, e tiverem mélis ele 30 · o.nnos ele exercicio, · 
serão o posen ta dos com todos os seus vencimentos. 

Os que tiverem menos ele 30 01rnos ele exercicio, 
conlinuor5o o perceber seus ordcnauos, olé qne sejam 
oproveitaclo;:; ou a po3entodos com ordenpdo. corres-
pondente ao tempo ele GXercicio. · 

As clespezos com 0 3· tnngistl'D.dos aposentados ou 
postos em. disponibilidade serão pagas .pelo Go';erno 
Federal. 

E' c:mcedido n D. Pedro de Alc&ntora, cx-imperndor 
elo Brosil, urna pensão que, o. contar de 15 ele novembro 
de 1889, goranLo -lb e, por lodo o teÓ.1po de sua vidn, 
s11bsistencia decente. O Congresso ordinario, em sua 
pi:imeira reuni5o, fixarú o qucintum desta pensão. 

Ar-t. 8° 

Scd1 adq11it'iclo o coso em q11c- fa lleceu o Dr. BG11jo.
min Constant, na qual se collocorú urna lapide em 
homenagem ó .11J emo1:ia elo · grande : pütrioto. ~ o fun
dador da:Rej'mb 1 icn. 

Po.rngropho unico . A' viuvo será concedido o nso
ft'uclo duranle a s1.rn .vida, possondo. o.o depois para a 
naçãb, como propriedade nocional. 
· S:ila das Commissões, en1 21cle feve:"eiro de 1891. 



DISCURSO PRONUNctADO NA SESSÃO 
D.E 16 DE FEVBREilW Dr~ 1891 

- O Sr.Bernardino deCainpos 
- Ouso, Sr. presidente, tomar algum tempo. 
ao Congresso, persuadirlo de qtfe os ª 'surnptos 
que VOU 8Ubmetter· à· sua l'OC_ops;deração 3SSU
rnem a mais n !ta relevancia e que, desafümclo 
sua reflexão, hi'i.o rle sem duvirla algumn, rece- . 
ber uma solução divel'sa claquella, que tiveram 
na l ª discus~ão. 

Entro desde logo ·em ma teria sem pream
bulos, porrfue de.sejo que as minhas conside
rações tenham um cunho essencialrnen te posi
tivo e prnt-ico. 

Occupar-me-llei, Si': p1•esiclente, das emen
das approvadas e:n 2• discussfo, relativas a 
nacionalisação dos ' estrangeiros, a liberdade 
de cabotagem e a taxa addicional dos 15 º/ •. 

Sr. peasidente, quando tive a honra de oc
cupar a tribuna, por occasiã::i ela 1 ª cliscus3ão, 
eu lemtirei ao Congresso Nacional 03 deveres 
que a·nação brazileira, por intermedio do Go
vernei' Provisorio, e· em conseque11ci1 da, revo
lução de 15 de novembro, havi::i, contrahido 
pam com os estrangeiros que se nchavam no 
paiz m,quella d:lta memoravel . Eu lembrei, 

·qne os cid>1rlãos de pair.es estranhos, resi
dentes no Brazil. por occJsii'io da proclamar-se 
a re ; ublic.a, lnvinrn demonstrar-lo a solidarie
dade dos seus ·sentimentos para com a mtção 
brazi!eira, comp:frtilhandô sincei'arnente rias 
idéas que 11-0 lnomento dominavam este 'paiz; 
elles levaram a sua clemo11straçi'i.o _de soli
chni -dade para comnosco, até ao ponto de 
declArarem que estavam prompto> clesrh 
a·q11ella dnta, a desconhecer rlifferenças e11tre 
estra11g-eiros · e brnzileir·ns, deixa nrlo ;qr 1 g,1da 
p:i.ra. sempre a denomio.1ção de colonias. es
trangeir11s. 

O Governo Provis9ri0, corresprrndemlo 11ão 
sô ás aspiraçõ 'S que nesse mom3nto domina
vam o imiz. como tambPm compenetl'ando-se 
dos seils Cleveres den,nte das ver,larleira.s oon
veniencias puhlic>is, pslo rlecreto ele 14 rl e rle
"zl\mbrn de 1889. estatnio qne-os estr .1nQ"eiros 
exi!'ten.tes no- Brar.il m•~ne ll a-rhü11 g-loriosn,, 
que dentro _ de 6 mezes n.fi.o rl rclurassem pre
ferir a nacionalidacle de origem, seriam bra-
zileiros. · 

V. Ex. Sr. presidente, snbe que os 12,·over'
narlori;s -dos difforentes estados onr1e ex"istinm 
cidadãos estranaeiros em · grande. numero e 
exercenrlo beneíicn, intlue1)cia. no seio da. 
sociedade, os acolh~ram nns intenclenr.ins, os 
qu·1es pr2stara111 relevantissirnos S81'viços nos 
cargos pol iciaes. onrle se d .~sve lA.ram 1rnlo bem 
-publico, e até nos ca1·gos interinos ria ju lica
tura no.;; qna.es seeviram r.omo sunplentes :le 
juízes municipaes e jubititutos _de juízes ele 
direito. · 

UM SR. REPRESENTAN'l'E-Esses 11ão pel'll.em 
o direi to de bra zi loiros. 

O SR. Bn1RNARDTNO DE CAMPOS-Peço prr
ú1iss'ío pn,ra, abrindo um p~re11tliesis, de
cl8rar ao nobre representante por Alag-ons 
qne em pouco 1lemonstr irei q·1e s: Ex. la
bora en~- ecj11ivoco. Mas, Sr. presidente, 
em conseque:_icia desta situ:-iç1o cre:-i.rla _no 
paiz pelo p:i.triotico decreto de 14 ele de
zembro, gozariam ó3 cid11dãos esü•angei1•03 
que o quizcs;em, mediante tacit:t ac~uie;
cencia, da pleniturle do direito po lítico, in
dependeotem1nt!'l ele qualquai· nmzo que não 
fos5e o estab3leci'lo par-a a aceitaçã,o rla na
cionalirlnde ; assim, foeilm · elles iocluidos 
nos alistamentos, torn :rn rlo-se eleitores e 
eleg·i veis. Esta, 01erlem de cous,1s, c0n e
::1.pondil• a qiie em 1824 creou a carta otlt0r-
garla por Pedro I, em rel~cfto ao;; portu2"uezes 
existent!"s no Rrazil em 1822. F'oram decla
rados brazileiros os que expÍ'assa, ou tnc:t o,
mente, acceitwam a indep:m:lcnci't, 

o SR. OrrwrcA.-B'oi um dos mais bonitos 
r.ctos elo Governo Provisorio. 

o SR. BERNARDINO DE CAMPOS - Não era 
possLvel conce1:nr que s3 pu:les;e excluir das 
urnas aq 110ll'?~ mesmo'.! . ud :tdãc~1 qu:i · liga~ 

vam-se ao-p:iiz com dedi.::ação o lealdacl(), pre
stando servi ços t)os cargos de ::tdministração, 
policia e ,judica.lurD,- aquelles que cleante dó 
movimênto revolncionar10, não hesita.ram em 
proelamar ::i, excallencia rio r eg-irneo republi
cano. Foi assim que muitos dignos collegn.s, 
assim corno os rcprnsentant~s de S. P llílO, 
temos em nossos cliplomu:s o voto signil'ica
ti vo das colonias estmngeit'as. 

E, pelo que voJ diz respeito, temos a honra 
ele declarar que os nossos diplomas mere
ceram e t eazem esses suffragio~. 

o Brazil ss achava collocado em 1824 por 
occas'ão -cht Inclepondencin.? _ -

Si então um governo rno11arcllico 11ão ti11ha 
clu viria em declarar por t nc·ta annuenci<t ci ... 
dadãos brazileiros os. que adh,,riam à I11de
p-;ndencia, como nó3 governo republicano, 1103 
que estamos sob a pressão das grandes 0011-
quistas da actualidade fugiremos a ,tfecessi
dade de reconhecer o direito · ele cidadãos aos 
estra11goiros qne acceitaram a R-:ipublica? 
(Muitos apoiados.) . 

E' preciso que saibamos eorresponder aos 
deveres que :.issumimos no procL, mar a Repu-_ 
IJlic.1, aboliudo a, unic;i. monarchht da J\.mer.i
ca. (Ap oiados, m ftilo bem.) 

Passarei a demonstra~ que o acto do. 
: ,Q Srt. BERNARDINO DE CAMPOS-Posso as- Congl'esso importa a re:vogação completa de 

segurar a v; Ex. que as suas p1lav1'as en- todos os actos anter-iores; demo11strarei que 
vol .vem uma revoltante injustiça áquell es es- a revogação elo § 49, art .. 68 do. projecto 
tr.1ugeiros, t:wto mais iníqua qua11to gener ica Constitucional importa negar aos estra11g·eirQs 
indistincta e gratuitmneote ofi'ensiva. até o direito adquirido. 

O S1i . UADA RÓ - Enteetanto, eu ji onvi 
dizer .que os eleitores _dessa naturez:< só vo
tavam p0r dinheiro. 

Por occasiiío tle discutir-se a primeira vez O que é q•1e diz a emenda, do nobre repre-
o D!'ojecto constitucional, eu -uve o cuidado sentante pela Parahyba, que foi approvacl::i, 

p~lo Congresso 'I de propor um :idclitame11to ao art. 26, n is 
disposiçi"íss r elativas aos eleitores e elegive~is, A emenda do 11o) re 
nb ·s1rnticlo de g,n•antir aos nacio11alisarlos Parahyba - acceib pelo 
pelo decreto de 14 de dezembco, o exercício seguinte (l ê) : 

representante pEJa 
Congresso dispõe o 

do direito político, independentemente do ,_. · · 
p1·nzo de 4 e G ao nos instittli'do q1nndo it ele. «Altere-se o§ 4º do art. 68 . do . seguin le 
~-ibili,hde, pondo assim a Co1v;tituiçfio tle !110d0 : · 
accordo com as disposições· :interiores flo Go- « Os estl'nng'eiros que, achando-se no Bra
verno Provisorio. Tive a fortuna rle vêraco- zil no dia 15 Lle novembro de 1889, decla
lhido o meu acldil.tivo pelo C011gresso e assim rarem dentro ele seis mezes, dep3is-" de ap
acha-se ho,j e definitivamente, no art. 26, a provada n. "Con ~ tituiç'i.o, o a11imo de ã."dopta
isenção do prarn para os nacionalisarlos ,rie 15 rema nae!ionalidade -brazileira. - Epitacio 
de -novembro de "!889, porriuti esta 1_lisposição Pessoa .» 
foi. approvada tambern- na 2ª discussão e eu 
não sei como harmonisal-a agora com o re- _o SR. OITI?JCA - Exige o renega.monto pu-
cente voto do Congresso que, a respeito do bltco da patna. 
art. 68, reformou o que resolvera n:1 I " dis
cussão,pois r evogon a natnra li.';ação htcita do 
decreto de 14 de dezembro e ma1·co11 novo 
p1'<1zo de G mezei para a cle-::larnção express-< 
a cont;n• th\ approvnçãci dt1 Con~tit.uiç'fo. 

_Asiim, essas disposições qtn não faziam 
mais cio que colloecu· a Cons titui11te de 1890 
em um plano ~ue não fosse i11ferioí' ao rla 
Constitnição out01-g-a.rla por Pedro l 0111 1824, 
essas disposições nó3 tivemos o desgosto rle 
\'el-ns cahirem aqni em segunda discussi1o. 
(Muitos apoiados ; muito bem.) 

U~IA VO/. - Quer dizer: l'OCUamos 70 a nno::; . 

O SK- BtmNAH.!JlNO 1> 1'! CAMP.ós-Quer t!ize1• 
que o Cong-re!'SO el e 1890 collocou-se abaixo 
da cart<L outorgada poe Pedro I (apoiwl q:; ; 
·muito bem)'; quer cfü~e r que "o Congresso de 
1890 nfíocot·respornfon ásexig-enciasclaépot::1, 
aos çHctctmes da ci vilisaçüo do . nosso tPm p:l, 
ás imposições do pog-i-esso actna l. (Muito s 
apoiad os. Muito bem! Muito bem ! ) 

O SR. OrTICICA - E à opiniii,o p·1\Jlica -qu e 
sagrou a reforma elo Governo Provisorio. 

G SR. BERNARDIN0 D8 CAMPOS - Nilo é SÓ 
isto, Sr. pr1,~_3 id e nte; revogn.ndo netos pnbl ir.os 
pelo~ quaes a revolução qui z dizer aos cicln
rlãos estrangei ros que ns po1·tns ela nossa nn
cionalillDdo lhes eram aliertns, para qn ·J ell es 
pnrlessem aqni exercer 03 direitos político~ , 
lJOS Vf\!110.;J nté llO ]10lltO rJ e f;1Jin.r COITI a f.; 
devi la a nr.tos oITTciaes em relnÇã.o a est.rnn 
geiros. (.lfiiito s apóiados. ilfui to bem! lliuito 
bem ! ) · · 

Que credito, Sr. presirlente, quereremo3 
11ós que d'ora a v;1nte mereçam os actos do 
nosso g·overn ü, os nossos proprios actos em 
relaçiio a estrang·eiros qu~ rnlo no3 em nm dia, 
neznmo3 rtte os rlit'eito _, adquiridos em v irtn1le 
rlos nossos proprins d0cretos el e outro cli 1 ·1 
Ofoltos apo iados; m uito bem .) 

U_MA voz - Kão se negam . 

nu--r iU S voms - Neg-am, leia a emenda . 
(C untinuam os apartes .) 

o SR. BERNARDINO DE CA;\!POs-Sr , pre
sidente, a época. !'evolucionaria ele 1889 cor
l'c~:pc n<lia, :rn circumstanc!as unDl'lll 'lS'S em c1ue 

- l . 

' o SR. BERNARDINO DE .CAMPOS-- Portanto, 
Sr. presidente, a consequencia , forQos_t -drn-ta. 
proposição é a seguinte : é necessarin cjue 0s 
estl'ilngei1·os . que fizeram pai-te de inte!'lcl i n
cias, qne exerceram carg·os policiaes e cargos 
_de judicn.tur 1:1 , que concorJ' :-•rn..m is urni.1s-, 
que snft'rn gararn o3 c11ndidatos l'epublicanos 
no dia 15 de setembro, que todos esses 
estrangeiros ,n, rlespeito _de t,urlo isto, .. para 
sei·cm braiil eiros, den tro de seis mezes_, 
<IP.pois de a pprovada a. C0nstit uição, por, 
nm acto positivo, por urna, dechira; ão exprcs
sv, r·e1m11ciRrn a nacionalidflde de origem, e 
aceeitem a n;1cionalidade brazileira. 

-Ulú S1>. R E PHESg!\ l'A1'TE - Neuhum ümi 
i s::: o 

O S1t. ll1m :\'A.1J1No CA~IPos - J..Ç ou não·0
1 

Sr, ]JI'llSirlente, cssi clispo-;i ;;i'io revoga.toda 
absolutamente rios ;ictns do Govemo Proviso
rio e da disposicão constitucional approvaüa. 
em- J • d i s~ussão 'I 

Inquestionavelmente e. (Muito bem. -

!Vias, Sr. presidet1te, si es_ta, conclusã)o ê 10-
Q·ic.1, inelutavel, cr.mo de fac to é, perQ•trnto 
eu : o ÇJl1 :3 ficam se,nrlo, a que fi cam re1.liiúrlos 
os actos rles;;es iôtend•>nte3, os rlespnchos e as 
sentr.nças cle;:;sas a ntofrfatlcs policiae.:i 0 
desses j u!zes '! ( 11poiados.) · 

Ficam em vigor netos provindos . _do exercí
cio ele cargo; írnl:licos p::ir e3trangeiros_'? 

B, Sr. presidente, os m:i.ndatos , elos repre 
sentnntes que, deduzido, a vob1çü.o dosestrnn
gei ros, não ;_\lcançarem o 11umero preciso 
pal'•'t con:;titnir a representação, estes man
datos serão an.nullado:<~ tiwemos -uos de proce
der a um novo rec.onhecimen to ele . podere;; ~ 

E' pt:ec~so, . $t·. peesidente,: -tii'aE ·, a '. co1(
clusão dos nossos actos •. é pneGi$o -retlectir. '1Í•ó 
que fazJmos. porque: niio . -temos o dh'eito cl:e 
recuar dc'anto d .is consequencias.da quil!o oue 
pra ticamos, - -

.O Sa:. l\foRAES B.~P. Ros - Esses diplóm:.i s 
são todos nullos. (A.partes e não apoiados--) 

O S tL BlfüNARDINo DE CAMPOS - Oue1;0 
saber si esses netos ele intendencias, si "esses 
actos de policia e de j t1d icaitm•a; si esses di
plcmas d'3 dsputa•lo3 estão irnll0s .. 
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o Stt. MoR:A.ES BARn.'.ls :-- Tu:ro· 6 nul :o:. 
' ( /I;r, outl'os apartes ) 

o Srt. B E RNARDIKO DJ.' CAMPOS - Ao ?O ::J. 

Cluir, Sr. pre,sitlente, invrçarei 9p 1tr;_ot1>1p.o 
LI.o Congresso 09 sentido de pe?1r-ll1e a re
~onsidera~ão do seu acto. 

·Aií1tfa é tempo. Nós \'wlemos em 3" tlis
cussiio fazer c11liir essa emenda e restaurnr o 
dire,ito patrioliei:J, consfünjtlo pelo Gove_rno 
P1·ovisõrio e que correspoudé ás ve1-fütd en·as. 
aspi r,u ções eht -clpoca. (illiiitos apoiados .) 

Por esta fórma teremos prestado fé intei1•a, 
e completa :iq11il lo qn_e nó3 mesm9s lizemos, 
p_orque é preciso, Sr. pl'eshlente, qne, P?t' 
muito aue os ·aclos do Governo Pro v1Sor10· 
devnm 'ser submettidos ao nosrn cr i te rio e á 
!JOS$a appro:va ção,, nó i · ~a;i~amo:> até ond_e é , 
possivel cheg(lr sem fenr · 1sso r(u <d const1tne 
a pro.prra digaií:lade da n:;1çã.o . (Miiito bem.) 

UM Sn.. REPRESENTANTE-E interesses ela 
. maior impqrtrrnci~. ·. 

OUT'Ro Sn.. REPilESENTANTE-Argumeútou 
perfeitamente beµi. 

O SB. ÉÚtNADINO DE CAMPJ$-Ni.to é pos
sivel, Sr. presidente, que o Congres~o Nacio-
111 l de 1890, come eu disse, rn colloque em 
pl:xno inferior. á conEtituiçã.o imperial de 18Z4. 

Eu .. espero qu·e o Congresso, como tantos 
outros, 'daí'á 111:1 s umn, vez um exemplo de 
patríqtisi1~0 .o .de verdntleim comp~'ehe 1)são 
elos .~§.y~res p_~ibli cos. o das verdaclmras co11-
vornenc1ãS 1iac1011aes. 

[J11 ssarei a outro assurnpto, S1· . pro>idente; 
o no 'empenho tle não tornar demasiado tem- . 
ii~ _'á assembl'lia, serei succinio e· breve-. 

Pú ie-se -di ieP." ·Si'. presidente que ti. s11p
p1•cssãó elos dire.ito::; r.vlqueridos pelos eslt'an
geíros 13111 virtude t!o .elocr eto do Governo Pro
vlsol'io e ria 1. • votação do Congresrn i:orrc-

. svonde dignamente o act9 do Co 1~g'l'8SSO ~ \13 
fr1 stitue .o privilegio ela 1ir1ye:-"nçtL.o da cnb:i
t~ g·en1'. Si o qongress9. l11~1 s1l e!l'? hv.0 :::se_ feito 
o proposito de entmr em um:t. vw. rcacc1 0111-
ria não tcPia cousa me.lhor a f 1zee do ep e, 
de11ois rle expellfr os estran geiros, fe ixar os 

, no~so-ê mare.J . 

_ Eu nãb urcciso faz~r o histo .ri ~o ~a.qu e_stiío 
da liberdade da cn.l5otngern, . sen .t 1nJnst1ça á 
illust1'a ção (l9s membros elo Ccingre<so si ou 
pretpndessc rememorar as difl'-,rentes plmões 
desta que3tão; apems direi que longos an
nos o B,ra i,il, em relação a sua nav eg- tcf í.o de 
,éa.b0tng fü1 1 vi ver no regi91~n restricto c~a 
p'r9;~efku, ~o regim~m \lo mais absoluto pr1-
v,ilegio. 

u~1 Sr:. 8 EPRl,i;SE.NTA N1'E - 15 dep<Jis di1 li
berclarle' dessi navegação· d0spnrece1·áo todos 
os, lJstnJ'ei.1.'ó.S , totl:as as' io rlnslria.> quo se lignn~ 
à na~eg~çfo ele C<tboflgem; a.liberdar.lo matou 
t-utlo isso. ·· · 
! • 

o SR. fü:,RN A RDINO DE CAMPOS- As eshl
tistic'1s, os estudos mais tissir.luos e-n.cu1'arlos 
itci~. h.om.et~s COIJ'JPP;telite:=> .d_aquelh éJlº?ª• ve·n
cendo a reluct.1110ia rla p;:itJna·,consegme 1 rn cl e
rocar .os reductos do privilegio que asse n t ' -
vam; além' d";i outras b:1ses nesse grand_e d e· 
menta de consilrvnçã.o el e s ~niclos i, indiJJerençri. 
rl lls popu-lação pa rq. tqrlo, q 1.~~ . n to ,.thz "Y~spe i to 
:"Is cousas imblicqs, e a wclol e p_3ss1 va elo 
nosso povo. ll·ins porque . conseguira Ir! os ho
mens coinreten te·s daqnelb ópocn. derocw o 
privilegiei? Porque mostraram á !ocla a h1z, 
de modo- a não ha.ve1' contr.sfaça.o poss1vel, 
que o priv_ilegi·o Gla_ 1mvegação de cn.bot<1gem 
só~enEe t111!1a. colludo, como r .~sult<1clo elo si'u 
im\131·io, o atrophL~mento, a. insQfficienc!a ._e . 
ca.restin. da inrlustrrn elos . transport~s mar1~ 
Hnfo'S ' [d~~olnt r\, ·n.usen0ia de qu:\ lq 11 Ei 1· _llL'O
g-rcsso on clescnvolvirncnto ·e a rl ec,.de n"1 ;1~ n 
p~rnurii1, insuhsistencia de todas as rn•Ju3tr1as 
d ' pen\len tes della,. 

O" SR Cu~Tomo DE llIELLo-NJo temos ho,ie 
um e:o t~Ieiro, a libe1\lade \la naveg-açüo de 

1 

crxbotag,-3m foi a morte eh nrn.ri1tha D!ercante, 
qu 3 eleve ser o vi veiro cl:t rr!_ •rtnln de 
guerra. 

O StL B.:me\'AlluI:>1:) DE CA~1 ros -Pe }u por
mis:;ã.o parn. cJbcluir meu r:1cio-::Lni o, a. expo 
siç'i.o ele meu peusamcmto, a>s0gup,wdo, 9ue 
no 1110111 2nto em que n1e scnt.ir convenc1cto. 
pelos arguruehtos ·em contrario, serei _ obe-:-
1Jienle aos dicturnes, de 111111lia consc1ptJc:a, si 
lcvàrem 'a · collocar-me elo larlo dos nobres 
reiJl'0sentan tes. · · 

l\fas Sr: p1•esiden te, r.lizia eu qne os e.dudos 
füitos naquella época, conseg:ui rnm l:evar n.s 
dás·ses pensantes d"o pn.iz à nec':'.sô1dadé de_ 
cstal!elecer n. Ji berclacle de· n i'c -rog•1çao. ( Apar
tes. ) 

A pe1·dumção elo regirn en_protec; ~o1· durante 
loo O'OS annos tanto fo1 111 sumc1eu le 1x1r,1 
cre_~r a· marinhn. naéio1rnl, que un'rn y·~z àbo
lirlo o privilegio .estabelecido,.º regnne_n-cla 
coucmTenGin. notou-se nã.o so a au~_encui. elo 
qqé. proprifi1-i;eute. s~ pucl es;e donomJo.ar .rn~-: 
rin IB mercante na,c·wual, ca p::t c!e sunstitmr 
a éstra11ge it'~l. e d!3. co:npelit· co:11 e!la 11'.l. l)a
yeg(lÇlO , , . 

o SR. RETU<Mn .~ - Sotec)ntos 0 tantos na
viês. 

fJll B n s~im teremos as vantagens ~a. I_~cta 1 a · · 
liçã,o f <lCU!da do -ex em pio e d 't expe11encm, 
os estímulos saiu.tares .ele esforços_ communs. 

-Temos. dotaria llwganvrnte a iwlusll'i·fl. 'dos 
t1•affsp_ortes m_nriti1!1os ~ eutre,tanto ella COll" 
se rva-se estac1onar1<t; isto p1 ova quP. e~ ta 
indu;tria nã.o tem os. elementos 11ecsssar10s 
pJra desenvolver-se. 

o Sn.. Cusi-onw DE i\ir1'rJLo-:C,fostre um ex- · 
em pio nos paiz 3s estrangeiro.';. 

. Nó3 Es ta cl~s U ;1icl~)S , . n~ Inglaterrn, a CD. · 
bobgem n:'í,o _e livre. A'· excepção ~a lta"li_a 
nos portos rlo Med!terraneo. 

o S_t . BERNA:RDINO DE CAMPOS -::- 9 me u 
grf1 ndc a r~·.ument? é ,9ue nfí.o possu~'.nos o 
O' ran tl e capltttl pnnn110- o homem_:-, este . 
fac ~or é decisivo; ni'\.o temos popul~çao, ou íL • _ 

' qué temos é insntnciente p'.1r,t alimentar o 
.frilbalho m\cioaal. 

· ActLulmente, ella · prccnra as i11dL1strias_ 
unis comniodas e mais. ramuneradoras '. Em· 
quci:n t o ·nrr.o super8mhüclãr e não houver o 
des iquilibrio, fugirá ús rudes provanças do 
mar. - · · 

o Sit. ÍtETUIIIllA-Por i5to fe clJGmos a p9l'ta · 
da Censti tuição. ' 

·o "'R . Bmi.NARDnrn DE CAMPos-Fecb_ern os O·SR. BERNAT~DI~O DE OAoiPOS - .. ·. nus "' ·1 . 1 . 
l t l a port:t da Constitu iç.ão :10 pri_;-'J eg-1?; e d t-aimh ciuo todas ns indu~tt>ia.s ele pene ep es e o 1 e' 11 , ber i ' a Sclluç·' o -111·lis co11-

l xerno ·a, po r 1 , '' '' , '" · . trauspode mnri timo pPOsperasse.m, t _o :non- veni P-n te a tomar em lei ordinarin, quer pela 
strando assim qi.le só uma. co usa for. ui s rn liiJ.3Wlacl e·, que1' peh p1iotecção. 
atrazo-o privilegio da c_tbotag-0111, vi sto qt\'3 

a úrnriulia nacion,tl· não e1\t sufficient-il. pal'[]. 0 Sti. C,DíPJS SALV"'l - Não é prolJlemn. 
clllr vasão às necessidades elo. transpm·to . [Jal' ,l ser resolvido em UJTI[I, Constilui.ção. 
Aclormer;icla sob a de;;nBcessidacle de .o:ffJrço·, 
não tenclo concurrencin, uão sentindo 03,es- o Stl . 13ADARÓ-Há.clisposiçÕ3s ele 'po3lu1·zis 
tirnulos qne fecundam o P"º~'l' e s ; o, elb ~e«- Je q marns m1rnicip:1es que os s311lures pu
lentava-se no goso das í 1cil1darl es d0 pr1n- , zeram na ConslitL1ição. 
leg10, j ttzia na mais pro fLrncla inerci01, n<tda . 
e111prelrnnd311clo para sallir do estndo r ucli
ú1entat' em rjne se aclrn.,·a. 

O Sn. . BAPrís'rA DA Mo·rrA - V . Ex. leu 
as ·estatisticns ? S'.tbe qiw ntos nil rios exis
ti~un ·? 

ó S tt. BERNAm:irno DE CA~rros-Nij:o fizem o~ 
: nós tal. l\1:1s dizia. eu, nesta énoca cm que se 
· proclama a. lei ela solicla.riccln cl e humana, 
; ri un.ndo para este irlea l c1n vergem toelas as 
· aspi1·açüe:,, recoóhrce9 rio-se q11e a ~ua ªJ'.l'O
xi1m\ç1o é o carnrnho seg11rb p:tra reallsa· 

· d\o das melhores c0nquistas e reformas, 
O Sn. BrmNARDINO DE CA .. llll'OS - As osta- ; q:rn.n do procurai\10s Jig·ar-nos a to c~o º· m.un

ti siicas condem11am o priyiJegio. Aclmitto a ! cio civilis!l clo pe lo::; l';:tçCis chi m~1.s· rnt1ma 
protecção em condições o~cepeiounes, :om a : convivencia ela mnis sabrn connexao, a no~sa 
muior restricção, sob o m:11s apurado c1'1ter10. i lei funcl ame~1tn l estn.helece o privilegio da ca
E' nB~cs5ar io que a indus~ri a tenha elementos ! bot:1,,.8 m isto é,. fo e:lrn ós nossos mares á ua
na ttiraes· ele v.irla para podei' manter-se e i ve.!nfÇt1o ~s tl'<lngeira! (Trocam- se m uitos apM
luctar com a concurrencia'. Do contrario, é : tes.) 
um .erra conceder a protecção , pórque n5.o só 
não consegue ella levantar a ind ~1strütyro- Peco aos meus illuotres contradictores que 
tegida, como vae fern• gravemente todas as p.:i1·rnittam-me expor _o meu pemamento. 
outras. (11fü itos apuiados .) . . "C11u ,;o~_:_l\fas nefu todos tee1)_1" a libe1·,fauo 

Tal o q~e se cl rn co:n a c~11Jotagem, onde a : tle subir o essn, tribuna. (Ha oull'os apartes .) 
l)l'otenna-o i1 ;:>0-,,011 se_0 t11·0 \ev:wtar a il1rlusti_·ia - · · d 

~,, "' ~ "'as Ll1.Zili sr. ·1wesirlente, o 'll' ivi-Iegio e nncional;feriu a ri1}ueza _publicc1 e al·t·oph1ou m ' 
Cts entras ínclListeias. · c:ibota.zem feclr1 os pnrtos nacionaes ao~ 1m

O SP, . BAPTiSTA D.-1. l\foTrA - Ao c:ilit1•ario, · 
de ·;envolveL!· 

o SR. BERNARDI NO DE CAMP.lS-0 paiz aineh\ 
não offerc:.ce a'3 c:rn r:liç\ie3 cletrJrmin:rntes da 
viabilidade pat a ~t ma-riDha mercatJto. 

O SR. Cu.:;':ronro DE MÍ:: LL0-Comp1re a.s 
l}Ollllições com as de 02. 

o Sn. . BERNARDil\0 DE CA;11pos -Não lemos 
populnçã0, e a que ha não basta para prover 
as il1ll11strias que exércem"SO em terr::t. · .. 

Emquanto isto for as;im, diffi cilmente as 
popuhçõ3s aventurar-se-11~0 ao nnr . . 

Ernqnnnto o brazil ei:·o enco ~.Jtrm' recinsos 
llil S inrhu trhs ·1eri'eS tre:3, llÜO -pr OCc)l'arit O 
mm' , .(Apm·tes .) 

Si se ri eha que_ o· p liz ' tem concli çõ?S pa1•n. 
-desenvolver a na.vegac,:ão, nessl'l caso a rna!'i 
n ha rnercan1e não tem necessidade do_ privi
li;gio, ao contnir_io1 cl~l'.e,m~~, o,bl'i~' ?S maro3 ú 
li vrõ concurrencrnr a: ·t odas as-act'1 v1dacles, por 

vios qstrangeire.>. Dirão os 1)0bres rlepu t•vlos 
a u tnrrs eh ernemla-nõs deixamos livrn a na-
vegação ele longo cu.r;;o. · 

· E' verclhde, m1s estri. limitar-se-lt<t mnito 
e tal ve.7, no,sa des1ppa.1'eccn' no di,1 em que 
vier a. sotrrer esta restricção, porque S'l.bemos 
cjue o> n.:wio3 q.ne füz~m earrei1·a. papa o Brn
zil contam . çnrn o. trttfego da cabotagem. 
(1l partes) . Os p·1quetes qu.e fü7.em ·o . servi90 
elo Bl'nzil, percori:end0 os po r!.03 cl 'lste pa1z. 
rl escarregam as sm.s mercadoria~ e tomam a 
frete ns merc.1.dor ias nacionaes 1nra conrlu
zil-as ele uos p01;tos a outrns. ( r1partes .) 

Dizem os úobras rfopufaclos iião 1103 · impor• 
temos com isso; m::ts q neremos então o isoli1-
111 ento ci os nossos portne, a impossi·bilirlade do 
tr:Jnspo1·te das mercaclori::ls entre os diversos 
éstivlos '? · , 

.Uiu S it. lü;r rrnsE~·r.-1.ÚE-O ~erv i ç .) fa1'·Se
ha '·pür rneio·c!it ca.botag:~n:i ·nri.cion a_I. · 

o SR. BE RN ARDINO DE CAi\I P.OS - llfas não 
oxi:;le a _cabotug·em nãcionGI. 

, / Vozn;.,-; - Existirá. 
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o SR. BERNARDINO DE CAMPOS ·- _Mas ern
c1 uanto ·não existe e durante es3e interregno, 
quando não houver navegitção alguma, o que 
faremos nós nr.stn , vasto · p tiz sem meio al
gum de navegaçlo 1 ( A2nrtes.) 

Os uobres ' r .~ pre3e utantes p3clem privileg·io 
imra unrn cousa que não existe ainda, e dit•ei 
mais que não existiu, porque citarei a opinião 
de escri ptores abalisados e entre elles Ta va
res Bastos, que clemo113lraranr com dados 
estatisticos que não tínhamos marinha nacio
nal, que os navios ernm estrai1geiros, q.ue não 
havia patrões nem _commandantes nacion[l,eS, 
<l<tndo-se a necessi"lacle de simular que e~ses 
vatrões, commanclantes, navios e marinhagem 
eram nacionass. (Apartes .) 

' As nos's lS l:lStradas de ferro a principio con
strüidas com ca pitaes estrang0iros e .sob a 
clirecçii,o de enge11l1oiro3 hrnbern estrangeiros, 
hoje são construidas com c:ipitaei nacionaes e 
so'J a direcção çle engenheiros nacionaes. 
Com relação· á, - lavo1mt do c ~tfé, dá-se o 
mesmo facto . 

trar-se a solução ju3tn. no alvit1·e que füqa 
prevalecer urna sobre outra, ao p1sso que o 
imposto facultativo, ferindo unicamente zonas 
~ue entellll~r~m n~c~s_s'.trio hnpl-o, sera um 
imposto legitimo, JUSt1íi~avel bem 1und11do, e, 
alem ele tudo C'Jbrado em beneticio elos que o 
paguem. 

De modo que o3 nobre> represeult\ntes pe
dem privilegio p tra nma cousa que não exis
tiu, qu_e não exbte, e3tabe lecenclo um pr·ivi
le?io que o penas nos obrigará, a simular a 
existenc:a dn; mwinlla n-lércante nn,cional. 
(1lpartes .) -

Pergunto, Sr. p1:esidente, a c1ue fic lwf1 ye
clm:iclo o assucar ele Periw-nbnco qumdo nã.o 
puder ser tmnsportado p:tra cs mercados 
consumidores 1 A que 'ficar t'\o recluzidos a 
carne e os productos elo Rio Grande quando 
nfio purlerem vir aos mercados consumidores, 
porqlle não vivemos simplesmente de c::tfé _ e 
ele bo1'racha, ternos um grandé com1rnircio 
iulemo, temo3 urna gt'an'.le serie de produ
ctos que prccis01111 encontrar nos proprios mer
cados brazileiros o seu consumo. 

O St, . RETmrnA - Em Pernilmbuco lia, 
uma companÍlia de vapores cos teiros, bem 
c:omo na Bál1ia e no Parit. 

O S1,. BJm.NAlWINO DJ<: CMtPos - Pelo 
uienos o3 fretes hão ele se elevar mu\to. 

Uol SR . RBPRESEXTAN'l'E- Com o paga
mento em oueo, creio . ' 

O SR . BmRNARDINO DE CAi\IPos - Além do 
pagamento em om·o t emo3 o augmento · elo 
fret 'J . 

O SR. ÓrTICICA - Isto e o t1•1\t:ulo de com· 
rnercio ·com os r<:stados Unidos podem se C}Sa1· 
p"rfeitamente . · · -

o Sá. BERNARDIXO Dill CAMPOS - A que 
fical'li.o reduzidos, Se. pres:climte, os 11ossb3 
contractos com as cornp 1D11ias estrangoit'dS ~ 
Nós temos no actual rn0mento alg111n s co111-
p:li1hins qrni- fazem o serviço llier:liante fortes 
subvenções. A que ficarã'J. pols, l'eduzidos 
esses con tracto3 'I · 

V. Ex. sabe, Sr. presidente , que a cultura 
do c.lfé rlep3nde ele ute n~ilios custoso3, enge
nhos e fabric.cs de alto cu>to" 

Qc<o fazia o est:ulo de S. Pd,ulo 1 Impor
tava todos os seus maclliuismo3 do estran
~eiro ; l1oje o estado de S . Paulo construe 
totl::ts as nmchinas-e utensílios de que precisa 
para o seu c:tfé, sem ter go3ado de privilegios 
p 1ra taes fü bricas. ( ;lpoiaclos dos represen
tarites de S . Pauto.) 

o SR. CUSTODIO DE l\I~LLO - E' preciso 
encr,rar a questão pelo -lado estatístico, e isto -
é o que V. Ex. ail1'1a uão fez. 

o Srt. BERNARDINO DÊ CAi\IP:JS- Pelo lado 
ela e3tatis tica lrn o seguinte. Durante o re
gímen do privilegio, havia tee:.;entos e tn,ntos 
mvios em tra fico. 

O :i>P-· RETU)1BA - Setecenlo3 e tantos. 

o Sn.. BERNARDINO DE CAMPOS - Depois do 
privilegio contiuuamrn estes rne3111 )$ ncc vi os, 
mas como etles eram inca.p1ws p'.l.t'a luctar 
com a concuerencia, tiveram de cedei· o 
campo nos mais industrios'.ls, áquelles que 
dispunham de mais capi laes, üe mais rccmsos 
e nc ti v idade . 

No dia em r1ne o Brnzil tiver uma popnla
ç1o super<t)Juodante, üispuier elo c:tpit!J.l ne
cessario pwa _constl'llil' est:lleiro3 e armar 
navios, nesse dia nós teremos uma · marinha 
mercn,o te po lero:=:;issinm. (Apoiados ; cntzam
se muitos apartes .) 

01' . pres!dente eu vou fL1git' cle.> ta que 0·füo 
incandescente, pela es,~ass0z do tempo _ (r iso) 
aüm ele occupar-me com os 15 º/o a':lclicio
n:1cs; vou diz ·~r em nome de meus Ltmigos qqe 
n 1o podemos de rno ·lo algum tomw a respon
salJili.Llde dc.3se tribclto hrnçJdo sobr.:i o 
povo. 

Nós o conr1ennamos, Sr. pt'esiclente, porque 
ó um tri buto desn, cess'trio, injusto, vexatorio 
e eles proporcionalmente -clistt·ilmido. 

E' um tributo çlesnecessario, porque grava 
popuhiçõss que não prscisam clelle ; é -um tri
buto injusto, porque é arrecadar/o sobre os 

Como já, tiv_e occJsião -de dizer, não sou em -lutveres ele uns e applicn,do em beneficio de 
absoluto iuf'enso ::tum regímen ele proter.çü,o . outros; ó um tributo vexatoriõ, porque ag
Si a8 costas lm1zilei!'as podem for!l ecer o p~3- gr·ava, soli1·emfürnira o· imposto de imporL1ção 
soal e o material nec Jslwios, par:i, que pos,. actualmente já muito pesa'.lo. ( Apoiados .) 
·S:imos rna.nteP um se1'viço de cnbo.lagem _ 
uornpleto, tnnto quanto possível, i~to ti, si O SK. 01Trc1cA-Pó:le di zei· o lllllSmo sobre 
pudermos_luctar -com _a concurTenc~'1. e~ tran- o 1llauo de toda a, Constituiçlo. 
geiI':r. estao estabeleçamos a p1·otecçao duecta 1 
u essa industrü1, 83111 feri!' as outras . · ·O Sn,, B1m.NALWINO im CAi\Iros-Diz-se que 

Mas os factos demonstram que não estamo3 
p1·eparados alJsol utame1 ,te. E depois, sen l1'lres, 
si se quer estabelecer esta. mocli!la com re! nçito 
no transporte maritirno , purqtte não estenclel-:i 
ao cornmorcio-; por·que nEto cstenclel-:i. as 
demais industrias? 

Pois é ncsl a occasi:1o rt uo 1wsc is1mo3 lle 
nma fopte corrente imn1igratoria, cmo pre
cisamos de homens V[l! iclos para TobustecJrem 
n,s n0ssns inclustrhs é justamente ng-ora que 
nos lembramos ·de vedar ao estr,m.Q·eil'o o uc
cesso a uma industria aliás fóra elo nosso al
cance? 

Si neceôsitarmos ele braços, si os que ex-
istem s'io insufficieutes para o serviço ugri
col<t e para o desenvorvinnnto ele 011tr,L or
clem ele traba l'ho, corno b nç::ir mi:'lo ele seme
lh:i.nt ·3 medida ~ 

Direi mais que o r sgimeu cb libeedade e 
ela livre concurrencia, e o que me pwece pre
foeivel. E a 0·; t<J respJi to pos~o lembl'<U' 

-- fa.dos ._ 

niLo ln esbrlos í]lle não p:xlem vi ver se:11 o 
imposto de im por tnçfio. 

Mas, si i3to é nm:t l';lzão, p~m s ·~ decretar 
o imposto ele imporL1ç1o, então elle deveria 
n,ffoêt<tr simple~n 1 en t e aquelles esbdos que 
necos3itam-dcll 3. (.Apoiados.) 

E nesse sentido ou e os meu3 ámigos csta
v(lmos deliberados n. dar o nos5o voto polo 
imp)3to facultativo. 

O Sr> •. OnrcrcA- Alto lic ! Este impo:to fü
cultati vo é um laço. 

o Srr. BER:>iARono oE CAorros- Si e uma 
raz[o a necessiclacle r.los estado3 que precisam 
do impo,to ele ímporLtção, ta.mbem clGve ser 
procGdcntc -a I'ilzão da rlcsnec~ssiLbde cto·i es
tMlos que de semel hante 1mpo;to nii,o care 
ce:n, em rebçiio aus qunes tic .1 sendo apenas 
um omis perturbador ele s,uas finanças. 

No encon tro cless'.ls duas fórçn,s que se 
cl)ocham, me p:trcce qua uüo porlerá encon-

A t<t~a acldicion~l dos 1.5 11
/ 0 , pelo mo:lo pot' 

que esta e3hbel~c1da, da o ~eguinte rest!l1 
ta·lo:como opaiz S3 a ~lu cli vi1Jido. em 'dit'
rerentes zonas, ~nT relação á, CObl'.tllÇêt d03 
impostos a.11Llaneiros ele importação, _corno 
estas zonas podem ser assim clas,;itlcJdas: 
BJlém, S. L:liz, Recife, S. SLilvador -Rio de 
J.meiro e Rio Grande cio Sul,-e 'corno de 
cada uma ele o tas zonas s'.io tribut-trios di ffo
~entes est~clos , segne:Se que a arrec.1daçffo 
te1ta na S3cle aclLrnne1ra aproveitará unica
mente ao e;;tado em qlle se acha. a mesma séle 
(muito bem) e torlos os outros estados ficarão 
onerndos, 83111 participarem cios rasu!tados cio 
imposto. 

UM Sn .. ~.EPRE~~-;TANTE-E os esLlclJs pJ
quenos S3rao s1ce1llca·los. (Hq, out1·os apartes). 

-o SR. BERNARDINO DE CAMPOS-Assin-l, to
memos o Rio de J aneirn. D.t zona ad1nneira 
qu e tcrrl: P·'.l l' sécle a cicla'le cio Rio de J:tueiro' 
s'io tributa.rios Goyaz, S. P<tulu, Parani1

1 

Snnt[l, Catharin1 e E:>pirito Santo. ' 

Pois bBm, pelo projecto a taxa nduaueirn 
s9rf1 arrecadada em beneficio cio Rio do Janei1·0 
d~ l\1iuns e de Go,l_'.,az ; segue-se_ q ne todos o~ 
outros es tatlm sento onel'<ldos igmtlmentc~ sem 
'lue entretanto recebam um ceitil elas conve
uiencias resultantes da cobrança elash 11.rn, 
os excltticlos dct p1rtilha., (Apoiados.) ·. 

u~r SR . REPRESENTANTE - E' - uma \;eL'• 
cladeie.t exto1·siio pai·n, esses cst.Hlos. (lfa 
outros apartes .) 

. 0 SR . BERNAP.DIN:o DE CAMP.)3 - 8' p1 ;
s1vel estabelecer o imposto facnlt~tivo, ido 
se pode faz .::r por lei odinaria. (Apoiados.) 

·r-ra -uma outea razão, St'. prest;Iente, e é a 
segmnte : os nossos impos tos ele importação 
ttch un-se grandomen te oneraeles co:n a co
brança em ouro ; 1163 sabemos que, valendo 
no merc1d-o doze mil é hnto3 réis uma libra 
sterlina , e S3ndo recebida un,. Alfandega. pelo 
valor legal ele 8$890, resulta cl'nhi um pre
juízo ele ceeca de ::l3 °/o; acldicioncmos a isto 
_os 15 º/o o teremos 48 o/º, 

Segue-se que o consun-li:for va. i pagai· mais 
quotsi bO º/o de imp:isto de ímportn,ç,ão. (,·ipoia
clos.) 

Entendo, Sr . presidente, que dernm S3-l' 
alte11didas as reclam1çlí3~ dos e3 tados que ::ü
legam não poder viver sem o imposto de 
importaçiio, mas o unico meio ele at.tendel--:is 
e o imposto facultivo. 

O Srt . 01T1c1cA - Não S'.:lnhor . 

O S1t. BER'IARDINO IJE CA-n1ros- N<fo vejo 
r~ziio lHl'<L que o.; es tLtclos que precisam desse 
imposto não façam entre si uma. lig.L e n[o o 
estabeleçam, clcterminnnrlo poi· meio ele con
vocaçõ'.l~ a:s clbpo.;içõ3S a::luaneira.s consBnta
neas com o pluno que julg11rem mell10e. 

Que difilculfade h L nistJ1 Pürque onerar -
a to~lo3, est 01belecendo o vexame :.lo imposto 
forçado sobre a11uelles esfaclos.que não vivem 
ela imporbç1io1 1:-fa estados que vivem ela ox
port-1ção e e~taclos que vivem cl::i importação; 
03 estados que vi vem chi importação que lan
cem a taxa aclclicional. ( Jcpm·tes .) 

Nesü1s condições, Sr. presidente, tenclQ 
enunciado ligei1·nmente minhas ülóas e la- . 
vraclo meu protesto em nome ele meus com• 
panhei1·os, retil'O-me, in-voca.ndo mais um:i. 
ve~ o patl'iotismo do.CoJgresso, para qu3 re
mnte a l1cllb:,;ima obrit q11e atei e3te momento 
tem cónstmido, expnl'ganclo <t Constituição 
dos grandes seuõe~ qll'3 acabo de indicar. 
(llfuito be·m. O orador e cumprimentado) · 
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U.PUBLICA ·pos ·ESTAQOS Ol'iIDQS DO BRAZIL 
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A:NNO ·II 
1 

TERÇA-FE,IRA 24 DE ~EVEREIRO bE 1891 ~ 44 · 

GONGRESSO t~AC{ONA1 
'·· 

· 5ga SESS1lO Elll ·23· DE FEVEREIRO DE 1891 
- ... • . t' ' l ~. :· ~ ,. . ~ ·: f. 

. Francis~o GÜéer.iÔ, ~io.raés BÚros, Domingos . Hoje, passados l6 mezes d.ô 'ttctõ ã\1 ~piClóso" 
de Moraes, Carvalhtl, · .').àgelo-Pinheiro, Mur- estas d asses estão 111er><n lh::\ das no mais triste 
~ a, Rodolpho i\1iranrl\t; Paqlino · Cario~, ·tto• e desconsolador desengano. 
drigues AI voa, Alfredo Ellis, Moreira da Sil-' 1 · ' ' 
va, Almeida No~:ueil'.a, Fleut'Y C\lrado, Leo- .Os io_meus que vieram' substituir aquel!és 
pol1lo de Buihões, G11ii:nq,1'ãt3S Natal, Antonio que dll'Jgtt'am dumilte 70 nnnos os destinos 
Azere'.!o, C>t!Jbno de Albuquerque, B31hr- elo p:ui em nada melhoraram o estado desta 
mi11_0 ele !Vfoncl,,nça, M:u'chno ·de M .galhães, il'ilça; _ao cnntr:ario, teem' peioraclo muito suas 

- _Ao meio-cjia faz-se a chamada, 'c't quD.l f~chrnr lo Gorfç1.l vr"S i F~rnandf) • Si!"nad, Liiur'o concliçoes cte vi ver e -pi;ogI'edir . 
respondem os Srs · Prndente · c1·0 Mur.ie ·"· lVI~ller. Car)ns C'-Únpris, ·scllm_ith,, Lacerda, : Senhor0s, sei que a_s· ch~s~_,; · qu e se tlizem ' 

Pre1idencia do St . Pn1de~ite ele llioraes 

Mattil; Mácll<t<lo, p ,, fi3 de Çiwvntl10, João !JO .1ltnho, Y.1ct.o Íllf) lVI •llti3Íl'O, Parffrra da Cos- COllS?l'V'1,d• 1l'aS da; 8QCieclade n1e ta~am tle sub
NiliYa, Retumba, F1'-1nciscó Maclndo, Leove- üt, An~ãio de H'aria, Julio 'dB CDslifhoi. Bor- versrvo: de querer nrrast r ·as ·chsses p'role
gjldÕ Càelho, Joaquim · S:trmento, , M;111oel ge3 de ·Medeiros, A.lcicles Lima,- '\Ssis Brnzil, ü1rins pafü lt,nn:1rchía, p;;ra 0 ni!iilismc. l\ht:, 
Bai:ata, Antonjo Baen:1, João Pe.dt•o, Cunh;i Thoniaz · Flores, ~breu', H9mero Baptistil, Ro- s~nhorns, irn:st11. propaganfa a . que ttinlin de
Juµior; José : Secundino, Joaqni!ll da Cruz, eira 03orio, :cassiâ110 elo N<1scimento, Fo1'11a11- d1cado rne:is os-f rrços t enlw consciencin. de cs-

· T.heqiJ0110 P.nc1teco, ~lyseu Mn.rtins, Joa<Jnim do Abbott, IJemetrio Ribeiro · e l\fenoit Bar- .br pr3stando s~rviços ao ·mett paiz . ( Ava fo-
Catund,a, Be:i:el'ra · de. Al·lmquerque Jmiinr. p,,to. · · · · ' · · " ' · elos.) · " . · - :L 
Tl~e_o.d11ret9 J $outo, J03e B3rnarrl0, Oli·VClil'fl, Abre-se a sess_ão, . - ' . i . t:1º dia 1,5 dz; nov. e, mbro c_ontribui um llOUCO 
G~)rf_;i,o, í~:maro Caval'cànti, Almeida Barreto, 1 j)·na o n l, "1t l > 11 
F

. . d Deixam' de coin]'<'l'eceI' co111. ·e' 9ll-." ,~ OQ Sl'.'. 1 ~ ' c' '"· ,,' "' 1_ o e" .l'-8 Pl_1,1 1,ca,. s_n_p_1mnll L q U@ J\'.m,ino _aSilYei-ra,Jef\éHyg'ino, José Simaão, " ' ·'" v , "s lasse pi·olet \ -
Fl 

. . d Frederico S1>rn no· CoAlllo D Ca111110<: S<•- I' .' _. " . . al'J.•<S ,me_ rl0!'lll'J'1111 nas Sll''S 
i o_r1~11 -... Peixoto, Pe ro. P-111\ino, TA vares . • J V ' r • .,, .• concltÇü"S de V r1a r, l ,, 

I:laS'o~ .'. RosµJanior, ('oelbo e c,irnpos, Tl:w:nn.z raivn:, Raulino _Horn, . Ro 'll'igues FPÍ'nnnrl •s, :1 fi "u ,, · " 1 ·;'~" ius,- ce Tim L:tdo, yejo as 
e \1· ·1· [) · [> B h D · \fartrnho Rodrigues. Frederico B:_w"eS l , e~n- 1nnnç 8

• PvlOi.i;em e com ellas o m-10 esbr 
.ruz,. 1rg1 w amas10, .yuy -w o;;a, O-' llll· .fro l\f;tciel Co iirie .de Fi"'trnirerlo,.., .r/,,rreit"' . e o povo, do OlHI'O lu do surgem me•1ti1'::i.s como 

gos Vtcen:te. Gil Goulnrt, Mont,,iro cie B rl'l'03, _ ' - ,... · . · _ "' · ' noo·umelos e-n noit, d, ·' . . , 
Qnintino Bo_cá.yuva, . Lnp"l\ Bra.i ~;arneil'o, Bt·anrlao, GonçnlvAS Cluves, D01mrig0s Por t_o, t/' , , . 0 ... " 1 e e. ;"

1
u""·, ~e1:1 p Pec~d: ·u-

Bduarrio vVaúdenkolk, Sal na nha Mn.rin ho r:es•uio 1VIotta' Junior e Ernesto de Oli VP.il'a; . IH~~ q't111~º."11;~~~; r,;:~o",,. - ~e· c·{l.11. 81 _to e.e V!l' Ll!!'ig'!l' o 
Joti;quin:i Feiicfo, ·resàdci - AI vim, . Am8rico e tiem c1u~a. o_s Srs. Rn.ngel Pest :11·1, .Jorto · , ,_ ' "

1 
· l · - ' 

Lobo, campos Salle;, 'Joacjuim" de snnzn, Seyerh~10, <.:Teneros~ _-IVIa.rqu8s ... - ~s1'mtt'ri~ elo O S1i. MA!\n~r, l•'ULGEYClO·- Sfio !JomeIJ;:l 
Si/va. ca.nedo,- - Silvn.. P>H'anhos, · Aqnililrn Mendonç·1, S '11tos V1e1ra, Dommgos .Tesuiilo, . conhec_11os no pmt.. . ... 
do Am:imJ, .Joaquim J\'[urtiulio, Piilhflil'o Alberto Brnurliio, Gyrillo rlc Lemos, .Tnnq11im 1 O S 1z. VINi!A:E$ - N'·'<o so· .· .o· !• _ . B " L · M , t ·s l ,. T - o· 1 · • . '" i si s.~o .. 1nH11~ 
Querfo>l. '[Jbalilino .do · Ariuirnl, SR.ütos Anrlrn.- 11.rev_,e,~, tz ' ~ 1 a. '. ~r Rl º'. · oao ' ll1 lell'O, "I co nl!Rcrclns; nau os co n!Hço 0um ,1s irléas que 
<l;é, _ Est~ves · Jüni0T', Lniz · D8lphino, llamiro · rmr :co u_:, . •ranm.;co V'iga. Cosh \fa- . desejo ve; teram os i101n"1n· .. do ·_ ,_ · . ., 
Bàlrceltós; 'Pinliefro lVIaéhado, Julio 'Frotn, . ~1 . riº· /arao ge Sa~~a - Jie~na, Ma~inho ! Se.i perfr:itarn .:o te qu0 srr~ 1!0 1~~~~1~ p~lt~', 
Belfort :Vir,ira., Uchoa í{oclrisru8S, lndio -rlo Clrl~~,°eN llAllrl'o')~'p,' oe~la'ld'" inco et ' Jn.mpos, e. Ojl)P.S i tvivi:b>i11. ainda ll ct brmi )J O\.ICO ternpo uns qunr~ 
Brã,~il;. LaÚi'o Soclre·, Inno~H11cio Serze lello. '". ~, :. '-' 'J?I o, os a. UlllOl'; ar os ; os 1uxos do palacio Íl11\M'inl que nfi'n ti
Ni'rúi. Ribeifo. Cantão, Pedro Ghermont,\1•tta Garma, Rtibu10 Jumor _e-Antonw Pr«do. · 1 nham.aL_solutamente conlril\ uirl~ nem p~d<:iin 
Bfl._celh.r, Cnsta Ro lrig·uas, Casimiro .Junior', E' lida e pos.tn.em discussão a acta da s.:issão 1 cü'?tr1bmr arnd>1 _p r• ra o progresso rle;:, te paiz" 
Bt;)pyiqw~ de Car,vatho; .~nfris~o Fi" lho, '.'o- antece:lente. · · · Pº!3~se copo~am .JUStftmente a tesht da. gover: 
gue1ra p ,11'.anagua, N·e'.son, _P1.res F ·rrRH'~, · _ • • . naç<to d? Estnllo botneos cujas idéas são 
B_arJ?osa L1m_a, Bqzernl, J~ap LopAs, .Tust.1· 1. ~ 8~·· ~as;i __ nn~·o Jui:;i._1or· re:Ja- reconhec1faip«nte _retrogl'aclas. 
mano "de- Serpa, José Avehnn, Jos~ Beviln- . nm contrn a exclusao do se11 nome da luta 0 re<ult·iêlo r· ,..· . . : .- . . . 
qua, Gonçalo rie Lagos, Na~cimento, Almino ~os que votnran; ·sobrecJS 15 º/o .9'dclicion>1e3 . estil v~rnl~: u 1~1ll,\11~~ya1 ,. 1~2- t_nd~ 1s,to _Jª ~e 
Affonso, ·, Pedro Velllo, ·M1o·ucl ele Castro Esteve prP.s0nte e respondeu-,-nao-; eutre-, 111611 to·s lJ·ul 1; , . . · 1J~- pi u. i.;ip,t e~ e~tabele.c1-. · · · · · "' " t t - ' ' · · ) ,co, · olC 1'1-SC C0'11\')el ' lll1GJ1i"O Amorim .Gnrcia, Ep1tacm Pessoa, Pedro an o nao ve o seu nome na acta _publicadn, t · 1 . . ~ · ,_ ' - ' e· 111-,· C . • S' .

1 
. . . . . , · . errompu o em seu~ trnlnlhos com renl pre-

Am~iico, ou.to Cartaxo, :• a An_c rade, T_?- . Nmguem mats f:tzenclo observações, ·e cheia J nizo 'dtt iiopul 1çiío. 
lentmode Caivalho, Ros:1 e Silva, Jonio a acta por approvaclc~. . · , . " " . . 
Barba.lho Goü~alves Fort'eir·a Jo~é Marinno · Os emptegados, oporal'1os e trabal hadores 
Al)!iAj.dn~~~nainbp?º· Jnvenclo de Ag·niat.; . º. ~.u.: _ 1° SECRETARIO proc3de à loitura d,e~so os~a~Je:.e~i 1;rn n to, Corar!?' polhs injusti-
Anflre Ca;v11lcnnt1-, Ra ymuncl9 l:hnrlmra, , do se,,, um te ps, leva.to.,'' rnngit i1ar:1t1c:i, irn1s resolut:i,-
Annibal Falcão. · Pereira Lyea, .M ·ira do ' meu te· 
vasconcqJ1ós, João de Siqueira. Jofio Vieil'a, EXPEDIENTE Os opt!mi.3tas j<'t por nhi tlizem qtrn esse::; · 
Lúíz" de· Ai1r!rnde, Espfritto Santo, BAlar·- hon:e21s for<c1n to:n:los a obcujn:r semelhante 
J}lÜlO ·!Carri<li r.i, Til ~õphilÓ -dos San~os, Pon- Representação dos industril\ ~s bl'azileiro; pos193fo pelos socialistas e n'i!ii!istas. 
tes ·ae Miraud:.i, Oitic,ica, G, bino Besouro, lvo , contpa o conveoio commerchl celebrado e ntre pmgern-se com .n, costumafa ·ccv»mli e a 
de ha~o, Oliyeir1 ·valladão Felisbello F'rnir:8, · o Brazil e às Estados Uuidos cht America elo im~u'. m;~s, çiu d~cla_ro que. t!3nho muito prn.:. 
Autmsto de Frt'ü.ta'S, 'Pai1:lo '~ A1<'0·0'1Io, 'Tostâ' Norte-. · . " . zei. :,n ""1 petrolou!o .e mh1l!~ta., desde que 
_>\:nfotlio Efrízt'ibfofSeabfa~ · tn:ma, r'\'.r .thltr 'Ríos, esteJa ao lado dos .rn>lus .concicbdáos / clef.•n-
Garch Pires, Marf!olinb Moúr'1, S'::nit'Ú's PArei·· ' O Sr. Vhilu1es - Sr. pre3iLlen te, .dendo os s0li.5 direitos " (Muitos qpoía~los.) ~ 
r>J , ~Custorlfo ile 'Me.llo, Pitu-ln Guim8 rães, MH- releve-1nr1 ~ ConQ're'sso occnp~.r m::is uma: vez .· Senl1;0l'es, 1i.;)11t.em, cerc<t dns · 5 horas, ,<.iiri- . 
ton. Amnhilophio. F"a·ncisco f;orlré, · Dinny- , sua att~nçao :.:em m?mento t'i'ío , import.1nte'. · gHne ª P:".t"çaq <}a E~'tra\la cl 1~ l«,rro Cflntral -
sio _Ce_l'!'Jlieirfl., .Leovig-ildn Filgueiri!s, Bal'iío de ·en~ gue.a n~çao (1··$'.lJa. :Ver vot1lrla· a Consti- ; rio Br-~zll. , Enc~i'ltre1 o _trafeg·o · compMa
S. Mâi;t<os·: Mtirlpiidcf, Bafüo rlé Vil!ri; Viçosa., tmçao; ' ", . ., ' n~~n.te rnte1-'.~~1pi~o, o Pº''º ngg-1 .. merado nas 
Pri'Scd.Par izo, Mtrniz Fréire, Athaydc Jnnior, · · O assumpto, porém, que tm.z-ni_e (i· trilmirn 1 ,Pl~t~'.~r!n~,~. ~t. 

0
?8_P81'a de c9?<l~1c_?ão pa.i'1t"ns 

Flirisec!à Silva, Forisec~ Hiwmes, Ni,lo Peçanha ~ dé talimpol'Llu'icia qne. vejo-me forçarlo " · ~-rr~m,r l;-; ·' 1 ';'.'~:~.~c1vn~s_o, d~PP.º.' naó ol'.l~tante, 
. Urbano Marr~ondo8, ·Manhãés fü1rrRto, Oli- U' de encontro ao meu ddejó,, pl'endendo a : 

1 ª2
·'

0
, aJ., ei;, \)•. 'bacios, ? v1 nuns nm appnrato 

veirb. :Pin-to, Virinto Merkliros, Vir:zHio Pes· attenção do ·Con'"'l'GSJO· iJOJ' poucos ·1110111',,ntos de / 01 ç~ .. pu .J ltc'1 ele <:lspmg!J.'.das carreg-atlas e 
son, 1:•'r11.11ça· Ca1rvalho, : Baptista da-"Matt>1, . . . ' '- , · , ./' . · · . ,.,_ .· · · '.' v ••. • t mtcUl'all11enül promptas ª '"füzer .· v:ictí.nYas e 
Fróeti da Cruz. Aleido Gúanabíl.ra, Erico 'Coe- · Sr. pre;\tdent_e, l1P$te~ulttn].OS ~iasª Capi- · ch::mmr tt ordem os villõe3 quB'ousavam per· 
lho •. . ~ªWP.ili~ .F.err~z_, I,opes ~r.QV:ão, J,R.cgm:is _sa;~ -F~çl~r~l trrn~ pr_~s~'.w1n_clo factos anot'rn~es: tm:bar a digestão .do sr . . ~Q ;LJJeena e ontros. 
(1ui;1q~1~. ;\r1st1·les ,Lobo. ~aIT·ynk, .Furquim :r1o~ q ~atI ~ . P0·;tos~ ,ç".rdmes surgem qrev~S·, [ Sonhe ._ l(\g-o. qi1e. o ' Sr. rn i1~i~tro da a o·ri
vVet'ne'Ck. :';V'inhri'es, T.homaz Delphino, A n- ou po1 O!ltl>t., p10,t~::to~. dns classe~ ·prolefartas cnltnra rn1lm rdçr em trérn e'sp01,fri[ a S Di~o·o 

/tóriiff "Olyn'to; .. ,pacifico 'fyfasc,w8n_h :1s·, G1brio) . c~n~ra .o · e,st~do P'.'..0G~rwa que se acham- re- , pnr;rcliam,ni' .à or·d.ern ·os ous>ldos. ?Jre;\sta; e 
de' Mag'á.lfüi:es, I;eoner Filho, Cha!).·as t,,obnto. _duzi,fos. · ·· · logo q:ie h~ _cly~góu ~: " ,~x. ; dé'u _o~;ªeni par.:i, 
Jiir'bli- órfo"Plüxã:o; 'AlRxandre '8to :lde.r, f;osta QU'tl O principnJ motivo ih Situaçfi:o que q~~ r~s~e, í,elto fogo 's~111'1:l O povo, qu~, •diíom, 
Seriríri , fa:·iÍi11útiier, Alvaro · Hot~II10, Pel;einhn . atrwi<ssnmos '.? Ni'io l'.elucto el)1 dizer que 0 , e .:wl.ht a1 1aucando tnlhos. {. ,,., " " · ' ·-. · 
p ,,_11na, Viot.ti, Dut~n. Nicc1 <'fo, eo:· ri'n: ~,,~,,1 - ·01-. ~·?:·_e rn o te 1.~1 :m gr>1wl1J pa~·t.e a responsa- , Ln St, .. R'r-:PR'Es:mi.'.~:wrE - Dev ia. .fi:tze'l-o 
Jo, Mn119.1l F11 lg 011~:10, Ast.0Jph 0 Pio , \1'1st1·!es L 1l11J .. de rlr".sses f:1 c,tos. (,:lpow.dos.) . ns,de qnu se ::i·1;:tt1cav:a:ul 'tril'h6s; , ' 
1\1:•.ia •. Gonçalves Ra 1l1 0~. Cal'los·.dnB nh·•g· ... o, 1 .Com o adventf)rl:1 Rcinuhlican s cl :1ss!'ls, nii. 'l . -· O :"'.R. Vrn r·r.~,K:;-Não se nrrancavmu aiJ
F.)'3-Pq!scp Amar<\l, :Dom,n1g9s .,Rr ~r;h>J_, ;Pil.lteta, 50 prn. lebwin.s como .n.ntí0 as <la sociedarh. su_ p- ,,glutamente ll'11lrns-J"Q·;í 'e-mfire ri·udos ela És
.T~aµ p~ A v,e1;ir, yerl'.01;y· ~~\'.JeJI_?, Bue~rn Wnh~ m.que as - ~l!l. \!!S conr.liçõé.s ck .vic1ci: v i l'i::fm , L_.rada:cltt P'ert·bUen tra,J to:i. i..-i1:ci 1~ : .111 ,, 8· I)"' ci·-
de·'.· .. P,nva, ~Fen·en'a · F1res, J~tto _· J~u1z:, '. arriell!orny e muí ~o . . ..... · -. 11 canwnfo. "' ' " " 



... _... ~ - - ':\ :-• 

Pugno e .continÚo a,_._pugnar p~los seu~ 1 o sa: ViNHAES - Assiín o· niio e1iterÍd0 . 
tlireitns Desde que não enc.o~trf!'ram j_u;tiç1i. o sr • .' ELY:;JHJ i\1ARTr~i _ Então "de:>cul-
da p,<1.rte de qi1em ,•le_v1a. .rfoitr1bu1L-a, so lan- ! pe-rné · · 
çal'1J,q1. ' rnãu d:1q 11 'llé mei" viul imto quando ; ·· ., · _ 
vira-.n cnmpl«t1_111.~ ote perdi.la a es1,erança ! O SR. JoAo DE SIQUEIRA da um apal'te. 
de serem f1ttend!do:i. · . . 1 Q $rt~ .vr~HAms . - Ab.i . vem V. e;x . 'com 

A Estrada de Ferro Central rio Brar.il é ·. o se1i" apal't<~ fazer crer ao geriel'al Deo•loro 
uma est_rada de feno modelo que nu d~ tem ~ de que é u.qui um d<.is seus maiores defen-
a dest'J':Lr n. riualquer d•> extrnnge1ro; é sores ! · 
uma d :; ~ p:inciµa e~ font~s ele reqeita de r1ue ; 1 . . ~ · · 
oE-tatlo .. 0de lanoar mao em ca8o cle ban- ~ Y· ~x. saJe uina co usa_. Eu -tenho con_
carota, que não e;t it longe, para fazer fac 3 Í -sc1~nc1a 1le que estou aqui defendendo 1mus 
an dosc,._ 1,111ro financeiro.. · . . ~ o ?eneral Oe_?d~1·0 rlo que V. E,x. com .. e~ t l~ 

.. Por acaso homens que ha trinta e tantos an- i· stu obse~v,açao , porque, ~e!n me a·proxu~~~ 
nos trabalham ao sol e á chuvll. em beneficio ~ elelle, V~JO que tem a 111fehc1~ade de acll~r-s :: 
da collectiviclade não teem direito ele ser 1 rod_eado, com .raras excepçoes, de · pess1mos 
ouvidos nas suas mais justas reclamações i amigos. (Apartes .) . .- .. . 
pelo di.rector e pelos .seus companheiros de; .:Estou ,pugnando pela c1efesa do povo, com 
directorht ~ ~ntrefanto _a .pasta d,o secretario 1 o que présto i:iaiór defesa ao .general Deodoro 
acha-s~ oheu de petições .de empr rigados ~ do Y . __ ~x .. clt1:_nd_o_ est~ a :ia~te. . .· . . 
grwemente · enfermos, .~ n~ n~o me1'ecem si- J o SR. JoX.o. DE SIQUEIRA ;., ... :N~o.-:estou -~le_: 
quer um olhar do .tal. dH.edor ! ! . -. . . r fendendo. aqui a qutlm qum· que seJa. 

Hontem .umn. dessas pobres v1ct1mas a.bei- 1 . · · ·:. ·· . · · - · ·. · . . 
r ou ·se do Sr .. de .Lucena- .afim ele sol'ici- , . O SR .. VINHAES.- A .oedem .publica. é per
tg,r uma . licença, visto .. achar-se gravemen- i ~ur~ada por aquelles qt~e nã<J saliBm fazer 
se ~loente ,. e.,nã0 ser __ atteydido pelo seu su- p u~t;ça, _ guan_do tt tem, em ~ t~~s __ 1~ãos . . __ . 
penor. Qnançlo fü lhva.· .foi intenompiclo por 1 V. r;~ .. me di~it, . qqeni occ.as)ónou a ca.r!?slia 
um· .. golfa da de s1ngue.. 1.cle g@neros com que actualmente está a 

A estes homens que prestam serviços ao ' braços '" a po pulação clestà capi tal? . Nü.o foi 
Est_ado e que . mnn_dam . um. attestado medico, ~ com certeza o pobre. · 
o d1rector diz nao ,acrecltt·.1r em t'•es doeu- < w· · li , b · 0

• • · . 

mentas, obrigan io o p~thionario :'t vir a súa ~ . . .ªº' e e rece eu com applau~o~ a. Repu-
l)l'Hsenr.a [Yll'":t ex·1min·tl-o li ! bhc<~ .P?rc~ue .. suppu11I1a que nova era çle 

· « ' ' - " .. prosperidaUes 1a surgir · h di · t ·· " · t Como ,estn , innnm tas 'l Ueixa.s Jw, que nii:o i • · · . ,;. . .. d. ' .. /? ~.'? _a, P~1:ie1 .ª-
quero absolutftmente espe>ci fi c:1.r para não r rn_en~el des~n"'.tJJa ~- ele que e~t'~- RepublJCa 
can~ar a v'nssa at_tenção . (Níio apoiarlos .) _ ~~~eJa~;1 _trou;rn e~se bem estar que tanto 

.Ta n d1 ~~r. e repito: o povo está cançado de H · ~ ... l · 0• · . ' , . . · · . · 
ser espe~mlrn.rlq . T >Jin, o direito de rxig·ir ·t;stf~~s .ve se e es.enºanado . por tantas rn-
ne.ste ye15·1me11 que se diz rlemocrati~o. que, a , J ç ' 
ls1 seJa1$·11 .. 1 par'' todos, que ni'i.o IwJa aqui ! Qt1e~1l tem a cu lpa deste ·actual estado ele 
uma JUstwa p>wa o pobre e outl'a p~ra o rico. cousas ! . · 
. E _é __ exn.ct:1mente porque nii.o se llrn faz es!ª·I O SR.. L_ OP~S .TRovÃo-=. ?~ç0 ao mett nobi'e. 
J~1stiç'.1 que ~ lln pergun,ta ~ com tnrltt a razao .. ai_mgo quê) nao ~·espons d71)1se .por is to o .. re
St es ta ?u Uft? ern urn parn ~1; 117ocra ti?o que · g1rnen cle.mo~ra~1ccY republicapo, porquanto o 
eleve expandir o verdadell'o dn».nto da 1g·u,ü- que temos I)ao e uma R.epuhl1ca; c'lminharnos 
dacle . pam el _la, é verdade, mas ainda estamos mais 

O Se . Lucena. . encontrou-se commigo de- approximaclos. ela mon:irchia que cle5truimos 
lJOlS ela :ma volta da estaçft.o de s. Diogo, elo que da verdadeira i•epublica. -
qu·1 nclo lhe fií:> ver os motivos por ~ue tinham O SR. ~INHAES-Si V. Ex. tiv~sse cheO'ado 
sldo levados os oper~.rios e tralla.lhador ·s da antes havia ele ver que não cdmino a.bsolu
Bst1•ad.t dP; r er!'º Central a lançar mão da- tamente o :e~·imen republic~ no, porqus sou 
qusllcs !1le10S VlOI Clli'iS. , Ull1 (~OS_ mais mfimo~ soldados del!e, e estou 

~. !PX . e1:n minha presença deu-lhes razão, per fel tmne 1~te ,~o n-victo de que OS esta.dos hão 
pois .Ja sabia pelas mfnr rnações que 1h r. ü- de se tran~fo11:n · •r oomplr. t:i mente em repu.: 
nlmm dado que effectivamente os trab>t!.Irn.- blica.s, que _é. o 1cle<1l rle todos. · 
dore3 e ernpreg·>1 dns dit Estrftda de Perro O que digo. a . V· . Ex. é que nós precisamos 
Qentra l justitio;1 v~m a sua conduct.ft,tomando acabar de urna vez ~~m esse e;;pil'i to retro

-~ .quA ! la attitu~e COllt_ra OS SeUS Ch•·fe. S e por 1 wacto, Com esse ~Spll'l tO inconc.~bive), q11e :se 
n ·o me g·ar:111tm '] UH ia rl::ir promptas prov i- . vira P?._ra: o pa.s~atlo e que quer por fo1·o ~1 
dencias afim ele que fosse melhorado 0 estado v transnuttir - nos as suas i1.léas o ·as súas 
actuaJ de coutias. 1 crenças. 

)fias, senhores, eu estou por feitamente eles- Disse e. repito qÚe o maio~' mal do genera.t 
cren te das promessas <los nos,;os governos. Deodoi:o o ter-se r odeado de h•>mens qne não 

· r ... d . . . teem S'' bido corresponrler á Sll ' ' espeotati va 
Nn. occasmo n perigo elles rleclar,1,111-se os á sua conti ·1 nç irnpo ui · · 1 ' e 

1 · · · J · 1 · · ' • ' arJSanc o-o o~vando 
10_1neJ:!-S m •1s Jemg· 1 os, uns p nfantropos de cncla vez mais fundo 0 f 1ss · ·' · · . ,. 

p1·1m.e1rn ot'<lem , 1wts pass:oi-do . 0 peri!l·o r ·to- elo povo. L 
0 que Jª o sepa.rn 

mam de no vo a su~ prnrntiva ar·r·oo•,1ncía 
e ···:h ·vm1Jo a espesinhar o perJUE'!lo tlespro~ 
teg1do. 

Eis o motivo por que tomei a respn1i;;a.bi
li lade de aco11 ssl11ar aos e'llpreg·arlos ,~ ope
r .. !'i"s da Esh»1da de Ferro Centr·al para 
não ce:iere'.? uma. linha sique1· All1'Jua.nto o. 
p;over110 nao começasse a. cumpri!' o seu 
devr.r. 

o SR. EL YSEU MARTINS - Mas não para 
a 1·1w. ar trilhos. 
·º SR. VINHAES - v. E:,. . lll"l faz uma. 

ínju ;tiça suppoudo que eu fosse aconselhar 
fl~ · <> ·~i · 1 1'A<rarlns e- oper~·l'ios da F.strarla ele 
Ferro Central uma medida violenta. 

o SR. ELYSEU MARTINS - Nilo estou fa
zendo esta injust iça . 

O SR. V1"'HAms _: Eu aco n~olhEi a resis
tenc· ~ q ssiva afim ele que nã; 1 se perturbasse 
a oriiem. 

. l >SR r'.L Y E U MARTINS-'\ miu lrn. oh~er~ 
v. G .o foi em a.uxi.io do n.ol!re re!.l t'eserr
tanto •. 

o RR. BEVILAQUA-Muito apoia ·fo. 
.O _SR. V_INHAES- ... rle hofQens quA o estão. 

n tr~ 1 ço11.ndo, e elle pare ·e que não vê isto 
O resu 'tarf..i,senho res, é que os hornens since~ 
r?s, "qnelles rjue estiveram a seu h cfo no 
d.ia 15 de novembro, todos estes, C'l!l1 raris
s1mas ex~<'p~ões, se teem fl.fasta.do de s .. Ex . · 
ou_ p8la 1nt'.·1 g-rt dos bastidores, dos quartos 
h~ixos (ap<>t arlos) , 0 11 por out1'0 qu;i !quer n~o
tivo, ape~ar de sei·em mnigos particulai•es e 
p<>ssoas dP. S. Ex. ; porque 'lll;s diz.em e l'epe.~ 
tem sem~r?: «Nós não queremos tomar . a 
ref;po1~s11b1l.~dade rlos ~contecimentos para que 
~ puhlico !1~º possa d1 z"J' com :;certo qna .essa 
iesponsabtl1cl ~de recahe sobre os verchldeiros 
clemocmtns.» 

Sr· pr·~sirlente, an tAs de 1~e reÚrar rla tri 
buna tenho de clrn.mar a nttenÇ1i.o rlo r. .. 
gresso para um pontô import~ n t 1· ~siinn .on 
t- 1 ·' ' • ' qnr 
~ 1~ '?111 vem p110tographn.r ]JPrf,it;;im, n te PSI~ 

governo an0malo: .rnflro- 11 ,8 aü rl ncreto 
n. 1:~4 1 ri ~ 14 rle fevereiro rl ~ste · ann ~ e ue 
fl nue:m a ilha de Fernando ao estado ele 'fi~r-
nambuco . · 

Não é issO- uma sQm razãõ,- uma verdacleira, 
descah irl<;. ~ - , . 

Em vespera de se promulgar a Consl:ituição, 
quan<to se sabe que ,.ó art: .53.-. reza · e -muito 
b<Jtn riue to,Jo tP-rritorio da Re1m11lictc, que fór 
trecessario e in,lispensavel p~ra a despeza 
dei ln . . p . .<rténcerá á União, é nes ta occasião 
que o :Sr . l,ncena julgou-se autorisn.do a an
nexar ·a Pernambuco a ilha de-"Fernamto ·!" · 

o SR. PERNAMBUCO~Perdão';· n~ste .ponto 
não .tem razão :1 Fernando df Noronha . pe,r
tence a Pernambuco.1.rn ml!itos anuas . 

.O SR. JoÃo DESIQUEIRA7 0 -nC'lbre deputado 
é msuspeito a :V.Ex. : ctle que lhe re.>ponda. 
(Ila oitti·os apai:tes.) .. , 

O SR. VINHAEs-Peço que não me interrom
pam; .. ha um nobre. represeotante que deseja; 
t"1 llar depois de inim e quero ser breve. 
·. Quem cqnhéce-um pouco-·9 'estado ;phisico,O.o 
no~s_o c911tin1mt_e ha <lejulg>U' que é -um · dis
p 1rate perf~ito qúefer"se .. tii'iir da' Uifiãõ · a 
ilh ~ d~ L<'r:rn\lndo. W o ponto ·1nais e:itrategieG : 
do aUanttco sul. (Apai·iês:) , · . . .. 
. 01iixep1 <1pe t'a!lar_i pórqtié qúer\l'Ser :.'bre·ye,. 
afim de çleixar a outro . esfü '.loQ'a r ~'- . . 
~ ilha dé.1<e1'fün'1_do ~ é o'po1.hq: mfi'rs esh·.a

·te1uço c~o at)\l.I1t1c() suJ ;·que·1•ó··mzer que 'qual- ·. 
qtier potencia europétt ·qué quei1;a. fazei' ·unic 
desaca:tu ao·'. Bt-azil . ?ú . dec_hú'ar-füe · guer~9:i · · 
necessita. um ponto •Je apo10 afim de ho~.t1 li-. 
S<tl-o. Or~, uma; naçfo, ·cujas -bases de ope.ra;: ., 
ções est c~J::i.m - a _ l .200 ou 2.000 legu!ls, pree.isiJ! ·.
de •l')'J.!1J:U' nas proximicln:des· desta. co.;;la .urr~ . 
log·ar onde ·possa -deposifar o seu trem-bellico: 
e clepositos de· carvão.Ora, a ilba·de .!fe'l'n;ú1cló ' 
de Nom_n\1a , é, cófüo )á disse; __ tÚ;n _pónfo im-
portan t1ssmwdn costa do, Braz11: . -

O SR, Josu; ' HYGINo......:o nóbre·cleputaclo"per
mitte-me m11 aparte ? · 

O SR . VÚrAu;·s-PÜis não . 
O ~~ . JosE' HYGINo-:-f'orque-.a ilha: de Fer~ . 

naudo pentence ao .territor io ~ de . Pernamhucà .. 
segue-se que deixe de ·pertencer ao ter1;itorfri . 
ela União ~ .. · - · ._ ., · 

o SJ:l, . VrNHAEs-Desd~ .. que· Pem ambuco-se , 
comp:romf:tter a fortificar Fernando de No--
ronha a ponto... · 

O SR.· Jo~Ei· HwiiNtJ.;;..Isso está ·nas facul-
sladss do govérno. . . . . . . 

o Sn. . Jofo DE SrQUEIRA~O d.ecreto.salvou. 
isso . 

o SR. AL:lrnJDA PERNAbIBUco--PeÇb licenÇa 
DO 111 ''U correl!gioüarjo p..'.'Lrn declarar-lhe que 
neste ponto nao temrazao. · 
. O S1t. yr~_HAE ...;.E' uma ·p1'aça. de -g'.Ullrl'a 
im1)~l'ta . rt 1 ~snna, que deve ser . fortilioa<la. péla 
Urn a.o e nao pelo est::ido, que rnrturalri1ente 
nã.o. te n~ meios pafa fazei - o comQ: exige ·Í:!. · 
a scienma rla gw•rra morlerna 

.Pe.rg-~11to a VV . ~'Exs: Pel'l1arnbuco pó:le 
rl_escle Ja d•spor de 2 ou 3 mil ·contqs para for
ti ficar a l l!J,, de Fernanrlo de Noronha ~ Ntfo 
,Póde absolutamente fazei-o . . - , · · 

O· SR. JnÃo DE SIQUEIRA-Mas póde : set' 
lemn 11 ..: t~'a do parte desse territorio em que-foe 
ner.essar10 fazer fortificações. 

o SR. VINHAES - v; Ex. bem.se vê que 0 
militar amador. · · 

o SR: JOÃO DE SIQUEIRA - Militar; o ·que ·~ 

. O SR. VI;1'"HARs-Milita1' am~ d•Jl'~ Si v. Ex. 
.t~sse effecti_vo, não me daria esta .. resposta. 
·e> I V .. Ex. ti ves.-;e estuda/lo a arte rla guerra· 
saberia · que, em uma ilha como a· de Fer..'.. 
ll <~ ndo de Nor~nlla, a defeza não pMe ser 
feJtt1 por uma so pa.rte. 

O SR. Jolo DE SIQUEIRA -dá u111 ·aparte •. 
. O SR;~ V!NHA ES - Não posso compreliender . 
.como e que o nobre represr.ntante que a·qui 
vnt~u q,ue, toda v_ey que fo~se n_eée~sario , .para. 
,ª ddeza da Uma~, , um tepr.rtor10. g,nalqúer 
elos eRt 8.doi;i, este rosse deslocado, lioJe- pensa· 
d i modo d1!ferente.. . . 

_o ~R. JoÃo DE SIQUEIRA: - · A liypofües~ 
nao e a mesma. · . · . · 

~O SR. vrn_~~Es -7-:E:q, pelo contrario, .é ·q\le 
nao faço _quo;:;tao de pequeno~ tl'echos dé ·mi;. . 
nha patna. -· · · ' · · 



Antes de t údo sou brazileiro, e d 'Reio 
vel·A geHmle e unLla . . Mas, senhul'es, c•11 1s.i· 
clero mui tâ mn.is e~tr :1 teQ:ica n. ilha de [?e1·

. nando •le Noronha do qu~«,, fronteira elo Pa -
•ra.guay. · 

_ Portanto, nfio me pm'ece j11slo q•ie a ilh a 
ele l?ernanclo fique perle.ncenLlo· ao es t<tdo dn 
Pernn,rµb uco. 
' ' UM SR. - REl'ItESENTA~T~.:... Mas sempre 
pertcnr.eu. · 

.. O Sii . · VINHAES - Não estou contestaudo 
isso. . · 

Sou aind L fo rçado, -Sr. }Jl''\Sid-.n te , a dizer 
aos nobres represenfantes que a il ha. de :'vfo r 
tim Garch é fortificada sómente do la.rio de 
fóra, o que não acontece com a illrn tle Fer
U'anclo de Noronha 

O SR. PERNAMBuco - O Sr. Campos Salles 
. a_ principio quiz de3\ocar a ilha· de .Fernauclo 

cl (;l .Noronha de Pemaml.iuco, e a tl rnd con"en
c~ u-se ele que commctt.1ria um gra ve en o. 

O SR. VINHAES ,.... Sr. presidente, estou 
s11tisfeito, por11ne j:\ , bwrei o men protesto, 
q~er com r ·l· çií.o á gYeoe , quer •:oin relação 

. à 11-ha de Fem ando d" Nol' .. nha . Sirvam m;t<t" 
obsrr\' i• ções a1'a demonst ·ar que, ante,; rle 
t_udo, sou um br,1.silei1·0 que deseja o bem 
.-estar e ·a gr,,ndeza de sua patri>i . 

Tenho concluiclo. ( Muito bem, muitos ap 
plausos. o orador e compr imentado .) 

.... : O SR. PRESIDENTE declara fin ,m a ltom elo 
. e-x pe<liente. 

:O SR . Vr 1TORINO MONTEIRO (pela 01·clem) 
ped.1 que s~j .1 consu lt.ndo o {Jongrei,sr> n.fiin rle 
v1~ r ::;i estfl concede 5 ou 10 íninu1os .t e nrg·1> 11 -
cia pa.r a qn e o ornd1.1r ju~tifL1ue a sur1, P.'lSição 
no Congr~sso . - · · . 

Consult;1clo o Congpe~so7 é cnn cecl ida a ur-
gw1cia pedicl '-' • · 

. ~I3 

A ~rnsMA. vo_z- Mas elle ass~gna-:e barão . ,. :. M;1s,não ~ou;~ym ~i~la~~~' un~0 indívid L!d ' 
. O .SR SrmzlfüELLO - i\fas uao pode, uem ~! 9 •11'l qu e foo:;>c- o jJII •ne11 u a ivco uhecer. 
ie .:e >S:"'H:a ·-se-. l (1 ',·oca • 1 -~e 11.wt1 is r:ip01·tes.) . . 
- , º E' a pr1me1ra vez IJll B .. mbo a esta t r1b11 na ? ::i.R • . V1 ·J1' 'JRI~o. '\1 0~1·Em.o-Mas,. sen ho- e, poi•t;into, é pi·rmso qne S".i::tm ti• l ·ra 11 te,,; 

1:e::. , .: 1z-·?.e 11;1e <t ~1 1 ru :; 1 çao ~~e ~un.as 11:rn abr!I' ten l•am " ciH'ligem neces5:i i·ia pa 1·n. ouvit• ~t 
~\? ·\. 1101 .. i. e~a rle , P,1 '.~ "p~r ;ct .~r\ e,s Pª\ª ~ R w cn t 'ca e depoi s venh. • n1 t';i z01 · n r!ef1•za. 
G1M1de elo ;, ul , po1cp , :.t" "n,ts 1endas cresce- l\fas , dNtnf e 1.los t;1ctos qutJ ~e t nn i»Hsn.tlo 
"l'n.;:1. de ~~11 n:oclo , s~n~1ve l. E:t~ ~~ugmen·t.o, co n[ess11 qu: 0 m~· u palriofü rno nH~ i·11p:•z o 
po. e n~ , li<'to foi pro lnz1do po1 ·~S""' 111ecl1•lil, d1'ver· de 11 :1.0 sn ff r ,· º'< ll' 0 nome darpiellP c1dn.
;nas Rlll1, pela r~ v ~giiçiio d >~ t>1ri f'a es pe··ial. 'ãc•, P" l'•J ll \' não º"~'' ntt a l rnm cio ca ro-o. 
'l lle e levou os d m~1 to::> a m;us 5 º/o a i ~m do; ( _partes .) , 0 

·<O "/o resul tado cb cobranç;" do Hnpu" to e111 Elle 111 , 11 1 i fo~t ·i continun.mente a panca con-
ou"º· . . . . . . ~ i d ·t'n.cão <]U ::i vo t;L .io Goll~re~s" ; parec ·· que 
. O 9ue _ vei~1 d1:rnuu1r o con~ralnmlo fn1 a s. Ex . cimta com 0 ,,ervi lbino dri povo l1 nv i-

11 ~c'.1.h s'.iç~o ~~g .. orosri .: .~~ t 1bBlec1cla n 1. lrn~;'L leii '> i, ma:; é ,~ 111 11 01ne 1fa energia cles~e povo 
d1 v1sou a e.o ~" t.tdo O JeJtLtl com o no ,~o IM!Z· qqe eu iwote:>to. 
Ma s eu.r10seJ0 perguntai' a~· .E_x . si hoj e~ , U111 fücto vei11 caract11r iza1' per fe itam:rn te. 
c1ue e~ta approvu~<L .~ ?onstit1;1~'1.o , pre,t end~· ,18 f] Ualiclades du general Deodor o pttt'a chefe 
ou nao l e_~an t -u ~""ª ' me~ '"ª~. ~ou~~ '' ~~ do g·overno . 
quaes pro t1e"t8: ~1 o d1re1to e a lto;; rn teresse" Foi a escauchi,lcsn. concessc,0 do Porto rlas 
u11quell u ~ T"e :,5'10e" ~ . , . Torres, coiJ 'ti-a a qu:i l 11 r eprewinti çi\.o rio-
. Senh01 es, o p1 OJedo :iue a . dep1:'.;taç~o o·r·a ncl"nse em pi:;"o pro te .... t cva ec1 e.·o· ica-

r10-gfünde:ise su bmetteu tt cons1d~rctçtto ao ~ll ·ntA, 0 

nobi:e, m'.~11s ~~,~ ,_resg'_'.1ardavi1 os
0 

i~1teress.es 0 que nfio r esta cluvicla e qne a sal!i rla elo 
elo ,~s_ , . '• ,01: 1 l1,1 a . .' ' ~ ,con~t,t nt~: .. 1 e c l ~t1~ .1- mini.str,rio P ssad.1 fu i pe!ft .so l i rlaried;c~l l'l <J~e 
çõ · da~ pr ç.is do 1 1:~oi ,tl.' ·:por 1. .:so,~ e~p,,,ro dese.iava m'rn ter para com a r eprese:it:tçao 
ve[, o t i aduzido em lei deu ti o do mc1 1:s . cm to r io-gra nrlense . . 
pr,170 . . Entend 1 que me calJe uma parte rl essn. 

Peito este protesto, entl'o const rangido e responsahilicl •ele, e deante d.e~te [J Pl'l .;en te 
ao me~mo tempo sem receios nem temores r<lgio fe ito ao Sr. rir. Trajano Viri nto ·le 
na api'eciação elos ultimes acontecimeutos Med<Ji1·os venho pretesfar em nome tlo Rio 
políticos. · GL-an•ie . 

E' exac to que concorri paN a proclamação O Sr. Dr . Traj :i,no Vi+ito rle Mecleir0s in-
da. cundiclatura do marecll"l D30·loro, a C{'Inl COll'tr.st .. velmAnte e o filho mais clil P.C !O ela 
foi accl.l ih pe l q.scomm i s~ões exdc 1tivas de Repu lilic" , eo1r1'1rn1t0, é sn.l1irlo f]n e e ·se ci
algnmas lnc~dirlacles .niLo sign ific;tnrJo estas da rJ fi.n 110 1in d>t proclnm·1ção da R·1p11 ' ilica 
manif Pstn ções um ctosej q expres:;o, por<J u 1nto retirou-se parn u 111a cl!11cn r;t pl'ox i m1 . . , Porto 
a g·rM1de m>iioria cln elei tontdo ignorou se- i\! Rgro o li foi chor[lr so!Jr e o tumu lo ela 
melhante pr011hJ.maçào . monarchia . 

Mas, q1i>1nclo e~sas mani fo ;taçu"S tra cluzis- E RR te homem consp, gnin dfL f{"pnt., Jica 
sem a vont ,1 cb . do eld tontcl», qu·~ con tAsto, t udo . o que nunc11 poude con::;eguit' dn. mo

o Sr. Vic tori:lio 1\:Cnute i r o- eu direi que não acc•iitar i<L ele mo· lo a lgum nnrclüa . 
Sr ' li" '' ·I •nte,- ::;rs . . do -Con "res -o. Íll1'11 'l l1 .'a- um maí\drtto incondicioual, porque acinia ele o fJll "' u ]JliliS e3canrl aloso e até me.:;mo 
meµte vo3 agTi:v leço à pr9va ele delic>< dezlt tnrlo estão a minlm C•Jnsciencia, 0 .meu livre rleg-l'11rla nte é que o Sl'. minist ro ria gricu ltu rn. 
cnm q:1 e acn,btt'l'S d~ distinguir-me, rlelic:ideza exan1fl e 0 meu patriot ismo. que ta111 be111 o é rl tt j ust.iça rlA~ce~~·~L ao ponto 
~l ii1. s_.i n st·- 1 , P"r séi;> ,(est.a >1. pri111Air 1 vez que de Í!' cont n1.cta1 com o co11cessionario do Porto 
ouso occupar a vo~sa ' iíred osa 8ttenção . U ~r SR REPRESENTANTE- Está a sal vação d::u:. Tnl'l'es, que a.liá:- é rl<>penrlr·nte rle se:1 1Hi-

Senhorrs. s<'i rle;rnte de 11m dupl o deve p qne da P tria . ni ~ tP. ri o como nese rnb: .. rg-1.Jor· d ltelaçfio de 
r eputo impr'rioso, impr···scinrlivel, me anima.- o SR. VI'.l'rO RINO MONTEIRO - De'1.ntA dít Por to 1\logre ! O qne é fa.cto é qne o Porto 
rin, a oc. u 1ar a "ttP.ncão dAste Con·gr,,sso dn- salvnção la Repn blica nada t emo e tudo en- d;1s Torres t oruon-se uma med irb nAce . .;s,n·i~ 
riinte al..;uns minll tos. Trafa-se 'c! A vir l - vida 1'ei (' 111 -<nn. clefez<i. es tr::ttegic;i. e inacliavel S<' men te clepni ~ d~ 
vant ir um prote~to '111 nome dos .interesses 0 SR . ZAMA _ V. g x. bsm mostra que é ha.ver 'penetrado na. secret tLria. da a.gri cu l-
{fa frnnteir'l rlo Rio Gwi.nde do Sul , dA f]U e ierniLo de ..; overino Ri beiro. tu r>i o r ef)_nerimento do Sr . Traj :111 0. qne 
sou ;min >rlia.to re nre~en Lrn t.A e Pl''nr.ipn lmen - n liás prAterin ft antros que n.n ter iornn nte ha-
fa' rle ri r. tinir a mi ih ~ po~ir;ií,o rleft•lte rJ ;1 ]) ;1n~ O SR. Vrc1' mrno MnN1'EIJ.W_.;Eu, r1ne tive a vi.tm fRito o mrsm" perlii!o ! 
cada rio-gran rl r>n~e . rlecla.rando o qnA pen,;o necPs~ ri:i 1'0l'<1 gem rlu romper com todos os [) e; 111 t ·~ rlr, hnt os factos em quA o mn.rrclrn.l 
sohr e os acontecimentos poli t'cos rht act1u~ pr·,coDc,·itos clci lar,, il i. i, fili ~ ndo -me ao partir!<> Deo,foro parece v is 1r mflis os in teresses do 
l i::!a •le . republic,1110. desde o.; t e.mpost1.ca.clern ico>:, com ~eu~ amigos rio qne os rl ft unção. o ri ne cl e-

Senhores, poucos mezes_dApo's 1lo •;clvRnto ex tre;n;1 rla d'edieação, Dão rr.cu~indo dict nte de mnn~tr:i. >1 x•o111ati ·nm nte s:n ino . pa~i th rl e 
da Repu ti lici., o illustre min i.;tro ela t •zenrla, qualque r sacri(ici1 , hoje, com a. _imlepen cl0~ • ;1 rl mi11i ~tl'>;ti v · t, dechro t •"l' minil.ntemente 
0 81'. conselheÍl'o Ruy Bar bosa , decl'etou me- eia que n fi rmeza do carnnter S'ibe d>t.r , nito qne nã.o votarei no Sr . mn; recllal Deo.lol'o da 
dirias fü;cn.es rle t al na.tu l'ez11 qne vifwa.m de porlerei cr ilZ'Ll' os hrnços, enr·v:i.ncln:nrn !~e ve - Fon . .;eca. 
a lguma mnneim ento1'1lerer o 1-.rog·•·esso e d"s- rente dean te da fo1~ça e das conveme11cms ele u~r Sg . REPlWSB'<TANTB - M;is fo i elle 
el1\,ol v1· nn~ 11to a'~ f_. 011'tr>1·r~ . do R.i_o r;_ ra L'1rle elo rnonBilL') . ( l 1J0iwlo<.) e • - w - - " quem fe:>, a Rr>publica. ( .ontestaçõeR .) 
Sul, em grande p>,rte ainda chi. fut11 rosa. n i- Clleguei a esta capi tal convencirlo de que o , 
g ião ~er!'ana, estabelec•>ndo W'n a~ ti..;c · 1 "~ ~11 e genr.r<l 1 Daodoro drwi ,;ee o presidente da Re
l'eputava neC8SS<lrfas pal'a l'eprimiP o contra- i:mblic·i. e a. C;1mnra pensava do mesmo moclo. 
])::1urlo, e essas m<>Ji:hs eeam de tal morlo l\.hs os acontecimentos e tudo r1Lmnto obse!'
vexa:tor.ias e coercitivas da libel'di:lde cnm:. vei imp1·ession:u·iun-me ,desa.gradavelmente 
·morria!, fAriuclo direitos rl etn oRindo r·espeibt- e_ cheguei ri. clolol'OSFt. conclusã.o de que o go
:Veis q'ue 6 proprio ex-ministro" ria fazeu,Ja foi neral DeoJot'o não errt t n.lhado para occupar 
0 prim~iro a reconhecer '.t ner.essidade da sua. o prh11eiro lo.~n t' d 1. ReiJublic<t, falt<Lva.-lhe a . 
r evogaçã:õ-. tendo r erlu t.1rlll a "lPCl'eto o p1·0- ca.1wcidade, a ill nstl'".ção, :1 fi rmeztt das con-

- jecto a.present~ do pP. la r epresAnbção rio- vieções . ( l poiadns e rtpartes.) 
grandense. decreto q1w ali·is niío tfl vfl. r r:n - E ".reio que •Hl.th pod ·~ r i a c!Jzer fl, este Con
lida.fe pr;J.tica, porque s. Ex. sa.h1n rlo gre~so que fo:>S" um:i. nov idadl'l . Ai11 cla ulLima
mini ster i.o qu ,nrlo menos esj)'~r1 va, pois só mente por um Crtp r1d10 clo~ped i u do pnrler o 
Jlle f•i fav~ a n.~signatu,.a elo r·.h :,fil do Est ado. pat r ;ot ico gal.iinete r1ue consigo tin 1111 inicia.elo 
" Depois <111 retir,, rln .de .s. Es: . , eu e meq _pa- o governo repnblic,ano. ( A1Joi ,,dos . ) 

tricio Se. Assis Braz1l .t1vemos um·• con v~rsa Esta e 11 r ealidade, estit na co nsciencia elo 
eom ·o :actual·S1"; ministro ·rl_a---fazenda.-, o qual. tõdos,"do Congresso e do. -pô j4 •. 
com a delicadeza .. que _o disting·qe. disse-nos . . , ª, N .. , 

· . · t <l , a~sumpto mas m1.dti, cli ~so E, .s1,_po1 venturn, este. Con" i es ,o hves~e a 
que 1 i. es u ar 0 " ' . co11v1cç,w tle qne a c;i 1Fli rh1t11 ra do g·eneral 
aconteceu. · • D>o·lorc) 11"'0 _,,u_ ·se ô • 1 s. Es:. deixou o pro,iecto dormir no pó elo • " ' " 1

' ~. P•1T' ri~ ,, 1111 L!Zet'. · · 
seu g-fl.bit11> te, es pera ndo a palavt'<L rio Se;Hen- U~1 Sr..: :li> r1t r ~ 1'1:-r T \ XT rn- Não é occasi:i'.o 
riqLt"l de Lncena, o dictaclo t' de facto. . de rliscc;t1r· <l can tl td 1tu ·a do general ueoclorn 

U:i'líA voz-Bnrão. aqui· o s V R NO ~ONTEIIW .-.. Snu colle- . () .sn.. VICTORlNú . VI ONT lm~o-Estou Bl!J. meu 
, t '- R . . ICTOtor elo Con o-re ·s·i e declal'O qne fl!r,;1t_i d tJ tmzel-R a, d!:-cus:;ao Desta t r1bmu ; 
r~n e cmnln ° vo 1 , n 1,0~00 J'eirl~ titulctr'ec de e~ ~ declmo eh compete1101a cio nobre represen-'Ilªº· t~eco ieço 0" .. ~ , · ' "' -" tante. · - -
:pec1e alguma. 

·º 8.R. _B A.H.Bfl_RA .LlilIA-Q11em foz :1 r epu
blt ClL fot B,,nJ<1m111 Constant. (H,i 0 1dros 
apartes .) 

O SR. . Vrc1'0RINO .l\'IoNTEm.o- l\osponclo ao 
nob1'e represen t~nte . que parece ne:st:i. cn.sa 
querer pmnar pellt defes<t ex trema,cl ,c do ge· 
oe1·al D:;odoro. -

Se11ho1' ·s, sou o primefro a , r ecnnlwcer 
que el le t1>111 serviços: nifo só :to paiz com:J á 
R"pnbl ca, tTI>•::> uós ·não _ dev~rno:s nem pode
mo" pI'et"eri r esses· ser viço;,->!.OS gm uLhS irite
ress<)S cb libel'dade e d<L ptttrin. . 

UM Sr.,. Rr.P R8SENTA:N'I' r. - Sim, quo venlla 
um outro que ;;ej ; ~ capaz de fundtir a Repu
blica. 
- O SEt. "Z:\M .~--- Nõ.~· n U,ó estnmos a rp1i ·pal'a 

sat isfa zer us desoj!J:s ele qil'' in qner que seja. 
O ·~n . Vrr::ro.Rrno MoNrEmo - Senhol'es, peln. 

pl" irneirn. »ez q ~ 1 e cce11po esta. t ribnn;1, 11ou o 
primüh'" n. reconhecer qne,li •prni muito Mp tem 
1J<L e~pect: 1 ti va dos men~ ni1tig·ns. 

o Sr-:. z ,uu- v. Ex . e; ta honmndo o e.s= 
taclo qne o elG0eu. 

O Srt. Vrcl'uRrno - ~ IoNTEIRO-' R.e~ umind o , 
cl igo simplesmen te tfLlê;·ante a pojção em 



fitte esta.mo,; collocados, consiclel'o como um 
dever v1tri•1tico expende1· fl'anca1i1 en t <l fl 

no::;::;" opinião nessa eleição a que vae proce· 
der-se 1'"1';1 o pri111eiro nmg-istr ido du .'rn1•U
bl i ·a. nfio "ºs preoccupancto com a. 11Ja von-
tade; d~ quem riuer c1•1c sej a . . .. 

e: H 'N FRIB!O 'i<IALHO-Sl a vota~ao fo -s1; 
nomimtl . .. . 

v .,,. ,,AMA-Niio votmnos nominalmente 
porque não querurnos. (Ha outros apartes .) 

o i-)}{ . VICTORINO IV!ONTEJH.O- Nao respondo 
ao np;Lrt ci (!O nobre l'Bpre::11.rnt,w te pm'que se
l' in 1s·;•1 UUJa offensa ao Congreo;so. 

Se ·:l lllr:i:·', vou terminal'. AmiJo de SJ i' pre
Yetüilo pelo ·ii lustre ciel 1clã.o que dirige o::, 
DOS;•" tr Jm ll1 0:; de que o meu tempo ac11a-s , 
esgota do, Jlfllo qne não po-so chtr 1nclior des
envol drnento, como desejava. ás raziJes pebs 
quae..; l1C:LbQ de assumir esta posição . 

Fique, portu.nto, r egbtraclo que não yo
t•t rlli em : .!:lo ~t lgum no St'. general!s~UJHJ 
D, odn1·0 cb.1 f<'on secn., riuei' a vot .. ç:to seja [Jor· 
esc1 nti.nio SPP1'1 ·tn. f]Uef' 1w111ir1t11. 

Estou ce1 to rie •1ue ning1wrn terá medo de 
dar o seu vuto uomimd1 nonte. ( Apofo•Jos e 
Cl]JCti"I es. ) 

Su trragnre i o nornG de nm cida1lão que , 
pela sua illustração, perfeito conhec!lnento 
do; nngoc:o'> puh l icos, probidade e energia, 
po8so1 eou:oP!'el' porierosa.mente 1xu·a a gran
deza, e ;1 pros11eri :Jade qn,e estil re.;e1·vacla il 
11.e J'nhlica Brazileira. (ilfaito uein, ,;,uito bem,. 
Q n,.arJm• e co ,11pri111enlaclo zim· muitos 8\'S , i•e
p:-esuÚante,;, ) 

PR!MEBA PARTE DA ORDEM DO DIA 

nrncusslo DA r:.BDACÇÃO DO PROJH:CTO 
DE CONSTlTUlÇ:Í..O 

O Stl . P n:i::sm1;mTn: deeltu·a riue entr:i, e ·n 
tli~cussã.o n rlJdv. , çào do projecto ele Consti
tuiçãe . 

São liiln ::>, apoiar1ns e P.Illi'fl.111 conjuucta
monto tm dbcus~ào as ~egüilltes 

Emendas 

Ao art . . J8. 
J{e • li ga -s~ a%im : 

- A C:' rna1·a rl :is Depn t'• dos e o StJn~do tPa
IJn ltm1 uo suj1flf'<tdaa101 1te o ern S" S.;õe:; pu-
1!fc,1s,11m111rlo não S'< re~ol ver por· m<iiorhL de 
vu !.OS q Ll !:J .s('j. 1 rn S8lil'eta;;. 

A' <ld IB r ções, etc. 
S11 LL d 8 ;;ussríe~, 2'1 dr, ftlvrn·eil'O lle 1891.

'L 'iio111az Datehina.- Ni11a ·U1befro. 

sn1 •stit1nn~-s0 no n. 2:J do rwt. 35 n,q p·'h
vr·~ - r[ n, l<.epublc.1 - por eStêtS - cb j ustiç 1 
fede1'a.l. 

N" u. 2,1 su pprimarn ·Se as p;tJ,wras - e 
fal le•i c,-i ' - pori:111e a atl ribniçilo d e l r~g- i slar 
so "· """' m 1· ri:1 . .ia está comprellendicl<t no 
numero n,ntecedente. 

Supp1·i u111t1-s.; o; ns. 25 e ~8 por super
finos, ú vista do pri11Ci[Jio gemi ef;litlJl'J!eúiLlo 

·no n. 23 . 
Estas emrmclas teem por fim pór <t !'edaeç[o· 

d'1 Constitui1;li.o rle acco1·c10 com o vencido . Ca.
zenclo clos>1.pp"recer riis11o:;içõ3s recluucla:it··s . 

Saln d ::; ses:;õPS . 23 de fevll!'eü·o de 189 1 . 
-José Hygio 1.-N!" n d Fri1 neb00 i\1 .• cl11 lo, 
-'lfa noc l tg nacio B ·lfort Viui ;·a,.-C.i si miro 
Juo. lt ll ' . - .\ . Milton.-Cuntu Juniol' .-·-Anch·r\ 
C'.tva\c,111ti - Jo triuim Sarmento - Mnnoe ~ 
Uchôa Rodri gues.- Souw Cocdho .- Prisco 
Parn l:;o .-M. J . Yieim.-Couto Crn-t 1xo .-
1\J11lU'O Ca.v:d c::i nti.-Pi rmino da Sil veirn .-·· 
J. J. ~oabra.-Jouo No•yn,, 

Ao urt. 50 

Ao art. 35,n. 10 
Substitua--so : 
l{,P:;OI ver sohre C<' nflictos de limites, 1os es

t11clo~ &utrn si, . de tentorio rn11·. ion il c11m as 
11açõr~:; li mitro 11\ ,•s,, e tt'açar º'do i'utu:o uis · 
tricto [?erler«d. cle1i1J 1ti v'Ulllen t i. 

S,d , d:i s :;es .~õ3S, 23 de fevereiro de 1891.
E 1"ico Coetlw. 

Ao art. 35 
Redij:t- se assim o n . 1:- Orç:i.r a recBi ta e 

fixar a clBspeza da Uni1i.o annu.Ll m'lnte e be1n 
assim tom.1r as contas ela rec· itu. e' clespeztt 
de cada e:rnrcicio íil1 a. 11ceiru forlernl. 

Depois dits palavra,;- divid11 publ ica- do 
n. 3° - accrescente-se:... da União. 

No n . l l em vez 'de.-.. tiver log·ar-eliga-se
si puder t entar. 

Redij a-se assim o n. 23: 
Le ,~tslar sobre o r!i reito civil, ,•rimi1nl e 

·conmíercial da H.epu!Jlk,, e so:.irn o prvce:;sua l 
,:a j nstiça i'erlAnd . 

Supprimarn-se elo n .2± ª'' p1Ltveas- e .fal-
lencia: : ·, · -

Su'pprimam-se os. n;;. 25 s 28. 
Pl1.ra pór de accol'flo o n. 37 com o dis 

posto no § J 0 elo at't . l7 ou sn pprima-~8 o 
n. 37 ou seja elle conservado, acc1·escentan
clo-se-lhe depois ·la pahwrn- t>rorogat' :- as 
;0eguiute::;-e acliar. · 

Sala elas sessões, 23 de fe vercüro de l 89 1. -
lifeira de Yasc onceltos. 

Aos arts . 23 o 2-1 
S0 j:l.!11 reunirl9s em UIU só :H·tigo e redi

gido.> do s•Jgti !nte m .a.1: 
Art. Nenhum membro '.lo C"ngr-e:;so, rl83rl a 

que tenha :;ido eleito, · pucl ·rá ce lebr:.tr cou
tr· •ctos ·corno uoder e:<FJcntivo. n9,11 d 0 lfo ra
ce!Jce conr.tni':)sôes ou ein prego:; ren-1uner:tdo;. 

§ 1. 0 Exce ptu·tm-se rlr:Jstit tH·otJibiçfio: 
I .'' As 11fr;8õe::i rliplom 0 tic.; ,;; 
2.• As co·nmissõe:;on corn u «1l'le;; 1r1i!ita.re~; 
3 :º O::; cargos de ae;ce,;3o o «S pcomoçõ·~., 

Jegaes . 
§ 2. 0 Nen hum clepnta rLJ on sena ·fol' , 11or f~lll 

11 oderà acceitar nomeação para. m; s.;õ•JS, eqm
i~i:;·· Õ3S ou con1111ando~, ele qwi tr iti1rn os 
nnrneros urri e rlllU3 •lo [lJJ.ra.g1';tplto antec0.,. 
rfonte, sem lice:1\.tt chi, re~pec ti Vct . cam 1.r:i, 
quando da accdtc1ção resultu.r priv•1çii.o do 
1-ixe rci ~ i o das fnnnqõe3 leg-isLitiv,,s , salvo nos 
a os de g·1erra ou n;i.ri nell os em que a hOl1i'<1 

e ri, int1,;;·1·ichdc lb Unii'í,0 se üchcLl'ern emp;)
. nlladas. 

Rio de Janei1·0, 2'.'l dr, fov ·> reit·n lh 1891. -
G. B .. ;;111.0. - JVf. VtilL1dà,;J. -- Gil Go·Jln1·t -·
L. Mü:!er . - .\q11iJiqo !o Atn:wd - Lauro 
Soclré.-Ucllr'n Jt '."!rigaes . - Serzerlt)J !u Cor
rêa.-P<•Ula lluirn tr:le$ .-Ca.,;imiro .funior.
Jul10 ele Castllhos. 

Ao aet. 28 
Reclijn-s•:i assim: - O , CougreS 'iO, em lei 

espe,: ial, ll t:!C\al': tl'it os C;\SOS de ÍIJ {~l/'11[Jôltibi
liclacie eleitoral o Q'lu'ant il'á <\ represeu tacão 
d8S uüno1·!asp <_; .. 

Sa!f'L das sessõ.1s, 23 de fevereit·o Je 189 l.
~1eira ele Va.;co 1 el los. 

Ao art. 39 . 
Transponham-se as . palavras-dentro de· 

48 horas-para depois da palavra.-promul:
gacta. 

~a,la cLs. s-;s,~õ~~s.23 de fever~il'o de 1891 . .-: 
Mcli'i:t tlfl V a:scm~llos . 

Ao a.rt. · 25, pttPugrapho unico _ 
Em vez ele-nos três artigos a nte ,~.e cl entes 

-di ·ta-se-neste artigo e nos dous, m1tece
Llentes. 
' Sala dn,s s ;ssões , 23 de fevei.>eiro de 188 1 .
Meir'a ele Vasconc1 llos . · 

Ao a.rt . 12 

Em vez ele § J 0 eliga-se:--n. 1°. 
8ftl >t-rlns sessõJs, 23 de fevereit'O de 1891 .-

Meiui. de Va,,c•mcellos . -
Ao .art._ 7°,princip. n. 3 

D·~poi<> rhs pn,htVl'<l.S - art, 9° -accl'e3ce11-:-
l t~-,,e : - § l 0 • · 

S;t la chs ses.-ões. 2.3 de fovere iro do 1891. 
-Meira ele VasconceUos. 

Ao al't. 2° 
Snbstitunm-se as pahwras..;..f01' observado 

o-pelas Reg uintes: - si der execuçfí,o ao-. 
S la ria s SPS,ÕH8, 23 <le fevereiro ele ·1891. 

·- Maii"a rle Va,concell :1s . 

Ao a.rt. 35 

Rerlija-se nos segnint"s ter1i1ris o n. 23, de 
accorrlo com o nPn reque!'irneuto approvado 
pAIO Co1H~'1'- •sso , conjnnctnmente com ::t respe· 
rtiva enrnuda, quando submett:da á 2' vota-
çio : . . . . 

LA · ishl' so'1;'A o llii•eito ·· ci vil, cemmr;rci:iL 
;.' Ct'~ 1 nin •.t] rj11. jte,p11lJl\9"' e ,O ·pl'OC65S!Hll da; 
.Jll 'lt1ç'i. foderaL" - ' .~ ,. · -. -

s:ih rl : 1~ · f1A~·; õ,;:,, ' '2R:lfo fevà8ieo ele 1891.' 
- L eoviyifrÚ Fi.'g•~!Ji-,.·tis, · 

Aornrts ~~ e 8'?, ~- 3~ . 
>\ m·i.tq1•ifL rio § :i0 ilo nrt; ~jZ i!evé consti-· 

t iil' di;po,kiio ,rh nrii8> u ·Í1' . pw·1g-1»1 pho Llo. 
.•1r·t. 7 ', 't l' ··di !!i rldll-se C!o l'ie~·n inte·1w1do, pot' 
p ' r"c 1r qne foi esse .o psns Lmen to do Con
gres.:;o: . º' prn::P.ssos n-Jilit•1r"l"< flnrlns porlot'iio s~1:. 
i:ev i·; to:; , f\, qttilrp~r t~mpo, ,,rn b::in»flr;jq r!os 
1:11n ·lw11··i;1.do3, nelo Supremo Tr·ib111nl. l'v1ilitar, 
p·1rrtro11J!'JW11' 0 ·1 T'efo1•:ww a, s0ri t.e•1ç:i,, siim. 
'lne p · ·s~vn s ;e ngg.rav::t>l~s mi pr:rna> rfa sen
buç · r ·vi..:t 1, ll•>S c1sos o .pelei .fomu que n. 
lei determin ;l'. ' · · ; · 

Sah rhs ~e'lSÕ'l~, : 23 de revel'llÍl'O de 1891. -
Leo 1i0·ildo Filgueiras. -Retumba. 

1\0 ar-t: ·35 
Snpnrlmam-~e os ns. 25 e 28, assim como 

a j)'1hvra-f:llencia-·do n. 24, porseremre
clr111dantes, em Yiôbi, ·do vencido solwe a uni•. 
cltl/l e 110 dlnito civil, commercial e criminal. 

Sa.llt da-J sessões , 23 ele feveL'eit·o de !891 ;
Leovig-ilrlo Pilg·tkiras. 

Art. 2. " Ficii. pertencendo it Uuifi:o, no pla
nalto ce;ntral ,eh I.tepnbli.ea, .uma r,ona de· 
14 .400 kilometros rpndra1lns, a rinn.l. .. etc. 

/\rt . G.0 § 4.' D:is leis e :ientençns fedt'll'aP.S. 
>\rt. 7_, n . 3 ... ;, rost1'icç[to do art. g· 

§ ! , !l. ], 
Art. l7_ .... mr.nrl 11'i iínm::idiltamente pl'o- · 

Supprima.m-se as p,davras - garantir~i a ceder ft novn, ele1çito. 
repreôenta.ç[o ela minoria . · 

Ao fl.í'~ . 29 

Sala das sessues , 23 ele fevereiro de 1801. -1 Ai·t . 2
30
2· · · · e uma njuda de _ci~sto. 

Meii',L do vascuncellOJ . Art. . · ·• e co:1tra os mm1sti·os (para 
art. 49 11 . 2) nos er.1mcs etc . 

Ao art. 77 r\ rt. 35 § 23. Legidal' sob!'e o dii•eito 
Em vez cle-sent nçi), m:lior ele dous annos civil. o criminal e o i:o ·11mercirt l di1 República 

-cliga-se-coocle111rn1(!ã» em mc11::> de llou:; a o pr"c JS,;nn l d,1 instiça feder:1!. ' 
ltnnos. 11.r·t.'. ::i5 §s 2:l e 25. Snrfp1·i1w1in-se, por 

S 1'.is! i tun-sc a p:i,b, v1'.1 - secl'o l wó - por Sab 0~ 8 sessu:is, 2:1 rl·; fcvnrcil'o clB iS'Jl. _ suprwf1 1 '.1~ , 1w1 VH!a do § 29 elo r~1,,smo <trtigo. 
- 1 J i1oi~t1- I'i'1. Mdm ele Vcti:it!Ol!C'·: llus. Art. ;!o §§ n. e 28_. ~ uppr1111arn- se, pul' 

$al;1 ri i,.; :.JP.SSõe;:;, 2.3 ele fovc re'ro de 180 : Sllp··•l'Í1uos, em V1Bti1 dn mesmo§ 2:L . 
_ Jo sd Huriiiw; Ao nrt. üD, § 1° le ttt·:i ú' Ar·t. :~ § 2 .. llile rlari1 pnhlicidn lo eis suas 

. • , 
0 

Snbstituam-se 1s pala v1·,; ;- o< . cto< 011 as r zõ ~. 1:0 e. so· de r·ecus•1 de s"ncc;it0, aiucln, 
i1u ctr 8 l1:l;3 i•nrm o·n. ,, t ~-qo~·-- , >...:....: ri , ·1r "~ tJ' t ,, ~ 1..._. 111t~ P -.t t .. :J' i r-oncer-t•t_Mlo o Gon:n.· r·J8~;o~ .. . 

, L b ' · ' " •o, ,., ' • ' '~ ' ., .•., ' \ t j ., 
A 1· .,'011 1 -:;o ·'º lí ·i nl do p r •"i\ tpl!" ;,, , t ,,, · • 1 :_!' , 4 tJ § · · · · . que !'ló rt. ; 1Jorlm'it e t·c. 

l ' ft ~: - c1e confo, mt,Lccl t:; cu.u
0 

o <H l1,,u , . , , ... -~ . ')'• ., . , G 
1 

l A• t · 4:3. · · .: ,proc~J3i·-.:;s-h :.l à nova. eleição 
:;l'i"·nintc S.tla .lao s' ~•)º"'~• -·) tlo fevel\jllc• do luü, ,- pelo resto desse per1õclo pal'a Pl'Aenclliw-se a 
' " · Memt de Vasconcollos . Yag!l. . ' ' · , · , ' ' 
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; si,' .o-·.1dopttt1l.1 !10 pr r:1Jecto. . eoLt tle~[m'.1Ç.lo . . . a disem; .:ão n e;11••1l ['t llUA Hl'O 'º-. '\ ~ ·1111 .,,, ·,·-to 

A rt "4 Ü ' · l > t 1 E t ri U · l - v · • v 
1
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dõ-B·~·/l ·n· pr ~s11 t:J il e ros ·,s ,1 ~:3 mr o; ·u:.r SR REP'lES S"'T-1.'N'TE-8 ma.is al"'U'B elo n. 23. (:liu.ito bem ! Miiito bem!) 
• r<,,, 1 . os crime" co·nmnns. ser·n ~mh1 net- · · ·• · ' o ' ·- · _ 

l.i·lo a prnr>esso e fl j tl~"Hneuto ner .nt·~ ó o SrL J.J>É fI YG !\fO ·- . . . e (.0 111"l3ftl 0 modo Vows -i'l<fo esperavam03 outra COLUl'.t de 
.Snpre·no _Tri hnrml í~e lera! e. ,,0 , cJ.i re.>no n- proca lr;ra1n nui1'11_, rn >Jrnbi'03 rl a com111ls~ão . V· E;::· 
Sflhil id>l dri . per<1 nte o ~ ·P.nrl n rl•·p11i .; nne a · n -aet. 2; [J1'i1 ~i ~tt s111· cor1·ig :do ,,;ó:noute na 0StiPRESTDE\fT8 antes do corneç 1r o r lo4 
Oa in ~1r1 r!rch r·ar p 1·0::11 l «n t11- a :1ccn,;·1çlo. u '~ i m' P • 1-ti1. 11ue ti· 1.fa rl0 d iJ•,Ji to p1º0.ce.s!iin • ~ . ba,te lem:l a a0s nt' 1rlore~ q ~w ,,,-i teern do 

p,t N!!"'' J1' 10 1n'co . Cn•nne , tà . .r 111 1d'> o 1 ~o : g1"-~on,tloptado o pnneip10 n?cnpi~com '~.1 ·e hwção do pro.i<'.C'oqnea 
Ai'!· 55 l:1 8 .· ..; 1ppri:n.i-s'l . por ;nperfLlo, 1h d1n li hrle d,1 µo.l er jw:liei<Lrio, e cq:nµ r-i- di.-;1•1i; -,a,o é i'e~tl'lc t a; de ·ern li •nihr-se a f:i.zer 

em v1st• rio § 7· rlo rne.;•no Hrli~o. t1n lo n,. , e-; t-LcL•s e .-:cla;1v;1:nent•3 org .. 1111:; . .i• <t c 1·1t n ~ · 1 >ln re ac(!iL, e fôr· de -te t. erreuo nffo 
Ar t . 59 § !. · Diga-se- .. . dos empreg-vlo, n ::; sm1; j L~;tiç 1s e por conse11nenchi decrMt ar co!lsfü til'á u i 3cLlS~fio. (l.poiaclus .) 

destas. 'l.S ~u~ ;; lms eh pencesso, a .,xp t'él i~ii.o-prnces-
i\rt. 61, le tt~n , ll'-Sn pprimn-sie. por tel' sido ~11 ll -'~'L t<.epn :; [i tlJ,-_qn~ s_e lô no n. 23 1lo 

dscretana a nn irhd e da. lt1g-isl:iç:'í.o . nrt.. ,-l;J. üe:ve sei· s.1!Js t1 t l!lda por esta : p~·o-
. A1:t. 7.· § ::i . · Stl[lJH' imn•n se ns µ~ l nvr"S cr~:;sqa l_ Lb JUSt ç1, fd·lel'll; e ne~ te son t1do 

fin aes de-podendo <it e ,i 0 li m-om vi~h da. rna.11 lei uma r>m 8'1rl>i. 
d'isposição do ~ rt . 61 §§ [·e 2-...,.. Anlonio Os . <wt.i:o3 dil. emCJ ll'l<t_ a que ll1 8 lenho 
E u:rebio. - Ai-thur Rios. ref01·do nao qnerem corr1g1r nem emeuctar o 

. . . n. 23, o flll '.l qtnrem i :;npprimil-o, sel'vi rnlo-. º Sn. . ,Jo:;J.: Hrnrno - Poço a p.davr ,l peb , ,;;r.i nssim de um rn•Jio inr!il~ecto pat•a de uovo 
01 dem . t.ríl.zcrern a té lJ. ela cl1scu"sn.o o system~i. ven-
. O SR , PrrnsIDBN1'E _Tem '1. palavm. 0 cicl~ . (,ipoicdos. ) . . _ 

nobre ~enador . l"Mhmo, pois , con tl'8- <t adm tSS<W dess8, 

. q §r. José l'-Iygin.o- S1·. pre
siden te; acah~ rl e S1' l' U·lD, 11 rn a enP nrl il. fi.pre
s~n tnda po1' rll versos me111b1·os de,ta cnsn .. que 
sao fa.mbem memhi'os cl·1 r,ommis:-ão rlo~ 2 1. 
n a, quA.! se pedr, a su j.ipre~~ão ·l0 n. 23 do 
m·L 35 da, Consl itnição 

Chamo a " lteoçi1o de V. Ex- . p :1!'<1 rst · 
emenrfa porque p8 rece-me q1P, no' te·rmos 
d~ ,nrt . 64. rlo nosso regimento, rlla. nã.o 
po·l·' s1w ar>e1 t,a por ser contm o ve neirlo . 

O n . 2:J do ;1 rf. 35 fil'fna a comp0tenr-ia elo 
Cong r·ess_o n i ra ]Ag"shr privati vamrnt e sn
~re o rhreito civil cri mina l o commorcia l ; 
1:o t .J é , fi-rma o pri ncipio rht uni cla•le d·t l·'~is 
lnçiio S".lbre o direito, principio q ne coÍnn 
V. fi'.x sab':l v.~ ncen nestci. cas~t em 2"' e 3• 
vo1 a:;ões . 
. A rHspnsiçi.to do n . 23 ni1o está em coo
t radicçiio com nenhum out ro art io·o ou rfü
pos;·_ção ria C_onst i tuição . (A f1o irvt~s.) 
- 8~ 'i. r r-d•1cçao da rons1irniçã_• ro «e nnn1·0-

vn rl:1 , tal c mo se aclrn. ni:i• il1·1111;i, d11v irfa, se 
p_ocleria, sn~ci'tar n~ p 1 ·~1th1. solir<'l ·1 f101np·,te:1-
cm . exclusiva, p1'1Vat1 va do Co .-1g-re~so para 
legislar sobre as m ,terins do dirriito. 

Supprimido. por em, o n . 23 do nr t. 3\ é 
_Cl(lrO qne · fi r.a t•ci ipso facto prev1 :l ecA nd ~ o 
systema contr:i ri o. qne a casa rejêitou em 
duas vota :õ~s, pB!a re 1.:rn. de que as fücul
d~.rle>s r1 uA nã.o fo rem co'l feri r] is ao Congw•s
so pertPnf1 !ill ás assemb léas elos est.v.los. 
( Apoiarlos) · 
. Vê, prwti ntn, V. Ex. que, sob a apprrr1m

crn de uma qu·estão de Pednccão, a erneuda 
substitne o principio adopt::i rlo p'l lo Congresso 
pelo systema opposto, e ó cnn tPa f'lss1 nre
tr,nrl! rL1 n 1 t Pra~iío rlo .vencirlo q1rn rer:la •no. 
· E:e1 que o;; ~ 1 '2"·Htil,no.s da eTJA n<h s' f•1•1-
cl • rn 110 n. '2l do a t. 35, em q·t'l a Co ·1st;
tuiçfto con farA ao Congresso fücnl• larle rle 
lsgi.•ltci• .'o/n-1J fallencias; e f\;t:nn t:i.mb••m os 
us . 25 A 28 rlo 1111' smo artigo, 8'!1 q ne é re
SPi'Vnrln. pn rn o Co 1 : irr"'~~o a C:wll ·la· lo de 
l•tu·isln.1' sobre cri1110 pol i t i ro~. rle f.dsi(i.caçtzo rl ri 
mne la e elos titulas pn bl icos d;i. (i n iií.o, n pi
rn tn.ri rt O r S ·., ttr nt<tdOS ao rJiJ»•ito rln.d Q'~ !l ["S 
l\1n s ns dispos'(lõHS cnnti .-l;1s ne,bs nnmet·o ~ 
si'in mer.rs r1>d;1nrhnr.hs (fl.pn i11dos), são repe
t iQõqs ··s·'.usa.tas. ( 4poinrlo.• ) Tenr!'l n lAQ·isla.
dor reserv;1~n p •ra o r011g·r11 "º n. f w1lrh· le 
pri v ·~ ii va rle lA!:!'i ,la r S'>'1re n rl ireito. f.z n·na 
em1m•'J';1çii.o A-:cn ; ·11!:1 de ,11g-·11n 1s í'icultla lo~ 
r efernn t •>s ao mes:no ns·rn ml'tn. 

FirnN<lo o pr:n 'i pio Q'e ·aJ . f\01it i lo no 
iwt. 2::l . torlas a.q•rnl IF.!' n 11 tr : 1~ 'i..;"o"i.;õ. s dA
vem d,·s 1.pp: ... recer pol' snp : r fl : rn~. O ·1ne ~e 
deve pl'O pnr ", poi s, a su ppre ;-ão ilA t ·v•s 
dispo~ições, mas n uúca a. elo p1·incipi o geral. 
(,i poiados . ) 

.. Ag-i tou->e G"•ta ~-·rn~tfio 11 0 s~i 0 drt com mis
são, que 1l ivirli11-se em dons P.:1-111p 1s Ofl ]J ' St.ns 
-o dofl defens<>r ''S e n dos ncl vers·1 r-ios do 
principio ela uni~ a~e j t1rirl if1n. . \1 s, nãri- po
dendo <t comm1ssao converter uma questti.o 
ele. redflcção em· uma qLiestão de priucipios 

emend t q Lie é oft'.311siva do vencido e invoco 
a autoridaéJ ,3 de V. i~x . <tfim tle que sej ,i. oh
sm·v" clo o rrq·imento (l;t casa, não po lan !o 
' br i · · -~.~ ;nn nov.1 cl isnu~siio sobre nm:.i. 
questfio jit d;~cidida por clutt:; V<>tações do Con-
gre~so . (fpoiados .) · -

n S::t. Ptt ;~ .JD!1J\TT 8 - ü SP. senn.iloe · Jo ~ é 
l-Iyg·i 111 rn darn·i. co11t1·a n a preseutaçiin cb 
emenda q1rn pr :i1•õ •a snpprns,ão elo u . 2:! tio 
,1rt. 35 do proj ect o de Cuustitu ição·. 

S. ~X . a llega qne es ta SUppt'e3São não vciJe 
ter lognl'. porq 10 é contl'n, o ve11ci1lo. 

Pn1'Pr,p, - me qne S. Ex:. t em todn a ra zão . 
(A.po irr.ú"s .) 

Q,1.111 lo s:i votftvam os rliver303 numerosdo 
art. 33, act1rnlmeute 35 do project_o, o Con
gre~'º accei f·o·1 n111a em;ncht do Sr . repi'e
;entants L·".ivigil r o Pilgueiras, que vel u 
:iubstitui r a ·li-pnsi çiio do n. ·{3, onrle se cn11-
s., grava a i!ié:1. rli! l<>gblaçio "epa.ra•l;t 1):1 1' r os 
es ta~oo ("poiarl •is), su 11~ t i tnin lo arJll"lh rfü
no>iição a. Ili con;;ng-r •da pela d erne 111l \. cio 
Sr. L11ovi ~·i l1fo Fj lg ueil'as, que csta,,elecia a. 
11n ir[.1r];• rla I A ~ i ~ l'.lção. (rl uoiarlos ) 

Vota•ht essa em·1 ncl ,1, r ecodei an CongTesso 
que iam-:'le .vo t1.r os n; .'24 0 25 •1o 1rt . :~l,or·a 
35, 0 : 1 ~'l SR est;ibeleci 1 co,,111 tend :t p r 1 o 
nnngresso l rgis1'1r sob1·r1' fo i rencias, crime; pn-. 
liticos, otc. Por essa occ 1aii10 o m s.no ::>r . se
ua•lor José Hygin'> recl :nou '[ne e~S · ts dispo
siçõe:> esta.1·Mn p1'é.iurlic,l•ias pel.3. votnçii.o rl ~ 
'lms11da do Sr. Leoviro·ilclo Filcnieir:1s; re.· pondi 
e 11 tão :i S l<:x. q1113 não 1<1e pareci<un pl'e.i 11-
ca las essn~ dispo~içõ :s, ap ·;::ar de rec(HI here1• 
que en vol via.111 reduo J,1 nci· ;; , que só ao Con
gre:>;o co111pcti1 obviar. (Apoiados.) 

Por occn.s ii1n de vo\: 1 recn .-: ~ 1s emqwhs em 
tm•cr,i1•t r[i.;cus<io, o Sr .Leovig·i lclo Fi l :ua'.r:is, 
ante:; d t emawla, ~ 1)p1·ov:tcla em saguuda dis
eu; ~ o, 0 11te111u a p0.Lrvcn , oxplicou :10 r:on
gr,~sso ·1ue t in li.1 lrn vi.J,, erP1 thl modo <le fo r .. 
111111 11' eNt' o.rJG ncl a ; rprn a i rl :~ .i, de S. Ex: er:' 
estc hr~ l 0•1•11 · a 1rni'-la-le <H legLhçiio civil, Cl' i
mi nal e oommcrch l. mas nifo da ]Jl'O 'les~ i.I ; 
S.f<~x . mo.-;tron que a emenda est<W't m.tl 1'e1li
g rl1, e peo vn n qne Sll<t iut'lnt;i1o en essa r. :
z,,n<l·1 o r,.,. ,f"onto cn :n o S\' . .;t ;ma, ele o:··•Yctni-
saçi1o j urlicbtria qlB offü r·ecel'a. 

0 

Ao votm·-se a ernenrla ao n . 23 tornei bem 
r>ht•o no Con ;' !' é'3~o qne se ia a.pproval' a 
enrnnda. sn 1 v,1, :, re,lacçfio pn.ra. poder armo
ni -:•tr' a l'"rl 1c~~:i.o J 11s~ r~ ntHnel'o 00m o (/ 11 " 
r•o;hV<L V" ll>IÍ lo q'.Ut. ll tO Ó, UÜiclade de h> 0 ·is-
lnção (Apoii1dus .) 

0 

c .. n:;q~· uin t.i• n ·Jnte estú. hem cl::tl'o que a 
t hese ·,,,;t ,i, ,ele0icla no .n . 23 é 01-r1 todo caso 
rle lihe i · :~ çi'in do Congee~so . (1liúito !J.3111 .. ) E 
essa de1 i'bePnção não p<'i IP. absolutamente ser 
ai er·n.<i 1 hoje, <J.H 81l'lci só se trata. da retl:tc-
1,:ii. •: po..te -.,e •t1Mld1r:·!r a torma, mns s~ 111 
,i1 t,,rac a üeli';oraçti.u do Congrn.oso . (ApJia
du: .) 

Põr isso o qna o Congre,;30 poderá fazet' 
llo e é. man te11clo a rli8posição do n. 23, mo
(1 i.ic;1.r-ll10 ::i. rodacção ele (lccorclo com a ele· 

O §r. E 1.•ico Co <> lho - Tomn por 
t_(-is temun h,~ ;t V: l~ x., S['. pl'eside·tte, de. qno 
nz nH.as r.l1 l1ge~1 c1Cts , :i.fim rle tornnr par te 1.1os 
LleiJ te,; dJ pl'OJ_ecto comtitucional, 11 11er 1u i", 
quer 2° , quer ::J" rli.>cussi1o. 

Si uão consegui foze1 ·-mo ou vil' pBlo Con
g-rosso ,;;obre a m.tteria , na int 'nção simples~ . 
rnen.te tlo de~empenll ·n· o nmucl,1 to, So-J!;Unclo 
03 C11ctci.nn s do meu obscul'O ont c~ JJ :limento, 
fui porq!le '\s d 1 scus~ües fo1•:,m tp,1.11 c:vlas <1ntes 
qne me tocasse oern 11 111 t vez de C LI l 1 r . F 1co 
esta decla raçã:> solemne, :i.Lirn -te a t•1•lo tern
po !'1,:-:a. 1 ,,, ,r~<i 1 ·~ r[r, ceus1u•,1s por p u•1.,., rio elei· 
torad·• fü 1111:ne11so, qne po lerh1. estra.nltar meu 
sil~ 1 1 c io ''· re.;pei t0 rl 1~ vario.;; po ·1tos q1ic1 ferem 
os 1 11te r«3~3'l' lo 1 ~l:t>l1J .-]o '\,iode Jan ll il'O que 
rep!'eS'rnto, co:no os d:t U11Li·J. 
. Venho a ~ ri b t l!l ê L t:lr le jJ:l l'a cr·itiC.tl' o ]l l'O· 
J11cto co11c; t1tnc101rn l na.quillo ~ ue so 11113 afl· 

· 0:· nr·a. n.da ptaç~to iuco uve nlente chs ins l itni:_:ões 
rJe outro.) povos ao 1111sso paiz ; m·1s ::t i~1 rla a 
tempo rle den unci ·. r nestct quar t " dbuu.;são, 
ílag r·a ntes co nt1•;i,dicçõ ::is de l' ri ncipios, ' ' p;tr 
d;1qnell as que fo r am apontada; p.·•ln. c::in
si•.ler;i vel commissi1o do Con ~!' ·..!SS'l, pod endo 
S3l.' cor1·igi'hs 1'0rn poucas pa lavras. 

Venho •i ir;cl:i. ii, te• npo, Sr. pr ·siil ll nte, para. 
[ ;~vral' um p1•otPsto contr;i ns "1·g- nkõ i ,, i'lj t1-
rwsns qne um ill n-;tl'e roprese nt·1·rt · p" lO 
DMh'ido Fcdtw,tJ, d1l'On HO povo f1'!1t1' 1H1HO 
01u fl'011to da. ba ncarla oocle occu ,10 o 111timo 
logar . · 

0 Sri.. O_i,rrnIRA Prn1'G- "\ã0 apoi 1 l0, l0:,;·ar 
1·1u1to s·i11 ente. 

O SR. E1u co Cor;:v-ro - Com a, cm enrh S'lp
prPssi va do pa1•ngr>i rh0 do nrt. ~º . comn fui 
votml·' peh no11g·1·essn em pr·i mfli r dbcnssão, 
e~ 1 e ouims i!l nstres cnmp,rnheiro> rle han
c·_1cln., t iv:emo> em vista r e11 ig·nr 1.1· 03 princi
p1os con.;1gnaclos nos ar ts . 2" e 40 rln prnj ecto; 
o ar t. 2° que .con;,ag t'f1 a unidade ter r itorial, 
sr>g1rn do "' conformwio g-eogr;i.phi cll rias anti
gas pro 1·ioci:i s elo im1»rio, ao pro ·hmav se 
a !tepnlJl icn. em 15 rle nove111'1ro rle 1889, 
nfii n 1le se rl Afinie os act11nes est·1rlo.>; o 
ª!'t _4° r[ il':l c11 : 1~igna os p!"'f1°itns ·1 íJllA dc~vem 
cmg1t'· se a ÍOJ" 1>aç5.o ele novos estados . 

O Con zr r.,so recusou a el iminaçfi ' propnstr, 
por mim e ou tros · rs p l'ri~e u tantes fi umi-
11en-1es, dil, s11 "p1·ess1io rio parn, ··r,1 phn nnico 
rio art. 2°; hto é, o Congress•1 lr.g-blo11 pa ron ti, 

hyr;oth·'Se qn r~ tnlvez nfio VA nh 1 . , se M lis •!' 
e .oq!leé ma.is . nhl'iu 'lrrt1 AX01-'pção o· lios1.no 
aPt. 4°, a qm1 1 1-'cw~ ns tr , ir] : crõ ~s pnli)ii::; is üo 
e.;t do qn e r ep resento nr>·,;t 1 c;r.s·:. 

/\o p~ sso que, pAlo n. 13 do ;\r t, 3'l ç]o JlPO· 
j.,cto, o Co:1 tre.-::;o confere ao Jegb lat1vo o;·~ -
rlin a.l'io a f 1c11lrla.de de rnur.lar a CH-]'it[.J. [i'e
d1ir 1, qn ando e como P. ntenrlt1r, no :1J-t . 31 di~ 
por clecidi..Lt a t 1»111~fürfl n ch <h ~" [-it<tl. Ao 
pn;;~o q11R no ar t. 4° a. formn.çfi:o rle rutnros 
0st.1rlo.,; l1 •3il, depe•!dente do assent i m ~nto chs 
a ::;s-,1~1-i l éas e.-;t.Ht.U>te'l, por r! u;i:> sessões con· 
s ·cu twa.s. no ,1 rt. 35. n . : O o r:o n Tesso con
f,·1·e "º lezi-; l:J.t ivo nr>clinn 1·io o poder do dei i
mitn.r, ele tr·1ç01.r· lirnitlls l'elativamente ao;; 
:icttrne -; e, la.clos '::a Uni ão, a s~umpl(l est13 
so hl'e o qurt l o a.r t.. 2° nifo adrni tte du vit:l.ts. 

Senh01•0s . como vos -l is;;e, o ar t . 2° es lab.e 
br>lnre em t r>r mos [Yi rernptor-io8,qne os actn:i.es 
estnilo;; te1·ti.o as mesmas li uhas ~eogr:i pl1 e & 
que tinh·· mas antigas provinchts 110 rrJfJmento 
em qne foi prochmada. a ltepuhlíca.. tt 15 
de novembro de 889 e o nr t. G l f-1 r, da 
uu idarle t rr l'it.1r ial oc·11"1cter istico dos ,,sta•tos 
sem referir-se a hypotlteBe elo art . 3" rela tiva 
a mndanç<i ela c~ pitul. 



Altrlnrlenrlo-sea hypothese cio art 3°em vht1t 
do n.rt .65. vê-s ' qu" e~bs dis pos içõ ~s não se 
com1Ji 11 11 m, po !em 1nes1110 d:-1r togar a c1mliicto 
ent re o Congrê<so de um lado e as as:<ernhléas 
JPgis lativ"s por nntro lado, na questfio do · 
elils nembl'<tmento dn territorio para se estab3-
lo~'J r i l Cap't -d ~·e lera l. · 

O ~nt .. 4• é fr is 1 n te , ilntérmi na ndo c1ne os . 
e;:; t.11!0;:; niio pod ,, m se div idir, i11 corpon:tr -~ e 
ou d11sme1n1Jra 1·-se, ,;;em 11, >• ll lie;ic1•1 da .. :> 
r esp1ictivas 11sseq11'iléas; <lm dua~ ~e~,;õ ~s con
secLJti va~ e a appróv 1çi10 elo Cong 1' 1~sso . 

Tanto o a1' ti go a qu~ acabo de 111e r ef iri r, 
q@nto o nrt . 65, occ11pa111-se da indivisibil i
dtv le territol'ill.i, segundo o:> limites que as 
nnt igns provinchs tinham no acto ele se pro
clamar a llepublic:i; portanto. o rlisposto no 
n. 1 O do '' rt 3·1. nã, ' se c•1S>t ·nrn os pri nr.i
pio; ex 11 a -io~ 11 '1; ;1rts . 2º e 55 'lo' proj ecto 
consti tuci•11rnl. e e$les estão em antino·iui • 
co rn u materia rlo art. 3° . 

R::.:t · n'10 •111e " r:ongre·; o tonll a ab.:>tl'~ 1 hi d o 
dH o ·vir a sse1 nbléa íegisl ,Ltiva lo e~t , ;Jo rio 
Rio •le .1 n ·i ro, a qnal inc111nl1e, se;tun•to 
os pri ·c, pios consagr·:i.dvs no ;i . rti~·n 4·', d;>r 
011 íl êig"<H' acquiescencia a formação ,11 1. 
est,1rl o, que ele futuro resultara ela tran::;for
nw<;ão elo Distri cto Federal. 

0 811 . FRANÇA CARVALHO- .-\. C~p : tal Fe
deral ounca. se ha de organis:11' como "Starlo. 
porque b sta rlizer quP. até Ldta-lbe a.; u t . 

1) <::R . Rrnr,o COELHO- Dir-se-hia qt~A o 
Di~t r ii' to l'fe"ler ,1 l nunca fez ptlrte da an tign 
prnv i11 c: ia. d0 1t10 de .Ja.n ·iro. 

M is pe r·gu n t~ rei :. rl 1~s "l 1; qu 1n"lu? Desde 15 
de uove111 bro de 1889 ~ , 

o ~R. P11ESID RNTE- Oh~'l l 'VO :io ll <Jlire re
pre5 ·11t ente qne esta infriugin.lo o r agi
iueuto . . 

0 "<R. Emco Com,no- Peço perdão 
V. Ex. 

o RR. P llF:STffE'<T:E - .'\ rlisnu-<são deve 8" r' 
r e8t rir·ta á c t ·~a •! a rerl>tcç•'i.o apl'esentada 
pela cum·(Ji.:Hio. ( A .. _u i"' lv.c . ) 

o Sn.. lfa ico < :omr,no - c o·11 o r ospeito rin •' 
V. Ex.' ine merr·r. . j ·,. como cithL'.l i1o . .i ~ com·1 
pre, ide nte dn ,:ongrPs~o , l'eço-lhe rin t• nfi,, 
lffVP. a 1rntl que eu prn~ rn·e chi' n, m;i.iol' 18.l:i
t1idA a 111ill]1;L (lr!!'U!llB\JÍ'IÇiiO, 1.'e lnt iU1. ás in
COll g"ruida.f eS que ac·1 bo d ·~ assignafar na r·e
Chlc~ii,o 1le p1·oj <"ctn cnns ti tucioniil , vi.-;to como 
fiz gr:<nde e111penho p:<r'a dessm;1e11har ue:;te· 
particnlar o mandato '111e me · f.1i coníl::irl P. 
o r. nt :·eta to só ·a ultiitn h.1ra é que cun ,e 
g ni vir n, t ril111na. 

PL!ço, pois, licenç·1 a V. Ex. p;wa, me "X
plic;l.L' o melhor possivel, co:nn o c:i s0 1 ·xi .~·e, 

O S1t. PR'MDE'ITJ'.'. - O nobre deputado 
vem d 11c11 t11· o v ·11 n1rlo. vem ~ 1 prrciar a~ 
dbp 1s'çõ"' d1t Cn11stit11iccão, v·~m s~ en vnt
ver e111 qu estões divers,Ls lias tJue o co ,1-
gress1J ei;tá adstricto. · . 

Ora , e,;t>1.h8lAciilo o ]Jrece•l ·< Dte, rlepnis rlo 
no11re 1lep11t;1rlo vir1io outros or.1 do1'es disc11-
ti1: a nonstitnição, e assim se rà compl t,.. 
m•>nte hn r·h 1lo o fim '1Ue sri tem e111 vista 
que '· dbcutir " rerlaci;ão . ( Apoirirlo-.) ' 

O SR : Etuco CoELHo-V. Ex . tenlrn ])[\ 
cieucia . 

O SR. Prt icsrnK'HE- Emhnrn. com muito 
pes>1l'. s1 111 ohrigrrrl11 n, cln m-. r o nobre clepu
ta1lo ao terr ·no rla dii;cussão. 

O SH .. Rarcn í:nELHo-r<:sto 11 a penns est:ihe
lecencln 11-S preli •11ha<-es r]e 111" ll n.r1<11 rnentn , 
pai'"' depni ~ concluir respllito á reri cção ri .' 
pro.}ecto, porque é rl isto qne se trnta, eu sou 
o primeiro n f'econhecer e não me afastarei 
umr.t linha deste p1'oposito. 

O Stt. llBALnr·rn no -AMARAL-Então dis
cuta J,,go " red<tcção. (A poiados. ) 

. O S11 · Emao noTCLrrn-Sr, p1·esidente. si eu 
comeg·'l i ,. rlerri'>nstrar q11e a cidrtrle de s. 8A
b<l: i iií.o, hojA Dis tric!o _F'erlPr:ll ~"ª parte i 11 te 
g·ntn le df1 <"X- prnv11.ic1' do R;o de Janr iro 
t (:l nilo ip'u (ne to j)l'uva lo qne as incn rl'.rrue1J
cias que se ni:t .m n-c1.' redttcçãu do µ1 ·ojecto con-
13titLrnional elevem ser .samtel<is1 chi, mesm.t 

ma neira qne out.Ns apontadas .pela comm i ~são 
rtos -21, no sentido da::> emeo•Ls qu ~ vo 1 wvar 
a mesa . , 

Sr u nbrigarlo a allndir mpidamente aos 
termos em que o 11 0111•e cle11ut;1do ;1 q11e lla 
pouco me referi se clirigio ao rsb do Llo H.10 de 
Jaue1ro. 

S, Ex que veio aqui discutir a convenien
cia ria 11111dança ria Ca.p itu.I 8'ed 1ral. e ÍLbt irt 
car a tr 11Hli gu r çií.o do Di.-; tricto i<'ednral em 
novo estado autouom· ., clis.se el•i e:; t1iclo' rio Rio 
<le Janeiro, q Ll•~ ten ' 'º a subid a. hoora ele rn-
1wese11tur. o · qnH nioguem neste i\ 1ngresso 
onviu de ora,lor a lgu m, com relaçà0 "e:;te 
ou outro e~taclo. · 

()S R. . FRANÇA CARVALHO- Apoiado . . 
o S11. ERICO COELHO - Peço lice ·1ça. ao 

nong;esso para. reproduzir -SLPS _1nla.v~ , s, . 
e. a v1, ta da grav1d"de das propos1çoa; off,3n
s1vas ao povo flurniueuse rv1 de füzer ju~ t 1ça 
it insistencii1e.o"'q 1e procuro l' -1batel-•1 .. -; . 

IJ illu;t1·e l' il.p1'86r"llt 1 1J t <~ , -que e l llll tnOÇ<l 
muito dh-tinr-to i1 to·:Ios o., r '1speitos, ·e 
a q11em tribut .. sincer.i. <tmis:i.r!r , lisse o . se
•\'niute <]Ue muito me mn gouu (tê): 

_<( V~3 não tetYl s trarlí~_õ3s ou hist.oria ·que 
.,: <t·' SHJa a nossa. · 

«'lós _vo3 po vn·uno3 e fo :nos ci vilisar-vo3, 
lutando co,n o indio. 

<(Onde esta a vossa h'stori 1 i 
«Q1mes s:'i.o as vossas·trácliçõ.es? 
«Ci tae-me um só .facto, um só ri esses g1'i lll-

1le-; movi1 11entus qne sii.o o orgu ll10 de urn 
~~' . . . 

«'fad ,i, t endes, de pen l'l.;hs semprn rfo nó.> 
• 1 in ·la vi11 1les aqui para o Co:1g· ·esso co•n ess.1 
p; etensfio :-1.11ti-• lemocratic<t de absorvw a 
G•tpit:d b' edflt»d. 

<iQnal é :-1. vossn 'glorin. n ~ vir]i1. nn cionn l ' 
«lJe tod.os os nst-vlos ·-ln Bnzi 1, l.i norte e do 

:-4 nl, ~Tall • l es e p1eq11i>·1os, vó:,; sois 'tl:1.l"ez r1 
u•1i ' º qqe 11ãn tem· tr di i;õrls pr.ip•·h s, <]ue 11i10 
pnrlP a;11·eoe 11lar 1111 gr·n.nrle acto c:i vi co: . 

\<Vó.; r(l flf'Hsent.1es •l odio r1inl contn a ci -
1htJe 1'\;1.-; m11r,,ll ·1s eivi . ~ , s. cla.s k-WmPsse\ co·1 
tra a ci rb rle <tbolicio:1i,t , é isto, L!lle--vós .re
presenta.es impe nitentemrm te . 

«Si qurreis gloria.;;. to.nai-. .1 s '<le úos emUl'l?:l
ta•:las, tomai 1n.11 po 1co ·lo no ;;s·) 13 de ·rnaio. 
que chega pn.ra o Br:1.7,1J int•;ir.1. · · 

<(Não r13cJanmBs corn •t histo+• 1n mii.n. 
.i ]10llt :ie f:.LCI 0 .1, trazei p <. r-l. RSta tri' rL1 11a ·ln tai;. 
si sois c•1.pazes. Eln vo~ des11 no . 

«'V!o·;t l' 1 ~e q:1e não foi e:ita cicla:le que vos 
fez nascer e ex i~tir. ' · 

<\N ,•m nome tenrlAS C:omf) vos cha'Ylnr.s? 
R;;tado do i ~io rle Ja ncJiro . A cidarle fünrla la 
nnr l~::;lacio rle Sa , em l rle março -,.1) 15f\5 r. 
que desde o seu J)r imeiro r<tncho foi ci.lade 
,[,311-v1is twln :•té o nome . . ' 

«EStHdO_ rural em derndenci,1,cujo de·stin~ é 
problematwo . >> · · 

' Cüncluio o citar o ora rlo1' <]Ue CO ll f'lSSOll'
0

fl. IYlfll' 

n. C::q,;bl Feder·a l nté o c'tnal do M:i n"'ue 
(riso) , como esta no se 11 discu1·so, e ,~ ne e1itr:~
tHnto ahah nc•1u-se a offeud rr "º' rep r·es'•n· 
trn_te,; fl nmiiie1i;e~.n n.qu i 1 lo que te.111os de 111 •1is 
,,a,ro, nas trad lções politic1,; do est"Io tio' Kio 
.Je .Jan r.iro... -. 

O SR. FRANÇA CARVALHO - Apoiarl~. f1i 
11ma verrimt sem rttzão con tm o povn fl11 ,ni
n,,nsA . 

O Sa. E11rco COELHO - • . . elo segnin_te 
mo.do: 

« O estado do Rio de Jrrn eiro, s ·1m lii-;toria, 
~~ rn trarlições, SP.m no1113, roma. lávour<t pe r
rl1d a,, com a terr:t ca nçarla. e esgota•la pr. lo 
c•1 f>, Vfl.P, agor·n, t n.mbern, m1 tm'almente como 
muitos 0~ 1tros, J'eCeher g-rnn -!es lev"s de irn
migr::i.ntP.s . Cumpre que tome cmltr l!a :; pam 
que,ao menos,poss;t sa lva.r a li ·1g•in,_q11e f ·ll rr .» 

Sr.presidentr. , é mi •1\ma vez de ner,,. 11 1lt«l' 
ao ilhs t r· ·~ repr ·sent inte cl n Di -; tri ·t~ Perfo
ra l, que lrr.ho•·a ,nfl supposiçãn de que a cirlade 
dr S 8ebn ,tiãi1 fni que cornhateu o indio e ci
vili ·Oll o es 'a.dn do rt in ele J •n·•i ro, co•n qne 
fnrr;ns , P.st ci_n -~ie "ii. re11 P. llin ns h111caw~ no 
sec1\lo X V 1 ? Si n1.o foi. cnm os ind ios do outro 
! ··do .dfl, bahia rle !1ua1111b11rl1 t r. nrlo a sua 
frente M • rtim Atronso de s. 1 u~, ? 

Perg·nnli1rei "º ill ustre r epr •sent •n.te com 
quP, el Amentns se fo rmou a cidade, não de b~~
tacio de S<\, como esta no discurso de s. Ex,, 

mas de i\foní ele Sá qne fundo 11 a · ci.elarle de 
S Seliastião no mo1·ru do Casta li o, e ni1o 'Es"'. 
t;10i11 de ' á, qne apenas 1 ·vant •>u u:na. !\Jrt1ti· 
'' ·ção entre o Pão de Assucn.r eu. Pr,ütt Ver-
me Ilia ? , 

J-!ergunto com que gente se po voog a ci1lade 
de Mern d" S.1 , e se 1mrnteve, ja nii.o digo no 
sec 11 'o X \'l.rpns· no. princi pio do s"culoX Vlll ? 

Com que tropas Frauc1s~o de C •strb repr~ !Jiq 
n iuvasão Ducl0 r.- , sinão com o.; f1111ninen..; ._ 
ses por 111ua pcirte e os mineiros . por outr>1, 
sob o conunan·lo de Antonio ele AI buqu'3r.que 
Coelho ? 

O illllstee r epresent,ante rl .-) di3trhto , 
e~ ler-ti ' que o b•1.stante . instru:do, . nfió 
c insultou certamente a hist ol'i;t qum'1o 
fez tão grande · carga. d " accusaçõ~s ao 
"ºv'1 f1umintio:;e Eu a tiro a hbtorh na 
in .-'h1rnt pa!fina riu ' S. Ex. 1r'i o q11iz ler. 
Q•1e1'0 ch11nar à su;.• attenção, p >< N u•n ra- ~to 
h roico. que se deu na rninlia t err" natcd e · 
,1" que eu . muito ine . 01·gulho Trn.tav·c-se 
>ti11da rle re11elli r 11s frM1ce1,e3 e holl nndezes 
enlligMlos. q1rnnrlo Co nstantino de \1en r,la u, 
á testa rl ris ln lios rla serrn ria S·: piatiba d:i.s 
y i~ in)lanças rl 1 cid: ... de rle Cabo Frio ·e n:'í.o 1le 
;Rpetib::t, C0 1'TI0 dizem aJ guaS, IJiS,tr1ri o(:\< ires_ 

po 1· equivoco; deu c.1ml-JAto n 1 eml:)oc 1.rl11ra ria 
!A,g-ó11 \J'aruama •WS inim,g·ns rL1 C\•louia:, que 
exerciam tnd:t •, s"rte ·i ~ d ·pr<~d , 1ções . . 

o SR. THOM_AZ DELPHINO - l\fas quem era 
P.Sf>" 1ionstat1tino Me n .~ l a.u? · · · 

O Sn.. t<;Rrco CnELHo-Senhor -~s, o illustre . 
r ap,.esent:tnte do Rio de -Janei"o mo~tr.a.-se ·' 
"~ :.1erc<>hir!o qas. con di cõ'l.-; sociolog;icas- que -· 
irP. ,idiram •10. dr~senvolv imen tn da. ci lar1e lo 
Ri·) de J.~n!'lil'o, c:inu pre ,idem á form:~ção 
le lo· 1 s as cidade3. · 

As ci ltdes for1n:11n-se no meio socia!, .cnmo · 
os pontos i e ossi fiG,ição no org;i.nismo anirQ;tl, 
•n Plt1'·1se rl<> u:n wit:w el escriptbr; rl!lsen
v_ol veni-~e nJ1sor ven lo . r! .~ proxit:no em pro
x11 no tndn, <J 'm!lto existfl rle b"m no te1•1·i torio 
1r11e1ceute, s11!ec1:fio qrrn . se C "l, l'l\Ct e ri~!I pén;· 
t11do qnnnto ha de melhnr como sexo, i1hiie .. 
vi1or , rique%a8: é ª''im <Jlle a~ <iln.d.és 
constituem, e dahi concl uo que a ciLla1le rio 
Rio de faneiro. riue é or•igiual'ia f.J es<en· 
ci·i.Jm,, 'lte flu nlinen <e, foi nh1"1. dn.s fü.mil ias· 
>1. I~ .st, 1rh s ,],, ex-pl'O\l'illP.ia rl9 Ri.o .-IP. Janri.•o," 
fo i nlwa rlo;; S0· 1 r·~s de So11z,t, <lo<; Carneiros 
lns TehRi1»1. Leit1iil e fl ·· ontr;ts . illn;;tre; fü.~ 

111i!i •s füimi _: on se~, g_ue com seu.; _capit: ·es, . 
cnrn ~ ll ~ ::ic t · ~1 rl .de all li ll~ . r y m. d e~'3 11"01Vi?ram 
a ··'·rl 1rle rle Vfr.m de <:{l e l'l\11 11lt. ima a,n ,_~lyse . 
Pº''.º'1rn!1-1, p_0rque P,<;f.á, prnvadn. Pi d:1s ·teis 
s·1 ~1.1lo ~·1c . 1,,, que . o de.senvu.l vimentn nu·u• t'ico .. 
·h pop11l"·c1'í.n ll8S 0i•l rl P,~ se f·i.z. nãn 1)01' 1 
·1111a. prri ressrb n·ttr1ral. p'llo n1q·rnento elos 
nn~Cif!! en tos sobr~ os obitos, m;is por u '. la 
r.•ws-<ao, p11rte vrnd_·1 .- do estrnngeiro, parte 
do~ cA m pos c1·P.um v1"rnh.os: . · 

S'31il re: e:;;: o Di •tr•! rto l<'erlera l fn,zia partA da 
AX- nrov1ncm rlo Rio de .Janeiro : anetHS rli
"'.~~"~ in: neh :tr1 ·ni11i;;1·raçi10 mq 11ird n>tl. . const.i~ . 
t1tl11'.Ylo 11 "\1 rn:ini cipio -.mi gene1'is, eh marlo 
por hS<l me.-<mo nrnt.r(1 ; pnr·e1n, lrn.via nni-' 
•h 11~ r]R t11rri to r•h, h •vh a '1.1BS'11 • nrig-Pm.rla 
n~·~1tl '.'Gão e sobretudo · unidade politica e ju_
d1ci ~,ri ' . . ·.. . 

· ~o~tnnto, si vamos a resnAitíl1; p>lla 1rlis
pos.1 çn.o <~n nrt. 2° ('l _Pi ~'!e 1iont•1 _qn f.\ qtoro · 
P.ri1 ~111 i elev_11) o prmcipto rh un1 .. hde ter- -
;ito_m I,, d·t unidnde politic>t e da ·uni rln.de 
J 11d1111nr •a , 11m ohs<~rvnn ·ia ns con-;i rl,,rnções 
•1ne acr1bn r1e f zer ao prnjef'.to cou~ti tnciooal, 
qu 'l_ cnnsazr:~ o pr·i •wipi·1 rl :t int.ogddade dns , 
n nt1 g-n.s p;o~mr.ias, tr 1nsformadas hnje em es~ 
t • rlosd a [ 'n !ao,rlevR ser r etocnd" o art. 30 ,e no 
caso q.ne Si:'Ja mwlada, . a ca.pit,11 da !V:ipuhlica, . 
e o lJ1s1r1cto f?ederal pr0tenrla constituir-se .. 
en~ P. :;far!o au t on ~n~ ", d"vA ser con .nltadfl. a 
8.S>eJ?l lJlea_ leg1slat1va do Riu i.ie hnfliro, afim 
de rli_:·w s1 cn1w'u_ t~e 9.u não na cqs·,ão de .~sa :· 
p· irç 1.n rle 8" 11 t rr1 tor10 . ' -

n _St~ PRE:JIDENTE -lsso nada t em com à 
rerlnrçao . - · - · - ~-- ·· 

O S tL .ERico rinF:LHo - Estn'l rlhrntindo a 
~ uto;iomia ·l·1syrincipios, coa~ignada no pro-
1ecto, Sr. pMs1dente. 

o SR. PRESIDENTE - Lernhro '10 nohro re- · 
presAn~ 'l nte que isto nada tem com a redacção 
do pro~ecto, 
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O§&.'.. I0.uc0 ÇOEL,HQ...., V; ·Ex. vê . que .de O Stt . RETUMBA (pela ordem) - Sr. presi.,. e im.perlir _e de3perclicio ·de tempo que cfave· 
' vez eJ11 qnaodo. ri.p 'plico á · rM 1cção .as consi ·le- "lente,-·piH' ~er m"uto breve ·o ·q1ie tenbó· a mos aproveitar p:H'ft darmo~ q1n.nto •• utes a.o 
· r oi_Çõ!Js·'que _estou fazenito. (IJ,i .~o.) V u ter- dizer, peç:i a v. Ex que me dispense de ir "'ªiz a lei funilameufal. Com relação a outro 
. mrn~:r. cpm po1mL~ consideraçõe~ mais. _ iL tribunrt : f" 1.ll ,J.r <? i me;'lmo d,e mifl'ha b11ncarl.a. .ar.tigo , offereceu ta.mbern outl'a em"'n la , com· 

O illustre representante do Oist r'icto ·Fede- De·u'nm Iig·ofra. leit ura que ílz ela Consti· plementar desta que estabelece o pri ncipio ela 
r~l q úe a proposito da tramfer(<ncia da, capi- t uiçi.i.o e ln.borad11 pelct commis~ão de redacção, unidade do direito. Esta,s cllrns rlispo~i çõ3.3 
.tal 'da -~ep~i·§licti.; ,q uiz- n,purm' primasias cm11 conclui que havia uma certa illcoug-rue 1cia ni.io podem dei:ml' ele se ha1·mon is.n' . Com 
. o .. po:vo nu111111ense µo tel'l'er)o das tmdicções entl'a os arts . 78 que se acha no ti tu lo '1º esta emenchL e ne trt prn·te, o at't. 33 fica per
.. historfo,1 s;·no tei.'l'·eno 'do âbolicionisrno e ela quancltnl'ata elas qidida'.les ile cidad:"io brazi.:. feitamente harmonico . 
propágancla repliblicalia," com'mett·eti ' g·raves leira e o ·art-. 82 que ·se -enco11t1•a' nas tl :spos·i.:. Com rel:i.ção ;10 n,rt. 36, u: 4; offe!'eceu 
Jujustiça.s. · ·-- · · çrias gemes, iµcongruencia que mais me dis.. tambcm outr a, e1mmcla . 

__ A.' ver~~~le _é ~ que ti, c~rüvle ele' S. Sebastii.ió putarn,ril a ttenção por dizet•em respeito a :.Ls- Onde no projecto se diz : - Prover 6, in-
sempl'e Foi a c1 làde cbs kermessns, das mar- ;;umptos úlilitar'e.> .sobre os quaes tive a honl'a st!'ucção ser.:un,tari a. no Oistricto Ire tem i ...,.. 
chas civic>1 s. e da~ fostas à boliCionistàs : mas tle apresentar divers:ts emencl:as que vi · ap- por· occasi'i1o ela 2ª discus~ilo,_ foi offcrecida 
nã'.o é menos verLlaíle;· e si preciso for i1ivoc':tc provachs pelo Com;Pes:;o. · · · velo St'. Schimiclt e otüi'i'lS UJ11tt emenrln,, m,111-
rei o testemunho do illnstre flumi oense José O nrtig-o 78 rliz qu e o~ militares de terra e dando su 1iprimi1' a pa,tavr;L - prim,n'i:t. 
eloPürocinio, que foi ·n: a lm;i. elo Ct!Jol icio- 1nnrtc!'ii.o foro especi;ünos·deli0tos millt11res, O Congecs3o approv u essa eme dét, ele 
n_is1no·, '<]ll "l niais t!o· q1úi · i qiii ;trCtvon-~e oni. 1uc o:;so !'1'll'O compor--S3-lta de um .sup remo modo qne ficétva cnmpct iuclo ao Congresso 
Cam pos _de Goyta,c~ zes ., l\tb 0111 f:•vn1' dos tl'ibun:d -n1ilita1', c!ljos memhro.;;·ser'i'ío ·vit<t- Na.ci611;t! provnr ::i.pc1ms ~L in~t1·w. o::Lo sccnn~ 
captiv;os,, ~ra.l· fi:s ;io' fle:'t,eni}!q cid arh'í~ Ç 1rlos lici ·1s. e dos " cnn~elho.s Il P.cessar ios ' para a chr i'a na, Cnpita.l. Ferleral ; nms pm' occn.sião 
de La,cercla, al vo ·deorl1os e p0rse·gmçoe~ . forn1açfo d·· cu!p·i, e .. h1 lgament9 dos cr imes,, da,' votação em 2' rliscnssíl.o, o Congresso re" 

Si êu ,. nqJ~es·s; ; .rq 1'> : i,:tat~.,ht9~ ~ '. ~pocct i:1 n ~s sP.nr!o sun. orga.nisaç!'Lo e attrib11içõ9s i'egu- jeitnu-a . (Conte_,taçries.) 
remotn: rl ~ n_ossft ,cbrcrn1ca · neg1'eira, referer1a laclas. Jfo L' ler especial; o art: 82, tNtal1do ria Perle ao SI'. pre , id·~ nt.e que tJmlt~ a ho11-
vor · 'íní1:ido'' 'ao · C:J~~fe_sso ·um -~piso {~ó _IÍfü'l revi,;ão. de ' processos fincl0s, em l11;1teria . cri7 daile de info.l'mar- 'he o q_ue hon_v:e a respeito. 
m1!ito _honra a a ·:povo. flumin~nse e a Jllim .me, p~rmi tte tjüA o Snpremo.J'ribi.mal Feck·: O SR PREsrnECi'TB - '\.emenda foi ttppro-
pa:rticul :rffientA. .. . . '' '. . ., ral p:1sse, e111 1Jene1\do .dos . CO~cfetnnàdOS, e VMlft ila lª e Ua ?• Vntação. . . . 
· : D~ppis 1.à >~i' de. 7 . ~e n 9v!3mhro ele. !850, em qu a'1q u·w tempo, r ·· for1w•r ou confirmar O Sa. LEovm1Lno FrwuRmAs cliz que, 
qm11i:lo aiwh:t não se tinha. foito na co~ta tlo as sentenças e em-um dos seus ---paragrapho3 clesrle que S . Ex .. ll!A g-ar11Dt'l q1n foi appro· 

· Brazil nenhum aprisionamento ele navio trn.- diz que su~·s · êlisposiçõ3s são extensivas aos vaela, embnm das notas qur. .tomou. con~te 
~VC.á rite cJe · .neg-ro .~ . a não ser p'da .. rila1·; ulin pl'oce ;sos militares. " qu1~ foi rcjP.ifada, pede fl S. , Ex. que consn lte 
_"estr;i.íig;eil'à·,'úm"m:1grsfrHlu pobre"qu e e xer~iri, Pa:rece-me, Sr. presidente, que, crea.clos na a ~asq. , si lhe permitte retirar essa· emeurl.a 
1u cicladP. ele <-:<1bo l?rio. esturlo rio Rio de .Ja.- Con-tituição dois tribunaes superiores, nm prwque não ha uecessida,de ele submettel-a ú, 

. n ~ i]'~; ·desses m oços bri9so::; , da temp .~ r,1. de . civil e outro militar, ambos rlevem ·sómente approvaç:'i.o do Congres~o . · 
'V1ve1rõs p.e Çnst .. o: q11e co·ll ncf\m -0 cnm· . occupar-se ele assumptos que lhe disserem Explicado . assim o sr.u pAmamento, espe· 
primAnto 'rio fJÁve.r acinJ>i dá.conscen•len r.ias i1o !'espeito. . . c.ialmfmte com eela ~ii:o fi, emenrla sobre ~• 
ernjleJ:i!~o . e. ri~. to ,laª~ 'ibrte rle inti,miô:1çõ2s, o Si o artigo 8'2 f1 cnlta ao Suprrimo Tribn- unidn,r\e lo direi to. espera qü'P. o Congresso 
bar.líai'el Jacinto ~osé r:pelho, cnjo· nóme citn uai /i'edRral fl r-evi~ão· dR p1•oces:;os ftndo3, ·a rei.tifir.nrá o seu .i\1li:rament-. (a'l)oiados), auto
com o.rg-nlho, pn~<Jhe tra:h-s~ dR meu· pror .• rio art. 78 tambem CY1leve füwr, trntanrln- rle ri sanrlo a commi~sã.o de rerlncr,\ãO nara a qual 
v:-1e, a1i·ri,sionou o !0 ' iü vin ll'!QTeiro 'ch 'g>Ldo iirocessos militnres; não só : L b')a logica isso te:n rlfl volt .·1' o' rn'o.iecto. afim de Sf.\l' nov t 

·d 1 . . costa rl' >\ fric:i. l<:ste füct') q1ui · abriu a 'lConselha, como princip:.i,lmeHce haverá im- mRnte l'"'ligi-lo, a rme f1ça :is 11 ecRssa.1•hs 
serie \:i. r'is feitos cj\rn •1, no· sa m>irinha de ·>'uArr·a formielarle na lei. . altemçõr>s, afi m de qcrn firpie a rlisposiçilo 
-pr,t ticou; '.seriípré é 'urna cirf1urrista11cin'. l'JUR Peço portanto a V. Ex. que remetta á harmonisada · com a SACçfio '.lª qu'l t rata 
h01fl':l. o esfadõ rlo. Rio rle .Ta11eiro, ll'o tocaotf'.l comm's~ão rle rerhcção rio pi'Oi!Jcto . a etnAl1rl" rla orw1.nisnçã11 rlo porl01' .iwlir.i:,i,.1 federal. 
a c1mj:m.nlm. contra. a esc.1'1wi1ião. . · 'lUe tive a. honl'a de n. pr ~se :itn:r a este iil'ús- ( 4p1,1iailns; nw·ito bR.n: muitn b"m) · 
· · No ' tàrl'eilo ;da . prop 1ganrLt repuhlican11, t ra 'O Cong-r >sso. mn.nrlan rlo snp nr-i rnir o § ~· C 1ns11lta rlo. o Congresso consente nri Peti-
posso rlizerao ·r:ongresso qne ao te:npo .Rm do art. 82 para, sei' col!ocarlo tainb'e'm co1n n rarla ria. emenrla . 
qU.e o illu -;fre l'Apres'>ntante do Disti'ir.lo !"">- § 3° oo art. 78; fic ' ndo nssi m ::unbos os tr-i- ·Ningn'lin m ·is pedindo a_ pala.vra, é encer· 
·déra.] . afnfü1 . não· tinlm asse nti ·lo pr:fcft llftS , bun,1es, ·ci,vil e militar, com po l'lro,, ci1ni"- radil. :i. rli~Çn ~~ão. 
fi!Riras d!!. R(lp : 1bli~a . nó estarló do Rio rle ridos p ·la Cons tPniçiio. ]Jftl'a rever P"ºº'' SSOS . () Sa. AMAUO CA_LVACANTJil (1Jela ordem) 
·Jíl.neiro existia um nuc! P.o qne lntav< á r.nsbt pnrlendo em qu 1ilqm"r tempn, fl sómente e111 - Sr. pr,,si<l•'ntR . SAnrlo innumeras as 
de todos os s'ic"ri'ficios. pelas ·icléas riiie ving-a- beneficio rios c"ndrm 111nrlos, l'Rfn1ii11ar .ou con- em ·,nd ·s ofl'e •·ecidas ii. re'lar.cilf'! -elo proj ,cto, 
·rafo a' . 15 · de novembro ; Es~ r> Q'1'uno qu'l_ firm >1r ris senteno:•s ll ' lies 'a vr ,elas. . · 1 ·equ~it'o a v. Ex, que snbmetta RO .0ong-resso 
-ti'ilh ·1' a' sú~:- fr•nte Ji'r,1ncisco VHr,i. ' ·le "\ J. S1ío e~sn.R, Si· . pr"sidente, as consirle1"QÕff>'. o seguinte: q110 as mesm:-i.s emm1das SR.i am 
p'ieich, 'hoj e '}niz de .'direito 11'1 L)1neirn rle que tinh:t a f ,zer A qi1'l f!g·ra•i'lçn a V. Rx:. e rlesrle Jo ·rn remettirh1s á commissão 'le relll'lc· 
S. P<i.ulo. Virgílio Pessori e o ohsc1iri::rorfl :l91\ a.o Cong-res:;o ter-me p:mnittido dizel ... 1s. ci'ío, a q11·1.J, recolh'3nrlo-se a u1n~ rlfls an te~ 
orgn.njsqn um club, formou um p,1,rti 1o e (Muita bem, muito beni ) sal is. po Jerit d"r clAs1lA log-o seu pa.rer.el', e 
·rmuit'lve urn jol'Tl'n.l P.m guerrfl. n.b.-rt't com Q" · O Sa. GARRH:L nE 1\llAGA LHÃr.s-Assim é sendo enverticla a ordem do dia,, i~to é, en
pal'tidns chi rri0na'rchia, nci mi1nicioio •le C\ . Fi - que eu quimr>l que todns prncerle~"em; fn.llou t ran lo-o;e j ,\ rrn 2ª pn.rte dn ordr>m do rlia. 
del.is, 7°. distf'.icto, centro do · cbnServatórismo .;ómentA S•J!Jl'B a i:onotituiçifo e nilo-se perdeu As~irn hn.VA!'it tempQ ]Hl'fl que '1 mesma 
f!'trnlinen~c:· . ' uma só de su;1s P'thn-as . commi-<são r'lê o SR 11 oarec'lr e o no111nesso 
· · P11gn:ivamns pela · Rêj1ublica e abrhrnos ap:wnv'l ho.i " mesmo a r erlar.çfio rlefinitfva. 
c.1'11'o'l nas fileiras' contlarias, sem olhar .sacri- O Sr.. Leovigildo FHgnei- . o SR. Pr.1"srni:<:N'l'8 - o C\r. re1wes'lntante 
flCios,, úor :;i.nJor·o, i_déá. , · , . . · · . r as ( · ) d_irá- poucas palfl.vras. O Sr. presi.. Amnro Qn,valc, ntA Acn.ba ele fazel' o requeri.:. 

. Nesi;e · tempo. 0 p::i..rt i/J,1 rapubl'ic::rno eh ca- rlente já explicou por t \11 morlo as razõe.s rielfts meüto Cf'le 0 Cong·resso ouviu. . 
pi~'l.L F,e_dii~n}. ;i~fa".a ,,çU~Jlen,o e . a. . peo va . é qu ae~ a. commissfi.o mic<irrcg-n.da. ela ul tim,1 Ha. sohrn a mes~ ma.is de. 20 emendas. 

· {!ué· Qurntmo Bo~ayu v t c1 tnr11 tlo p~cles tal redac\ão elo. proj 'Cto constitncional devera Murt:i.s dessiis·enfrnrlns versnm sobre o 111esmo 
U.a pt:o_pagn.11\li!, ,eny,q~ vido, ,,po, G}pbR , . \\···(lua ter redigido o n. 2,1 do art. 33, ele accorilo ússt1rnplo ou· procüram corri gil' os mesmos 
clamHe como ·elJe "escrc:ire\í'."sém. que seus com o 1·eqnerimento que o_ oradoe su!Jmet.teu· deréitos tlé re11::fr:çiió . Torlns estas emenrlas 
coiil.RiJ.J}.~eifos: pol\~ic~3· Jhe esfeo'.a.ess~n~ a. m~o . á co usider,. çiio do Congresso, bem poucas va- não esfüo impressas, foram apresentad11s 

o -Sli .. · P i~ESIDT,;:N\E· - v. ÉX'. ·ésta muito lavra.s poderá· accrescentar a. e.stas r.azões hO:i e. . · 
Jónge rle rl'rsc1~tir a i~éflac_ç~ó .. c. .. . . • . c;aclas por S. · E~. Quando redig\iú a emenifa . P11rer.e·rnR que o Coog't'esso procederia 

o .. sri : E~rco· .QOEGl'rô, "."." 
1
V?_µ_te1'tmn ar, Sl'. que foi n i)prova.da, em 2ª !liscussão sobre fL< acértr1clan1eút'e éonstituindo trihun:il das 

"etite unid>1de ,fo dire_ito; em'lndn, que teve occ •siii:O eme'nrla s ri. comrni~siío de recl ;i,cção. (Al?o ia-
P::~~~~,e -i0;-ppo , l)-IÍ1 ,ll l )1s.fre _ 1'epres~_1;hí1te por. de ' discutir, o seu pe1is i.mento . foi qne ella. rlo\ .) Estn. examiu't1'á ., 9 e'nenclas, e ás que. 
p~r.m~mbqqo '..ne~J\t a s~_~11J.hl Aa vém rlPsse es~ , fic:1sse em te_r'.'.lºS ile .. . se hnrmonisar com , o rorem pm• ell a. 8CCeitas, S"rfio fl,ttendiilas e a 
t arló ·énte.n.n·er.:secom ' os. r,Rni1hJ;canos ,rliJ cn· systcma am~i icA no . . l'.1 ~do l'ta~ o !~el o C~n- i'e·hcção será logo alterada de àccordo com 

.pi'fofdô 'í-ini:ier'io: i)~i" i5ir't e rl e_ s~u3po 1'r~Iig.i t;ô. g·resso. NM-lnum. dnv1 la. p01s, a ess'l r espeito ellas . 
nnrios comnro~rnc1l:1nos e. ,clêbn,Jcle . fez d11t- p~1 irava no . seu espirita até o momento "em Desta moneira, t Ll.vez com o iuterVJLllO de 
gan«.i:i;S. Pfliâ ,e_!15':0.1!t't'l1l:_os. " · " ~1 "" ' · ~- · : riu e lim··o trahn, lho dai redacçã0 final·; ' mesmo um11 hora, a cmnmissn.o de redaeoiio possa 
·· §ó , h:"l:~j!l., __ p.:1 _01 \hç~e · ~e. s. $~b~st 1 a,,o 1Jn1 porque ost.av-a ce rto que o SP. presidente· h a~ apresentcw-nos n,incla hbje o seu trab:i,1!10 re
club· r epliblica;nó· platomco ri ue l1m ttwa.~se · a. vi ' remr=itticlo o requerimento qne foi · pelo flocliclo, e o Co11 g·í·esso tom<Ll'á' em consi<le
en treter uma escola .. rleno.1~iiu· ac1~.· rla Cftncella . Congresso a..pprovado ·· conjunctamente com a ração e ap pro'varit· as emendas acceitas pela. 

No terrf.\. Llo d~Í àiili liQ<íó; r!ri:s' ll\~tás i'ep11bli- emenda cm 2' cliscusciã0. lst.0 posbo; -mmhtuna · commis~ü,o . "' · . . · 
canas · 'ê:ciàíh dits tradiÇüe~ cci1"uiães, Pln tudo duvida pofileria .ser snscit-i da com rnhção ao . Este t mhall 10 , sujei to f\O Congresso s0 r:i, 
isso o ~l?i'?taqp clo ,Rio ilA>l ri n ejro .g- ~1. 1; hou ~omnia. ti. z,1, elo. art .. · 33 do p1'0.i ecto · prirllitivo, por · approvarlo rlRfi nit i V'l.mente. evi1n,nrio o pro
de>vktol'ia.s,. $1' • . p_res1rlen te; con[·o1'me: rt.r·:1ho hnv'Ri~ expl icaclo o.· sen pens>t,mentó, já n~- CPSSO , ali~ s inconv·e1rirnte e que pórlr:i ,pro,. 
de · inôc.;trh.r e '.é isso· que- vi nr . cJ.j.z , ._i~ . ·10 a !to qnell:i, .ocl\asiiio, .iâ agom por- (\utr;i · emench' rhrr.it· m:'w resnltarlo, rle se votar uma ·p;,r 
1fa .;t.ri ·~µ ;1:,a . '. 1n.li:1'>1nd'Hlll1 pmt r.s lo ·contra -os. q1rn roi offe ,,,,ci:la · E si ftpresentei um reqtrn· imú as ,vi11te'é t tnbts emencln.s offel'ecidas . 
irr.tP.rPl)!'JPiQs;- .Q;U.R ~- p.r~rl_ol' ft;q'ue me ten ho ·i111 .. rito; .. foi ju.;;tamcmte P 'll'ft , iinpedie qne (Jpoii'trlo s.) - ,. 
11!1iferi.lfo cm.s0u fl t\p f l\ ' face. <'\Qs r pp rcsRn.- twsté ~in J ntAn.to . em 9ae-- t r:mms rfe v0tar a nl- ' Interpret<1,ndo nesb SP.n_titlo o requeri· 
tilii tf}s · que s_e sHUt>1 ~11 na .bancf.v·la flurrn- :im:i red.rnção,- ptl'lessem apparecer dttvi'clas nfol'to r'lo "r . represent~ nte ~mnro Cav·il-
1wnsé .. '· · " · · · ---'"'-' · ..... · ... · cante. pqrn. qull , e'nce1·P~vh _como es.tá a. di.s- . 

\i ozEs-Muito 1Jem1 muito bem. (0 orador d cnssão, vilo as emendas á com missão ele (·) Nfío foi revisto pelo or"'dor. ,.i f1 d oumprimentaao.). · · · re.,.acção aµ 111 e -que e·sta., exa1_u~~a_::ido-as, 



~IS 

,. .(' r r 

yeja. as que lleve · acceitar e, _ttcceitaqdo--as, 
'mod1 flq ue detide fogo a · 1·eclacç<to ·le accordo 
com as mesmas emen dai; e n !J re~eute a re
dacçi\,o defüliti va pa1·a s01• app ro rnda pelo 
Congre~so, vou SL1lline t tor o me3u10 requer.i-
men:to à vot_açiio. - . 

Co;1sult,,rJo, o Cougres~o- ap.prova o rer1ueri
·mento rio Sr. s. Amarn Caval eante. 

O ]Jrojecto com as einendus é ro:nettilo â 
comn1b~ti.o de ·rethcção . 

SEGUNDA PAlUE D\ ORDEM D-) D1A 
Conti Úúa a di ~1~u . .;são das moçõ2s u.pre.,en

tadas soi.1'0 o conveuio cele bra- lo U'.I· republi
ca elos Bstc\dos U niJo.> Lh Amei·ica do rforte. 

O :Si!.-. B a rbosa, :J__, hna que co
meça r\"i7,ando não vie insistir nas vantag·ens 
ou dew antagens do tratil do , -·com rolnção a 
estti on áq uf'-ll.::t indnstria, não pretemle de
monst ri\r que o governu, u~ceitand<> some
lW::tnte convenio, soube vir :10 e1~contro cJ;1s 
.nece,;si1h.tc\13s cb:; diversas inLluntrias, que f1 ·J
re::;~0 11í OIO · llO~ iO pai>!: . 

Mat: , mdepemlentementc, do llabilibções 
pl'QIL:3iunaes,-8e1n que sej 'l. pi' ;Ciso ter pa~
sarlo <W•10.3 e airno.:1 -na lavoura,· na iucln titria 
füll i'il ·on J3ln CJllttlquer o~t fró ramo de .1ctivi
d_,: do i1 nman;1, é po:;sivel e:;tar-se h tbilitarln 
n.o JJ0-.. 1to de vi~ ta s11pre111ll do p:.üriotbmo, a 
c\1ndem118.r in .timine ::;emH!lmlltA convenio; e 
q'iando rnai:> não fo;sc, bastava·n c.;b1d éin•1s 
cousid.er-açües cupit·· e~ : 1° que mesmo •hs 
ponderaçiles •.1d.lnzidas pelos pro!issio1ues J'e
sul ta •1ue o con vnnio v1m1 P' oteger a qt1em 
não precisa de protecção, vem_ fa vorecer o 
café e o a:;sucar, vem collocar em condiçõss 
de inferioridtvle as indu:;trias nascentes. 
à\(uellas que constituem outros _tantos ramo;; 
e1l) que se ha de exercer d' ora em deante 
a acti vidade de · nossos concidaclã11s , e u.i nela 
qmwdo o cnnvenio ·favorecesse aos .19 ·estu
cl iis brazilêiros, não podh ser acceito e rati
fi ca.do pelo poder executivo. e sim pelo poder 
!.egislativo que fom a in íl luclivel o . iri~ação de· 
s:-i.tis füzer it:1 necessidaêles, não de .; a estados, 
iuas ele, teclas; e um só que ficas:;e do fó ra 
podia rechtrn i:tr co1U jnstiça. 
, A outra con~irl1<r1~ção é que o convenio 
ap ':l~enton e11se10 p:1.ra qne o ~·o ver no act11al 
Ju ,,.iif. ·~ta.sse o rneoosprezo 11'1ais cnmplet•i 

·pe' • ··onmlta dos representantes cltt 1nção 
l)l'azileirn,. 

· 1'l ·1 puuto .!e vista federativo, o teatado não 
po1fot ~or füfereudado pelo µod ee que se 
suppõe co:npetente para executal:_D, _ , 

No.;, diz o ora.for·, ni'io temos tido até hoje 
à dict ·dura na accepção· iiositiva de seme
llrnnte tem10; tP.mos t ido a autocracia, o 
desr•otismo il!iniitado;' qne não dit satisfação 
aos 1·ec.lamos da ophiiãó públic'<; e não se 
póde pretendor ab'?olutamente imputar as 
doutrinas elo philosopilo Montpellier ils re
spo·usabilidades desta autocracia, com a cle110-
minação de dictaclara. 

Depois de algumas considera<;ões explica
tivas das doutrinas a qne se rçferiu, diz que 
as ma.nifestações da opinião publica., as .>tspi
rações de todos os brazileiros que aninham 
JJeSSe SBUS COl'ílÇÕf\S patriotices O ideia) ele um 
ve r-ducleiro republicanismo,_ as as_pir;i,ções de 
todos aquelles qno menos teem cogitado cl11s 
condiçõe.3 1lo govei• no lnra construi1• nma re
publica, dizem qne isto que ahi temos .não é 
uma cl ictarl1rn1, é unP autocracia, a situação 
a mais hy lwida de qu11 dão noti.cia todos os 
annaes da. hurn>)nirtarlo. 
. . O orador, como todos, sabe de que em di
vers.u; plta~es da evoltiç,i.o ·d ' hn.:n 'nicla· !e ,;e 
tem encontrurlo um pocler central, fortemente 
org-aoisadó, dirig-inrlo;se 11olitica1111-1nte D>t vou
ti\dc elo principe ele stirpe, ]ll'iqcipe ou não, 
mtts rltt vontade dr, um chefe suprnrno 

.S:1 bs lambem que situaçõ9S teMn havido em 
que as assern bléas elo>! repre.;;entante1; do povo 
t.<'Pl11 lwuca lo a si a supi·ema direcção cht so-· 

-ci'edacl e. 
ti i; 11 i la'io ba:;; bt nomear tl'n FrerlAr ico', uu1 

Li1i i Xl \', de out•·o !;idn um D Jo,é 1, um· 
RL:hGlien , um P1J mh:i !. . 

· . N>lo f,.JJ a n v1ml·1do nquelle que di7:, clctS 
cioh n111as anonymas dos-A pedidos-, que o 
fuud tlo1• e! K.e pn hfü:ct Brn ilei1'i1, nii o foi B.!n 
jamin í'o ns t an ~ . nrn.s o genera l Deorloro. Si. 
porve1\tçtni., se tfüta13se elo um Luiz · XlV1 

hioda assim tal zez à )1y potl~ese nffo fo3s0 vet'· ., . Diz istà só1;1 .. receio deinco1'1'e~ na :pech~ ele 
dadeira. · de:>p<ütado , porque · não U1e pare~ta. CJ,U9 

·Pa1·a .. a hypoLh.ese ele qu3 se occup'l, diria aquelle qué tl~ rito ti nil~ abusado · ~h _maror 
que. Benjamin L)on~tant re f)re.;eut.on, n1Js seus som;ria de pJtleres, que,Jan:iats br<\Ziien·o al· 
"ultimas momento.s; o mesmo que Jo.;;é Honi- g nm reunil1 cm strns m'1w, f~sse capaz ·cle 
facio dec\llte ele. D. Pedro I. continuar a gerir . o:i. .. caros. mte:asses lle 
, lfa uma verdade-qno está a crisp.ll'-D03 o.3 nos3a patria, fo33e mipaz de 1111ped1r '.' QSpe· 
lab1os, dando-l11es a expresoão cl:t suprema culflção 1le todas as harpias, que a. pretexto 
descrença . . Esti1 verdade, que é ao mesmo ele adile3ilo tom ,,ra,m parte no banquete dtt 
tempo para uós uma veedade dolorosa, reag" democraéia, conspul'cando a sua obra •.. 
·po1· ri1o lo cli vorso soo1»" o espirita tac1nho e E' ne~es_;ario que tomemos este acto como 
mcSquinl10 daquelles que pretenrlem vel' nos _um en~mamento P'H'it o futuro que se -.yfle 
érrus (ht autocl'Clcm o iclell:l dt\ vontade p J- abrir, e cio qual depende-a escola -que terno~ 
pular e aspiritção da _verdadeira ·republic'.1. T!e -fazer do primcfro magistrado dt\ r0pu-
l~st11 verdac(e é qne <1rep:1b!ic,,

1
tentou-s3faz'er blica. . . .. 

110 dia 15 de novembro. . ,. ·Não n~s esguei;amos, diz o orador, .que. de-
D.eu-:;e o pl'imeiro passo _: a ffüstou-se uma vemos .escolher nm i11divir!uo __ qqe - d (i.v: r~ fazei· 

_fümili a privilegiada e mais irn da. alguma cat1s<t pela republica, o s~prem·J 
8 no logar di sto o que s.e vê agorJ.? m:i,gistrado que devo cfüigir os . dest1oos de 
Qe\'()·SC fechar os ci lho~ para não se t er a umà l1 rlQ1í.o q'no aspira algmna ~ausa ele . pa-

dqr r!e ve:r: u qtk so p;i.;~a. . tri ;ticn, onde não haja um pequeno numero 
De n1a la1Jo, g, Cl'i,ti.ca niLo se exerce sinão ele t'ortnnas fabttlos •S p .• ra embasbac.ir · ~s · 

rar i111eute po1' meio elo um ou ontl'D esp.lrito b::iii ~io,; , nHs lrnj 1 um grande , nt11~e1'0 de c1-
111aís ou meuo.> temerar.io sem ·:i, liberdade dudãos (>Hze3 e um be :n é~tal' relativo~ .. · · 
Cj_LlO. fora pa1\ t clcsej,u:. . . . _Chega~os a osté fim_, coi:pnua; 9 01w loe, é 
.·· Por ontro: la.do, tem-se o rcgunen rop11 bl1- necos-;ar10 qne este - c.1d.adao · se,p papa1z ·.ele 
cano que ;não vem cre!j.1~-situação excepcional cnmprir com. o scn deVCL' com todo o rigor 
para· que uni.a _pecfuen:.J. rracção da . ~ocieclade dost>1'. expressão . . 
se constitui ~ 11'lm grupo dfl privilegb dos, Tom-se rlito da, tribnua CJ~.e a naç'l.o -. es~á. 
para,..que a fortun,a pcis~oal ele um peq!teno ancio3a para entt·ar no regun.im-da legal1-
nurnero de cicla•:lão3 se avorn1he, se arre- •!ade 
donde .. · Mas. pergunta o orador,. entraremos ·n@ 
· A Republica, que não é isto absolutamente, regimen da le.!.~\ i.li !:ide _.p@1·a1ie temos uns 
vê-se conspurcada, pollnida, pr,istituicla tantos ar.tig-os escripto;; num papel? · : 
coi:n a pretenção de adopt,ir o seu nome Que será esU1, constituição. nas , mãos de 
g loeioso tsto qu J todos veem e que ó a reali- um .in ·lividuo que não te <1 h i a mais ligeira 
dada. . noção do jrle.i] rep.ubl ic:1no? . 
. Si no .e'mtanfo a repablic't,· q,ue todos ahri.,. Nas mãos de um individuo que seja um 
gayam iw coração, esta no art igo ela Constr- prP.pn~to rle .su ., propria faiµilia ? , 
tu1çãp que declarou .abolidos todo~ os pri- Que mfltteorlo as miins. nas arcas , do the~ 
vitogio~, pro)lama.~do todus. ('S indi viduos squro não ;fica com e lias presas · pela iudi:-
1g1J. :1es . perante a "lei. . - gnaçfio da. pi:ttria ? . · ·i ·• 

Entretanto, tanto qu11nto era possível es· Que será essa con.stituição nas mãos.c u~ 
pe1·ar ela interferencia diutur1ia dos po leres um .in,rl.ividuo que s.e aprnveit:i. ,clµ, .f,rç..., i'>ara 
fJublicos, ella deveria c. ear para a grande amo1vlaçar a opinião public11 ? 
mussa dos cidadãos o maior bemestar pos- Nas mãos de um inrliv.iduo que .11fíil co'Uf 
sível. · . prehenrle. que deve ser o continun.ctor da obra. 
- M!l,s', de3graça.damente, quão longe se esta de Benj inin Coll~tant. . . . . 
disto! · · - O mnrnentn é gravP. E' preciso que o.Cpn· 
.Que significa.ção teem ~st :ts manifestações rl:t g'l''\~S.o escolha um individuo que seja c11p·1z 

·classe operaria~ Que signific<tm e:itas gl'éves de exArcer o governo o por isso o p!'ildor diz.-: 
~m que ,o operai'iO depois, de ter depre1·udo de nrío ' podemos v;otn.1• no . gM191'[1.[ Manoel 
rn11_poder ine1jto e altamente corrupto e im- Deo•loro rla Fonse~a. (Apoiados; muito bem-, . 
nioral vem unindo-se com a conveniencia da muito bem.) 
f0rç11, qúe tem em mãos·, lemb1•a.r que t>1mbem 
~rrt _dia .o_s conselhos d :1. prudeucia e:itão pos
tps a margem .e. aqueHa- secub.r realeza ruiu 
por -terra; apezar.do .enorme· orgulho -de to
úqs os privilegiados que iam aurii'. úella re
cur_sos para rµauterem a exploração tlo prole-
tariado. . • --.. . . .. 

Depois ele varias considerações e depois de 
respomler .a cli versos. apartes, diz que não 
ha fantasia no que está analysanclo e, si fan
tasia ha,só poderh lembrar-se do conceitor1ue 
tã.o bem cabeno;meiro 1J que eesulta clat1uelle 
celebre .contQ oriental. 

_·Conta a -s1!lt•tna Cez11raida que uma priu
ceza, a quem se tinha clecret>tdo p1ra moracla, 
que ella d_esfructari_a no _meio de todos os g·os9s, 
formos1ss11110 palac10 fo1-lila aconselhado . qne 
jamais se lembr11sse de pen~trat' em um certo 
quarto, mas em certo dia ella e3queceu-se 
.dessa prohibição, pas:;ou os baten.tes. do 
néfando quarto onde se lhe clep!H'OU o espe
c~aculo ela pobr -·sa primitiv L de onde ella 
ünlM surgido. éonstituindo o que ha, ele mais 
dessola.dor dia·1te da belles t elo palacio. 

Nós os r epúblic.tnos, diz o orador, estamos 
na mesma sitnaÇc'i.O. 

Contemplamos no nosso cerehro um'\ re
pubiic>t en'l que houvesse logar par 1. todos e 
para cada um; e não a contiuuação cio regi
men da jogatin•t clesen t're'•d:t; P<\l'a que não 
se visse 11.d lado do chalet opulento cofütruido, 
a , cu~to de notas hypotheo ri as ou não, o .ope· 
rario mendig:inrlo recuesos para po,ier vi ver. 

P-•SS>1 a referir-::;e a essas rnal sin,'.das 
moções sem nem .-le longe m1.go,11• aquelles 
qtü•, em sna boa fü, as subscl'e ver:·m·. 

Foi um dos qw~ votaram contra, porque 
e11ten1lia 11ue o Governo Provisorio cli via Ji
m:tar·8e ao expecliente, abstenclo~fle ele legl~
l~r. 

o Sr. Assis :Brazil~ occupanilo~s~ 
com as :nooões, pede ao Congresso que as de.,. 
cicla hoje mesmo. . . . . 

Faz varias considerações sobre as moções e. 
apres0nta IJ.ffi '\ l'fl.Pres1mt:).ção de muitos in~ 
rlnstriaes cóm rel::i.ção ao tratado. _ . 

Discorda, em alg·uns pontos, da represen
tação e dias razõ,,s por que assim o faz. -

Combate a theriria elo livre .cambio e 1.nostri.J, 
que hoje o protoccionismo impera no mundo 
inteiro. 

P~is bem, diz o orado\, .por. que nós, que · 
Pl'G"Bamos proteger noss~ s industrias, que 
não temos_riquezas, gue não temos produc.tos, 
nos havemos pelo simples espirita de mac1-
queaçiio,. fazP.1' livre-cambistas? . . 

Isto só poderia fize1' um govel'no' que pro~ 
ceda levhnanf<~nte; isso nãn fari _o Con~ 
grr.sso, r por esta . razão o orador quer _ que 
esta qnestií.o v11nh>L \lecidir-;l'l no seio delle. 

o :sa. PRESIDENTE-Tem a palavra o Sr;_ 
João de Siq1rnira. ., . 

O SR. JoÃo OE SrQUIJ:lRA-Cerlo . . 
o Sa. -P.RESIDllNTIJ: ;- Não.havendo níais 

nenhum se•1hor inscripto, vou clecl .rar encei·
rada a rliscussão. 

o Sa. ZAM<\~Peço '1, 'palavra : _ 
o SR. PRESIDENTE-Tem a pn1avra. 

<?Sr. ~am>t, (.) ~om0ç1 rlizeni1o que 
o •ha d ho.Je tem sido · °fArtilissi1110, · o . Con
gresso tem Sfl.hirlo por orgãos corn]Jfltente·- de 
~e1,1~ mAmbro.< co·1~1s curioBi .;sirims; , mas 'estai
~º' •l 1~zr ·q1d·•mP.nte em um11 époc:i AlTI que 
mo h · motivo prirn, a g<mte a1mirar-se ele· 
con~:i al(\!1mn. Pwr,ce que . estamo>: .conrlem
narl0s p11la provi.dencia a nos perdermos, si - ---

(•) Não foi rovi~to pelo oráclor. 

-~ 



t 

" 

Í1~g ~t~lfÚi-~o.~re;i.,Í1ne~t~ toma.r a. p'i si.ção ~ue opa~:~rios, nfo e~primem o_utra consG. sin-ã~ '~ f 11-sesca.dàs de Ita.ma.Paty p:i.ea occupar o posto 
<iomR .•te ;1, represent~. nte;; d11 na.ção . . mal estar g·eral. que t<mlúi hoje no ·~xercilo. 
" · N~1 xefm diS.CJüir e~te con v<~nio que está 13' preciso que o governo se con vença rfo O t>rt. ZArn. -1c1·e !itct pe rf. • itame;1t~ . ~ 1oi s 
sufficç~ntomente discutido. pur a quelle~ _qur, p 1we a Reputiltcc\ não se fez para gozo e volup- I que m,jw1<1 a i!JG '.!í'lpt<H'a unn.t • <!'1·-· j ll gu.-
Psece.,de.ra ~n .. ncL trib.uaa . . A opinião pufJlica se t"os1 dacle çio; jog,iclures eh, lio l:>,L- e 011tl'o:> l tn- s º " outros por uó:> (r isa) , e o Ol'. 1tlo1· i1:1o 
t~:p fqrma@o.: ,o que nãos~ cons'eg-u!u ·o,Jter é ;i.foetum1.elos, mas p.tm melhorM-se a ~orte co.o u1íM ju!g 1r os ontros home.1s_seniiu pelo 
r1ue-~/l: -. gdyerno for.me a sua opm;ão, , . po.pi.lln.r que deve ser a primeirn. preo~cup>tçãõ mesmo modo po ··que j•1lg<t n. oi mes,uo. 
. Como .acabou de dizer o nob1 '.e repi:'esen- do_gQvilrno, nps ele um gove~no que porven- O c9n veqio não pr'icle ser executa<lo em con-
tante' que occupou a tritmn<)., e não e sllspeito; tui'a co;nprehen;la a sua missão. se_q uene<ia elo numero 16 do art. 49; e si este 
,o governo não sú.be o que faz, não sabe o que M.1s, nôs não temos .tido governo ele es·pecie governo rinizer execnhl-o apezar dest!t rli,;-
l\~~ignl)-~ . _ ._, , . . alguma. O que ti~mos tido é . UJrnt sét~ie po~içc'ío çonstitucio1Hl, fique cflrto de fine uma 
, .Q._q.l\e ,pretende o go_vemo com 9ss~ co.n- de. erros. Di1·-se-hia que to'.los e3tes.,homen$ ter.r.1, em IJUe os otficiae,; snp.;rio r'es e 03 otn
yenig' '. ~ P-r.etcnde, executai-o µur deli_beração es.tão cegos, e por isso não veem que cami- eia~;; subalternos do ·xeroito, sentaclos neste 
,p~oprllj; .QQp_ois .. que hçmver<nos_ promu 1gado a nliam p~1~·a um. gtbysmo. Congresso, tee .n o procJ lirnento solmmceiro, 
Co1:i.s;tituíÇi'i.o .. que temos -em mãos? O SR. S1\MPAto FERRi_\..Z ~A propnsito da altiv<J e i11.-leprndtlOtA; qne t •,e:n tídl), l:l.;ta 

Será · verdade o que o orador diS$e ha pou- gréve; nem. siquer foram p:Js tos· é:n pratL.:n. tel'ra não é u<11c.L tena de ca•hvel'es (·ip,,i tClo·,), 
cos ,,dias no .. tribuna - esta C01~sl1tuição será os meios suasorios. .. e_ que,. no ditt em _ q.ne fÔI' preciso fa ztJr 
.;viÓlada por aquelles que estão de p'osse do o SR . VINHAES- Apoiado. ' valer 03 dirai os do povo, qualqtter flll tl seja 
podet; · · O SR. ZAMA diz que . chegámos a um tal o preço 'do sacr ifido, este di ~'e ito se ha de 

.- :..:Mas:, se: contam violal-a com e3ta se~ cere- ponto de infelicillade que já é um ... crime o l'azer valer, em pri1ueiro lugar _pelos meios 
JÚoi:liá,-J.i'é'v~m .contar qne ainda existeni hp- di.reito de petição, .os operarios çh E~trada . Iegaes e Llepob P·~ lf'S mei<JS extra.ordin:irios, 
ffi\3nS:·qqe. -llies hão de tomar cont11s, porq1_10 de Ferro Central qnasi com humilrlu.de l'e - si 0 11rigarem á nação a iançtn• mão destes 
ni.O" fi~e_ll)os :uma_ ,K.epublic<t pam sern19s es- cl\tmavam pl'óviclenci<J.s · qtn melhornsse11 os meio~. (Apoir,irlos.) . 
c1·avos i:le porler algum, e menos .de ministros s11ús n;ules que todas ns classes SRn tejn,. _ex:- Não h:t ·lou:; C<t ninhos: 011 o g·overno '<ntr[l, 
~epr,es:~Ij tagte~ d:;i, ,v;on-t,ti;le- .do dictador, seín cepto,,,_n~ dos , .fe lizardos çlt' rna .(ln, AlfanlRg"l na le~· di.lacle, ou b governo s .he dit. leg .li-
1n,tefryénp~Q ~~ '.1:'P~~a1le cnJciena\ .. . , .· .. 1 _ (apoiaclas),o.g-overno, ?bmo. ~l a _ Pi•oy:id~ ·1ci L · ·la:h. . . _ , _ . , 
"' '·)":Ta.o . po~e,. .,d_1~cLltt0do no,.eongresso C'omt ~ lhe ar~ancasse a ul 1ma. dose de se_nso_ com- O Sr, , EsPmr:ro SANTO -V. ~x. nao e.•per? 
,twn!~· •.t<:1m~1" c_ontaB -a· ,ministros cl\jfl. '<Xi,.- mum cliz a .estes . operano~, o· go~er·uo tem que . !JS3.JS milit.11 e.> o a.comµa 1h~m n . iss~ 
t~nc1_a 1gn.ur,').mos;- pol'qttA ch•igamo., a un1 fórÇa para suffocal-os; p.trt ma:·ndar bu~Nl' plano de inim·1.zarie sy,;temati r.a a.i govern,> ; 
9staq_0,,err:. quj:i. sã.o de8respeita ·tas, as regras .J.Str,wgeiros e p 1g'l.l -03 pelo duplo ou pelo é nm 1, illu~ão de :ma 1nl'.t.c. Glles ::;e;·ão ie-
·9.ªª:--devern ser observa.d •Sem um governo tri,;mlo. (M11; it1J be1n.). , Jig·1os se "sl:)im procederem. . 
J1v-r~1 , - ;, .. , .. , . . . Mas isto é até onde póda c)rngar a prot<>ccto O SR. ZAMA ~ó P.Spera trna co1ic;~, e isto 
'.·.-.0,,q.iêfacl,or, -nOr,nROU g8_US sec,r,etl}rips -de .fi.:R,. rlO poder pubJic9 cleante das ,massaspoP,lllar,3~ 1_1~0 lha 1:9111e~t - •río ns llLl ·nen' de fitr•c[,1, ; 
tad9 para<i.ux_ilia.l-o em sua mi:Ssfio. Pois bem; af!licf:1s .. (ilfüito . bem) E <-'St~ gnverno jgríoi»i. .e~ p.~ r~~ qu i~_ ém ci•·cum~tan,, ias. tu101·m ''"s o 
.iJ.ltU,il'lo.J jUe ,se faz com os subdelf1 ·~·ados, ca- Cfll!~ é um po : l~r ephMnAro, qne ao menol' exerctto n<Lo lrn de al:nndori ar o. p»sto de 
·Jh::tr,•s ,plUQici.p;i.es, ,oü.·se Jazia qmtnclo taes so ppo,de .veoto po·'le des 'pp;tl"ef1er 1 {.lpoi11-to-". J h'l 1N e do dever, qu·i rtl lia. it fMrla do sulda
JP_,diV:L!t:i_os:· 11ram investidos em seus c;uig0 ,, Que tris~e eng · no ! _o governo, qu~. snppõé·- do. com n cor·:1ç'i.(l brazil.Jiro, que ptt lpít.L de-
.I!a!J -~!'! Je_Z:? >m opongresso Constituinte que ~e forte, da torios os clrns r!emonstf'.'1 c;:ia-d;i. smt b <1-xo dessa f 1rd>t. . . , 
é. a·• §9_be,:.an~a..11a.c11JnaL.- 1 ... . , • • fr;1.q.ueza,çlesull pusila9iI~id11d": . Pºrquetolfos . . o SR. l'tosA JUNIOR - ~ií. · 1 é preü.r> di zer 
'.·. Na;ç> ·:ü:vem0s .a ,J1nn,ra -de 'l',3cRher .a com'llu- os 1lP•S se afa,;ta rio coraçao 1Lacwn,, l, qrie é ' . isso : elles teem cbdo so!Jej ..LS provtis. (Ha 
·P,·i?i:i..~ó_; ~o dictaâo!',-de,qu.e h>ivia.mndad» seu unica ba~e que ,póde fo,zflr , per·q11rar us-go- out;•1Js apn.i·tes .) . , 

_ 1,i:pm~t,~_1'1?; ,e~ estas entidaiies que anrlam mi- ver'!_OS hvres · ( 4.pqfados; m~itn. lú! o!.) .- . O SR_. ZA~rA. diz que o que abu 1rlà não 
p~ .;tra,nd<? ,- n_a_o ·repres'.'ln.tam .o po ler p•1blico N~o .vistes :hoJe Jª o sympto!mt elo est,1do Vt<li 'I : si >lSta. é a v-miltcb que o nolm~ 1·ep1 ··~
que pg[µ, Constituição é o orgam da vontade d~ en~ra•1uecnnento, eh mo_IAst1.a, por as.~i'n sentante t 1m na StJ.a _ consciencht, não póde 
riac_ionnl. J1ze.r. m.c~ril.v:el , do actilal ,goveN1n 1 ~oi~ Ali ei lev;i.r a m ·d qne o o_r:1tlor :·1rnpit1 cta triliuna., 
· • u•r· " R ' · · f ; " · i ouv,m .hoJ e .neste Congresso vrw•·,ladP.s •lur>1s. cl11ante do 1Jong-resso Nar.ional. .. . ~ " ... R • • EPRE~ENTANTE - Es a lallan1 o d d ., 
pelá"c"rtil!iâ :intiga. . . .verrla _AS, cnmo o ora or. nunca tev:e :;. co- . Uu S !.. REP 1rns~Nl'ANTE - ~ó:; não pl'e-
, 9 ~It : Zt1.~f.A falh ppla cartilha antig"i,_ r"gflJl! de,rltzer, e que., ohr1garn.•n os 111t1mns c1sa111:1s de cqnsell!eiro:>. 
nppella· ~ '·!-'ª . 0 p«r1am ,11to .nm home·o qufl ·io g·overno :i copse1·varém-se ,s'le,ucipsos, não 9 SR. ZAMA não dá . conselhos, npenas ex~ 
·qiz :qri8' 0 'parlamento ifa.-lã tem de ver cnm .tenrlo a.o menos :;t. .cor•agem do prote~to, que pr.une uum crrn v1cç?io qne elev,1 0 exer·ci.t0 
QS mipistro~ . ; titas falia em .nr-ime d:i. Consti- · é .o, .11

1ti rpo re~u.rs_o dos augudtino3 elo clliL. Jirazi leil'o, porqu 1 1üo compreh '3 ncte homeni 
tdi'Qãôg•i~ ,"c-~ãçl.esei•votidn., a _qual diz; (AíJQ_fod~?i 1~uitobe~n.), _ .:. - · P'1 hlic?qu~r tr: 1 g· · i casne1, quertrag>1f:1rd: , 
ao tn;esrlente da Repüblica e ibe toda respón- · Nn.o, ~.ª - !}!to lh~ m~pn•a,. n.versno_ este g·o.~ q_tJ.e ,.nao ~·'Jª escravo da lei. esr.ravn do dever, 
.sabihdrvle ,que d~vía abran .:er todos os func- vemo, Ja nao lhe rnsprra este se,nt11ne•Jt9 ile e,;cravo ,fa hoo\'<1; e o exercito br,1zileiro ha 
c.lilndriõs (inblicos, ·desde à mid:i elevacfa até , mov,,r~sfl contra elle. E_ste .gove:rno .é , p ·1:ra .de .ser h9j e, .qomo tem sido em todo,; º" tiem-
~ rt!fi.i~ ',b,tixa posição. ' _- 0 Or dor UITI C[l,<(aver q11e COÚ1eç·a a 'rieROm• pos, O def'ellSOr ela lei 'o 4efe11~0r rio- rl1l'eitOS 
. p &!}· .roxo DE SIQUEIRA.-Errio. Pº~"~e. e -.q.ue _só .Jhe ipspil'IJ.. Nedrtde e com- c:l1t povo. ~- tios. verdai1'eil'.os e It•gitimus inter-
:· o.-~~·,_Z ,\MA ~Conclua. y. Ex:. sabe que pa1xao, porque ve que va~ . pRrder-se nos ess ·s nac10naes. (Apoiados.) . . 
-um tratl).d? f ,1t~ en t,re nações é por sua n·üu- a.hysmos i;Io na~a., sem. deJ~_ar ele si -nem ,'\1as, co:no d ; ~i>1., .nu o g1werno entra no ca. 
r.eza um act il r1 1 l't" s1qu 'l' nma. pag:na na h1stor1().'. . . . m111h? da l!:lg_t11,_lade, o.u Sitlt11 do na1ninh 1 r'n, . 
'· · . ·, .,, ', o-. ~ grau '< ª cance · po 1 wo. O orarlor Jª nao é um advers:irw do 1rn11·r.- l.A,,"">1.11 hde. Si entr>t. no camí •l!o d't leo- , 11· I· -ora. dl~ Ç) ' ll,. 16 d,o. art. '19 (lê)_: .. - 1 l ,., 
. . ' « ',E11tabolàr. ~eg-ociac.: õe.> intern<tcionn.es, l)]!ftl .-11e_Q' oro. é .um 101Il!3m qne tem c?m flf!:Í- •.Ie.,_nós 1'Ó ~ere • n •)S que ~pp l au lir ; 111<1S, o'i 
ªJ .u ~ t-~,s; e?nve_nCÕ'.ls. _e trabdo_.;;;, sempre arl .X-1\o ,de outl'Q qne .. receb 1nclo .d.1 ,Provde)1cia salm do .c>t.Illlnho dtt JeQ'alicl rle 
refei:_eiyfii:_n dq Congresso, e approvap as qirn . o.~ meios detransmittír o seu noin~ á pósfo-' · . O ,SR. Juüo. DE SrQuEmA- 8 qirnl 0 acto 
0~ 133t~i.dos · celebmrem na conformidade do ~'t -l n.de dentro de poucojrn de. sentll'.o va~un leg<1.l .que •1lle J>t praticou? ( H ii o1~t1·o .< npai·tes . 
ar;t ~ ~6~_. $g~met.~eiv!o-os'. quando cumprir, a 1m!l!_mso qul;') ho, rle fo1·n1?.r-se parft tr 1g11.l-o. O SR. ZA~fA. diz que é ex:,. ct>imr. n te r.>m 
atüorid _i .~fi do Congres~o. » , Nao; o m<ireclNl -Deorloro é um homein no1ne elo 11 ireito que o no !i rr~ represe ,1t 1.iite de 

p t · t · é d' - morto; qnalquer que seja. o résul tatl.o ·ria Pema1_nbuco invocou, que o orador· sobe :\ 
J;, 91~ ª1?- 2• SJ. _ con içao sii:ze qua non peh1 eleição . a q Uf} se , vae proceder, . ~e.ix:a.nrln rio' trih11n:1. . . 
Ço,nst~tvwao,_ pa.ra ter execução rlepois de 1 • • 1 · · · 
appr?v-adt:J ye~o Congresso, a clp,usula ad ser e ~1to pr~s~ r ente é uin c ci.rlavej:' politiêií, : Si tiv_esse con~ciencfa. rle qne asceryd,e'l_!Io 11 
refei-ervl.,iim, claro . está.~IUil 0 trabdo norte- ri3e nao.surg1l'a, porque _hit ~rros tao gr~tvl's. -. li a. nan pocl-m ,1 exprirnir-:;e com a isençãn, 
america1to não póde ser posto em ·pratica em t~O Cl'.Ue.1S qtrn .uma VJ'h ,.rntea• L de exnnção CO:n n, franqueza, que jnlga do SA U dever 
1 de a,bi• il. _ _ . . , nao ser1~- bastante . para füzel-03 perdo1r ·â não s·1biria est11s e'cadas. p1Jrr{'re, co tiid 
, Ma~ porque. chegamos a eiita situncão ? um·1, nn.çao. , . aq rrelle cel bre oracl·1r francez, diz 111·1 á tri-

Porque nh. pl).ràse do Sr. Aristides Lobo nós () Rn.. (ROSA J_uNro~ c~a, nm. Rpn,rte. huna que n'l? é livre, .SÓ póde suhir um 
p'rocu.ra.1nos Srtmas·,P!lra úos co~ai.' ; . -- O Sa. ZA~IA diz que1 s1 po1lessevolbt1~ atr::i.z,- º '' •dor sem d1gnirlacle; e -não pretenrle '"m-

.· Quem tqm uma d1s119sicão desta ortl.ern, hem s~ .ro~se um h•1me111. c~.paz de rAn1111hr prin~ quant" r.,r reprA.S3n tn.nte rlo povo sq,crifir:ar 
porlP!'ifl. reiriover todaS.US 'diffiCU] ifi.rJes, SOi] a r._JPJ?;; J.e;ilm3nte q~ :'eitOS tOPíl fl l'ia 11Ser , Sebas- i1 clig11id;ttle d ~S t < PJ11 Ci l~Clllfüt · 1 l1 CÍ~ ·1,!gutna. 
conrlição (;le que ' se . suhmett~ria ,á lettra da t1amsta, porque so nm goverUIJ ri esses d. li- s 1he á tribuna porc111.e tem o dir •Íto rle dizer 
C_onstittiiÇão, f;ú\erido-se ver ao inesmo tempn ;tntP; rios ' eyros, das faltas e ,los. crimes ço·m: /l.'lllillo que pensa, l]ne f) <1 verd.tde, e ln ele 
l)_u\l ,o. ~ó~venfo ·não ,poderiq ~er po~to ein Tl}_etrdos . se!'1 ~ capaz de pPomover aresta.tm1.- dizel-a até ao fim. (,1poiados.) 
ppatica ~mao rlepois de ser sujeito á aprAci~ção çao r!esse pa1z. · · Si o governo i:nhe d,v le 0

·, li rh rle dó. a c3dü 
âo Cong-r_esso Ordin •rio. Mo ..3 0 qUfl fnrifl -O SR. RosA Ju~roa. -Pois perca as espe- '.rn rlesti~ paiz i~ 1 1 <t.lmen te~o <lir~ it~ ·le ' s h·i~: 
qualquer Q"overno, mqs que nãb faz 0 governo ranr;ns, porque se.ia quem fóJ' o ,Q'overno, a ·l. ll :;t (apo•a: lns) , por:]'1e é rire~e 1to volhn de. 
actu>1J ,gile julg·a qn'o D sna maior Únma é K.epublica, não volta atraz. (Apo iados e oii- rl11•e1t ~e muito conheci lo - vis vi 1·f' p•ltitu1., 
t(far Ç?m déspreso qualquer manifestaÇão ti·os apartes .) . .\Tó' mto po IA l'\lOS se r eSCl'IV 'S ,,;eni'í.o rh lei 
de~te Con·mi,,;sn. . ·' 0 ~~ - ZA.MA diz q~e. .o ~ob'rR rep~esenfarite poP·1ue it lei é it unica sob >r:i.na Rhsoluta q 1 1~ 

, Mas,' quem perde com isto~ E qt13 clict~dor, tl~ SflrgJpe, nii.o pr,,~enrle tJ.e frir •na 11 1g11 ,11 ,_1 ?ºº 11íl~~em~3 •1 ?, gov~rno d~,ve ';º1~1? 1'eh~nrlB~ 
~ste Q.·pv_er'nó · qu'e toei.os os dhs tem rle·intr.> dunin11ir as suas crellças, pelo contrario u:- JUA ~ 1 .ºr ..,a.i1s:.cto ~,rnt rl eL~L~~r os rn.t01 esse,, 
dot -ol~ó.>· o-~symptoma de um m~l estar geral, 01enta-as de dia em ,di>t-, mas .ti.que cer to de ~º!~~ J ,i i es fl. nao para post , t ,ai-os , .que a 
O: sy~ptoma_, elo 0'! '11 esh~r tl.a ~oci ><htcle q11e qufl si . :ipproxima·se de lta1mtl'<tty lrn. ele ~~c1 .clade ,:-x1~ t1 a _'.tntes que elle _surg1ssA._ e 
sente-se.todos- os dias fer1..Ja em seu direito af1stltr-se ela n •i ção. _ . , · __ . q:ie el le n't? e s?n'.1-~ uma del ~.rn.ça~ d::t soc1r~ 

Estas P-réves que S\l supnõem ser obi'é\o · dos o SR.Ros.\ JuNro,,-Nu1icn p~eci" "l. º 1,!; dade, qne p_o.-le ret1_ra~ essa delegacao quando 
"' 1- • ., • · ç, · • "'" _..,tliJll elle fül tar a ima m1s.sao. 

- .- ----·--- ··- · ..• .• - - -.'n..-<.:.-.... .•. :-<-. ... ~~ 
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•,-f.f.--~ .-, . _..:.+~, .• :;.;- ·,.,.L::.... . .• . . -

·Essa -r ti·'verrfadei ra doutrina, e o povo não 
' e.4,n;H i da·'tfo ·t;e~titicallo que !)ao ·v_á' compi:e

l1.11JR11li··· i;q1iil-lo que .elle tem ' o dií·e:to' ,e o 
dever •ie fazer .' (,1pa·1·tes.) • · ·· 

'>!' ,.\:f;.. . 
• v:emhÚi de 1889 era a alma da revolução, O S11: ZAllIA-Tefa a manifestação ,de de
e1:a 6· seu lieróe, saliente seus impo\t~,nte:s ~er- dicação· mer$ce syn1.patJiL~ ; o ·nobre ·c1epubado 
"iços á causL repu1>lica1M . (Apoiad~s) està proce!endo' cq1no um'.lrnmw.n.de éer~,ção, 

Assim co1no não e>tá n,t minha índole dei- devemos· dar-!he c;o1J1pleta •liberdade .deJri- · . 
1 

· F. 111 p.iuc11s di11s v01•emos o valor dess· · 
a11reoh q1ie qiierem cla.r áo ·a :tu1l C'.!lG(e do 
E.tf1do ; 1'eri1li-aremos, e de modo a não porlér 
SP. r' íJl!11lm1do o ' p1·esti~·ip qne o cMca ti~s con-. 
dições actu:ies . Não é 111mí eleiç'í.o (!'1alquer 
qné pOde 1Jas tar ao g·e11eral \1anoe l Deo,::[ .. ro 
d" li'ons :~ca', si·esra ele ição não tiver um certo 
Ctmh11." " 

lJ';:;·1t .. ToXo DE S1QUEmA-,Si nlle ti:vesse a 
u '.1;1ni 111da 1le, esta> o deshonraria. (C/h! r)h li 
<• o SR. VINHAES-V. Ex . . não póde diier 
ÍS<O, Íll$lllta.ndo oQong-re,;so; .V. Ex. 111/:de o 
0011;;rAs~n pAla sue• ,hitola, _ · · · 

O SR. Joi\.o DE SIQUEIRA-A unanimidade 
porlin- se!' inter-pretada como filha da ''op-
pressão. ' 

O 811. ZAMA rliz que si e~s~. eleição tiver 
um l\:~ l't c1111ho, elln investirá um homem rle 
uma ce1•t.1 'fracção de podei", m>•S exprirnir;1 
se•upre nma derrota moral e fará seot ir _a 
est.' : p•dz que não são sómente as mr.tS~as po
]pub•res os d •scontentes com o estado actu>il 
dns cousas, porque ainda u~sbte a ellas'jns- · 
tig,1, ainda ,ha uma somma d!.J homens .r:ine 
estão clispostris a rl e, fender us in.t·:resses nacio· 
n ,1es _á _é11 sta ele todos os sacri'ficios, e a tnr'ef;, 
não ha de ser est~ril, desenga1rn111 -se,.a ca.usa 
d11 justiç>t, a c·rnsa. do ~irAito ha de trium-, 
ph:ir mais t "rde ou mais cedo, A a•prn)Jes q11r . 
.co.nba,tém pejo clirE'ito e p - ~ lajn.:ti.;a te.em a 
gn1n.Je vnnt>1g,rn1 ele ' não de,;,u1imar _ rl.i c"
m i ti'hn, qu.1e,;qut>1' que s•;.i >tm U8 derrotas QÚ.<' 
por en timt possam so tl'rer . 

si ·o marechal Deodor(Jfor .invP,tirlo rlo n.1t- : 
c :m~,, , rle primeiro magist!'arl.o çh Jfop11bli ~: 1, 
m h"ns VA11tos o ncollrn.m, si con~eg1Jir tni~~ 
ll!Jor 1· este e.,t>1do lo cousas. · · 

11 .;R. PRR.'lTDENTE-LAmhro a• . nobre ora- : 
dor,quA se cinjn, aó :issumpto. · 

(f::i:\l. · ZAM~ fiiz que v1ie cpnclnir. 
S i~a o ge1Mral Ueo•'lo1·0 o seu c.:-1 rninho, e 

não SArft ·o or· flor O .unico ;t npplau 1lii-o r!e 
nma i·efürma morql e .pnlitica quA, a,liás_, ji!l- ' 
g;L 1mpos.-üve1; pciT'qne na irlade não ha ·re-
1'urrm1 possi vel . , _ 

Deppis de havermos entl'a.<io na estrnd:L 
':louca dos' esl1anjarrientos e out1·91 erros, p$rle . 
:a Deus que a.traste deste pai_z a maior da,; ca.-
famida,des. · · ' 

O ::-r •. l{OS <\ J nNirm-No dia do perigo seu 
p11sto dev" SAI' na v·•n 'i-nt. rrl i.. • 

n ''~· ZAMA rliz 1111A o nobre represeatanV:· 
é infül'z em seus ·1partes. · 

Nii.•J vê q1rn ap . Zltl' da sim pr1sição militir 
não lhe 11ornp1Jte designnr :;eu post.n ,Je honr • ~ 
· Ac:1so duvirla 11ue no mom,~nto do peri.Io 
i!'fa p LI ria o orvlo!' n io e;t,3,ja na vangu>trrl , ~ 
Só pe.1le a Deu~ qne na v:angnarrln s 1 (lncon 
tr.em >•mhos, •iste horJ1e 'n de .p.detot e 6 ill'us-
itre r.o,,onel, p:ir't .mmprir seu dever. · 

O Srt. JoÃo n·E ~IQUEIRA- . l<:m ·15 ele no
-vem hrn n.hn111lonar;: m o imperador except., 
v. '. Ex .. hnt11"~ lhe seia fAitit. . 

.o ~R.. ZAMA 'pórlé a~anilona.r tnrlo, ma:; 
não ha· de·i1hafflona1· a ·cans·t rins snas prn
mes~as. Estimará muito riue S. Ex. se i1..Jl8 
rnt ya ··gt:'arcla comn<:!sco no qia deslje movi-
m•311to. -- ·· - · 

o rir •rl ()r ;1óde abani••nar turlo, mBs não ha 
de n han -' louà1· a C" us·1 de sna pntri ··; ha ele 
com!m.tPr ·., inimhro ria patria por emrp],1nto 
com li pab1vr" ª'~ t1'ihuna, com P· pennH 'n:1 
impr ,nsn: e 'lu.·111rln foi· n ~cPSS•1r10. h 1 dr• tr~
nw r a ~ll" AS[.11ng-:1,rch1. velh 1 dfl 1a1"' no, p111~ 
o h111w1m qµA ~10rre pela J?ntr!n. ~nrn>1-sA im
m111•tal como QS dsuses ela anh:~·mclade. (Jlfüilo 
befli.) · · ' ' ' 

o Sr. Jacques Ourique-Sr. ' 
pl'P.:3.irlente, S1·s·" rnemhros do Con··trflsso, si ·ha 
na, vi,la rle um homem P• sição clifficil é a qne 
occ upn nrste mnlllento. Si !1" na ,Yid .. 1 de 11111 

snlda4o 1101 momento arruJ.tdo e aquelle eni 
IJl! e ffipacl10. - . . . 

t<~ a~·or" nA'i.1:1 tr1bnna, ROb o pretexto 'e 
co111h ... ter n ro"venio nd 11.a11Piro. ··i discut1r-,e 
:1. 11e-.;so:f rl 1 chefe do F;st -rlo r.om mnior 011 
1111~nor P" i xã.",· • levAndo por i·,so ser-me p,,,._ 
mit.ti lo que, co1iti ,111ando fi,.,[ ao rnen velhtl 
amigo, do pr~stigioso militar que a. 15 ele üo-

xar-111e ie'\fal' pelas -P ~·i~ões politic~s, pão está buna. : · t,: 
t mlJem esríuecel'-rne que .QU;tnd11 ~u .. ch13g>1..ya o SR. J ACQUE3 ÜURI.QU!i.!-Não· me--par.ece:cle - . 
eorn esse digno che.re de Matto Grosso, venrlo, justiç;L SUP,por, nem por um m6.!Jil;en_to,·s\q·uer, 
a naoão acabrunllacb r!er\,lltO .çlos actos d.o que colloco .. o g~ene1al D,eodoro ·-1:\iiltrna da:yo11-
governo q11e càrn guante _de ferro compri1p_ip. t>:1.de d!1 nac.'io repre;?e_qtada ;por 0este 'Ç9n-
' t clas$e militar, elle ,uiima va com wt.e1ra gresso. J:'>{u_U.Q<'\ . ·(M1.1fto ,bern ; ) . 
de•lica<;ão o trabalhô de resistencia ·e PJJill) tV -· ·Elle présa,- respeita . este· Congresso, ·e Jem . 
~e .àenódadamente it sua fré'nte. " dado provas tli~so. (Apoiados, mJ.1ito"'be,m,) ' 

o Sr.. ~1A1~coLrNo ll'roúiiA· ,..- Sen1pr.e ,f.çii O Co ·1gl'esso 'co!}1P,rehencl, qu~ não .p.odia -
um gTande 'ptitriót:L: · . calar-me.de mpdo algum .neljta_ecc;;i,si{!:_o cem . 

1 > SR. JACQUES OuarQUE - Servi com o 12·e- que vejo ·lu .. r.a.111eqte at:lc.!J,4,0·H-/lUeJle ,cm:n:,QUéril 
nerrLI Deodoro durante 12 meze$ cLi 'go 1refoo servi rltmrnte '12 ,rneze3 d.e ·· bastantes ·dif'.
:\ct>ltorfal, co1n tnclà a abne taÇãa ··;''.s:'i fo .p\il:Jre íb1lclade.s ." .. · - - · ., · · · .. _. _ · 
e com uma patente de <1cces~o:' E.sta:'p· tenfe · Deferi.do. os .l!,ctos d~o g·e11~1~àU)eD_d0r.o, , p0·11:: 
já entreguei.ao .ci xer1~ito e sou ,agm:à ·siin[JJes · que os reputo na mai11ria·bons ·, e •be_mjljt._eii• 
ulfl.cial reform •rio. Por co1>seque i1ciU: pos,so' cionado3. (Apoiados.) . 
füJ\ar Serr'I ser SU~Jl(~ifo. 1 ' , · . . - !••to -!lãO quer dizer ,que .approye o·conv:et)ÍO 't 

, >nra.11t13 o .. tqrnpo q~ie servi co1n o general e (llltr;•s :i _cto~ cé1tsn1 'acl,o~ . pe1o . .; , 1n011s -cólle- : 
º ''od•iro vi cercarem-no m'nitcú itmig'•JS rler!i- ga; (!PP 1rtunamt111te 3e di~l:li.t· i ·rão este~ --1,J,s
c·dos. 'Acon};ianhei cofÍI o ln.;;XÍIUO int,,reiise ~u ·q1fos e· terei occa:;ião d3 ·· mani'fe::itar..:me 
tlS S!êUS acios ternleutes a evitáÍ; 'luctas e p\ti- · fraLJC;u'nente -sol,11'!8.e!Les . .. . . . - .. 

· :íõ ;~ s· nas ·quae's o sangue britzilêiro f'Url.·~> S1 . O g;eneral .DeqdqrÓ , ei~t-re ~s ·sm\S ,m~1íta.s 
8·-lf derramado. on desenvolverem-se as per- q9 · lj,( 11les .<J,e·hn,1pem e ~e : çi'd<"J:.clão 1tem ~a : d;e, 
oiguições poli~ic IS. ' " - - ' ., ' " :-e~re.i tara qpin;!ã.o de_ i:i(ll!S am,ig:~:;, 0S : miat)~ -

Per'..gpríto a esses qne hoJe n.çcusam o g·e- Jª1~1,ar~ pretei!.dP,rf! gmar ~n co1~~1r çom n1fto ' 
nerRl Denrioro->1rlmittind·) Hu·,:-m ilto ·le d·1s- : 1,ie ler"º· ~'flf~ito , he !'fl. Mf.f1tri bem' ) 
nezas accidérrnies nn. su~\i..lmi1i(.Juàç~o,fidn1it- , o s1~~ t'l.am.irb ·Barcellos ·diz 
lindo os S11l\S errns P"lit-iç.os . ~rn' _é(1 i\o,~ f[ío que, di~c11tindu-se '"a-1rioça6 <era Selt iib1$Ú)e 
•nnrmn l t)ão estifo so ~ ;ej : 1.11j i.- nt '· cq_ríip<iq's;,i'.dos amigo e c.ompanlrniro de b-~n~ad,t,_ q :'3.t::; ; p~; 
uns e· outrõs 'por um anno r!e progre;i-;o::o.e paz" AS3Í::i êr31ziJ. S'Jbre O C0\1VeI1JO, ,.a:;s•gna 1pjlel,J 
·1 ·,le liberdad·; ·rle qn_e Ásb tritlp:ia· acu:.lía' ~e ; Uuver.no Prov.i.sorio, com o' .g0ver110 hi1rte: 
~AJ' ,.Prilpital)te pn~\c\? ((lpoia~lps .) - '. . ' · americ;q1p; ·e i]e';:i :us\m mai~ ffu=1s , inq,!(~$s 

S1 em vez d' 'star rias mnm rl.o m1!1tn' . qufJ. ' lH~ no · mesmo~ (>~u~11Jo. v[).o ;f 1:i. o _Qf.l:):JJgr 
j1isto e foÍer;i nle, estivesse 'em mãns rrüis. for-, : m.vster10 das ,SIJ;J.S OJ!líllÕeS, qn1~ , no Jla~O, : §_ÇLO _ 
·reqh,"ts; ós"or:i. !ores 11tie.m_A.pr_ed 'ltirn'rn "nfi,t · · as opir1iõ'i" · d1i .to la a r.eµr ·;;e 1tiJ,Ç,ão,rio-gr:w- .: 
tr)bmia · t_eri •m p:1rvenU1ra p:>dirj.o 1:eva1itar1 dense ho seio do Con$:té.>so,. j'l'ã~ po,d .i~m : ,cpµ;_ '~ ". 
"' :vo,z parµ, ~Hei' '.'C0'lS 1çp3s l!-º jietà'19( c;i.m. conrfar com o. convemo, .. s.oli, p.Ana de 'faltàrem 1 
a.Tibeí:'c)'1!le· 1, i:;eqÇ,<'iÓ gq,e o fiz,ermp? . . 'ilO s>u 'dever, atten(lepdó ,às '.ci ,.curi)sfanéi.;18 

Vnzrin~Ter'iam" ! t.eri-m !' · · - especi i1es do cori.v1~ 11io, não · soem .. re1>:1'Çti)'.ás 
o SR SAilfPAto l''mÍn.Az-Tei'hm. N~o _se H11'(1i itrias rio pdz, ·1ms particúr rnie .. ite 'as 

r-0 cú .'1 1w:m 1fe>t11te «la · rrinrte. · ' · -indiistl'i:ts do estado "que ; 1;epr-e~enta1r1. ' . _ ... 
n SR. '.JACQUES 0URIQ1.JE-Eu ni'io me fiz . O orador, continnando. pede p1rmis<i10 ao 

comprehep~e l'. Jn!gó poe ·rnim o nol:ire co]fe- Sr . pr ''.SidAnte para resp_o~· i(l l', p~la·j u}tim\i 
.::n fJlle me honrou r.om o seu li.parte . ..\c1m>1 veµ ,a ataques sur.ce;;sivosqnese t~.em:fej t,O ,JJO ,, 
·le tnrlo en t >tmii.em zeJo a posição que ócc,upo Congre~"º a Ul)1<1; moç\o àpi '~Se Q,t >1da Ptllo , p~a:. . ,, 
nPste Congresso. ·v · Llor, ma,s que jit n~o lhe pertençe, des_rj.e .. q.•l,e :'.. 

\'1;1.s, rli.zh. AU, si a rlictadura estivess,e· te ve o · assent11ner~t9 da 1~ c1içria do ,ç,qµ
em mi'i,o;; tymnni ·a0 ,ou qirn o tjv;3s;;e lev < dn -~ grt~ sso. , 
fyi>annia logo ·pós a ·rovo!nçi'i..o, ' ll!fliS livrr. ~e(ere-se O om,clor a ess~ m;~'í~, ,a [U.e §.f:l 
·n>1 ni festaQi'i.o rlé pens_an'len to nesta . tri)iuna t~m dap'l o nome ill_- mor;,!!oo -.Raqnro,~;~ q)fe 
r~starh g;.1r.à11tich como· e"tá 'I . .. . Jistn se t.e'n .rei~o UI? 'Ca".:i.!Io ' ri() .b !t!JlQJh 

O SR.. SERZEDELLo-Serh uma deshonra ,;1rnclo· atê attr1bu1do a moçao o falseam."nto 
oar,L a Reni1blica. · · · · · · ' ., da· Republic L. - · ·· ,, ... · , · · "·: ,,,. -, 

'o SR .. JACQUES nuRIQUE - J.ulgo que ,ainrla Pi.rgnnta, pol'tanto, o ora,dJ)r, ,sl e~f!mi-
nii.o me fiz compNihenrlr.r. e is~o -nao a<lmir· ~ nanclo:~e o p~n:>amento qne_tev.e, nãp ,,o :!1JJtçir 
:irincip~line1ite . parfi. ri'uerr,i nito tein o habito rla mc:i.ça.,o, 1n,, s o. Congr~sso q.u<l ) t _ad~Rt9_u . ; , • -~ 
cl . trihnn·•, o Ql!A Fnz com que o oracl.ór não ie xa1"nmnn·lo-se '.1-111rla o;:; motiv9s r.eae,s. f.J..)le 
se nossa bem ~xplicar. ·'. · · ' · levaram o Congresso a dirigir seni?lha "te 

Si · nos ~ tives ,emos unm rAvo1ução fr~ita, moção ao governo, póde-se àttrfbui·r à. -refê· _ 
r.omo succl:Írlen Rm· ~L';tnÇ,.1." em 1789; µma ·re- riria rpoç(í,o o. ~alseameúto .9-a Jtep,uhiiJa? · · -•' 
viilnç1o 'l1le .depenrl.e;1 de inuitó ·sangue e rJA {!:t)tei'lde, portanto, o or.1dpr que o Con-
màjta. luet,a; po l~1·i.aú1gs tAr form ''elo · up1 - gre~so, te.ndçi em vista mais clp. que este Jado, .,, 
Co1~gr~.sso como P.>1te :em~ I?~er n,~lle t~d:; .. s as coi:itr·ibnia ai:\d,a .Pq.í:u _ilü,riúlc9, ' e :q#e ;J!~ d,e 
g.·1r ;i ot1as cle:qne tem gosado; g onde d1scu· ~ ·_r-t!he. na h1 1~torrn o }~9_rp,e ~e Q'ongr!l~~o. pa-
t imos éom ·a mn,xiiria li'; érrhrle ?" · ' " " .· .rio ico e or;:mro. · . · 
' o ·sa: BAPTISTA DA . \fOTTA ·..:.... V. Ex. mct . o .S1·:. pri:;jclí) .n~e.,e o go';';ern.o; ,r~.Fçi;e .,lj.i_qd,a ' 

dá lic<mçà cpâf n' um ':l)p:B,1·te? · ' · o orndor, ~ao ~e~tem_ui?)li!S 'de _q,l,}e IJU!:f()S ~p?;,o ,:;; 
· · O SR .. JAC:QuE·s OuiüQUE - Pois não. fo1·am os rntuitos <lo«Jon <.i-i:iesso:-aoacceita-r a 

o -~~R. BAPTisTA:'nA ~rti1'-r:A.-"-- Ho:j/1 v: Ex . _mii:;~ão do . 01'.:iilp~. :~i.n,5'.o ~o (~zer .~~dtjz,ii~~~µ.it 
mo~trft-se um ·extrernádo 'defensor do gene·ral acçao aqn:llo que er·a absolutftmente:neces
Droodoro. ,. · · · · s11.r.io na occasião, isw A, f; 1.zer · a .' fí.ii .'füHch

E .porque motivo ftinrla hontem r,r :ou cnm o ;nen~al, a J.-i const)tu.il)t,e, ~em t.erfurbl}i;0~e ..:;r. CnncJA d'E ;1 11m cií'co de'feáo para bàter desvmndo-se como se poder1a.desvi:tr. 
óm(;)smo general ? '· · - · .. Depois de muitas OLÜl'<~s · co1isiClera.cões com 

_ ~.R . . JACQUES <)URIQUE _ _:- !j:u pndei:ia ,)lte re_fere'nc~a ,ap )1~S~ll!Ptó, :º Pr1<l.dJ?r '. _crypcÍµe 
responrl!:Jr. M is, atten'•lenrlo que.)J flm o ·1ogar' dizendo .Que vofa .pela moção do Sr. ,Dr. ? 
é p~~P,rid p:ira s1'.Inel~a'i)'te .~isc~s~1~0,-, 1) e 111'. t~p Assi~ ;Br:;z)l,pã9 Q:ii.,e' a.c~e ,d~s.cp,l;>~rlJt \~ :<Úitra :--,,, 
pouco as füs1·1~~soe~ nr:s>"aes' i,q~~re5~.~!'? · .<!'º' moçap, DJ.as .. cor_np · ~!'l i t~~ta de mpçi, ,~qµes~~·.:; ! 
Congresso, deixo rle faz.el-o •. · , · qu~ t?ca.nos JI).t<w~~ses .ip,t.~rnuçi9p11 e,fi, ·lJJ!:g:a '. 

0 SR. BARBOSA LrilrÂ. ..:'...:Não se fez a cri- mais. pr_urlAnte _,a , m~çi~p ,.ÔP ,Sr. ,pi;'. • . ·Ã·SSiS . 
ticrt. pes:s.d,~l do S1.'-.1<!il ;1fl~1 1 Deo,J9fo, . m'~s ' ,tl,e ;I3r zil, .fJ~ª!~rl? '-~º~,s1.JerJ1 , a ipda ,,~,µe :~mb,~s 
sli '• pess1ma admmrstrll.çao... . ..... · · · ·' · ·_ " ~. ,.12°.•J.em :?lic~ 1 r,,{1P~1l1e&1Ep cte_s}!),t,q11CJ· . ' -

" O Si~. ·PRESIDENTif -A-d1sc1~ssão das mo-
. o RR .. TAcQuP.s OuRTQuE_-:- E A~ esto~1 mo~: cõRs Hc •m ·Àa'éei"i·à(iri.ii po·,~· 1úto líaver '· · 
trnn:ln_ qnA' ª .. su" ,arlm1 :1strnçao nao f•,11 orivlor inscr.ipto , : . . . .---·-- . :·· · · · 1 -!Jl.~S 
pe~s1maA JUP si el~ " er1·0.u n~ serv1c~s que t ·m -.- o sa : 1~o~11. · JUNIOR 1~equér que 0 ç;1 •. re&i-
11r · ·~tadn a. RPpul.hf)a,_ prrnr.1 •a.lrne~te ª" morle- cle:1te co11sulte o Coogres8o si concflrlà lroro~ 
Srtn çao.n~nesmsens sacto:-;h· n~s td1fficP.1s d~ircumd- gaçã:> por imi.s l/2·hoi,a, tem~io . .su'Hcii>.nte 

, , ~1c1 ,,., que e a~ ºª.:.o , ornam , 115p.o a para riue a commissãà ·de reclacÇ[o· ·· ... · ... t · 
estima.dos seus conmdacta0 .s. ' séu: trll:_Q~~h'o. -.. ·, · · _. .. qpreiileri .e 



. ·.t .... , : .J! ~~t:;: 
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_jnsultad9; o' .Coi1greª_so âpprova d reqne-
.. .. mt©:.; .. · 
_,.:rf S~.: _PBJ<~rnENT!j) dec/:wa que :ie v~o vo

"---tar· as Jll·l~:õe:; ap reseutad :.S SO i1l'e O tratadu 
:.,.._ .. com _os Es,.tados Un1•lus dá \ .,1e1·icit riu No'rté, 

na. ()rd1~)n em: que, fura in ;., presen t .uJ;·, s. . • 
O Sa:. J»AO D8 °'IQUEIRA (vela· orrle •n) d.iz 

que : O rt>qU<:lrin\ént6 ·que acabil rle ser \'Otado 
" J ~Ili relnç:ió.'it .prnroga.çi,o (fa hora', foi t'eir:o J '0 

rntni_to t1·e . poder a co'111mis:;ii:o de reiiacçiio 
aprHtient:n-)1:1j :i .mesrnn o ·seu tt'aba 1110, aliin 
de ~er ·vntádo pelo . Congresso ·e não para 
vobção d is rn. CõP.S apresent<td1s sobre o 
coil.venio aúiericáno-. ·· · · 
. o_'ot'a1íór :é1Lriúi ~;.: atteüção elo sr · prosi

_ den~e par.a .ess. · ponto, e pe1'1e _que seja .coo. 
sul ado o . 1:0:1gre;so •. afim dfl ver, si . est· 
consento-: que tae3 m 1.;ões ~ejam votar!.t:S desd'e 
logo. · · · ' · · · . 

U Sa: .PRESIDENTE rliz qne, effectivrnieute. 
a p·r9rokação da: hora pe li.la f'oi para , rh 1· 
tempo ·a .1111e Gnn~r·~sso .. purleS3A tom:1.r· crlnll \ 
mP.rito d:1 red·1cçãn llrrnl dó · pr .. ,jecto .de con: 

'.... stit.uil)ã;o .. Esf<-i tr; bal ho, po1·ém, ain la nà , 
esta conc_luido, ,;eg·nudo iafor:rrnção qu •-a.~a l) · 
de :receb1w .. P·r.r:i. ríã;i, estoirmos aqui paraly
S'.vios, ent!ó!ndia que podh pó!' " voto;' o' tis 

,, sumpto cuja rliS'.:us,;ão licou .ence ·:r ,tda." 
··Em tod,o o ç\so, e it vist•t ·ifa recla,mação tio 

nobre MpresAtÚ~nt,e, ~ons :.iltHrit o· Óongr.esso. 
Si po•:veqtrlrào .Cong're;;;o nfio ·onserúrr, ·q,íe 
seia . .m v1,1trvht:< agóra as .mo'ções, suspen lera,11 
ses:;~o . Por, m~ia.:.h1m.1,, . até que a com uissã.' 
apresente o ·s9u trab 1lbo. .. - · '. 

A.> ,;_ ;• , . .,n.su!tado o Co ;1gre5~0, _ r 0icnn!10-
ce-s.e.. nao havei· numero para .. yotar, peln ~íw 
o Sr. nresidente declara. susnen~a ·a séssiio 
a1"i.1Jue seja apresenti:td·1 pela com1nbsiio e.
pecial o prtr<icer sobre as emawla~ otl'lwecid , 

,i, á redacÇão do projecto de Constituição. 
Sasp,ende-se a se3são ás 4 horas e 5 mi-

nutos. · · '. 
A's 5 hoNs e 15 mínntos reabrP.-se' a ses8iio. 
Vem a mes,t e é !ido o se~uiute 

PARECER 
A commis<ãn espe,!i ·•.! :i. qne fimi1:n 1 re3 , ·1tes 

dive1•s•1s emenrlas otrerei:íd:t-; a re:J,1 r·ç:i.11 ri 
Const,ituição a\lopto11 a~ seg11intes, que sub
mette à deliberação do Congresso: 

Ao art. 2° 
- Em ve:t:'·da - fór observado o - di&á.•se-

.não se der execuçiio. 
0 

· Ao m•t. 3° 
' Tr•rns9r ·1m-~" ns palavras ·-no phn:i.lt0 

centr •l rh 'tepublica - p;u•;1 depois di:\ p;tl ;t
Vl'a - Uniiti . 

, . Ao wt. 7° § 3" 
. S11hstit11·1m-s · as p ilavras finaé3 - po

fr •dfilpdo a r •spectiv até o 1i q:tl - p·w estas -
p·)de :Ido to ta via a exec11ção rias priméil'às s 1r 
conthrht ª' •S governos dos e8ti;i,dos, medeante 

~ annnencb deste3. 
. · · Ao_art •. 17 . . 

Diga-se - m:rn ~ l ,·, ... - 3 n vez rle-fili'ii. -
;" ~ tral1~tlr · 1~se-r>roceqer- pmi. depôls dtJ_ - -
; 1mmediatu.i:nente, · · 

Ao3 arts. 23 e 24 
· Sejam rMunidos em um só art. e rerlig'idos 
d@ seguint fl modo: 

Art. ~enhum meinbro rlor.011gr1>s>;o,rlp.srl" 
qne t ·n ln si •io elHit >. p·derit r:eleb"·•r r:o•1tra
. ctns"corn o prnJrw e'\A1mtivo, nem ·ielle receber· 
com•n.i;;;~õ ·sou empre~os. !'e!ll!tílfH~arlos. · 

§ 1°. Exct>ptiNm-,,;e rlesta prohibição: 
1°, as missõr>s :fi r>lomatica,;; 
~', as com1pi~,.;õ~s, .oq . 9o_rnmr1.1ido-: mi.!itn. i:.A~; · 
3°, < s cargos de accesso e as p1·om1.>ÇÕ;'S le-

_. g·a"S . . 
§ 2. 0 N'mhum deputailo ou senl\dor, por 1m, 

porlP.r,1 acceit:i.r l1"ITI'l'1ção p:i.ra missõ,s, com
mis"õ ~s, on co•nm'l.nrfos, rle qne t1»1tam º" 
ns. 1 e 2 do p;1rngrapho itntec )U'l l1tA. sem Ii
cenna ria resp,~ct'v<t cn.mnra, qn:rndo d<' ac
ceit·1ç·io res·1Itar pr,ivação dO' exe1·cicio d"s 
fu11 :çõe.> 1~·ii8Y•tilr,\s, · S:lh;o "no:> ca.s6s de · 
gnerrn. ou n "lll"IJ0s er(I qne a. h· •nra e ·1 inte
gridade da .União se ach>u'eíri .empebl1ados. 

Ao art. 3!'i n. 23 
-Substitua-se P"'lo srg-ninte : . 
_L,.g-isl>tr ·sobre ô ilir•ito civil. cri rninal e 

commer0ial da Republica· e o processual da 
justiça federal. -

Ao n. 24 
Supprimam- se as· p dav1· 1s -e fü.llencia . 

· · · · Aos 11s. 25 ·e 2ti 
Sµpprimam-se. .. .. 

· Ao n. 37 
Accrescet)f,-se . - :" d~"r - depoi~ d_e -:-. pro.-

rogftr. 
A o art. 38 § 2~ . 

. Rerlija-s .~ assim : · 
o sil ,. ncio. do pre~ir:l•mtfl •la Rl\pn11Jica 11 '1 

·lec rn lio, i1i1port a sa.11r.çiio ; e.no c S•>.r:I ,, ~e 1 · 
·sta negad:.L, qua.11ào já estiver eni~1>. rr ceio u 
; ~origr.•s;o, o presideut' clc.Lrá publicitlade á,; 
::ma I'à ZÕ~B. . . . . 1 . .. 

. ' Ao art. 40 § 1° 
1'Pdija~se assim ·: ~ ·· ' . 
No .<~aso c 111tr·1 rio, .volverá a Clll11:1.l'l1 mviso

"a.,e si as 1dter·açô1s ;lbtivÚ•lrn dous terços dos' 
·rotos rins membros pr ·~e 1t•1;;, cousidnr·11·-s·•- · 
·1ãnappr11va•ins, srnrlo entfio re111etfd:1.s com· 
·, projo .• cto a c:i.ma1·a i11i1~1 arlon ; qne só podar" 
·µ,provai-as peJa •11es1u:1 111'1.iori»t. 
. . ;\O§ ! º du rn0smo artigo 
· lle1liia-se as,d rn: 
~-"i .. ·ihrlns ·le •te mnrlo •is .ai terai;Õfl'i,, o pro-

i 0 cto será s11bmel.tido. sem elli:ts· á sanção. · 
., . » . Ao ai·t. 41 · 
,: Rerlijn.-~e as;;irn : · 
f' _ 0.:l pMj'lr'..tos rej eit:ulos on não Sl1.nccionarl9s 
. ~1ao· no~flr·ao ser reno.v:Ldo~ na m JSm~ ~ sessao 
,legislativa. 
'- ' Ao art. EO. 

<:;i11-ist.itwm-se n.s p la.v "~ - pPesi·l ·~ m. n.té 
in d-nor est~s~ e ri:i.•la n:n !e!l<J'l pri<sirlirà 
• nm <los ministerios,wn que S{) divi !1r a 
,tdrúi 1istração fe l!lrll.I. , - · -

Ao art. 72 § 2 b) 
Dqp0is rl · nn ln.vra -peosãn-accresc.;nt'J-.>e 

-do · go.verno e .trnoQ"»iro 
' . . Ao ai·t. 77 
i Em vez de_:_senfonç:i mnior de d •us anno; 
:-.rlig·a~se:.._ condemnaçã.o em mais de dous 
arrnos. 

\o art. 8° d.ts disposiÇõ.flS trasi tori:is: Rll-
lij -S ·\ ~s,im; · · 

i ) Gov·~.rno Fec! Gr;~.J adquirira para a n~ç ·io 
n. r>l!'li;t E)rn IJllP. fal.l ec·'n o Dr. B«njamio Cnu"t ,nJt 
Bntrilh'o ifq \<Tn.Q',1.lhãP.;; e 1ú,lla mandara ról
lor.ar ulW'\. ln.pide P.m hom:•nazAm li. m"morin. 
lo Ql'<i.n·le p·1 triot:.1.-o fnn •i>vlor rla R ·pu ! ilic·1. 

Par·1zràohn unicn. A vinv» rio m•>srnn Dr. 
B.enj .min -.'O!l,_t,11it Viril, em quanto viver; o 
u.-ufrncto ria casa menCinn ida .• 

'hl<t da commis;;ã.o, 23 rle füvereirc1 rle 
1scll. - . U. elo Amar~ .!. - L 1urn Swlré . . -
La.nro Mnl.l•'l' . - LAOJlO'l ·lo rle B.ul11ões. -
lnlin r[e r~>1stilhos . - J ·1~é HvQ"ino. - Th 'º" 
·ioro Alve, p.,ch·~c11. - _M. Vn.lladão. -
l,ODP.S Tro~ii.o - .\rria"o ~~ 'l v11;knnti - '\th 
riq •I f<'i'flll ·lw~o \fa,r,Jrni:lo. -'- Joiio B L:i p1w. -
Jo»o <:;nnrflS N•,iV•~ .. - lta.hino B·,,;0°11"1. -
Vi"gilio D•imazio. - ·\quilin') 1!11 AllllU'al. -
Gil liolllart. - C:1<:;P.11Jfro .Juni';)r. 
, O Sa. PRBi\IDE'<T1" di.~ .'JÚ•• a dise 1ssã.n das 
Pi11fl'1 l •S apr ~ 0 ntnrlns ftr,0•1 en ·e1·r~dn.. 

o .. SR. ANT,lNl<l 1;;uzEBI<) p •din a Jlll.l ·~
Vr'<L p·1i·a rme a co 1111nrs~·'i.o •le ri l tcç~'io lhe 
irifnrme si n:tn j11l Q;a procflciente um::t eme11rln 
<]119 anrPSflntnu ern Rllhstitniçii.O da rerl-wcii.o 
•lo art. ZO. • Paren.,, .fhci ·'iné "' qnri·~tãn é t:i.n 
eh ·a q•1e não pó.te a1teibuir sinib •t e$qtn-
cimantn. · 

O n.rt 20 está rcrli:J;i lo rlr>stfl mo·lo (l. íJ) • 
<i O<:l d·•p11t:1 los e º' s •nn .. lores, de·de qn · 

·t.ive·r<~m rece ' ·iil·" cl;plnma até' a nova. ·eteiçii.o . 
nii" por!~r:io ser preso:l, s ci.lvo c·1.so de fla
·g- r·ancia em cri ine in<1.:ia11ç>i. vel, nern proces
i:!:i los crimi i1alme11te ~.~rh prévin. ' llc:•uç·1. rl e 
s11~ camar'>t. Leva.rio o pr11ce5'\0 :1té pro
n11ncia, exclusive, a ant· 1•i1ladri . proe1~ssantP 
remet.terá os "uto~ a cn.nJ;lr:t respec iva, nara 
re8ol ve1' sohre a proceden~i:l 1L1 ;iccn;;; ção, si 
') ncrnsado não optar pelo julgamento imme
di •to». 

ílr.1."es.te som prévir>- liee11çn. rie snn. c11m~p·1 
11ãci 11ôde re'erir- Sfl si11ã.ri n prisrio e·" t1 ·;, 
gr•1ntP., porrj"e estàcl 1M q11'l o .i.,put. ·rlo ou 
~ ~ 1hrlo1~ senrlo !lre-;o e1n :!'L1g~ .nte, :1. antori
rl ·d" qfü1 píl'le cn~sultar á c;tllHt'•L sobre 

. l " i!'~ lid>trle r( ·-, prisno. 
De'n:i.is,n, rle;mtado nóde ser pr;•so em r.rime 

ile t'! grante i1iaffianç;1Yel, mas não pórle ser 
P"OCfl'\"l ido sem licença clu. c,1m,tru.. Isto é 
absurdo. 

Entende ondõr qne o pensn.m13nfq ~o Çon .. 
Jfr:,1s~o não f0i e~t ~ , ~ imrne.liat<i.111ei.1!.:1 Pt9-
cessado. 

Ü or:irlor chn.ma por C•'llSPghintil a ltttenção 
rlo Con "!'ri<~so \ll\ra e.~t .J pqqto i.JUe lliq P.i1r;qe 
i n tere.ssan tissimo. · 
· E.ri' todo o c;,,;o; o Sr. pre~id(3n te deliberarú 

coiho tn<~lhor entender. ·. .. "· ""· ' 
M ·s 1110 p~.recia que o nwio m:li;; 1~0g:ul(l1'. , 

sel.'i it :::ubmetter esta e1ri.o .lih ·' it . vutai;ãt.i do 
Con " -es . ..;o, , · --· ~ · · · ..... · ... >-· 

O ~sr. Ub lld 1n • do Aiu:t r al 
(peta orde»,5 - ,liz qur~ í'ii,, · fui · po :-~ e •jtti ~,)có 

~clacomm's~~o a r1",jP.içã9 1la é1tie .ela do i1qbr.Q 
repl'íl3llllfa nte pelu . J3:o.hia ; 'A . i.1s .1u:;!çii:p' ' 
oon-tit11cional pareceu lho melhor, rrru'ito . 
mais g-:ir .. nti•io1'<L dos dir,, ito~ · do i•epMseu 
bnre d 1 na~<io do que aquell:,i. a,p1·e,;{l11t[).dil. 
pelo nobre rep1" :sen1ante p:ila B ,.hia:· · ... '. 

S gnnch a opinião rh cornmi;;,;ãn, o·r ·prH
sentti.11t·• rh n:1çlo 'nãi» pór!e Sfll' pl·o:·ossado 
.. ;e1n lice:i•:a · d11 ,;na .. cam. ~ r~t e :;ó póu? ser 
pri>so e10 fl grn.ute delldo t i-atando -se dê · 
criine inaffi ·, nç·i.vel. · · ' · "" · · 
. Ph.ra " Cl) ·n uissii.o est.i. hypothe~e. •l!>l. qµ 13 

·cogitou o llllbre. rapr ·sent•ll'lte, re,sqlve.-so . 
leste m.,d,> : · · 

P ·eso um represf\nt:l.nte cl1t nação, ein yir, 
tu.de rle cl'im J i11ttifü111çavel ,· quatido' n.ii!l es~ · 
tep ah··rto o narl afnento. a autorirb·le 0:1rla 
·n~is nÓ'.lfl fü~ ··r sinão lav:Nr .o .anto · dt• fla
g ,:arite ~. ~ tisfeitas ' as ;1ri'melras forrna,iÇ 
·l ·d··;;. nsne1·ai· pi;la :1b1· tu ·· · cl•" barlain;- nto ~ 
v st,, c ·ino o rep:•esentânte nã<' deve · s~r 
pM ·e.-:;"do sem. licenç;1 cb su ·1 camara. 
(Apri··te.s ) . . 

Si o Gongr.;sso lhe der o r!ireito r!e explicar
se, ilir:t o que pensa. Oep»is, r.:i.,rh um r!irh. 
por sua vez o qu <'l pens't. O orr1.dor e a maic· 
1'.ia da. c1mmissão entenderam qur'), n· • ausen.
c1a ' da Camarn, o representa. nt.~ rlH. n:Lçiio ::;0 
pocli:t ser p1"so em fbg1ante nnr crime 
inn. ffiao~:1vel, i-to é, para i;at•sfaçii.o das 
primeiras form :lirl de.·· le "ae.>. Si arlopta.ssem 
? .s:vs tem:ot a nresc·ntad.J peln 0ohre depntado, 
1r1a·n c:.1lloc 1r o r~ore~e n tH nte chL nação em 
c~>udi~ões muito . i11 ti:> rio· e.s à rlc• qun lqnee 
c1rh.rl\tO,:. po 1· riue) prASO em fü1 .. 2· r:11 1t r~ . não 
e:;tanrio a bert,1. .n, s1m cà.mara, elle fic·u·ia 
preso e o p1•oce, so · não poieria w•ntinu'tl' ; 
lkaria. po,.t rinto. em tomlições iuferiores i1. 
1 e IJ uai rpier· ·irln rlão. 

E:' ve1·rhde 'Jtlfl a n111 repr"sPnl:rnte ela. 
n.1ç1í.o ~c· 1 o 1iireito de oph.r· pel ., con 1 i ·11rnção 
dl) prric"S~<\ m is a . disposi{;iio da l·•i t nm por 
firn p1•0.teger- 1~w0cial 1 11ent 'i ao 1·epr"SAl1tant.e 
da nação, ~ ~e fim não e~ 1 r,nnsP.i•ii · h, por
que lhe fica1·rn, q11;1.nrlommto, eqni p ,do a qual
quer ontr'o cirl <clfio. 

O qtv• se t ·ve P.111 vi -ta foi p:·otog«r e~c'lz
'ílP.nte o repPe~en'nntA d .. n"çiio pnr;1. qn~ 
n'í.o pns'la :;Hr rwr~eg11irlo (fl.poi,.,,,ln <), p·ira 
quA P.JU c·:1so nenhum p·)ss·• !HVet'" c•inti
nua_ção rio p1:oc~sso, n<>m m ·~m·1 n s c·•sos ris 
p "·on1rn~ia, ne.11 ·mesmn Vflriftc 1rh a s1n Cll\

p hi.lirhrlA, sqm "111' a respectiva ca· m1r~ ::i :~ja 
ouvida. ( Apoi'1.11os .) · · _ · · .. 

Era ni>to IJll<:l o depllt::t.rln ou o senivlor fi
r:·•r i·t ern conrliçilAS inferim•o:>s a 'l'In.1'1\leJ.' 
ontl'o · c~· l:irlãri : 'pre-so :;eíil' q1ie r.i;1de -<se ser-
1iroq11·1c1>1'10, e pnrtanto s ·m que se µllll<:l:SSe 
defe!lder. 

Ora. a •lispo,içf.to eh lei n5.o no Ih ~er sim
ples nente o dei xa.r ~ 0st.e i 'a~ii.o o .Jir1-1ito de 
Slil erp1i p.lr:lr :i. qu l1]n .. 1r nut.ro, rle por ' lllt 
opc:in tf:lr ·']nil!o qn•• t.n1!0 .. ; tee;11, ma·~ sim de 
rrot ;gfl l o etficazmente. 

s, :l sna c>1.1nn.1»1. · r~;;ta fnnccion .. n.lo, é im
me lia~ :i.rnente invostiif>t rio f-1ct-:!, e g 1rrtnte 
011 mt0 como •rnt.An·hr, si n~: >. ·~.,til,, é n•>.ces
sario que · contihlie a te'P "s 'suas i:nmuni
d .tde.-;. afim rle que O'> seus ',inr1•S s :~ p· onun
ciem sob1:e n. contin rnçiio dn ·sen nr"1ce so. 
. On i~.to ·é umt g~rantta ou ó wn,1 i11util-
11lnrle, .st é um g· mnti:t niio póde RP.l' rle 
(IU!ra Pórma. sinãn assim. si é um;t hutil
icl•·1.d" p ·11.,1. que figur:t elht 1m C•111stituii,:ão ~ 
(A.p~i,,cl •S.) . 

_Port 111t ,, fl, c11m111i<~iio c0·1qw •l1And •u per
f·4Jt.1111ente O. p •llS >!llP,llt.n ri 1 C"n!<rA::<sO, 'llle 
H~t ., v •1. nn pri1ne ' ro iwoj .. rit. ... rp1P. 11 · 1~.- ou 001 
la r!L:wus..-ão. e q·ie llfl co " mi·.;;ã.o roi · liscn tido 
antes le ser pre. eutarla a .ohj1,cção do ::;r. re· 
pt·esentmüe P '~\a Bahia; (Apoiados.) 



· P•-rt ·ntn. ni'ín fü i "'luivrc', nr> ni . nn1is3ffo, 1 · Peh rli~P""içfio nova.mente rerli 2:dn: . rp1r 
pótle ter ~itÍ•) mir e.· ~·ô rh mt-.J r;p!·et<M/1l1.'. · . é riue térno,; ~ Temo::; 1]Lie co:llo e<r~" . i i1 

-\:.. . . · _ i CGnstitníçã.o,o repi·esenh· ... nt.i ~ é p1?SO po1·_e1·1 11 · 
O ~i· ~4..ri tDl1io E 'lze b 1o d1z qu~ 1J 1 ;. lfü~;-\Ç Y•J , .m.1:; ~11i Q l ·Ó ·J~ , ser proc«s:;,1,d•J 

o'.11j:t , ~O ..tem por Jh1 e,,t<lh.~ 1 - ce1· nrüa ga- sinfo qüa',uclo honver licença d,~ cam ira. nem 
r~nti it P"ttra ó cteptítn.io od senanor1; '1ão. ~n•- no nienos t @ , o i:1J.reit.o ue pectir o jutgn:-
ct_u_vic~ii .. ·nen humçi,, mas. esta g·i• !\t,n tia como ménto irrirnerh. to ( .4 poiad os.) • ·'-
o~t~ d~têr;rfii : a.da ü.q refe r~.no_ <~1· ti .~o ~é coin- . . o ~n. .. U.BALDINO no .. ·\~IAll/\f, - feio seu 
pletamente illusoria: (-11.poiados · e não f>ystemarJl:fül é a .prutecçao <J.O re pr·e:ieutanbi 
âp!).io,flps J , , ·~ r , .;.; . ~· · . . . . _ da naç'io ? , . . . .. 
E~ p1'ova,rle qnP. ten1J'a'lao na, recla.nmçi10 o SJ;l.. 1NTONF> Euzrrnro diz qu~ a pr1~ 

Cl.!Je fez é que .9 llonrad.o re r, rtN_!'l l~ _t ntp, n.l'ii> meim protecciio é i"1nica, .,~tá Jl<) pro.Jecto, , ,e 
veio 1.êr p :irtig-<> p •i:·1 nos ·c1ü1vencpr de que rle não poder ser prn~o si:ii1o em íhtgrapte, 
nãq llávia mo~iv. i par1red" m1ç~11. sendo o crime iu f!hn cn.vel. . • . · 

ElÍe i qterp1~êt11n o artigo, dú-lhe ui)1a itléa _Crê . que est11. pr• 1tecç~? nã9 é. pflquçiuaà 
que não <'St.à .de fórm 1 nel!hnrwi_con;:;ig-rnida. p,o:q_ue q1m lqner ()llt1·0 cn.n.e na•) da lo~ar , 
jsto : \ . que . 0 deputado ou tien~rlor ~ue ro; pr1~0 ç;m flagrante elo represeu t<rnte da 
preso: e.m, füLgr nte d '· crime iuaffi :nç<Lve l, naçao. . 
é preso sómente para ser solto.· O Sa. Ui;iALDiNo uo AMA.RAL - No cruwi 

·,Porqiíe? Qn indo em u:nu 1lesor4em se apa- ina f~ · 'f!C[l,V~l tica a irnp11siçãu iufer_i,Jr ú q11al-
nha nm homem que a~aba eh commetter um quer c1dad,t0. . 
crime não é preciso que t:!Je 8r•ja 1ii'esµ_ par1a O SR. A NTONIO EuzEBTO:...... Mas quando é 
sê tomarem snhr·é o facto óS esdarec.imenlOi que t1 ~n,.0in fí"Si1;ão inferior? . 
rreceSSltrios . ( Hri rüyurí.~ oparfP.S. ) - . . Nito pôde "ºf' preso, ;\in•fa em fl igr::mto, ' 

\;)orno "~(:·• va _no · projer,t.n prí111i'. ivn j)ara sinão em crime inafthnÇavel, ao p~tss.µ . que 
da:r-1:>e, d pro _,,•s1:>0 e -<• prisão em necPsse1ri::i qna:1rp1er outro çidadão póde sei' preso ern 
licença ct., carh ra.; de rho lo tjue u individuo qnn'. 1,qii •r nutro crime. 
sendo preso, era procH~s., iJ o, e ']nnn ·o eh -·~a - O orador dir, que faz e3tas nbserva(·õ ·s 
"ª-~ OCCflSiâo d-• proirum+1_, i;i IJe . tinb.il __ doll3 ~ómenfo ptwa ve r~ se-_ p1·iv;i a r? •bvtlliçfi,11 
meios : ou el3pe1\i.r que a ca1nara S"l rP1mis~e, disto qne · 111 .~ pa reee uma. cou.;a ll'f'8gula 1· ; 
oit requ::irer · i11imedíatame1!te o julgamen to. entl'ehnto, não pen:;e u nobre repre'len t'1nte 

~ 
I ,·' . 

. ~:..---fle· 
, );do 

1•1e 0, ol"n.rior ficará m11it•1 .::tpriixonn.dfl . ~. 
t ;0·1g·r ·sso e ~!-L,3 !1 rler· qn~ n:h:31:l1 co;uo e'5 tn, lN....___ ... ~ 
?1·ti.g·0 ó .Qit .i cstr). d1e Jibf. u: 

O .. SR. ~.íiÉSrDENTE ... diz . q1í.e o 6\~ngres~o .;_ 
"1c·iba de ouvir a reélain .ção i.lo .nobr;Q r9pre:.. 
sentante "pela fhhJ:i e a respostµ, gne ' d·en o 
presidcilté ela con1missãG ele re1la.c . ..:ao , .. ' . . ~ 

(n. su bmrtt11r a vntos o J'l I rrcer çh, coi;n.· 
mi.-;sã•l ern •>'lobo. s' não hoµve.;~(~ Í'.eC!fl.nfr;)ii:.J, 
•, a : lúptarl~ n proj 3Ct •. cm1,,i 11~,riwia pr\3.ii1 t~ 

r:i t11l.18 s .outr••.s emen hR. 1 enJo., 110): i1p, 
11avido essa r '.clam;içi'í/' , :>U;'l net.t.~r1'). a:. voJo.;; o 
p ·rece1· rht cori:Jmi~;<i'io, cnm 1wejqi-zo fie fO'l:.1s 
as emendas, exeepto· a do .:-;r. Antor~v1 - Eluze.;; 
hín, que tera ·votação es; •;cutl. (.~voiçulos,) . 

· Posto á votos- é uniimmemente .approvi,tdn 
· o parecer d;1 cu:nmis,,;ii.o de rerlacÇão. ., _ . . · 

Ein seg1Ji.h , é po;;ta . n votos .e. npprov'.~d:1 
<1 s•\guinte emeuJ<t do S1·. 1\nton10 .Euz,eh_1,o: 

A rt. 20 . O;; c[e:-.uta los · e 08 sernid_or.es, , 
rlesrle que ti vei•em re(~eJ~Uo ,iliplqm1t · até (t 
nov, elniçã.o, não pod11,rão .ser pr~jlo~ n~)l1 
proces3a.do:s crimi11" lmen~e, sem pr.~ .~ ia lJ.cei,1\)a 
d» sua cam:ira, salvo ca:::o (l~ thg·rapcm e~ 
crime inaffi,mça.vql. Neste ca.so, levado o pro· 
cc~s~o etc.-.4..Eu.zebio. . .-

Tenrlo sido en v\<t•io"l á rornmi~são .especi~J 
o p.trer.e r e a erne11dci apRrov}td:i~, afim . d~ 
S·"·ém tomadn:i em c0ns1deracao, é üe1=1ors 
ll ff••l'ec: la pP'llt rrfesma commis\iiO a sà~1ünte 
roJ .• cção qn«, p0~t;1 <L votos, é appl'OVM\a, 

RE:BàoÇAo FINr A.u" :DA. 

co~sr111·u1c_tlo. - o 

DA 

REPUBLICA DOS . ESTADOS UNIDOS DO , BRASIL 

TITUl,O PRIM2IRO 

Da organizar;ão federal 

Disposiçõàs pre1 ,minares 

A_rt. 1_.'i> 

A Nnçuo Brasiieira adopta cç)mo fórma de governo, sob o regimen representativo·, a· Republica 

Federnti~r1- proclamada a 15 de hovemhro de 18s9, e çon'sÜiue-se, por uriião perpetua e indiss9luvel 

dns suns antigos província~, er:ii. Estados Unidos d'ci l3rasii. · ' . 
Art. 2. 0 

Cnda uma das antigos prcivincias fÕrmará um ·Esliido, e o ÜnL!gÓ muniCipió_ neutro coristitüi i'á 

o Districto réderal, continuando a ser a capital dâ Unitlo, emquanto n5o se der execução ao 
' 

clis1)osto no artigo segufote. 

ArL. 3. o 

Fica pertencei1do (1 Uniüo, i10 pln11alto centi·al dfÍ .Republfoa, uma zona de 14.40'.l kilometros 
e 

qundrado"' , que será opportuhainente demarca.da para nellh cE-tabelecer-se a futura Capital Fedeqi.l. 

Parngrapho unico. Eff2ctumla a mudança da capital, o actual Districto Federal passnrá à 
. - .. -. 

constituir uni Estado. 
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Art. 4. 0 

Os Estados podem ene,orporar-se entre si, subdividit·-se, ou desmembrar-se, pora se annexar 

a · outros, ou for~ar n?vos Estados, _ mediante acquiescencia d .s respeétivas assembléas legislativas, 

. em duas sessões annuaes successivas, e approvação do Cong1'esso Nacional. 

Art. 5. 0 

Incumbe a cada Estado prover, a · expen~ns . pt'?pr·if1s, ó.s nccessidndes de seu . governo e 

administração; a União, porém, prestará soccorros ao Estado que, em cnso de calo.midade publica, 

- os solicitar. 
Art. 6. 0 

O Goven10 FederaJ não poden't intervir e.m ne~ocios pecu:liares nos Estados;, sal rn: 
' 1. o Par·a i0 epellir invasão estrangeira, ou de m11 Estado em qutro; 

' - .,;. i . ' ' 

2. 0 Para manter ,.a fórma republicana federativa; 

3. 0 P1;ml rc s'~abelecer a ordem e a trl:!nquillidad~ · nos EsL1dos â re~uisi9ão . do~ l'esp~cti vos 

governos; 

4. 0 Para ass~gurar a execuçüo das leis e sent~nças federaef;l. 

Art. 7. 0 

E' d~ cornpetcncia exclusivJ da Uniüo clecretae: 

1. 0 lmRO~tos sobre a importação de procedencia estrangeira; 

2. 0 Direitos de entrada, sahid::i. e estada de navios, sendo livre o coní rnercio de caboLagem âs 

mercadorias nacionnes, bem comó üs estrangeirn~ que já tenham pago imposto d·e importação; 

3. 0 TaxaE\ de sello, salvo a rest!'icção do arL. S0, § ~º, n. 1; 

.~. 0 Taxas dos correios e telegraphos fed~ra~s; 

§ 1.0 Tamber11 compete privutivarncnte ~ pnião ; 

1. 0 A instituição de bancos emissores ; 

2.0 A creação e manutenção de al[a_nde3as. 

· § 2. 0 Os impostos decretados pela· União devem see unifor111es parn todos os Estados . 
- -· - ~, •. . ... -·· •Y •· \ ··~ .. 

§ 3. 0 As leis da União, os netos e as sentenças de suas autoridades ·serã) executados em todo 

,,._o ps.iz por funccionarios f'ederaes, poden_do todavia a execuç-:uo dús prLneirns s~r confiada aos go

v~e1:1os dps Estado~, m~diqqLe a·nr.rnepcia destes. 

Art. 8.o 

E' vedado ao Govemo Federal creae, de qualquer modo, distincçõe1'l e preferencias em favor 

dos po1'tos de uns contra os de outros Estados. 

E' da eompctenciü exclL sivn dos EsLoclos dec1·etar impos tos; 

1.0 Sobre a exportaçã,o de mercadorias de sua propria prqducção ; 



·~ ' 'f'" , ' 

" ,. i ..;· 

1 2.ti 'Sobre imrnoveis ruraes e urbanos·; 

3.º Sobre transmissão de propri.edade ~ 

4.º Sobre industriàs e profissões. 

§ 1.º Tombem compete exclusivament.~ aos Eslados decretar : 

1.º Taxas de sello quanto aos actos emanados de seus respectivos governos~ negocios de 

sua econon:iia ; 

2.~ Contribuições . concernentes aos seus telegrnphos e correios. · 

§ 2.º E' isenta de impostos, no Estado {)br Ói1de se exportar, a i~rodueção dos outros Esfodos. 

§ 3.é só ·é HcHo a nm Estado tril;Ll tar à 'impcll'tnç~õ.o de mercadbrlas ; e~tr~h1féi\%:s' 'tiuando 

destinadas IJO consumo no -seu terrltofio, reve1'tendo, porén1, b 1>rôfü1cro <ló ' ifap'Ó~to · pa1~-'o Thesouro 

Federal. 

·" ~ - 4.º Fica saivo aos Estndos o direito de estabeiecei'erh finhas telegr'iiphicàk entre eis dívet?SOS 
'-' • r 

pontos de set:s teri'ilorine, e entre estes e os ele outros Esto.dos que se não acharem sehiidô's ·i)(fr 

lin .z ;:; federae', po e11do a Un'iõ:o de~irp "o·: irial-as, ·érubrú:lo fôr ·(Ie :.. intêresse ·g-~fal1• " 

Art. 10 

S' prohibido aos Estados tributal' bens e rendas federaes ou serviços -a cargo dó União, 

e recif.l'O :an·enLe. .. . 

Art. 11 

E' v2dado DOS Estados, como á Uniõ'.o : 

1.º Crear impostos de transito pelo territorio de um Estado, ou na passagem de urn para 

outro, sobre productos de outros Estados da Retmblica, ou estrangeiros) e bem assim sobre oB 

vebicqlós, de terra e agLw, que os transportarem ; 

2,0 Estobelecer, subvencionnr, _ou embaroçur o exercício de cultos religiosos; 

3.0 Prescn~ver leis retronctivas. 

Art. 12 . 

Além das fontes de receita discriminadas nos_ arts; 7° e '9°, é HCito á Uhfã1, ~O'mà' aos Éstados, 

cumulnt,i"vi:m:iente, ou ntio1 crear out!'US quaesqueP,: ntio contravindo o disp'Jslo nos nrLs , 70, gn e a n, 1. 

Art. rn 

O direito da União e dos Estados de legislal'em sobre viação ferrea e navegação interior, ser6, 

regulado por lei federal. 

Paragrnpho unico. A navegnçílo de cnbotage·m Berâ feita por navios nacionaes . 



Art. 14 

As forç.os de terra e mor são instituiçõe3 naci01iaes permanentes, destinadas á defesa ela potria 

no exterior e (1 mom:tenç5.o elos leis no interior. 

A força amrndé:!- é essencio.lniente obediente, . dentro_ do_s_ limites da lei, aos seus sup:-- riores 

lüerarchicos, e obrigado. a sustentar as instituiçpes constitucionaes. 

Art. 15 

Si'ío orgãos du soberania nocional o poder legislativo, o executivo e o juc1iciurio, harmonicos e 

independentes entre si. · 

SECÇÃO I 

DO P_O_D_E_!t LE_GJSLAT~yo 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 16 

O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, çom a sancção do Presídente da Re-

publica. 

§. Lº o Congresso NacionÇtLcompõe-se de dois· ramos·; a 00,umra dos Deputados e o Senado. 

§ 2. 0 A eleição para Senadores e Deputados far-se-lla simultaneamente em- todo o paiz._ 

§ 3.º Ninguem pode ser, ao mesmo tempo, Deputado e Senador. 

Art. 17 

o ü:mgt'!3S$0 reunil'-_se-ho., na .Capital Federal, independentsm_ente de_ convoc!lção, a 3 de maio 

de cada anno, si a lei não designar outro dia, e funccionará quatro mezes da data ela abertura, podendo 

ser prorogado, adiado ou convocado extraordinariamente. 

§ 1.º Só aó- Congresso compete deliberar -sobre a prorogaç.ão e adiamrnto de suas sess~es. 

§ 2.0 Cada legislatura durará tresJmnos. 

§ 3.º o Governo do Estado cm cuja representf:lção se der vagai por çrualque1' causa, incl11 -

sive renuncia,~rnandoró. immediatamente proceder.a nova eleição. 

A.rt. 18 

A Q~~11~ra dos Depqtados e o Senado trabalharão separadamente ~' quando não se resolver o 

contrario por maioria de votos, em sessões publicas. As deliberações serão tomadas por maioria de 
. ' . '• - . - " 

votos, achJJ.ndo;.se presente em cada uma das camaras a maioria! aL"oluto dos seus n:ien.:ibros . 



· - -- ..:..~ ··~ - -. :1- ...... ~ 

Paragrapho unico. A cada urna das carµaras compete: 

Verificar e reconhecei' os poderes ele seus membros; 

Eleger a sua mesa; 

Organiznr o seu regimento interno ; 

Regular o serviço de sua policia interna ; 

Nomear os empregados de· sut1 secreturio. 

Arl. i9 

Os Deputados e Senadore? são inviolaveis por suas opiniões, pnlavras e V)tos no exercic\o 

do rnandnto. 

A1-L. 20 

Os Deputados e os Senadores, desde que tiverem recebido diploma alé á nova eleição, não 

. poderão ser presos, nem processados_ criminalmente, sem prévia licença de sua Camarn, snlvo caso 

ele tlagrnncia em crime inafianç.avel. Neste caso levado () processo aLé pronuncia exclusi rn, n 

autoridade processante remeLLerá os 'autos ú Gamara respecliva, para resolver sobre a procedencin 

da nccusação, si o accusado não optar pelo julgamento irnmedialo. 

A.l't . 21. 

Os membros das duas Camaras, ao tomar assento, contrahirõ.o compromisso formal, em 

sessão publica, de bem cumprir os seus cieve1~es. 

Art. 22 

Durante as sessões vencerão os Senadores e os beputados um subsidio pecuniario igual, e ajuda 

de çuslo que serão fixados pelo Congresso, no ffm de cada legislatura, para a seguinLe. 

Al'L . 23 

. 

Nenhum membro do Congresso, desde que tenha sido eleito, poderá celebrar coiitractos com 

o Poder Executivo nem delle receber conimissões ou empregos remunerados . 

§ 1. 0 Excepluarn-se desta prohibiçüo : -~ 

1. 0 As missões cliplomaticas; 

2. 0 As commissões ou commirndos ·militares.; 
~ .. ; . 

3. 0 Os cargos de accesso e as promoções legues. . . . ~ \ 

~ ~ . 0 Nenh1 m Dep 1tor'l 0 ou Sennr1or, porém, potierâ aceitar nomeação para missões, com~ 
. .. ";:.:. ~ 

-
missões, ou c;on1mandos, de que Lra~nm os ns . 1 e~ do parnGrnpho aqtecedente, sem licençu dp · 

'. 



resp~cli vn Cc1 mtH'o, qunndó dn aceitoÇão t'esulta r pri vaçüo cló eKercicio das fttncç.0·cs , :a:~\i!?lafü1-il~-; 
, 

salrn nos casos de guerra ou naquelles em que a honra e a lotegridade,. da- UniãD·S·3 ach<,tfe1)1 

empenhados. 

Art. 2~ 

o Dcpuloqo ou o Scn_ndor nuo r;ódc t11,rnb ~m 831' prcs lclcnte O~l fornr parle de directoriqs de 

honcos, cornp411hios ou cmprnzus que gozem clo3 fuvores cfo Governo Federal definidos em lei. 

PnrngrliJ)ho unico. A inobservnncia elos preceitos con_tidos neste artigo e no ante,cedenle 

ini porta perda do 111Dl1cln to._ . , 

Art. ~ 5 

O nrnnd qlo legislativo é íncornpnlivel com o cxerdcio de qualquer o:llro funcção durnnle. as 

sessões. 

Art; 26 . ' 

Suo condições de elegib.ílidnde pm~n o Congresso N.aciono l: 

1.0 Estar na posse dos direitos de cidadão brnsilefro e ser alistavel como eleitor ; 

2. 0 Para a Camara, ter mnis de quotro annos de cidadão brasileiro, e para o Senado mais de 

seis.-
. . t ~-

Esla disposír/ io não. co111prehe~;i.(IÕ os . dçlndã }S a q ~w refttrc-se;o n:'. 4,d(). arl. 69. 

Art._- 27 

CAPITULO II 

DA GAMARA DOS -DEPUTADOS 

Art. ~8 

~ Gqp1orn dos Depulodos COBl])Cít~ -s,~ dr r2 prr3e11-to11Le ~ do 1uvo .eleito:; pcJn!"I . Eslodr.s e 

pqlo Dls ~riclo fcc]eral, m~clinn~ o; suff'ragÍÓ cli1·ccll), garo11Lida a rcp!'esC' nlaçuo da. rninofio. 

§ i. 0 O nup1ero elos Deputacl_çis serú fix1do i)or lei em proporçuo que nõo exce.clerCt ele um 

por s~tenla ru il lrnb.itunte2, nuo devendo esse n ·_11i1er,o ser inferior n quatro por Estndo. 

§ 2. 0 Pnru (fste_ firn muncJ,ai:;;i o G0'1 J.ri}Q F.04gr~l pr?ce_der, de;:;-de jü, aô t:ecenseai11e11to 
• • 1 -

J-- clq p<;>p\.~~o çq~ qq ftypu~Ucq, ,o quQ.1 (ilerá' revisto ~~ç~pr; a'111ente. 
. . ~ . . 

. ' . 

C9;n~pc.~o ó. qqmorq. Ç\ í\~ i c iq t[v,t do nc!iomcn 'ei do s 'S.:oüo l ég i~ldtivri e. dq todfiS{·á§-? !Cis de 

im~.os,to~ 1 ctii\·,iets. ·cl8- ~~<;i çã-9 :cttis fqr~ as de terr~ ~ r:QD1'
1

, ela disc'us) ão : elos· prójecto:~- ó~recidos 



pelo Poder Executivo e a declarnçãQ dn iwoccdencia oa irnprocedencia da accusnçuo conlra o 

Presié!enté' dà R.epublien, nos termos do art, 5~ e contra os Ministro.s de Es L~ clo nos crimes 

connexos com os do Presidente da Hepublica . 

CAPITULO III 

DO SEN A D O 

A l'L. 30 
' 

O Senado compõe-se de cidadão3 elegiveis nos termos do art. 26 e maioras de 35 ann·os, 
-·':-

em numero de Lres Senadores por Estado e ' Lres pelo Districto Federal, eleitos pelo mesmo modo 

por que o forem os Deputados. 

A.l' t. 31 

o mund alo de Senador cl.urntú ·nove àn nos, r enova ndo-se o Senado pelo terç.o lricnno Un enlc. 

Paragrapho unico . O s~n '.lclo .r · eleito . em subs tituição ele onlro exercerá o mandato pdo 

tempo que restava ao substituído . 

A rt. 32 

o Vice-Presidente du Rcp ~ibl,icu serü pr-csidcnte do Senado, onde s'> Lerü voto ele qunlidade, 

e se1á substitu ido,··. nas ausencias e i111ped imenlos, pelo Vice-Pi·esirJenle <ló mesma Camaru. 

Art. 33 

G)ln pete privJtív-JmrnLe oo Senado j llláar o Pres id ente cln Republica e os clerrnlis funcdonnrios 

fed.eraes des igna los pela ConsLiLu i·;Jo; nos Lci·rno~ e pelo fórma que clln peescrcve . 

§ 1. 0 O Senado, quando del_ibcra r como ll'ibu1wl de ju stiço, se i·ú p1'esidido pelo Presidente 

do Supremo Tribunal_Fêâefal. 

§ 2. 0 !;Ião pro f~ ri1·ú se nlén~a .cond crn nuloriu s in8o por dous ler·c;os dos riiern bt·os pt'cs ~· t!lE:Js . 
":.· :· ::,." ..,, . . .. ··' 

. ~:, . 
' qu~lquer. o ~ll i o, s~ n r rej uim da acçQ.1 da jus liça ordi mu iu co!1l1·a o cuncl ernnm1o . 

. ... :; -- ... ~.. - . 

CAPITULO IV 

DAS ATTRIBUIÇÕES DO CONGRESSO 

Art. 3 } 

.r.~ Ql:ça i' a raç_eUP,. fj~a r u clespezu federa l annualrn ente e lon1ar as c9ntas da':receiLa e despeza 
• ~ 1 -

~ - _._: . . .: 1; -
dé cada ex~rcicio ·financeiro·; 



'r • 

2. 0 - Autorizar o Poder-Executivo a contrahir empresLimos, e a fazer -outras o.pepações de_ credito; 
; 

.a.o Legislar sobre 1a div:ida publica-, ê estabelecer os meios para o seu pagamento; 
·'. . - I . ' 

/ 
4. 0 Regular a arrecadação e a-distribÚiçã6 das rendas fedemes; 

5. 0 Regular o comrnercio internacional, hem. como o dos Estados entre si eicorn o Disteicto 

Federal, alfandegar portoE', crear 0a sup'prirnír entnwostos; 

~t 0 · Le,g.islar sob1~e a navegação dos r.ios que ):>an~em mais de um1 Eslndo, ou se .e!!'tendam a 

terdtoFLos .esLrongei.ros ; .· '. 

7. 0 Deter)'.lílinar o peso, o valor1 a ~nscf'ipção, .o typ.o e D. denominação das moedtts; 

8. ° Crear bancos de emissão; legislar somré ellli\, e tribúta1,..a ; 

9: ° Fixar o padr~9 dos pesos e medidas ; · / 

. .. ·~ 

10. Resolver .deftnHivn1ne!'J,te sobre os lim.Ltes dos Estados ~ntre si, os dq ~istrJc~o Federal 

e os do territorio nacional com ns _nações limitrophes ; 

11. Autorizar o Governo a declarar guerra j si não tiver logar ou malograr-se o recurso cio 

arbitramento, e a fazer a paz; 

12. Resolver definitivamente sobre os tratados e convenções ·co ~11· as üações estrangeiras; 

· 13. Mudar a copital da União; 

14. Conceder subsídios aos Estados na hypothese do art. 5° ; 
. -:... - - . . . ·- ~ . ~ . 

15. Legislar sobre o serviço dos correios e lelegraphqs federaes; 

16. Adoptar o regímen conveniente á segurança ·das fronteiras; ' 

17. fixar onnualmente as forças de terra e mar; 
-- -- ' \ . 

'18. Legislar sobre a organização do exercito e da armada ; 

19 , Conceder ou negar passagem ·~ forças estrttngeiras pelo lerritorio do paiz, para operações 

militares; 

20. Mobílistlr e utilisar a guarda nacional qu milicia civica, nos casos previstos pela Con~ 

slituição; 
·~-· . ..; ~1. -

2L Declarat' em estado de siLio um ou mais pontos do ter'ritorio nacional, na emergencia de 
:: :.-~ .:_~· _ .•• , _ ... · ... t t - " ' • ~. ~J _,.rJ· .. ~~ . . - ! ........ ..... "' !_ .:" - · L _;e_:~~ . .-f 

aggressão por forças estrangeiras ou de com moção inte_rna, e approvar ou suspender o sitio que 

houver sido declarado pelo Poder Executivo, ou seus ngentes l'esponsaveis, na ausencia do Congresso; 

~. Regular 8$ condições e o 'processo da ·eleição para os cargo_s fed~roes. em todo o t)aiz; 

23. Legislar sobre o direito civil, commerc!nJ e critrlh)al da Republica e o. preçessual: da, 

justiça fed_eral ; 

. 24. Est.abelecer leis unifon11es sqhre . naturnli~nção ; 

- ~5 .. -<ilrMr e. ~upprimir enipreg'.Ds pü.blicos fêderaes, fi;;c&1;-.,~Jhes .a.~ atLi~tb.u;içõ:es, _e, :esitpl:l.l_a.t·-ltJes . . . . . -
-· - .... ~.J· 

s vencimentos~ 



' 

1:>30 

26 .. -0rganiza(a jus~ica"t'ederal, nos termos elo ar·t. 55 e seguintes da Secção. III; 

27. Conceder amnistia ; 

~s. c')rnmu-tai' e-·perdoàr as 1renas ·imposL-as, por crimes ·de·resporisabtnd"éide/ áos ~fi.tlicdonarios 

fede_rae~ ; . 

~9. Legislar sobre terras e min:is de propriedade da União ·; 

30. Legislar sobre a organização municipàl <fo Districto Federal; · bem como sobre ·' a policia, 

o ensino superior e os· demais serviço~ que na Capital' fofüri1 reservados para o governo da União; 

31. Submetter a legislação especial os pontos do territorio da Repub'li'ca ·necessarios i>ara\'a 

fundação de arseriaes, 0 ~1_ outros estabelecimento3 e inst~tu'ições 'de conveqteTi~ia"feciera~l - ; · 

32. ReJular;os caS)S de extradição entre os Esfudos; 

33. DJcre!ar as le'.s e rcsoluçõ~ s necessarias ao exercicio dos poderes que perteüee1tcá União; 

3L. D3crelar as leis organicas para a execução compleLb:da GoiisW.uTção"; 

35. Prorogar e adiar S]as sessões. 

Art: 35 

Incumbe, outrosim, ao Congresso mas não privativamente: 

1.0 Velar na guarda da Constituição e [das leis, e ~providenciar sobre as necessidades de 

caracter· federal; 

2.0 Animar, no paiz, o desenvolvimento das_letras, artes, e sciencias, bem como a immigração, 
- t :- +- : •• \. f ; ) ... • . -~· 

a ngricuHuro, a industria e o commerclo, .sem privilegios que tolham a acçtí.o dos governos locaes ; 

3.° Crear instituições de ensino superior e secundario nos Estados; 
1 . ' 1 i . 1 •• ~ • 

4° Proverá instrucção secundaria no D.Lstricto. Federal. 

CAPITULU ·V 
! - - .. .... 

• "•>l~I ••'· • 

DAS LEIS E RESOLUÇÕES 

SalvJ.s as excepções do art. 29, todos os projectos de lei podem ter origem indistinctamente 
~- . . , :.-.H 

na· Camara1 ou no Senado, sob a iniciativa de qualquer dos seus membros. 

Art.. 37 

O prnje_cto.:-de-leij'.:o.do.P:l<rdO<iruxna~das: -Gaínaras;-' será-sulmiettkló J'.ooutr.a; '·ª estll, si o:approvar, 

en:via:V•:01..ha:ao Poder ·E~~outivo; ·· queí 1 acql.úe.s1céndo;: o sanceionará. «~ promITlgará..~ ::: . 

§ 1.0 Si, porém, o Presidente da Republica o julgar inconstitucional, ou contrari@:aos..interesses 

da Nação, negará sua sancção dentro de .dez:. ·dias uteis, daquelle ' em: que ir:eoe.b_1mso prqjec~o, devol

yendo··oi nesse mesmo·-prazo, .. á Gafilara; onde · elle ·se houver, ini1:Yia<l0; ; com,os , moti.vos ·«a•i'eocisa. 



. " 
1) 

· ... :;. - ,---.. 

§ 2.0 O silencio do Presidente du' Republica no decendio importa a sancÇ~o; e, no. ea$O d~ ser 

est.í:tpegaclo,.,quunqojá estiver ,encerrad.o o Congresso,· .o Presidente . .dai'_á publicidade á' sues razões. 
~ ' ~' ' ... . : . . . .. . . 

§ 3;0 Jle:Y,olvido o,,projecto ·á ·_Camarn ·iniciado.ra,: . .' .ahi · se s.t1jeitará a rnrn:i:'. discussã) e a 
.- ,;.- ...:. ' " 

volação. .. no.111~n.al, .. conf;liderando-se, ppp.rovado, si obliver dois terços dos suffçagios .pres:mt,es. N. ste 

caso, o projecto serú remcltido á outra Camara, que, si o approvar pelos .. n,1_e.sroos l~P.rniles, e 

pela mesma rnuioria, o enviará, como lei .ao · Poder. :Exe~utivo P?ra. .a . f>rrnalida~e cl_n p_romµJgação. 

§ 4. 0 A sancção e a promulgação effectumn-se por estus fóqnulns : 

1ª e< O .Congresso Nucionnl decreta, e .eu snncciono a seguinte lei (ou resoluf,ãO)>), 

21
\ «O Congresso Nacionnl decreta, e eu promulgo a seguinte lei (ou rernlução) >), 

Art. 38 
. . . 

Nilo sendo a lei promulgada dentro de 48 horas peló ·Presidente da Republica nos casos 

dos §§ 2° e 3,) do art. 37, o Presidente do Senado · ou o Vice-Presidente, si -o primeiro nilo o 

fizer .. em. iguaL .prazo, ·t:l .. pxomulgará, . .u.eando da,_ ,seguinte ;.formula: « _ F ...-;: -P.cesld.ente. l ou :·Sice-

Presidente) do Seno do, faço snber aos que a pre3ente · virem que o Congresso , Naç_içiJ11;1J: de~r~eta e 

prorn ulga a;;.,seg:uinte·: le_L ou ,_ J:e.soh1çúo >J, 

Art., 39 

e .• :. Ç» ,proJecto. ·' de., uma, , cam.~ra_,, .. erneu.d.adQ~ na'., !:mtra, .. ,,v01v,erª á:. Ln!ÍIXlelra ,, ,,,que, J' $L<:~QeJtar as 

emendas, .envial-o-ha, m._odiftcado. em conformidade de.Uas, ao .ppder .. Executivo . 

. § .1. .o; No .. cnso contta,rio,, · vQlverá á Gamara ·revisora, [e .. sL. as aJJevaçpes ,, Qbti~~l'en.L dois 

terços dos votos dos membros presentes, considerar-se-hão opprovadas, sendo então rem_~Hi9as 

com o projecto á . .GnJnaradraici~dora; .. que só p0derá r.ep.tovnl-as ·pelp. , m~smª~· m~ioi'ia : · 

§ 2. 0 Rejeitadas deste modo as alteraçê)es, o .J!rojecb ser:á _subrnettido sem ellas á sancção. 

Art. 40 

Os projectos rejeitados, ou n:ão sanccionados, não poderão ser renoyados na m~sma sessão 

legislativo. 

SECÇÃO II 

. DO PODER :E:X.E~CUl'IVO . 

. · GA:PIT ULO I 

DO .PRESIDENTE E DO 1v~cE:.PRESIDENTE 

Art. 41 

.Exerce -o Poder E~ec~iti vo· 'O P1"esidente da Re1)ublica ·elos E~to.dos pniclos do _ Brusil,. cornQ chefe 



~...,._ - .!...· -- --·----"'-- -- - __ ;;_ --· -~. -· - - ·- - - - - -

-§ 1. 0 SubstiLue o Presidente, no caso de impedimento, e sticcede-lhe, no de · fnlta, o VJce-Pre-
-

siãente~ eleito simültaneamente com elle. 

··_ ~ § 2 .. o· No &npedim~nto, ~{1 falta do Vice·-P1·eS'idente, serão stwcessivamenté chmrn:rdo3 á Presi

·dencia o. Yice-PresÍdente· d~ Senado, o Presidente d~ Ca:mara e o ·d~ Supreino-Tribun·a1 -Fe·deral. 
. . - . . 

§ 3.ó Suo-con:a1Ções essenciaes; para ser eleito Presidente, ou Vice-Presiclentê ela Republica: 

L 0 Ser brasileiro nato; 

2-. o Estar no exercício dos direitos poliUcos ; -
--

Ul3. 0 Ser maior de trinta e cinco annos. 

Art •. 42 

Si, no caso de vaS"a 1 por qualquer causa, da ?residencia ou Vice-PresidenciA, não houverem 

üinda decorrido c1ois f!nn9s elo per~orJ91Jresidenc_inl, procecle~·-se-lrn a nova eleiçuo. 

AFt. 43 

O Ptesi<lente exercerá 0' carg-0, p@r· qt1atro ann0si não podendo ser .reeleito para- o perfodo pre

sh.fanéibl iri1n:iedflüo. 

§ 1. 0 O Vice-Presidente que exercer a presiÚneia no nltit'no c. nno do período presidencial, niío - . '·· -

poderá ser eleito Presidente para o período segujnte. . 

§'-2'. 03 O Présfé:lente deioc:m~_a- o e~ercicio de suasd'tméç6es-,. iu1puor.ogi:wel1nente, no mesmo dlia em 

que terminar o seu per:ibd:a presidencial, _succedendó-lhe lago o recem-éleilo. 

§:~ 3 ·. 0 Si este sé aclrnr. impé-diclo, ou- ftrHar, a substituiÇ5n für-se,-ha nos ter.mos do ai~t. 41 

§§. íº e2?. -

. § 4. 0 O p1'imeiro period-o presiden-ciat terrilinará a· 15 de novelt1bro de t894. 

Ao empossar-se do cargo, o Presíqente pronunciará, em sesstio do Congresso, ou si este não 

estiver reunido, ante o Supremo Tribunal Federal, esta affirmação : 

« Prometto manter e cumprir com perfeita _lealdade a Constituição Federal, promover o bem 

geral da Republicél, observar as: suas leis, s ~1stentar-lhe a união, a integridade e a independencia.>) 

Art. 45 

O Presid~nte e o Vice-Presidel1te não podern sahiP do territorio nacional sem permissão do 

Congres~ o, S)b pena de perdere~u o ca rg_o ·.-

ArL. 46 

- O Presidente e o Vice~Presidente perceberão s:ub.sidio, fixado pelo Congresso _ no periodo pre-

s:de1cial antecedente. 

/ 



·:'· 

l, 

' . 

J 

DA ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-Pl'ÜBIDENTE · 

Art .. 47 

O Presidente e o vice-Presidente do Republico. serú'o eleilos por suffruglo direclo do. Noção·, e 
• i'-: • , ~~ .!; ! - •. • J T . =-~)- • 

maioria nbsoiuta de votos. 

§ 1. 0 A eleição terá logar no dia 1• de março (lo ultimo anno do per iodo presidencial, pi·océ~ 
. l f'\. ~ • - ·t -~.""-_;,~ -

., 

clenclo-se no Cnpitnl Federnl e nas-· cnpi_tnes dos Estados . á Jipuroçno dos votos recebidos nas 
, . 

respectivas cit'cumscripções. O Congresso fnró. · p tqH11'nçJo 11 ·1 SLÚl f)rimeirn sessúo do mesmo 
.-. '· ; · :. 

onno, ·com qualquer 1iumero de mernbrns presentes. 

§ 2. 0 Si nen)ium ·elos votados houver alcn'.1çaêlo maioria àbsolula, o Con.gresso-:. eJegnrâ, por 
·- .... ,· .. - -""~ }~~-· 

1 ~--

maioria elos Yolos presentes; mn, dentre os que tiverem alcmiç~do _bs cÍ t~as yotações i~a-i~' el~~tldns, 
' . - , .• . ·.-~-- ... ~l-.,,_ 

na eleição d irecto. 

Em caso de empate, considernr-se-ha eleito o mais ' 1elho. · 

§ 3. 0 O processo da eleição e ela apura_çüo será régulüdó por lei oi'dinaria. 
- -

§ 4.0 São . inelegiveis para os cargos de Presidenle e Vice-Presidente os parentes consangul-

neos e afiins, nos 1° e 2° grúos, do Presidente ou Vic.e~Presfêlenfo, que se achar em exercicio no 

momento da eleiçlío ou que o tenha deixo do n lê seís rnczÇs rintc.s . 
.. ·· 

CAPITULO UI 

DAS -ATTRIBUIÇÕES 1)0 .. PODER EXECUTIVO 

Art. 48 

-Coi11 pele pri valivn mcn Le ao Preside11lc ela Hcpuhlica: -

1. º Sonccionnr, promulgor e fazer publicar as leis e resoluções. elo congresso; expedir 

decretos, instmcções e regulamentos para a sua fiel execução; 

2. o Nomear e ciei11itlir livrernenlé os · MinÍsti~os ele E~'tnclo; · 
' . . . . 

3.º Exercer ou des ignar quem eleva exercer o C·')mmàndo s ipremo das forÇas de ter'rá 
' : 

e mar cios Estados Uniclos do Brasil, qunnc!o f Jrcrn clrnITHldas á3' ormos em defesa inlerná 

ott externa da União. 

4. 0 Administrar o Éxercito e a Armada e clis~eibuir ns respectivas ~ forças, conforme as 

leis federaes e as necessidudes do Gov:-rno. Nacicual . . ' . -- . -, --- ~ ' ..... 

-
' 



5. a P1'0v0r 03 cnr ~ns civis e milita re:i de caracter federnl, salvas as reslricções expressas 

nh-Cb'nstitüiçiio; 

_. 6:0 Indultar e co111m1t ir es penas nos crimes s·1jeitos ú ju!'isJicçuo fedcrnl, ~alvo nos 

. qasos u qtl~ se ~e.ferem os tnls . si, n. 28, e 52, § 2·); · 

7. 0 Declarar n guerrv, e fazer n pnz nos tenTos do m t.. 34, n. 'lt ; 

· 8.º-D~cl;1·ar .irnrnediatamrn' e n guerra, ms crsos de invJstlo ou nggressGo eslrangcirn; 

9.º Dar ccnla r n1t:al.nentc da s llun(ão do pr í~ r. o· Congresso Nacion il, in :licc n dc~:hc as 

prov.idencias e 1efo··rnrs urgcn '.,s, lm n~ rns 1f e :11 1 que r .:rncl t 'rú no secreL:rio do Sennclo 

no dia da abertura da sessão legislaliva ; 

10. Conv car o e ,ngre: s 1 ex r::10rd nu ·iamrn 'c; 

· 11. No:-near os lTag·s·rad\ s fadei ucs medirnte prorost:i do S 1preffo Tribunal; 
. . 

.. • - ~ ~ 

12. Nomear e s mcm')J os "o 3qprcmo Tr:bura\ Federal e os min 's~rc s cliplo:rn:ili ccs, sujci lando 

a no irni.rçrio â oppr<. V .ç5o do Seno( o. 

Na ots -ncia do C >ngrcsw, designal-o3- a em cornmisstto até que o Senado se pronuncie ; 

13. Nort;ear os demais membros -do corpo diplonrnlico e os agentes consulares; 

1 i Manter os ralaçõc s com os Estudos estrangeiros; 

15. :uecloror, por si, ou s3us agentes responsnveis, o estado de silio em qualquer ponto elo 

territwio mcicnnl, nos casos de oggressão estrongeírn, ou grrive comn~oeão intes tina; (Art.. 6° 

n. 3; !ll t. 34 n. 21 e orl. 80.) 

16. EÍ1tab ::ilar negociações ii1lern3cionncs, celcb1;0.r ajustes, convenções e tra tados, sempre 

ad reréendum do Congresso, e opprovor os que os Estados celebrarem na conformidade el o o.rt. 65, 

sl!bmctténdo-os, quando cump,rir, á au tor.idode do Co1:ig.r.es;;o. 

CAPITULO IV 

DOS MINISTROS DE ESTADO 

Art. 40 

· O Pi'esidente da Republfoa é auxi,liudo pelos Ministros de Estudo, agentes de sua confiança , 

qbe lhe slibserevem os netos, e cada um delles presidira a um elos Ministerios . em que se 

dividir a ádministraçuo federal. 

Art. 50 

Os Ministros de Estado não poderão accumular ó exercicio de outro emprego ou funcção 

publ i~~-1 p~~ ser @I~Hos Presidente ou Vice-Presidente da União, Deputado ou Senador. 

-P&r~g-ra~h.o unico. o Deputado, ou Senriçlo_r· que aceiliir o cnrgo de Minis tro de Estado, 

r,dJ>.eerá o _Ífiondato, e ~roceder-se-ha immediutame_nle a nova elciçã~1 1:0 qual núo poderá ser votado. 



·· , Art. 51 

03 Minis'.ros clé Estudo nõ.o poderuo comparecer ó.s sessões do Congresso; e só se- comrpuni

curão COtn cll~ poe CSC I" ipto, ou pcssor1lmente cm confer.2ncius corn us cornrnissõcs elas Comums. 

Os relnlodos nnnunes dos M in: s Lr -:,s serão dirigido 3 uo Presidente .,da. Reiíl.ulijjcn e_,di.st1iiüuiclos . ' . . - .. . ' . . . ~ 

por todos os membros do Con_'.irrS :=;o . 

ArL. 52 

Os Ministrns de Estado 115.0 sã.o responsnvcis perJillc o Congresso, ou pci·oiHe os Trihunües, 

pcll s e . nsJll os dnc'os no PcesidenLc dn Republico. 
., ,. ~ . .. 

§ 1. 0 R1 spon lell', po'réIT, quanto nos seus oc:los 1 pc1os crimes quulifictlclos em ici. 

§ 2. 0 Nos crimes co ~11muns e de responsc1billdnde serão processados e Julg-4cÍo~ jjei~ .Supremo 

T ibunnl Fec'eral, e,. nos connexos com os do Presidente dn Republico, pela autoridade competente 

para o julgrn1ento deste. 

C 1..PlTULO V 

DA RESfO:'\SABILTDAI)E DO PRESIDENTE 

Art. 53 

O Pi·e :iidrn'~e dos Eslados Unidos do Brasil será submeLlido n. processo e n. jülgàmentó, 

depois que i;t Cn.rnura cleclan.11' proc9dente a nccusoçfío, perante o Supremo Tribunai FMtirâl, _ nos 

. e ·imcs comrnuns, e, nos de rcs ponsabilldadr, perante o Senado. 

Para,3'rnpho unico . D.::cretadn n procedencia da ílccusaçã:i ílcará o Presidente ,isuspeúsode sfüi~ 

fL nc ;ões. 

Art~ 54 

São crimes ele responsabilidade, os o.elos do Presidente da Republica que attenlarem cohtra: 

1.0 A existeiicia política da União; 

2. 0 A Constituiçuo e a fórmo. do Governo Federal; 

3. 0 O livre exercicio elos poderes politicos; 

4. 0 O gozo e exerci cio legal dos direitos polilicos, ou inclivid tH.leS; 

5.0 A segurnnçn interna do paiz; 

6. 0 A probidade da administrnção; 

7.0 A guarda e emprego constitucional dos dinheiros publicos; 

8.0 As leis orçamentarias votadas pelo Congresso. 

§ L 0 Esses delictos serão definidos em .lei especial. 

§ 2. 0 Ou tru lei regulai'ó. a accusação, o processo e o j ulgarnento. 

§ 3.0 Ambos essas· leis serão feitas nu primeira sessão do primeiro ·Congresso. 



SECÇÃO III 

DO POPER .TUDICIARTO . 

Art. 55 -

O Pod er Juclicinrio dn Unítio terú por orguos um Supremo Tl'ilmnal Federal, com sé.de na 

CopiLnl cln Republica e tnnlos juiz~s e Lrilrnnçie.3 fodernes, clis_tribuidos pelo pniz, quantos o Cong1:esso 

creor . . 

Art. 56 

O Supremo Tri.bunal ' Federal c_ornpür°-se-ha de quinze juizes, nomeados na fórmo elo 

ort. ·4s, n. U, dentre os cidncluos ele nolnYel s~J:er e rcputoçuo, elrgiYc is pmn o Senacln. 

Art. 57 

· Os juizes federaes sã.o vitalicios e perderão o cargo uÚicarnente P?l' sentença j tldicial. 

§ L 0 03 seus vencimentos sedio delerminacios por lei e nuo poderão ser di~11inuiclos. 

§ 2. 0 O Senado julguró- os membros do Supremo Tribunal Federo! nos crimes de responsQ.-

bilidade, e este os juizes federnes inferiores. 

Art. 58 

-O.:; T l'ibunaes Federnes elegerüo (JG seu seio os . seus presiclen tes e organiz1:frõo as respecLi vos 

secretarias. 

§ 1. o A nomeação e a demissão dos empregados de· secretnria, bem como o provimento dos 

offlcios ele just'.Ç1 nas circumscripções judiciarias, compete respectivamente aos presidentes dos 

trilrnnaes. 

§ 2. 0 O Presidente daRepublicn designará, dentre os membros do Supremo Tribunal FeélÚnl, 
::--· 

o Procurador Geral ela Hepublica, cujas ottt'ibuiçües se defl nir &o em lei. 

Art. i'i9 

Ao Supremo.Tribunal Federal compete : 

I Processar e julgar originaria e privativamente : 

' a) o Presidente cln Republica nos crimes e<:m1rnuns o os MinisLros ele Estado nos casos do 

ort. 52; 

b) os ministros cliplomaticos, nos crimes communs e nos de responsalJilidocle; 

e) as causas e conf!ictos entre °a União e os Estados, QU entre estes uns com os outros; 

i) ::is iiligio.s e os reclamações entre noções estrangeiras e a União ou os Estados; 

-·, 
' 

•\. 



l 

. ·_ e) os. cpnfgct.o_s dos .Jqizes 0J1 Tribunaep Feder&es~.n.~;re ~:i, __ ou en~re e~1es_ e,os · 4os_ E~t~do5, 
,.,.,,.,. . ~ . ... ) ·_-:·--··r.·f-·~·· ···- ~ - •. - ... ~ ~#, ~·~-··~~ ··;~·.;, _, ._ ~-.·-r· 

assim .como q~ dosjui.J:;S e triqun r;ies -de Lp11 -Estadq _com _ os juiz~s é _os · tribunó~s ·.de outro Es~ado; 
# • - : •• ' : '• •• : . , - • .- - ' - • ' • • : . • • - • - ~ '"1 

II Julgar, en1 grão . ele recurso, as ~ que!õtÕes resol viqas p·e1os .i uizes e .: T.:rihurÍaes Feçleraes, . 
' . . - ~ . . 

a~sim como as de que tràtam o presente artigo,§ 1°, e o m;t. 60; 

III füwer os processos findos, nos lermos do · art. 8'1 . 

· · § f .·0 Das ,sentenças das Justi'ças . a·os És lados eirr Ü! tip1a in:~.fonda Tla ''era recurso par,a o Se· 

à-remo Tribunal Federal: 

a) quando se questionar sobre a validade, ou -a applicaçS:o de tràtad.os e leis (ederaes, e 

~ decisão do trfüunal do Estado for contra ella; 

b) quando se contestar a validade de feis ou ~e actos dos goverhos dOs Estados em face da 
; ' . 

· _Constituição, ou das leis federnes, e o decisão elo trihqnal do Es~odo considerar valid_os cs~es netos, 

. oli essas leis impugnados. 

§ 2. 0 Nos casos em que houver ele applicar leis dos ~stados, a justiça federai consultará a 

jurispruden~ia dos tribunaes locaes, e vice-versa, as justiças dos-Estados consultarão a jurisprlf· 
: ~· .. -: . .,, \ . ' . . . ' . . ;·- ~ . . ': ', 

' dencia dos Tribunn2s Federaes, quando houverem de interpretar leis da ·Uniuo. 

Ar:t. 60 

-Compete_ ao3 juízes ou Tribuno,es Federaes próces'sar e juigBr: 

a) as cmfsas em que alguma das parles fundar o acção, ou 11 defesa, em disposição da 

Constituição Federal; 

b) todas as causas propostas contra o goverüo da União ou Fazenda Nacional, fundadçis em 

dÍsposiÇões ela Constituição, leis .e regulamenfos elo poder exêculirn, ou em cunlt'actos célébrados 

. cóm o mesmo governo ; 

e) as çausas proveniente.3 de compensnções, reivindicnçõés, indemnisnção de prejuizos ou 

quaesquer outras~ pro11mstas pe·lo gover'.no da Uniâó contrà particulares on vlc'e-versa .. 

cl) ós lit"igtos erit1·e- m,11 Êstãdo e cídàduos de· outro, ou e11'L1'e dc!a.dãbs de Es'fàdos di vérsos, 

di_versificando as leis destes ; 

e)' os pleitos -~mtne. Éstados estrãngeiros e cidãdã0s brasileiros; · 

:tJ as acções movidas por estrnngeiros e fundadã:s; quer 
1

en1. contr·â~los · coh1 o GovernQ da 

União, quer em convenções ou tractados <la União com outras noções; ~ 

<. 
4 - g) as · questões de direito marítimo e navegação assim no o_ceai10 corno nos rios e logos 

do paiz; 

h) as questões de direito criminal ou · civil internaeional; 

. i) os crimes políticos. · 



• • .i · 

§ 1. O · E' veclàdo ao . CongTesso commetter q~~lqt1er jurisdicção federal' ás j~sfiças -dos Estados. ' ·.;, ·. 
' . . 

-~~ • ' • ! \ ~· • 

. § 2. º~ As . Séntenças e ordens da n1agisLratura. federal são executadas por officiaes judlciririos 
. . 

' 
.da União, u·os · quaes a poliéiO. local é obrigada a prcst<i'r auxilio, qunnd() inrnéudo por elles. 

. A.rt. G:l 

'",As d.ccis.õ.es.. .d.os. Jui4es,,- ;9tt . _tribut1cies: dos J~:stnoos, uns. mAterin$ :dQ ._suQ.AlOJUP~eJenciq, .porão 
' ·. - . -

termo nos processos e. ás qt1estões, sul vo qunato ti: 

~ ~· . ~ . ~ 'r.,. . • • • . 

2° espolio d e es trnngei ro, qu O nd o: a espécie níl o_ ~stiyer,-preJ[lSl.U ;eQ.1; J~OH~yUÇ!101 ,·,0 L.t) 'l(Q,lt;;1 çlo. 

· .... ~m.,_J_o,es::.('Ç:é\~_os ,.J~q_verq ,.r:~çur,3o yo,lw1ltn.ri9 ; pqra q;, .~·~l.11J.'Ç.!UO t if'.U> ~w::1l 0E.~dep1l. 

·~ Art . . 62 

. As justiças dos Estados nõo pódem i-nteryir em questões sub~ettidns uos Tribumes 

Fed~raes; . n~m nn1;ullar1 allernr, ou sltsp~ndt3r as s~~s sentençns, ou 01·dens. E, reciprocamente, 
.. . ' ~ 

a justiça federal não póde inter.vir ém questôes submeltida.s aos tribunnes dos Estados, úem 
·· ·.y:$!~ . . 

onullar, nlterar ou sü~pender as decisões ou orctens destes, exceptuados os casos: expressamente 

declurados nesta Conslituiçõo. 

Dos Estados 

Art. 63 

_J~µda . .E§tndo r,ege~-.se:-ha . pela . C•)nstituiçúo e pelas leis, que .. adoptar, .. r,e~p~!tados os 
-

prinç.ipios constitucionnes da Unitío. 

PertepceQl•UOS,~ ,E~tado$,:.&S:, mLtias e'. ;t~rr.as devolutas. sitµaga,~ ,,µos::S,e!JS, J;e$:Reçti:yoR1 t~.!WitQti.,os, 
·-. . . . ' ·. 

cf:Íteendo">· á: . ffi1iã~/sóme:nte a,,po.r9ã9 de . ,terr,i-,tor~q . qlicJôn;J11dJs:p1;nsg.y~l paru ~J.i; ;çl~fesa . .J;las JNJ)teiras, 

fortificações, con3trucções mintí:lr~s e estradas de ferro federaes. 

Parographo uaico. Os pr,opr:iós trnci0_oo.es1 ;que.nãG,JQl'em DSlcessª.r~iQ~ . n.ai~a ;s.~~y.(ço~. clµ d )niõo, 

.. passa·nãél ·ao;doltlinio, -·~Ü!s. -E:;;tados, !em ... cL.1jo · terrilorio ~· est.hverem sit1ia~os. 

· :ArtF- 65 

·' -E" facultado -aos ··· Estmdos : 

1.º Celebrar entre si ajustes e convenções sem caracterpolitico; (Art. 48n. iG.) 

2. o Em geral todo e qUalquer '·poder, ··ou· .:direitorp que,4hes.,,.ni1o{o~ ":n:eg·adO ~ d)0l~ ;; Glausula 

expresso ou implicitamente conti.'la nas clousulas expressas· d.a ConstH~Ji.çuo .. . 

., 

j. 

-;. 



-.. 

-
At'L. 65 

., 

ÍV defeso aos Estados: 

1. 0 H.ecusar fé aos d~cumenlos publicos, de natureza legislativa, administrativa, .ou judidaric1 , 

da União, ou de qui;.lquer _dos Estados .; 

2. 0 H.ejeitar a moeda, ou a emissão ·bancaria em pir.culaç5.o por neto· do Governo Fedt.r.Jl; 

3. ° Fazer, ou declarar gue,r~a enlre si e usar de reprcsi\.Jias; 
' 

4. 0 Denegar. a extrudicção de criminosos, ~eclamados I?elas j ustiçJlrt de outros EstadoE=, ou .. do 

Districto Federal, segund'O as leis da União, por que esta materia se r_eger. (Art. 34·, n. 32.) 

Art : (67 . · 

Salvas as restricções especificadas na Co!1stituiçuo e nns- leis federae.=::;>·o .Districto Federal é 

_administrado pelas autoridades rnunicipaes. 

Paragtaph:o' unico :' As·' despezas d·e 'caracter local, na Capital ·cta-;R.ép.tablicá, ., inctimhemí' exclusi

vamenté 'á tltrtofldacfe ·mun;icrpal': ; 

TITULO III 

Art; E8 . . . \ 

Os Estados organizar-se·h5.o de fórma que tique as;:;e{;;'u1·ad ·. a auloü©tu1ia hdos.dmmicipi0~, 

em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse.;_é: 

TITULO IV 

Dos cidadãQs. brastl.eiros -' . 

SECÇÃO f 

DAS · QUALIDADES DO CIDADÃO . BRASILEIRO 

Art. 69 

S:lo cidad5.os brasileiros 

f.o Os nascidos no Brasil, Din1a rpe cb tne e3trnn:;eiro, nuo ~Gsidindo este _ a sérviço de ew ........ _ 
IH.lÇÜ() ; 

2. o Os filhos de pae brasileiro e os illegitim6s de mãe bro.s-ilcira, nascidos em paiz estran;. 

geiro, si estabeleeerem domicilio na Republica ; 



3. o 03 -filhos de pae brasileiro, que .e3Liver no u~1·0 p1iz ao serviço da Republica, embora nella 

não venham domicilim-se; 

4. 0 Os estra_ngcir0~, qac~ a.éhand·J-sª iD sdsil ~os 15 de n~vemb~o de 1889, não de'clararem, 

dentro· em seis mezes dep~is de entear em vigor a Constituição, o animo de conservar a nucio-

natidade de origem ; 

5. º 03 estrangeiros,· que possuirerh bens irnmoveis no Bras il, e forem casácios com brasileirns 

ou tfverem fill1os brasileiros, comtanlo que re.sidn m no B1·asil, salvo si manifestarem a inlençuo 
..., . ! 

de não mudar de nacionalidade; 

6. 0 Os estrangeiros por oqtro moei.o naluralisaclos. 

Art. 70 

São eleitoré.s os cidadãos maiore3 de 21 anQos, que se alistarem na fórma da lei. 

§ 1. 0 Não podem alistur-se eleitores. para as eleições federaes, ou para as dos Estados : 

1. 0 Os mendigos; 

2." Os analphabetos; 

3. 0 As praças de pret, except~rndos os ~!u!'Ilnos d.us_ escolas mililares de ensino superior; 

4. 0 Os religioso·s de . ordens monastico.s, companhias, congregações, ou comrnunidades de -

qualquer denominação, sujeitas _a voto de obediencia, regra, ou estatuto, que importe a renuncia 

da liberdade incli-vid ual. 

§ 2. 0 São inelegi V5'JiS os cidadãos não alisto veis. . . ... ·. 

Al'L. 7:1 

os dirnitos de cidadão brasileiro só se suspendem, ou perdem nos casos aqui particularisados . 

§ 1. 0 Suspendem-se : 

a) por incapacidade pllysica, ou moral; 

b) por condemnação ci'iri-rinal, emqLHlnto durarern os seus effeítos . 

§ 2. 0 Perdem-se: 

a) por naturalisaçuo em paiz eslrô.ngeiro; 

b), por aceitação de emprego oú pensão c;le governo estrangeiro, sem licença do Poder 

Executivo Federal. 

§ :3. 0 Uma lei federal determjnará as condições de reacquisição dos direiLos de cidadão 

brosileiro. 

j . 
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SECÇÃO II 

Dl,:":CLARAÇÃO DE DIREITOS 

Art. 72 

A Constituição assegura a brasileiros e a cstrnngeiros residenles no paiz a inviolabilidade dos 
. -

direiLos concernentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade nós termos seguintes: 
) 

§ 1.0 Ninguern pócle ser obrigado a fozer, ou deix.ur de fazer ulguma coisa, sina.o em- vir-

' · tude de lei. 

§ 2. 0 Todos são iguaes· perrmtc a lei. 

A Republica não adrniLte pl'ivilegios de nascimento, desconhece foros de U)breza, e extingue 

as ordens ' honorificas rxistenles e' todas as suas prerogativas e regalias, hem como os tilulos 

nobiliarchicÓs e de conselho. 

§ 3. 0 Todos os individuas e confissões religiosas podem exercer publico. e livremente o seu 

culto, associando-se para essefhn_e adquirindo bens, observadas as disposições do di~eito commum, 
. i -

/ -

§ 4. 0 A Re11l1blico só reconhece o casamento civil, cuja celebração será gratuita. 

§ 5.0 Os ccmiterios terlio caTacfor secular e scr5.o administrados pela autoridade municipal, 

f1 cnndo livre a todos os .cultos religiosos a_ pratica dos respectivos rilos em relaçõ.o aos seus crentes, 

c'.es'Je que nuo offendam a moral puolica e ns leis. 

§ G. 0 Serú leigo o ensino rninistrndo nos estabelecimentos publicas. 

§ 7. 0 Nenhum culto ou igt·ejo. gosaró. ele subvenção official, nem tcrú relações de depenclencia , 

ou Dlliança com o governo da Uniuo, ou o dos~Es tacl os. 

§ 8. 0 A todos é licito associurem -se e reunirem-se livremente e sem nrmas; não podendo 

i11ten;ir a policia, sinão para manter a ordem publica. 

§ D. 0 E' perrn itlido a quem quer que seja representar, mediante petição, nos poderes publico::, 

cl entlncinr .abusos das autoridades e promover n responsnbiliclade dos culpados. 

§ 10. Em tempo de paz, qualquer póde entrar no tel'ritorio nncionnl ou delle snl!ir, com a sua 

fortuna e bens; quando e como lhe convier independentemente de passaporte. 

§ H. A cosa é o asylo inviolavel do individuo; ninguem pôde alli penetrar, de noite, 

sem consentimento do morador, sin5.o paru accudir a victirnas de crimes, ou -desastres, nem de 

clin, ~inüo nos casos e pela fórma prescl'iptos na lei. 

§ 12. Em qualcper assu1:npt1) é livre a mnnif'es tnçi.io de pensamento pelo imprensa, ou pela 

tribuna, sem depenâencia ele censuro, respondendo cada um _ pelos abusos que -qn1metter, nos 

casos e pela fórrna que a lei determinar. Não é permitlido o ano_nyrnato. 



·' 

§ 13. Â' excepção do ftagrnnte delicto, a prisão não poderá ex ecutar-se, sinuo depois c!c p l'O• 

nuneia do indiciado, s alvos os casos determinados '.em lei, e mecliémte ordem e~cripta da aulorid.ade 

com p~lenle. 

§ 14. Ninguem poderá ser conservado em prisão sem culpa form ada, salvas as excepções 

es!)eciflcadas em lei, nem levado ó prisüo, 0 :.1 nclla delido, s i prestar fian ça iclonca, nos casos 

cm que a lei a admilli1·. 

§ 15_. Ninguem será sentenciado, sinuo pela autoridade competente, em vi~·Lucle de lei anterior 

e na fórma por ella regulada. 

§ 16. Aos accusados se assegurará na lei a mais plena cl efesa, com todos os recursos e 

meios e·ssenciaes a ella, desde a nota de culpa, entregue cm vinte e qü utro horas ao preso e 

assignadu pela autoridade competente, com os nomes do accusacl or e das testemunhas . 

§ 17. O direito de propriedade mantem-se em toda a sua plenitude, sal vu -. a desapropriação 

por necessidade, ou utilidttde publico, m ediante indemnisaç5.o prévia. 

As minas pertencem aos proprietarios· do solo, salvas as limitações qu e forem es tabelecidas 

por lei a bem da exploração deste ramo de industria. 

§ 18. E' inyiolavel o sigillo do. correspondencia. 

§ 19. Nenhuma. pena passará da pessoa do delinquente. 

§ 20. Fica abolidu a pena de galé3 e a ele banimento judicial. 

§ 21. Fica ig ualmente abolida a pena de mor te, reservadas os disposições ela legislação 

militar em tempo de guerra.. 

§ 22. Dar-se-ho. o habeas-cory.ms sempre que o individuo ~offrer OLL se achar em imminenle 

perigo de soffrei· violencia,~ou coacção, por illegalidade, ou abuso de poder . 

§ 23. A' excepção das causas, que, por sua natureza, pertencem o. juizos especiaes, não hu verá 

fôro privilegiado. 

§ 2L E' garantido o livre exercido ele qu alqu er pro fi ssuo moral, in lellectu nl e indus tria l. 

§ 25 , 0 .3 invento3 indus trLl es pel'Lence1tío aos seus nu tores, ao~ qu nes fi ca rü gornnlido por 

lei um privilegio temporario, ou· será concedido pelo Congresso u~n premio rnzoavel quand o h aja 

conveniencia de vulgarisar o invento. 

§ 26. Aos autores de obras littcrarias e arlis ticas é garantido o direito exclusivo de repro 

duzil~as pela imprensa ou por _qua!quer outro processo mecan ico . Os herdeiros el os autores goza rão 

desse direito pelo tempo que u lei uetcrmin nr, 

§ 27 . A lei usscgu'r<1rá L'.1111 k m u prnpr· icdadc uys uw rc.;u::; Jc fuL l"icu. 

§ 28. P~1· mo ti~o ~e ~re.~1ça _ou :de func.ç~o rel)g!9so , .nenhun:i _ ci tlacj.~o bras ileiro p~çl erd .ser _pri

vado âe seus direitos civis e políticos nem eximir-se do cumprimento de quulquer dever t i,vJco. 



',.. 

§ 29. Os que allegarem motivo de crença religiosa com o fim de se isentarem de qualquer 

onus que as leis da Republica imponham aos cidadã'.>s, e os que aceitarem condecoração ou 

títulos nobiliarchicos_estrângeiros perderão todos os direitos p )litico~. 

§ 30. Nenhum imposto d~ qualquer natureza poderá ser cobrado sinão em virtqde de umo. 

lei que o autorize. 

§ 31. E' mantida a instituição do jury. 

Art. 73 

Os cargo.-- publlcos Givis, ou militares, são accessiveis a todos os brasileiros, observadas as 

condições de capacidade especial que a lei estatuir, · sendo, porém, vedndas as accumulações remu-

neradns. 

Art. 74 

As patentes, os postos ~ os cargos inamovíveis são garantidps em toda a suu plenitude . 

Art. 75 

A ap:}sentadoria só poderá ser dada aos funccio:11rios publicos em CB) de invalidez no 

serviço da Nação. 

A.rt. 'í6 

Os officiaes do Exercito e da Á.rmada só perderão suas pàtentes por conclemnação em mais 

de dois annos 'de prisão p~ssada em julgado nos tribunaes co.mpetenLes. 

Art. 77 

Os miHtares de terra e mar terão fôro · espeJial nos delictos militares. 

§ 1.0 Este fôro compor-se-ha de um Supremo Tribunal Militar, cujos membros serão vita-

llcios, e d"s conselhos necessarios para a formação da culpa e julgamento dos crimes. 

§ 2. 0 A organisação e attribuições do Supremo Tribunal Militar serão reguladas p1r lei. 

Art. 78 

A especificação das garantias e direitos expressos na Constituição não exclue outras garantias e 

d.ireitos,. ni;io enumerados, mas resultantes da fór1:1a de governo que ella estabelece ê ~o~ principias 

que consigna. 

/ TITULO V 

Disposições geraes 

Art. 79 

O cidadão investJdo em·iuncções de ·qualquer dós tres poderes fédéaes não poderá exerc-3r us 

oe outro. 



54'4 . .. 

Art. 80 

Poder-:;;e-ha declarar em estado <le sitio qualquer parte , do te·rritorio da, Uniãõ, susp,ende.ndo-se 

ahi as garantias constitucionaes por tempo determinado, .quando a segurança da Republica o exigir, · 

em caso de aggressão !3Strangeira; 0u commoç,M intestirià. {Art. 34,,n,. 21.) 

§ 1. o Não se ?Chando reunido -o Congresso, e correndo a patria immfoente perigo, exercerá 

essa attribuição o Poder Executivo Federal (Art.-.48, n. 15.) 

§ 2. o Este, porém, durante o estado de sitio, restringir-se-ha, nas medidas de repressão 

contra as pessoas, a impôr : 

1. o A deteH,ção em Jogar não destinado aos réus -d~. <Crirnes comrmms; 

2. o O desterro para outros sitias do territorio nacional. 

§ 3.º Logo que se reu~ir o Congress_o, o ~residen;te. da Republica lhe relatará, motivando-as, 

ás medidas. de e~cepção que h0uverem sido tomada.s .. · . 

§ 4. o As autoridades que tenham ordenado taes medidas são responsaveis pelos abusos 

comr'rlettidos. 

Arl. 81 

Os processos findos, em materia crime, poderão ser revistos, a qualqtJer tempo, em 

ben:iftêlo dos · condemnados, pelo Supremo Tribunal Federal, para reformar, ou confirmar a 

sentenÇFl . .' 

§ 1. 0 A lei marcará os casos e a fórma da revisã:o, que poderá ser requerida pelo sentenciado, 

por qualquer do povo, ou ex-a.;tµcür pelo:.Pf"0éuradõr·- Gerál'da RepHblfca1, 
. . 

§ 2. 0 • Na r~visã:o. não ID<Jd@m.Lsér aggrávádâs as .-.pelins da séritença' revista. 

§ 3. 0 As dispos-iç'Ões do·presgtifo •:: artigosãó -extenshr<Js-aos pr0éess0s militares;' 

Art .• 82 

Os funccionarios publicas são estrictamente responsaveis pelos abusos e omissões, em que 

incorrerem·; no•· exereicib· de-s6Jús~ , cã~gõs; · a-ssim cór'hb' pela itic:iulgenciá, oü negligéndâ em não 

respóhsl'lhiHsârem'effêétivàmente os seüs' sü!Jarternos. · 

Paragrapho unico. O funccionario publico obrigar-se-ha por comprommisso formal, no acto da 

posse, ao desempenho dos seus deveres legaes. 

A.rt .• 83 

Continuam em vig01·, emquanto não revogadàs, as leis do antigo reg1'rr1en, no que explicita 

ou implicitamente Iião for contrario ao system.a de governo firmado pela Constituição e aos princípios 

nella consagrados. 



Art. -s4 

O Governo. da União affiánça o pagamento da divida publica inter9a e externa. 

/ ' Art. 85 

Os officiaes. do quadro e das classes vnnexas da Armada terão as mesmas patentes e van

tagens qüe os do Exercito nos cargos de cathegoria êofrespondente. 

Art. 86 

Todo o- brasileiro é obrigado ao serviço militar, em defesa da Patria e da Constituição, na 

fórma das leis federaes. 

. Art. 87 

O Exercito Fedêral compor-se-ha de contingentes que- os Estados e o Oistricto Federal são 

obrigados a fornecer, constituidos de confornüdade com a lei Ünnua de fixação de forças. 

· § 'l. 0 ·uma lei federal cleterrfrinaiá :a i:Jr.gfü1iza~ão ·geral. do Exercito, de accowdo . com o n. ·18 

dei art. 34 .. 

§ 2. 0 A Uniãq se encarregará da instrucção militar dos corpos e armas e da instrucção 

rnilitnr superior. 

§ 3.° Fica abolido o recrutamento militar forçado. 

§ 4. 0 O Exercito e a Arrnaaa compor-se-hão pelo voi'.mtariaclo, sem premio, e em fal ta 

deste J:,Jlo sorteio, préviamente organizado. 

·concorrem para o pessoal da Armada · a Escola Naval, us de Aprendizes Marinheil'os e 

D Marinha mercante mediante sorteio. 

Art. 83 

Os Estados Unidos do · Brnsil, em caso algum, se empenharão em guerra de con quista , 

direcla ou inclirectamente, pol' si ·ou em alliança com outra nação. 

Art. 89 

E' instituido um Tribunal de Cont.as para liquid.ar ç1s contas da receita e despeza e verificar 

. a su.a le.gaHdade,. antes .. de.s.e1>,em prestadas ao Congresso. 

os ~membros .deste Tribunal serão nomeado~ pelo Presidente da Republica com approvação 

do .senado, e sómente perderão os se.i:i.s logares por sentença. 

·A ·t:onsfütriÇão poclerà ser reform~cla, ,,por -.in!iciativa do Congresso_ Naeionnl,. ou ldli!S As~em .. 

bléas dos Estados. 



/ 

§ 1.º Considerar-se-há-pr.oposta a reform.a, quando, sendo apresentada por uma quarta parte, 

pelo menos, dos membros de qualquer das Camaras do Congresso Nacional, for acqeita, em tres 
. . . J - ' 

disc:u~sõ~s, por dois terços dos ·v~tos n'uma e n'outra Carpara, ou quando for solicitada por dois 

tei~Ços dos Estados, no decurso de um anno, representado cada Estado. pela maioria .de votos de 
.. 
sua Assembléa. 

§ 2, 0 Essa proposta dar-se-ha por approvad.a, si no anno seguinte o for, mediante tres 

-CiiscL~ssÕes, por maioria de dois terços dos votos no:s duas Camaras do Congresso. 

§ 3. 0 A proposta approvada publicar-se-ha com as assignaturas dos Presidentes e Secretario& 

das duas Camaras, e incorporar-se-ha á Constituição como parte integrante della . .. 
§ 4,o,, Não poderão ser .admiLtidos como objeoto de deliberação, no Cong-resso, projéctos tendentes: 

a abol_ir .a fórma republicana-federativa, ou a igualdade da representnção dos Estados no Senado. 

Art. 91 

~~;:-i::i Approvada esta CónsLiLuição; será ella prom·1tgada pela mesa do Congresso e assignada pelos. 

mêin brós ·deste • . 

Disposicões transitórias 

Art. 1. 0 

_P,romui,g,acJ.a ~sta .. Constituiçuo, o Congresso, rel:lnido em assembléa ' geral, elegert1 em se,suida 
~ . . . ' . . 

por maioria absoluta de votos, na primeira votat;ão, e, . si nenhum candi~alo a obtivert por maioria 

relativa na segunda, o Presidente e o Vice-PresidenCe dos Estados Unidos do Brasil. 
-

§ 1.0 ~ssa eleição serú feita em dois escrutinios distinctos para o Presidente e o Vice-Presidente. 

respêctivamê'nfo, ' receb3ndo-se e apurando-se .em primeiro logar as cedulas para Presidente e pro--

cedendo-se em seguida do mesmo modo para o Vice-Presidente. 

'§ 2.0 O Presidente e o Vice-Présidente, eleitos na forma deste artigo, occuparão a Presi-

dencia e a Vic.e-Presidencia da Republict:l durante o primeiro período presidenc~al. 

§ 3.0 Para essa eleição não haverá incompatibilidades. 

§ 4.° Co~cluida ello, o Congresso dará por terminada a sua missão constituinte, e, sepa..:. 
. ,. ,1 _.. ; .• ~ : • . 

rando-se em Camara e Senado, encetará o . exercicio de suas funcções normaes a 15 de junho-

do corrente anno, não podendo em hypolhese alguma ser dissolvido. 

§ 5 '. 0 ·Nó primeiro onno da primeira legislaturJ, logo nos trabalhos _preparatorios, dis-
.; ·, , _· . · •. .-· . , ' .. : : 

criminarâ o S_enado o_ primeiro e segundo terço_ de seus membros, cujo mandato ha de cessar-· 
. :~ . :: .. ·. -~ .'. •· ~ :; 

no termo do primeiro e do segundo triennios. 



§ 6. 0 Essa discriminaÇão effectuar-se-ha em tres listas, correspondentes aos t res terços 

graduando-se os Senadores de cada Estado e os do Distdcto Federal pela ordem de sua' v~tação 

respectiva, de modo que se distribua ao terço do ultimo triennio o primeiro votado no Districto 
• • ~ ' •• 1 

·· Federal ~ em cada um dos Estados, e aos dois terços seguintes os outros dois nomes na 
' . ~ . 

escaÍa dos suffragios 0btid0$. 

§ t. 0 Em caso de empate, considerar-se-Mo favorecidos os mais velhos, decidindo-se 

por sorteio~ quando . a idade for igual. 

Art. 2. o 

O Estado que até ao fim do anno de 1892 não houver decretado a sua· Constituição, será 

ubmettido, por acto do Cóngresso, á de um dos outros, que mais conveniente a essa adaptação 

parecer, até que o Estado :sujeito a esse regímen a reform~, pelo proces_so nella determinado. 

Art. 3. 0 

A' proporção que os Estados se forem organizando, · o Governo Federal entregqf-lhes-hçi. o - . . ' . '• 

administração dos serviços, que pela Constituição lhes competirem, e liquidará a responsabili

dade da administração' federal no tocante a esses serviços e ao pagamento do pessoal respectivo. 

Art. 4. 0 

Emquanto os Estados se occupàrem em regularisar as despezas, durante o periodo de orga-
' •. ~._ ••• -.· 1 • ., : ':, 

nização dos seüs serviços; o Governo Federal abrii-lhes-1w para es.se fim crect'ifo~s :"éspeciaes, 

segundo as condições estabelecidas por lei. 

Art. 5. 0 

Nos Estados que _ se forem o~ganizando,_ entrará em vigor a classificação · <lll§:,r~n~o~ ~sta-

belecida na Constituição. :; .. 

Art. 6. 0 

. " ~ -: 

Nas primeiras nomeações para a magistratura federal e para a dos Estados serão pre-

feridos os juízes . de. direito e os desembargadores cie mais nota. 
· . '.}~)Li=· ~ . 

O.s que não forem admittidos na nova organização judiêiaria, ·e tiverem mais de 30 annos _de 

exercido, serão aposentados com todos os seus vencimentos. 
:::::J:::··: ·~ :: ~ 

Os que tiverem menos de · 30 annos de exercício continuarão a perceber seus ordenados; nlé 
1 ' 1 : • ' l',:-~ ,• -' .:. ~ 

que sejam aproveitados ou aposentados com ordenado correspondente aó tempo d~ exercício~ 
. . '. ~: :':~f._... -, , ... , 

•. As despezas com os magistrados aposentados OLl postos em disponibilidade serão pagas pelo, 

Governo Federal. 



., 

E; C')nêedlda a :o. ·Ped_ro de Alc1ú:itai;a, ex-imperadór do Brasil, urna pensão que, a contar d~ 15 
..,. , I , • 

de i10~1embrô de 1889, gàrantf.1-lhe, por tó(fo o tempo de sua vida; subsistencia decente. O Congresso 

''ordinario, em sua primeira reuniãÜ, fixará o quantum, desta peásão. 

ArL. 8. 0 

o Governo Federal adquirirá para Nação a casa .ern.·que fallec.eu o Dr. ·. -Benjamin ._Constan~ 

Botelho de Magalhães e nella mandará coll ocar uma lapide em homenagem á memoria do grande 

patriota - o Fundador da R,epublic'J.. 

Paragrapilo t.inico. A viuva elo mesmo Dr. Benjamin Constant terá, emquanto viver~ o uso

fructó da ê,asn mencion-ada. 

SaL1 ela cornmissão, .23 ele fevereiro ele 1891.-U. elo Amaral.-Lauro Soclré.-Lauro 

lVIuller.-Leopolclo de Bulhões.-.Julio ele Oastilhos.-José 1-Iygino.-Theocloro Alves Pu

checo.-M. Vallaclã~:-Lo1)8S rr~0ovãÓ.-Amaro Oavalcanti.-lVfanoel Frc.Lncisco l\!fachaclo. 

· -João B. Laper.-.João Soares Nciva.-Gabino Besouro.-Virgilio Damasio.-Aqüilino 

do Amaral.-G-il Go.ulart.-Qasemiro Junior. 

O SR . PRESrnn:;xTE diz que, na fórma do bilidade desse procedimento e pede ao Con-
regimen,to, 0stando . definitivamente appr'?- gresso que resolv·a a questão. , 
vada a redacção, ·declara adoptacla a Censt-i- Consultado; o Congresso resolve que a pro-
tuição da Republica dos Estados ·unidos do mulgação se faç'" por meio de impressos. 
Brazil. (Applau.Sos : p1·olongados~) . O·SR. PB.-ES.LDENTE .pede á commissão .de 

A commissão de reclacção vae mcorporar redacção que destaque de seu seio um ou dous 
_agora a emenda do Sr. Antonio Euzebio, e membro::; para fazer hoje a revisão do im

vã<;! se prepara: os autogra:_phos que t~em de presso da Constituiçãó na 1mprensa Nacional". . 
servir de base a promu lgaçao . Sobre isto de- O Sa. SERZEDELLO (pela ordem) requer que 
sejava ouvir a opinião elo Congre~so. A se- seja consultado o Congresso si deve ser. de· 
cretaria informa que seria clifficil preparar clarado de festa naeional o dia da promulga· 
tres autographos, de modo a serv_irem ama- ção da Constituição; e que a sessão ele ama
nhã, Lembra o recurso de serem impressos. nhã seja solemnemente destinada a este 

1-la -111). nossa, historia . política um prece- acto. -
dente neste senti~o •qüe,se i•eàlisou.com 0 ·. c0- '0 SR. -ZAMA (pela or.dem) requer proroga~ 
digo Criminal. Desde_ que as fol_has do im- ção da hora para serem votadas as moções sc
presso sejam numeradas e rubricas e tenha bre o tratado am_ericano. 
cada impresso a assignatura de todos os 
membros do Con O"resso, pensa que de tal O si:-. J o Ão J:lE ~IQUEIRA (p§la ordem) pede 
modo ficará firmada a authenticidade. que seJam success1vamente postos a votos os 

Em todo caso não-quer as•mmir a responsa- , requerimentos dos -Srs. Serzedello e Zama. 

IDo de Janeiro.- Imprensa Nacional....:.. 1891 

Consultado, o Congresso approva o requeri
mento do Sr. SerzedeUo . · 

Ao ser consultado o Congresso sobre o re
querimento do Sr. Zama, verifica-se não lu
ver n·umero .para :se v.otar,.pelo que o Sr. 
presidente declara adiada a votação elas mo
ções. sobre o tratado americano . 

Vem á mesa a seguinte 
Declaração de váto 

Declaro que votaria contra o adclitivo elo .., 
Sr. Lauro Müller e outros-manrla.ndo cobrar '( 
em beneficio dos estados 15 º/o addicionaes 
aos impostos ele importação- si estivesse pre- _ 
-sente -á sessão de 18 d0 corrente. :-\ 

Sala das sessões, 23 ele fevereiro ele 1891 . - 1/ , 
Lamo.unier Goclofredo. - ,~, 

O- Sa. PR-ESWENTE 'designa para amanhã 
a seguinte ordem do dia: 

Assignatura. e promulgação ela Constituição. 
Levanta-se a sessão ás 6 horas da tarde. 
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CONGRESSO lUCIONAL Pire3, Francisco Glice1·io, Moraes Barro~,. 
Lopes C1·1:w"es. Domingo;; 1.le.tdoraes, C1H·va
lllal. A11g2ro Piulwi:·o, M1m;a., Ro iol plu Mi-
1·anda, Pc1u li no tJM los, Co>t.L Junior, l{Odl'íg:11es 

GO~ 8F.SS;\ o 1m 2.4 DE I'BYRREmo DE 1891 Alve3 , All'redo Elli.:;, Mnreirn. da Si lv.n, Al-
. ineida, Noo.;·ueira, E"le11ry ·cLmi.rlo, Leópo lcl0 d0 

PrJsiclencia elo Sr . Pntdenta de ]Ioraes · ·Ba lhõ ~s , ·Gui marães Natu.l , Anton!o Aze1·edo, 
· · · Cn,etano d:3 Albnquet•que, Bcllar.m10.o d3 Men-
Ao meio-dht faz-se· n, chamarl::i,, :\ qua l cl?nga, Marcian.o , 110 M>1g;1.L11ães, Fernando 

re~pondem 03 S rs~ Pmdente de J\'Ioi·ae~ , S11 nas, Lau ro ~ui ler, ~~r-lo~ Çampo;_, Schm1~l t, 
Mattn, Machado .Toão Neiva u: lu 1rrlo Ln_cerc_la Coutmho, _ \ ictorm°' Monteiro, [e
Gouç~ l ves, . Ret,~unba. , Costa Ro·lrigues, 1·~1ra ria. Co.:rtn, t\.nbo de _Fa.r1a, .J 11bo ele. as
Fra,ncisco ,Machado, Leovegildo Coelho, Jo~- trlho_J, ~Borges de ~le;lei~n~ , . Alc1~!es Lnna, 
quim sa .. meulo, l\fanoPl B::watn, Antonio A.s,1;;_ B_'.'17.I~, Thnmaz }!ore,, ,_~ :re,1, [fo;'.1er_~ 
Iluena, Joiio P.edro, Cunha .Tn nioe, José Sec1rn- Ript.ist,0

: ~"?cha ÜSOl 1'. .'• . c~,,,rn,,'.? dt ~ ~:.l~CI 
dino, Jo:~ quim d:L CI'llz, Theocloro Paclieco, j me11to, Fe1 0<111clo Al:rbott, Dv:110t110 l:t1b.,1ro e 
Elyseu :tlfartins, Jo •quim r.atn nrla, Bezerra •

1 

Menna Barreto . _ · 
ele A'lbuquerque .Junior,. The.odureto Souto, Abre-se a sessão. · _ 
José Be:n~rdo, ~>l.ivei.r~.L:a1v~·º.' _Amaro .C!a_: . Deixam c\o compm:ccer eom catisa. º" · 
vn,~ca n t1, , ~ l1~1 P1~;1. ·Ban c,.o, ,E m12wo ,.cl-L,.Sil Si•s . . Freclerte? Serraoo, Coei ho e C.am~os, 
ve~r~, Jo~ ·- Hy0 1;0. ~ose -Simeao, f< loi iano Sam1va, R>11.1ltn Horn, Rode.1gues Fet'n::wues, 
Pe1:ofo, . P_edro I_ d uh_~o , p1,~~ 1'.es Bast~::;, i\lariinho Rudrigues,B'red1,rico Borge~ . Le:rn· 
Rosa)u?101, Thom:1z _c~u~_, , v11 oil!? Dama.~.0 , dro l\·~iciel, Conrle de Fig·ueire lo, _D'errn_u·a 
Rny B_aibosa, Dom111go1 \ 1_ce 1~te , b-1 1 Goul • .n ~· Bran lao Gonçalves Chaves, P.men30. Lu z, 
lVI,onterr~ . da ~ t r1;~s. Q111n,trnn Boc: 1 :v 11 ~t , ceza1·1o ',\1o tta J 1111iór e Erne3to ele Oliyeira; 
L.per, bra.z Ca1ue1ro., E 1 u;i. 1 . lo~V 1nrlenko _k, e sem ctwsa os srs. Rané!·el Petiti na, Gene
Joil?. Severtat? º• Salrtanh:1 !Vfarrn~o. Joaq1111n ro.50 Marques, Ces•rrio Âl vim, Bm·uarclo de 

;r . _ Fe!1~10 , ~merrco,.Lobo, Cam 1 10~ :saltes, Jo:i - . . M<>ndonça, Josã 'v'f;iriano,· Snutos Vieirn, Al-

Naus sommes glorienx . de pensen riue c:'o ;t 
un pus tivitite, .M. Benj .tinin Consta 1t, qni a 
ólé nn des· princi.pn.ux age nt-; cl'un , transfoe
matiLn ain:;i op <l1•ée ; et riue, placé ;l.U 1ioint 
:!e VLH r\Jlatifen cons•W\'l.l.ll t ht pl.~ nitr1 de . rle 
ses npinion~ sy,,;Umüiq ü%, il a surtont ~1v,1·
cb ·~ ü. en rtppLlr1uer cc qui ét it oppôrlun e t 
]JOSSilJle. · · 

Une mort prématueée naus le ravit, 1mis 
S')!1 nom vivra parmi cenx qui co<1trib tiêt'ent 
it l'évolu tion cl'lirre ·p~r tion import.mte clcr 
notre espace . -. 

Notre aífücl ion ló :::i time so1•a adoade._.en 
pensant gue l'esm•\t qu i a \'::t it 'a1:ri111é [3e11-
j;tmin Con<;tant pArpétw~rn son actíon, et que 
l'OUS ~ontinne 1 ·ez à. rlonnee l'exe :n11 lH <lH cettc 
ma l"Che fermil et tnujours 1110 .. 6i·é·3 chns la 
vaie cl' 11n progràs touiour;; orgaaiqne . 

Recev1'Z, rnessienrs , je vous pric. n.vec rex- · 
fJT'e:;~i n de nos se:iti rnent:; rle cond oléances, 
ons S>1 lutn tion ~ respcctue.>es et fmternelles. 
-P. Laffitte. 

(Seµ; uem-se outras assigna tu!'as.) 

.o Sr . Gonçalo do Lago~ 
Tendo sido. rlesig-paclo Qt•l' V. Ex. o dia de lloje 
para a promulgação 'da Comtitniçfí.o quA nos · 
ha de rrger, votada por este Congresso, 12er
gnntn si a rnes·t fez convit e ao governri para 
qu'l este nr.tn ti vesse a, main1· snlemnidacle. 

o Sr. PHF.SlDENTE- Ainrla nilo Sf\ r.,z . 
O Sn. . PrnTo t3iJEoEs-J~,tou satisfeito . 

" fJlll 11:1 ~o :::;ouza, ::;!l v,i Canedo, R1_ I V;L P:wai:hos, berto Br,tudã.o, Baçla ró, J oito Pin heif'o, E"ra u
A_qm l rno ilo Amar; J,_ .Jo qrnm l\[qrtinhn. ci:;co Amaral , lJo 11ingo~ H.oclrn., Costa l\h
P1oll ~1ro G,n.erl1Js

0 
... Ulm.l_i.li?o il~ c\inaml_, S :i 1ito~ chado, Domingos Po~·to, João i,uiz, ? 'trã.o r~e 

A ~1rlrMle, K,tev,,~ .Ju ~1101, L 1 ~1z OE1l ph.1no, R · s Luta HeleDa, 1\hrtmho Prado Jumor, Lmz 
m1roB.11'cA_ll '.1s. Plnh "''."ºl\hch~do,.Tul10 P_rota, Ba.rreto, Bcrnarrlino de . Campos, Adolph;i 
Ilelf~~·t Vrn11'<1. Uc~o~. Rod.m~·ues , 1 nrl ~o cio . Gordo. C:tl'los Garcia., Antonio Prado e Ru- O Sr. A:m.nro . C aval cant.i ~ 
Braw , Lauro Snrlr", In.noce11c.o Serze11ello, bíã.r• Junioi· -S!'. presidente, 0 mo:nentn p•rrece-me o mrLiS 
Nina Ri beiro . Cantão, Pe 1ro r.l1ermonl ~ra.t 1 a , · · opport.nno p 1m npr·e.:;e11tai• um r ?querimento, _ 
Bacelhr, r.:1sin1 i1": Jllni 11r, Henriqne de Car- ' E' li.fa , posta. em rlisctr5são ~sem debrLte rebltiv0 :1 m11clns'o dos nossos traluilhos 
v<1lho, A'nfrisio Fialho, Nog-11eir1i p,1p11 n ~! g • 1il., opprovacla a <lcta th ses~M aut erwr. rle Iegisla•iores comtituintes . f ·zendo :1com
Nelsein, Pires Ferr<'irn , .Barbos;1. Lima., Br.- 0 § !l". Leopol do Bulhões, pe- p~nhar de certa n1» lern de cnnsi<le1•;1çõr,s, sem 
zorril, Jo i'in Ló"res. Justlninnn rle Ser•1Ja, .J sé 1 d 1 l l duvida ali:rnma, cabi_veis ou mesmo inolvida-c in " a pa.avra [Jela. ore em, la algumas ex- ,, 
Avelino, José Bevilaqn,:, Gon çn lo rle L:wns, p!ic::tções .11 respeito da Slla emen la que foi veis n11s circumstanci~s. E, como nenhum 
Na!'cim 'Uto, Almino Affonso Pedro Velho, · ! antro rn emb1•0 clesto Con,,o·resso, rle 11 elhór . im pagwHl , pelo ::lr . José Hygmo, quanc o o 
l\11g~tel llEI Castro;_ ~/nori~1 ,,om~i~· .:> ~p~t:1~~ orn.rlor uào se .. clrnv,t pre_sente . . _ competenci 1. e :i ntori olade (iv<o a1,oi11.rlos!, me 
Pesson., Perl

0
ro A1:r.e. ·~º\ ',º t~ . 1a01~ ",,1 ,: ,,~ -' 

1 
Nc~ie seuttdo, faz va.rws cons tde.raçoes qnizc ,se preceder_ nesta tm·efü .. r esolv i clc~ 

Ar:d rncle . T le 1t1ao c1e c a.1 v;ill.o,_.~. "ª v S1 l _ ;1., , com 0 11111 de d-emonstrar a proueJencia chl empe_nhn1-n. por 1111111 rne,-mo, mn ln que so.P'.. 
.Toao J3arb lho. Go nç<Llves F•'rt•etra , Alm<:nda mrnrni. 

0
,11,.,

1
cht 0 ma is o11sc1im e hurn1 lrl0 q ne oc,.upa log,u· 

Pern::imh:ico, .lnv,,ncio d' '°lgl1iar, /lnrl ré Ca- j ·' º ' · <-·• ' · 1 neste recin to (,Vün opoiadns gemes.) 
valcante Haymnnd) B:rndeim,Anriibnl F leão; . - O §r. Urbano ~.:Iarcond'2~--:- Peço ao Congrl:l3Só que _ me ouça com s1.1;1. 
Perei1•a Lyra, Mei!1ade Vn,sconerllos, Joãn do 1 Sr. -prcoid outc, .S~·s . repretie ~1tantes, mnüo.; r cost 11•nada J;enevolrncin_ · . 
Siquei r:1 , João Vieira, Luiz fie Aurl r:.cl \ 8spi. i cidacl.ii.os _osti:augeu ?S e braz1le1r0s, r0s1den- Senhonis, por entre rlifficnld>tdes ínnn111 r,1•as, 
r ito Saat11 BG!f.i rmi no Ctll'nei ro, · Theopl!ila ' tes em Pal'!z .• env 1.aram ao Congresso, por que se interpoem á rund 1çiio c(lnstiturional 
dos Santos.Pontes rle i\1ira!l'ln_,Oi_ticic.1! Gnb~no ! meu mtcnnGdt0, u~na ~11~.ns:1ge:r!, ele pez~u· rle 11111 grn ncle·povo, vencendo .obst::icu lO'i frc-. 
ezonrro, Ivo do Prado, Ol1ve1ra., \'aliaria.o, pelo.p •S::;a.meuto p,iematu10 elo S, . Denp11i111_ qu·rntes dos 1nteresses .contr;irt 1dos . cfas nm· 
Felisbi;rto Freire, Augusto de Frei tns. P'·ul Co stunt . . . . G:çõ~s descomedidas, dos SA 11 t ime11tM di v..0 e
o Argrl lo. To~ l<l;, Seabrll; An.touio EU76h!o,, \eço l~c~nça para lel-n, antes de _envtar a sos, íJll8 aninrn.~n os iurl!vicluos e as cl.i!l\!J'ell
Zama, Arthur Rios, narc1n Pires, Marco!1no. me,,t . (la)_. . - . 1 tos c];iss"s so·~1 nes , a somen te prosP-.g·nn· em 
Mourn, Santos Pereir.•, Custorlio de Mel lo, . !\. me;;s1ems_les membres cln Cou$Té~ 1\a- busca do illea l rlll. p·itrh. eis-nns e1nfrn , che
Pcl Ula Guim;•rães. Milton , A rnphHophio, Frnn ttona l de la, Republlq1~e cl_u . Brés1l, a R.10 de irado. no ca: íto li o !la lei e da. liberdnd-e 8 
ci.scn s.~dré , n~nnysio rerrpwim, Leovigildo JU;nei1·0 :-Pam;, 29 Janvier 18\i l (le•· Ho- 11 ,,stA ponto elo_vnclo. on i_e tem. nsse1:~0 e 
Ftl O'nemrs, Baraodc S. Marcos, Merl rnrlo. Ra - rnere 103) . . flnmi ni i a propr1a sobc1·nma na c1onal, p po-
riio0 ele Viila viçosa, Prisco Para.iso, Mnniz . Mes;í ,,u rs-N~us venon.s. nous ª?soc1~r aux rlemo; conternpL1r um primeiro monwnto im~ 
Freire, Atlrnyd" J unior, Fonseca e t:iilv::i. regrnts qu'a 1lu uéce:is •ll'ement. 111sp1i'~r la morre1J 0 m·o de vercb•deiro p i• trin ti~mo, rnpaz 
Fonseca Hermes, Nilo Peçanha, Ur- mort prématm·ée, ~t p0ur nous s1 1mprev1ie, de servir rl e bnse solirla ú maior cle\'nção e 
bano Marcondes !Vfanllã.<ls· B~rreto, Cyri!ln de l'nn cl»s plns ernrnent~ fonda teurs ele la eno-rn.ndecimento futuro elo povo br::izi!eiro . 

,.,.,_ de L»mos , Oliveira. Pinto, Viria. to de ,Réprn11iqne dn Brési !. . . . Este monumento 6, como snlrr.is , a Constí• 
Medeiros,· Joaquim Beevcs '· Vi r·gilio . i\d 11ét·1~ nts r\'une c!.octnne qnt a 1~r1s p o u~· tniçfi.o Polil.icn, dos Estados [ oiclos ela Rc>pn-
Pessoa., Frarça. Carvalho, Ln1?. M11rnt, d1v1 ~e : orclre et JJ"ºflres , nons aV1)11S oté tous blica íl raziloira . · 
Baptístn. ela 11lnttn, Fróes 'ela Cruz, Alcino f1 '8f'[:<~s de la . maniúrc si remarq1~n.ble c~ o n t Considero-a penhor ·ccrto e S'g'll l'O elo bc ~11 
Gua111barn , El'ico Coelho, Sampaio Ferrn z~ ~·e;;_t accomr~I te , non pas votrn i · o".~ lnt10~ , commnm, poliiico 0 socia l, p01·q110 nello \'<CJO 
Lopes Trovão, Jar.ques Onriqne, Ari;;t•cles ma,1~ voll'e ovol,n ~ ion: Pour la prenHH'e ~01;; consignadns, de um hi tlo , n. integ-1·i 111.cl c tlo 
Lobo, Mn.yrink, !i'urquím ·we1·11eck. Dómin- pe t~t-. être dnn:; 111 1.~tmre une t_rarn;formn.t10_n solo sag:·a . .Jo da p~ti· ia, e .rlo O!i t.ro ~ :111ton'>· 
gos Je.;;uino. Yinlrnes, Thon;az n~lphino, An- po 1t.H111e dn ]ll'•"l1;11Bl' ordre s·est accu1111:I 1e mia dns e,;turlos terlm•arlo<i, so01 p1•r.indh1r a 
tonio Olyn1ho, p,, cifico 1\:hscárnnhas, Gnhr·iGI .;nnseonvuls!on VlO~ento. Vo~!S 3.VO_Z l_ef'. ·0 · courri\t.ernisaçií.o e a nnirhtle da fü111i 1in _bra
de l\fa~allü'ie~,_Leonel Filho, Cha.gns Lo1mln. ment prép;Lre lo p 1 ss~~ge c~p1t.n l. d1_1 ~ c~ime 7.ilr- ira; duas rondi r;õ'S b:1?i·as ess;-n c 1 :::~s , 
Jacob ·d:i. Paixao, Alexn.uclre Stockler, Prc.n- 111on;1i-ch1r1ne ª? rég1me lépt~lil1ca111 ', 'º s ·rla gr:uirh>zn rnoml e nntenal rio JHZ nn 111-
cisco Veiga., qc·~tii Senna, Lamou_nier, .Ah ::tPO , 1\lvez ~c~ompil r1u <> Jl LI 11 ,ét1; 1t. º?por~111 ot ! torior, ? de ~1 ; 1io 1· eO!hidemr,::'io e r0~r,e1t0 , _ e 
Rot.elho, !i'P.l1crn no Penn~ , V1olt1, Otw a N•- · 11111.1 . nw1i:., necess.1irc pom l 01dre qu"' ponr ci,1 conlmuaçao de sAn gt»1rnle cred ito onl.rJ 
cacio , · Corr~a. R_nhello, ~anoel FPl~·enc n le Pl'.ogrc3. , , . •\· J as nnçUes '.ldrange ~t·a ' . . . 
J\sLolpllQ Pio , Ar1st1dr.s M 11>1,. tlo11ç>1 "'"~ RR Snrnrnt noti e belle fo1 mulr;, lo progrc., Nel te tii mlJem P ,lO consignados snbt qnente 
mos, Car1os .cln.s Chaga.s;Palleta .. T ~ão rle i1.v:'1 1 1 '~ ót .\ p~m· vous <JHC - le cl1:.Wl Pppoment os direitos do cirladão, [mh licos e privndo~. os 
lar1 Ferreira. Rabello, Bneno do Piuv,1,V0t•rell\\ ·· rneme ele l ordre . meios effücforos àa or..Jcm, d~. paz pubhc::i. e . . . 



da justi:;c-i soch1, os elementos de real prospe
ric\ade, e a. g-..1.rá1lti L c1:n' t<L das l_iuerd<1.les 
publicas, ri!3 que gosam os povos mais livres e 
democraticos iue couheceriios. 

respeitar e_ fazer respeitar a execução fiel de 
uo:ssa Mngna Cart;i.. . . __ 

E se:ihores, é mis_ter que fique bem accen
tu:iJ,: obra, ta.manh<L e tão compleirn, foi 
elal_1ol'ada por est<3 Congresso no perio lo limi
ta.do, p ttrioticarnente limit·1do, de 58 dias de 
suas sessões', aliás in·terro111piclas por ft\3-
quentes rlbcnssõos de objectos e materias 
estranhas: 

E ho.je, q11e jit proferimos a. respeito desta 
Constituição o nosso ultimo voto, e, conse-

. guintemente, ces3aram to las as di-vergeucias 
de opinião acerca do disposto nestes ou na
quellos de ~?ns artigos, porque paríl. n_9s 
outros, ell,1 Jª ó a let fumlamental da. naçao 
l)razilcirn, me súja licito dizel-o c1Jm toda 
im1mrcialidn.de e fotnqueza: que já.mais se 
viu em povo algum um pr0ce•ier mais cor
r ecto. nem_ m,lis digno, nem mais elevarlo, cio 
q·w este qne teve o ·primeiro congresso i;.a
cio•1al b1·~zileir·o. 

senbore.i . a e 1rta, con~titncinnal riue vamos 
pro:1111l pr;t ·rnu_ito~ resp ·itos se av'.ultfl.ja. t.las 
constituições m Lt> l1vres e de1noc:· ttcn,;; q1ie s11 
conhe ~em ; nem p:ilfl.s the•irias que cons·-1.gr;1 

, nem pela. fôrnn que a1loptou, cede ellíl, siquer 
à esse mod,.lo de bom san:io e p .triotis1110 que 
lhe ;;erviÍl de texto, e que tem feito ;L gran-

, dem do povo unrte-«nierimrno ri uran te rn .iis 
de um semüo ; embora de pass1g-em tal ve~ 
fosse prnlente recordw: Lá., um seculo an 
t es, podem.os :mppor q1te o . seu trabal~? 
seria relativamente m.1.1s foc1l. Esta.dos JU. 
li o·ar!os-ontre si pAlos laços ele uma coo fe-le
r~r.ão democra tic:1, procmaram a penas e~tahe-

- leeer, em artigos de m~ ior garantia e efüca
cia. tfs normas clos~e regunen rle ltberdade .em 
qu~ queria co ntinuar a. exi~t.ir, _para nni?r 
prosporida'le elos estados e m 11or tm portanc1a 
e segurança da. Uaiã-0 . · 

Com esse intuito elegeram cleleg-aclos seus a 
nma convenção, os homens mais competente~. 
mais sabias, aquelles mesmos qué o pai_z 
inteiro apontava como devEJn·lo ser os d1-
vectores .d<t opinião public1. e da politica ua
ciooaes; mas, tudo isso não obstante, es>es 
delegados. apen·1s e.n numero de 55, quasi .º 
5.0 do numero total deste Congresso, se vi
ram, des•ie logo, deante ele obrr1. tamanh:i. e 
tão complexa, que, en_cetando seus trnbalhos 
a 14 ele maio -de 1787, e peosegui.nçlo nelle>, 
ás portas fecha:laJ, com to•:lo o sigillo, para 
fa~ilitar as suas de_llberilQõe~, como que es
tranhos á~ cen;;uras vind,•s de fóra: só a 17 
de setembro. mais de qu;1tro me~es depois, é 
que puderam chegar a unl.nc~onlo definitivo, 
ao qual, ainda assim, sô ::ig rlesses delegados 
prest<wam as su is assignatL\l'a$. 

g, fttra. avaliar c.!:1.s di·ft1Clllil td13S aom que 
lutarã.m, l~aStilrà dizer que o proprio Wash
in o-ton, que presidia á co1101is:;ão, ohegou 
a 0 e>crever qne, quaó.Í de$ · ·per .. do de ve1· a 
convenção alcançar o fim pPoposto. já 
esta,va ,1rPepP.nr li lo ele se .ter mettido e n. se
melhMte negocio; o o sabia oct»genario 
Benjamín Fl'<tnldio, ao dar o s'q l.lltinio voto, 
'dissera a um do:;: comp·-1nlieiros (nlludin lo 
a nm p::Linel elo sol nrnesnte <Jl\e se via. rn 
l ndepentle1w1 lf.•lt) : « no correr das nossas 
fastirliosns e 1011gll.B discussões, muitas vezes 
inquiri de mim mesmo, sl alli oii lav.. o sol 
nascente ou sol po3nte,, , Hoje vejo q1ie ~ o 

· sol que se lavan ta ». 
Fura, com ell'.eito, o sol d:t lilJel'uade, á 

cuja. luz medraram e erescJram todas essas 
in>tiluíçõe::;, que t een1 Ctlito a felicidade thl
queLle grande povo. 

u que import;L é que todos os membros deste 
Congresso, como um sô c01·po, um só pensa
mento, uma sô vo ntade. uma sô força, sa.i-
11amos, á se.m 1~ llrnnç.1 dos patriar:h>1S rfa Con
~tituição <tmericana, pre.,tar obeúieucia et:l'e
ctiva e fiel as s11bi•ts diwosições esté),tuVbs. 

Senhores, todos o.; esL:ri ptores são accórdes 
em fümar que a grandeza do povo norte
:1111ericano tem si1lo em g1»1nde-parte clcvida 
i reverencia constante pela propria· Consti
tuição, bello exemplo dado pelos seus autores 
e seguido por todos aquelles a quem tem ca-
bido as fu11cções do governo no petiz. · 

Cumpre i1nihrtfio s:tbi<L conducta. Seja r éo 
de lesa P' . .ttriotismo todo aqnel le -iue atteutar 
c:ontra a lei fundament.tl est<tbelecida. . 

Como ultimq acto de poder constituinte, nos 
resta a eleiç?Lo d'J primeil·o pre_3iclente da-·Re-
pnblica. Brazile'ra. . . _ 

Nenhuma cnnsit.leração menos elevadft; 
nen)111m<L hesi t<lÇâo menos refie 1tida 1leve 
·i ,fluir. em negocio de ta,nt<L monta,, do q1ul 
•leplln•len a. primAira consequencia., boa on má, 
tla g-r,1nile obr<i ele .. que vim",; rle ehb.Jrar. 

E' mister nesse _ ·momento que cachi um nt
ten1i;t :sómente ,áos conselho; d L razão e tlo 
p:1 triotismo, aflm Je que o pr JSi1lente eleito, 
•qnelle que vae encel<•r o regim9n ela le· 

g-·tli·lft1le, rstej<L rnt ;tltura rlas circumst,11!chs. 
Precisamos, antes que turlo, ele um pa.triobl 

leal e sincer.>. E tamb •m !'eria mis te1· que o 
prim3iro mirJi'sterio da Re1mi lica fosse com
po6to de homens que, pelo seu s<tber, pebls 
suas virtutles pessoaes, pelos seus precedentes 
e pelo se11 ele votado amor à no \'a odAlll de 
colls is, fossem capitzes ele impor-se á cou
fianc;-EL publica e tamb~m iL tleste Congpesso, 
o qual, sem menor 1dé<t clA intervenQií.o em 
poder ·estranho, fór,1. de todo o regimei;i par
lamentar, nem por isto. deixn de te!' a mi;;são 
supro'll:t e elevada ele dar as 1Ais rle rnqio e 
administrnção, o_u de neg-al-a;; ao g-overnr>, 
quando e3te esil ver a.bnixo d is exio-enciftS 
p'1trioticas elo paiz. (A1niarlos .) 

0 

Mas, senhor ·s . u hou ·r azão mancfa esperai' 
que o primeiro preside"t: dn. Republic>t tei'a 
todo o_ bom senso. sentir-s'l-hn. m'lsmo obri 
!Sªdo. em conscienci-,; a nã.o s:;t 1.hel,.cer nm:i. 
oonrlucta g•ovaraament 1 divorcifl.rl·'t dfts vistfts 
rleste Cong-rqsso ; porq•rn seria. o mnÍO\' 

. 8.hs1ll'r!o su 1ífl/'ll' alg•uem que e:ite Cnil _g·re~sn, 
eleito p •ra restn.belecer o ren·imrn constitn
cionri.l 1lo paiz e. nos tArmos ~Aste, ·elog··1nrlo 
o primeiro presiden tP., o pri'11eiro Axrcntor rh, 
lei fund:imentn l, fo rne elle nrop"Í0 P.-;;ci:Jlh'll' 
porn. tã.o elo va~o po~to a um inrlivi-1110 'ln e 
viess) dP.srh ]og-o rlAsrespAit·tr a Con ;tit11iciio 
P. rlesprestiginr o CongTe~s0 , sen eleit.n1'. 
<;;~rriell1nntA hypol.nes 1 rlrvr, s'lr pristn. rle l~ 'lo 
tl 1mo ina'.:l rn i..;sivel -' l)Cll'QUe. em qu:i.lqnor 
A111i:irg-encia, hem e:;pern quA crvln um de nós. 
r.01110 <ío-1.utoP Qil. flnn'ititni c1Lo o co-Pesoon
savel p.elo b'llll nul-ilioo riqe ri. no ciío ' no~ 
r.on llon. s~ h0 -i'it c11morlr o SP.n ··J1wer em bem 
d' lfl .12·n li rh1rfe. cm te ' o riue r.nst~r. 

Ago"a. sAnh J'A'l, inrn. cri 'l clqir r.om · uin 
not.o de .inüiça . . c\nm') a n.tt,,,nçã0 rio Gon~ 
g-rAsso p'.lm o reqq.1rimeuto que vou ·apre~ 
seqt1r , • 

!orlo-; sabemo-; e s)mo::; t >i;;h0111nh'1.i rlo 
morlo c.wrei:to. corirlig-no e elAvn rlo. porqnA a 
mes1. do Congresso sonbe dirif!'i l' o~ n o~S'lS 
t1•1].hallio:;; . i;:eria in.iu;:;tiç:t <]118, rl0pois rle "º' 
1:-da a lei fon•lament·1 l, n '\/1 pr•i.1ir·.n.ssemos 
tamhqin n1ais es te aoto de inteír:tjustiçn .. 

E sem mais nn.lanas, pisso ::i. llir o meu 
requer imento (W); 

Bem desPjal'a, qne, com a promulguçfi:o clct . 
Comtitµição 1·r,onblicanft bpaziloira, possamos 
augm'ttl' sqmclhantr.:s !le.>tinos para a nossa 
pn.t.1-ia. porr1ue, 1ns sabias di;iposições dcs t.ot 
loi , o:-;tão fund:dos todos os meios e ele
mentos para n. futura. -gra111lc r.a dfl. nar.ão. 

Re'iuelro qqi: se con:;i2·11e 11 '1. actri, d'l ho_i11 
um voto ele solemne reconllecl mento f\O pre
sirlente e mais membl'os d,1 111RSa rlestR Con
grfisso, p3Jo modo r.on1lig-no. \e'1 l e p:ü1·iotico 
no:·qne esta soubç rl'riu-ir 03 n0 <<\'1S tnh1l '10,,' 
facillt~udoons ~ohre111n.Mira , pe las s11as deli
hernçõ~ ; A expe li i:i nt e1 rfa np lop l~'.>n · loPq.o[Q 
imparcia lid Mle P. jnsliç1.. . · ' 

. Q1nnt0 a. rním não de;ejo, pn.Pr1. a minha 
·vida rle homem publico, f.l' lori;i, mni oP do qne 
:t dr tor ch·1o o meu voto e a de tel' prest::tdo 
o meu fraco esfMoo parn. a su:i. confecc:ão. 

o ílll 'l importa, é que n,1,rlã. l1111 de nós se com
llenefre de cpe esta, g :orifl. não é maior do qu e 
a somma de resp:imnbilidade, contralfrla para 

Sn h das ses@~s. 24 elo fevcreieo ele 1801. 
__,. Amato Ccivalcc1nli , 

Antes rl·'l rlesc"l' d:i Li·ibn1u ni nrh, vos rliroi : 
~ íl P. 11arl' v;i l,.rit es te grande pa cli-iin rl:i, lei 
rle libe"cla'lR, que acnb-11111'\S rl e prigl», Am 
nome ela sobor'1nia nueionnl , si nós formo3 

os primeiros a. cleixa.1-o desde logo ao ahan
doni>, ou f'!O.Ufi>\.l'lllOS ~t Sll'L g- uarrl'1 a indivi
cluos menos aptos ao ·aspecto d .s circum
stancias, ou menos clig-oos aos olhos do pa
triotismo. (Muito bem!- Jll·uito beni !) 

Vem a mesa, ó lido, apohtdo e sem <lebate 
approv<Ldo o seguinte 

Reqaei· imento 

Requeiro que se consigne na acta do ho.i r. 
nm vqto de solernne reconhecimen lo, ao p1·c
sidente o mais membI'o;; _da mesa deste Con
gresso, pelo modo condigno, leal e patriotico, 
por que esta soube dirigir os no::;ses tral;ialllos, 
facilitando-os sobrernanei l'a, pelas SllftS de
liberações e expedientes da maior ponderação 
imparcialidade e justiç'1. ' 

Sahi clíl.s sessõ3s, 2-! de fevereiro de 1891 .
Amaro C'avatcanti . 

ORDEM DO DIA 

AS~IfiNATURA E P!Wl>IULGAÇ;\.O DA CONSTITUIÇÃO 

O SR. PRE-;IDip"<TE convida os Sr.3. repre~ 
sent ntes a. assignar o.> tres autOº'l'aphos 
da Con:;titnição. " . 

Assign>LLi03 o.> antographos pela mesa e 
pelos mc~mbl'OS cio Congresso, presentes it 
sessão de hoje, 

O SR. PRESID8NT8 (lPvantan(lo- se, â 
com elle todo o Con11resso e to'io.> os especlctclo
res) p1·ofere as seguinte,; pabv.ras: 

« Nós, os representantes do povo brazileiro 
rem:iidos e1'n Cnn~Tesso ~onstituinte pat'<l or: 
gam~ar t1'l1 reg11ne11 livre e democ1'1 lico 
estabel~cemo,s, ~ecye~amos o promnlga.mo~ 
a segurnte Const1t1uçao . 

Seguc-stJ a. Coostitniçl1o. . 
« l\fanelamos, pm·tanto, a tod:1s as autori

-rl,ades a qu~m o conhecimento e exec!lçlo destn. 
Const1 tmçao pertencerem que a executem o 
far;,tm executar e observar íiel e joteira~ 
mente como nella. se contcim. 
. Publ iqu~-se o cumpra-se em todo o tcrl'ito

rio dn. Naç<LO . 
Sn 17. ~e se,sõe~ do Co n~·1·esso Nac ional 

Constitumte,_na ctdfl.de d~ Rio de fanP.iro aos 
24 das fevereiro de 1891, 3° ela Repuhlica. 

Está. nssig1n lo. (Applcmsos pr"otong .idos 
Viva; d R~1nrblic.a). • 

.Está promulg-a.dot a Constituiçfto da R.0pu
bllca rlo3 E1t1rlos Uniclos - do B1•nzil (muito 
bem ! ) e a nossa pn,tria, ftp6s 15 me7.es de nm 
governo revolucionarin,entrft, d&ste este mo
mento, no reg-i·nen rht legali-laclt3. 

.E ó f~rç:i,_conressa1' q11R, gt»1ç ;s ao.:; esforços 
e a derlte-1cao deste Con•::resso. legi timo re
N'e'>entante ria nação ('tpoirirlos) , "liá.;; rece
bido C'lm rl e~f11 Yor e 1~revenção pela opinião 
que conseg u1n v ,ncer, e riu , tel'rninn. os seus 
tr;i b~lhos rolo ,_do d<t estim<l. e consi leração 
pnblic·t, o R1•ftzil, fl. noss' p~lrin., de hoi'' em 
rl ea.nte t"Ill urnfL nonstitu:çã.o livr ~ e rlernocr»1~ 
ti ·~a com o regim-m ela ma is laro:a ferleração 
(mi.tito bem~ muito bem!), unlca C'1])f\Z ele 
m:i,nt.el-·1. qnidn, de f<tZlll' r.om IJUe po.;s'.t dM~ 
onvo!ver·S'l . ]W03perw ll co1'responrl01' na 
AmP.ric.i rlo Sul ao seu mo·lelo ria Amerlca cio 
Norte . (ilfoito bem ! l\Iuita bem!) 

Sftudemos, Jl1Ai1s coacicladã.os , ao I31•n.zil e 
ii Rep11ulic.t Brazileira. 

Viva a Naçüu Bn17.ilein ! (1lppla1.tsos in·o
lo_nqci.:las do i·ec into das tribunas o r.las gr.ile
?'WS .) 

UMA voz- Viva. o pro.>idente tlo Congres>o ! 
( Applattsos.) , · 

ÜUTRA. voz .- Viva n. Rcpublim ! 
VO ZES - Vivfl. ! Viva! · 
U~IA VO~ DAS C\ Al·-~l.ttÚ.. s - Vira o ctdaiJi.'í'.o 

Peurlente rle !Viot»1es l · 
'ozro:s __, \'iva ! Vi va ! 

quTRA \'or._ - ,Viv_a o Cong1>cil:'!O Nacionn.l ! 
\ ·L•zEs - \'tvn. : Vtvn. t 

O §r, Serz.;vl e Bo (pela or•lcm 
at!Mçrt · ) -~u niio_ po·li •, não devia rno;;m~ 
como o mais humilde rios membros deste cou
$-Pesso (1ni1 itos nrr.o npoiadós), interr,nnp~r a 
fiOlemn\el~\l0 ~~est_e acto; nHs, Sr. pl'esidente, 



~. i r 
/gad\1 ~ ju-lgo que nos -achamos 1.io momento 'mais 
rna'gi~·xt!'aordiuario, mais :olemne ela no'ssa patrLi. 
ver Acaba V. Ex. de d:;clarnr qae e_~tà pro-

mulgada, pela soberania -nacia.nal , que o,,;tá 
JPt'nmulgacht pelos represen~antes di1 rn1ção a 
Constituição que vae reger os-destinos di1 H,e
pn blicu, Brúzileira. 

Senhores, si esSl\ Constitnição é o fructo da 
- S.'1.bedoria; si essa. Const~ tuiçào coot'dena,si e! la 

concretisa em si tudo que o espirito humano 
tem produzido de mais elevado e de mais 
.]lrfltico, na sciencia ~ocial, dil-o-ha G> futuro, 
dil-o hão com certeza as gera~.ões que 119s 
succederern. : - _ -

Mas, bôtt ou má, a verdacle é que hoje só 
nos cumpre um dever: o ele rPs-peital-a, o de 

_.acatai-a, o de defendel~L iL custa da nossa 
-]prO\:Jria viela. (Nwnei'osos apoiados; muito 
vem,) 

Senhores -do Congresso, - estou pl'ofonda
mente certo, profundamente seguro de que 
jal1):ii:; est;r. Conotituição, que é . "' obra da 
JNação, que é a obr ~ deste 1.;ongresso, ha de 
-ser . viola-:ht. ( AzJoiados .) B:,tou certo, pro
ft,rndamente certo, porque seria is to .com cer
foz<1 um crime - seriit a deshonra diL re
voi u\)ão (apoiados), de,;sa revolu.;iio qne fez a 

· im111ortalidade de Benjamin Coostant, dessa 
revolução que fez a. i1111uortú!idade du :;"!da
do g_ll'l'io~o, qne a encarnou e que a perso
nitkou ne,;:::;es mezes de dictad1wa (apoiados). 

- Nestas condições, acredito interp~'etar. os 
-sentim_entos deste Congresso, pe·lindo a V. 1-<:x. 
que'sujt)ite á vot.,, ção a indicação que hontem 
apresentei e que é a seguinte: 

O Dong1'esso Nacional, hoje unico poder 
soberano, porque cessou a revolução, porquf; 
aessmi a dictadura, porque tudo des-1.ppareçl';u 
deante dn, Nação, aqui reunida, decreta qi:\e é 
µm dia de festa nacional o dia, de hoje,. 2.•1 de 
füvereiro, o mais extrll.orr:linario · de · nos$a 
Patr-ia-. (1Vimwrosos apoiados; · mv,ito bem, 
muit9 bem.) 

O S1-t. ZAMA, obtendo a palavra pela or
dem, diz que promette por su_a honra defen
der a custo da propria vida a Constituição 

-que acaba ele ser votada, 

VOZES-Todos nós. 
O SR. PRESIDENTE-O CongTesso acn.ba ele 

ouvil' o requerimet1to do S1'. repre,entn,nte 
Serzeclello. S. Ex., na sessãr' de hootem, 
;propoz que o dfa da promulgação da Consti
tuição fosse pelo Congresso considemilo dia 
ele fest<t nacional. N:i. hora em que foi npre
sentad:L a propo:;tn. não p<•ude sel' snbmettHa 
ft deliberação do Conc:resso. Ag-ora S: l•:x. re
qner que o dia de hoje, em ' 'Íle se promulgou 
a ConRtituição, o Congress11 declnm, por uma 
deliher;1ç~.o sua, dia de -fesLL nacional. Está 
em discussão a indicação. 

VoZEs-Votos ! Votos ! 
o SR. !Vr'EIRA DE VMCONCELLOS - -Per

mitb o Congresso que o mais- obscui'o de 
seus memliro~l levante-se para propor que 
a p1·oposta do Sr. Scirzedello seja votada por 
acclamu1:ão 

Vozms - Votos! votos! 
o SR. PRESIDENTE - Não havendo mais 

quem peça a palavra, encerra-se a dis-
cussão. -

Os Senhores que r.ntendem que o dia 24 de 
fevereiro eleve ser conshleraclo dia de festa 
nacion<•l no Brazil, por ser o dia ela pro
mulgação da Republiclt brazileira, queiram 
levantar-se-. 

· O Congresso approva unanimemente o re
querimento do Sr. Sel'zedello. 

o SR. PRESIDENTE - A ordem do dia tle 
amanhã será, a eleição dos presidente e 
vice-presidente da Republica. 

Não havendo mais naLla a fralar-s~~ en
cei•ron-se a sessão. 

· ( ;\-pphmsos prolonqarlos. Vivas d R epitblica , 
dados do rec into e das galerias.)_ _ 

Levaí1ta-se a sessiio ás '1 horas e 30 minutos 
eh~ tcmle. -

.~ 

DISCURSO Pll O'YUNCIADO NA SES3ÃO 
DJil 16 DE l<'EVERELLW Oi<; ISOl 

TERCEIRA DISCU3SÃO DA3 EMENDA) APPRO
YADAS EM SEGUNDA 

O Sr. Se1-0zede1Io-81'. presi1lente, 
comprPheudo perfei talliente bem a an<'.!ieclade 
do cungre::;so por ver votada :L Constituição; 
comprenen1lo perf ·itc1mente bem a anciedade 
do paiz inteil'o por ver definitivamente pro-
1hulgada a lei org·aniea de nossa sociedacle, 
de nossa patria,, e que deve presidir os des
tinos dri, Republica Brazileira, e comprehendo 
essa gi•;1nde ancie(lade porque é necessario 
dar a nos;;a viela a estabilidade, que é a paz, 
q110 6 a ordem ; porque é necessario entl'ar
mos de uma vez pn.ra sempre no regimen da 
leg·a!idade (apoiados); ó netJessario qne ele 
uma· vez pnra sempre saib<1mos perfeihmente 
bem em que lei vivemos, quaes os direitos qne 
e serão garautiiJos; ó necessado, senhores, é 
extraurdinadamente nece:-s11rio,' que_se,ja de
lin i.ti vci.mente e lei to o presiilen te da .Repu.hlica, 
rle rnodo que possamos saber c1u:i. l é 01 'mi11is
_terio, quJ.L é o govert10 que llStá incumbi lo de 
di1~igir os' cle.;;tinos ,da Republica, de modo ~ue 
posrnfl)OS ter . a felicidade de ve1< _perfeita
mente éomprehendido pelo govemo o pensa
mento rep11b!iCcLOO, ol-ledecendo todos , aos 
altos. int.nitos .da revolução honest , j1,1::;ta, 
moralbadora (apoiados; .muito bem)", ja na 
0Pg::mi,;·1ç•'io dos ministef'ios, já nos acto:; pro
_<!erleutos do poder publiQo, acab- ~n lo-se de 
mna vez para sempre este divorcio con~tl:\.nte 
entre a ppiniãG> publici1 e os 11ctos do governo; 
e ntre aquill'o que determina, que indica este 

-. Congresso, que é a .nação, que é o poder so-
berano (apoiadas · gemes) e' :-iquillo qüe fa1, o 
governo, hn.ie. um delegado deste mesmo Con
gresso. ( apoi.ados ; muito beni.) -
~VozEs- v _ Ex. está t"allando bri!hante
mc>nte e com granrle independencia. 

o SR. SER.ZEDELLO - Não sou, S_r. presi
dente, absolutamente suspeito füllanclo desta 
fórma. 

V. Ex. sab 0
, conio todo este Congresso, 

sabe-o torlo pniz, que ninguem tem dado 
maiores provas de c:ii:J.sideração, de a~ta es
tima, de dedicação e apreço pessoal ao chefe 
do governo rio que o humilde orador. E o 
fiz desde ;1s primeiras . a!<itações, e o fiz vi
sancln os grandes ·e superiores int ·wesses mo· 
raes de minh<L patria, jám·1is cecebendo cousa 
alguma, de1ndo semp1·e todo o meu esfo"ço, 
sa.thfeito e alegre com -o cumprimento de 
meu iir'ver, -vendo sempre cte11 nte -de mim a 
im"gem serena da patr-ia, a im~ll'em serena 
da R.ep1.;blicn.. (Apoiarf.os; muito beni.) 
. l\fas - t1mbem é verdade q11e não po::;so dar 
o meu n.p0io e a -minha palavra i1 todos os 
erros, a todos os abusos, a todas as faltas e a 
tortos os desvios que entende o governo com
metter. (Apoiados .. ) 

O SR.. OrTICICA- Isto -dito por V. Ex. tem 
muita força. 

O SR. SER.ZEDtJLLO - ~eria iss0 attestrir 
uma subserviencifl, um tal estado ele cor
l'upção, um servilismo contra o qual r_evol
tam-se 9 meu passado, o InélU espirita, a 
minha alma e todas as energias de meu- co· 
ração. 

_Seria isso o esquecim"lnto de meu dever e a 
deslloüra de meu mandato. (A2Joiados; muito 
bein.) 

\'ozEs-:-Esta posição honra muito a V. Ex. 
O Sa. t'ER.ZÉDELLo-Mas a verdade, Sr. pre

sidente, é que estamos em uma situação com- -
pletamente anormal; a verdade é que não 
sabemos _si realmente este governo existe ou 
não ; a verdade é que nio sobemas que atti
forJe -mántem elle deant '~ deste Congresso, 
porque ·nem ao menos soube cumpri!' o co
mesinho dever de participar sna ol'ganisação 
a e~te mesmo Congresso, <'llle é o poder sobe· 
rm10, que é a propria naçã'.}. (Apoiados ge-
1·cws.) 

O SR. OrTICICA- O g-ovepno existe sem se 
lembrar que o Congresso existe tambem. 

O Sa. SER.ZED8LLO - Pois Cl)mmette um 
erro,- um cl'ime, esquece-se de sen dever, 
di vo1 eia-se da naçfo. (Apoiados get·aes, apar
tes .) 

o que vejo é que a prop6rção que vamos. 
votando a Constitnição, qne v;1.mo~ .. fil'J'!l 'tllclo 
doutrirnL inabn.lay«l, IJ1lfl fica defir11t1van~ente 
as::wntarla. como pol' ex.emp-lo "_~; p~ena. liber
dade espiritn~tl, o r e:;"peitv :;i,_ ~oysc1encia . e a _ 
ci•enç1.cle cad<L nm, vern11s o i:rpveroo ultima
mente nonuado afü~t::w-s.e dessa norma de 
µrocecler, fngir dessa Õrient<lção e, a prete xto 
de reo·ularisar promoi;u3S, fazel' cousa con
trarh, 

0 
ao principio rht l~he~,d~de esl!i'.'itual, 

(apoiados m uitos bem),-pTirrc1p10 que fOJ con
sa()"raclo pelo Congresso, estabelecido _pelo Go
ve~'no Provisorio, principio estabelecido pela 
propria revolução. (Apoiad~s .) _ _ 
- De modo que, sr. presidente, parece-me 
qne o mi11isterio actual, q1w é um erro. do 
chefe do o·ov'lrno, ministerio quo não e;;:prime 
pefo seu ]iassado o pensame'nto republicano? 
que n·ão exprime pelo seu paSS'l.do ~ pe~os 
seus set'viços o pens<Lmento re':'oluc10na'r10, 
não porlia rliv·orciar-se do g·overno p~ssado 
110 qne elle p1'<1tho u ele melho~', ·cte uttl, do 
sal11tar, desfazendo e contrm·inn·lo alevan
tadas .i1léas dei1109ratic:1s (apoiados, muito 
IJe n), em ·oppo;ição a opinião so1ierana do 
povo, em opfl03ição ao Cong;i:_esso, em oppp
;içiío ao governo da revoluçan, que embora 
houves-;e commettido erro>, estevd no poder 
pela revolução e !'lm nome da re.vo!ução, r~
cebendo a in vestl'iilra - da, proprn revoluç<~o 
[Jorque elle repr1i;e11t 1va, ene<1r~ª'.ª· a pro
prin, l{,P.puhlica n<L sua ,vi, la de s•tcr1fk10s : nos 
:;P,rvfo.-.< <\ revolução tl'iumph1nte. (Apoiacfos, 
nwito be1n). - . . . . 

co:no 1Jiltriota gl'i Eo pili s a ASS9S tunone1ros 
viu Jos elos arraiaes que tantas vez"s c.om
batemos t1ue vão errado, que vão camw 110 
do mal, porque o regitnen é 01itro e outros 
methoclos e 1rntros · proc,1ssos sã,o nAcesSB l'lo~·· 
para-govemar este povo. (lpo~ ,,dos; apart~s) 

Cornpeehendo, pois, Sr. presidente. perte1~ 
tamente a posição deste Congresso. d~ mte do, 
paiz, que anceia ante::> de tu lo peln. . Jej orga~ 
n1c ,, para que possa cfl.da C:iLlad:i.o saber qu_á,l _o 
·re 0·imen em· que vamos viver. Eu, qne per
te1~ço a uma corporação que consubstancia a 
força· publica, que é a 1:rarantia da m~clem, que 
tem sido e será s::i mpre, para honra sna e ,do 
Brazil, a garnntia de tôcla\il as lil~erdade~ pu
ulíC':lS . vi h:1 pouco votar-se · clefinitivH,mente 
neste' ConcrresBo que a forçfl. armada só ern. 
obeclien te âen tro da lei. De modo que o_ acto 
do o-overno estH belecemlo um reg-imen es1:iea 
eia!~ coutrario a liberd 1ile espiritual -qne já. 
está consagra1fa como lei , p,ód~-sen.ssim dizer, 
contrario ao qu ~ a propria revolnção est>tbe
belecen creóu para to:ios os -officrr1es u·na 
s ' tuaçii~ difficil, porque, sem violação ela Cc S• 
tituição, não podem e não deverão, p •ra ber:1 
ser-vir á p:itria,_ cnmprir semelhante ordem. 
(Muito bem, apoiado-s .) _ 

Sr. p1;esideíltfl, nãn pretenrlo absolutt\.,. 
ffi Pnte oJcupar a atiençã"o do Cowrresso com 
questõ is estr •nhas, Í11a5 não pnsso deixar tla 
referir:rne, ainda que perfunctm~iament~; ao 
celebre decreto, em relação a s1,ci,..dades a1w- -
nyrnas, cleci'eto que reputo escnn laloso, sub-
versivo das boa:; normas ele govellno, rie
cret0 que, _a par de uma ou duas rner!idRs da 
algnmfL utilidade, vem facilit-1r ninda mab o 
estabeleciment,1 de ·novas em prezas, vein in• 
troduzir o socialismo do Estad0, decreto q_ua 
tem po1' intuito sofrear a jogatina .da boba, 
tomando o proprio governo parte no i ogo 
(apoiados geraes), cobrando porcentvrnns . 
(Muito bem.) ·As disposições de 3 °/-o ·sot·r-B .it 
venda de acções a prazo e de 2 º/o sobre tt 
renda superi01' a 12 °/, elas differentes empr~
zas são immoraes,-revelam -a preoccupaçao
antes de füzer dinheiro para o govemo a cus
ta elo trabalho do particular do que a de dimi~ 
nuir a jogatina ela bolsa. · 

UllI SR. REPRESENTANTE- o g·ovel'no 
lucra o barato. · 

o SR. __ Sm-tz_EDELLo-I-fa, po1;taut6, a i'es~ 
peito dos ultimos _actos do -g9verno, farto e 
lal'go campo para observações profundtt~, a 
que hão de trazer tristes cogitações_ aos ver• 
dadeiros patriotas, a todos aqueUes qne· não 
esttwdo cegos p-Jlas nuvens dl!i adulação 
veem largo o .horisnnte .• 

Deixarei, porém, sempre com . o intuitc da 
arressar a noss<\ Constituiçâ'.~, de lv,doJ toclas 
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es'~~ --qu'l"stões,. e entri:wei im apreciiagã0 de q,s -Úbú1lade;; publ.icns (r1.poi~rlf):J. apr.irtes) _; rle 

1 

o' qu~ devemos e~*w, o, que, é p_rà~ · · 
lt jgQrll<Lo ,em~n.d 1~s que ~Si'.ero -d,L s~t)Jedoria mndQ -tt evit 1r a .µoliti<\agem pe•11t ' int e. <'S'· . c~ u,e1 1 :ir, é que a, força pu!)l1ca -Se,Ja ~ · 

"do·Ooqg1·esdo serao fluppr1rn1q;is . . teei-tà de g·qv ,'rnlido1·es ·ou ite 11b ;idÇ50s de a 1- de p .1 ~õ,~s pf:'qnenn.s e _l o~il.es nas m<.....,__ -
· A pl'i111,eil'<L ememh de ·que vou ·occup·1.r~me dê,~ qne nã 1. co:n,;r,.,/11_,11 ,l. 1.m. 0 ,,eu <'i<W <JI»e ·que qt.111. Jqu i-' l' gnvema, lor .. S<>Ja 1w•trurnento ae~· 
foi esta.belacitht pelo::; illm;trti:;' e digno::; re- e~qneç• • m-se uo respeito que· devem àq uti ll t>::; · v0litic<1gem.de qu~ tan 1.o.se abusou no ·reg1-
prus-- ntúnt<;>s de Pei·n;i.mlmco o:> Srs . Ros:L e que sacl'i11c:un sempre ·a vida p<i r'.L <L segu -- JJ.ieo [JGLHS '1rlo. 
Sil'va e Anniba l Fàlcão ·<10 art.' ·7° manda.ndo r. 1.nç·L ele todo3 e a ptcz pulillca.( ;l.poiados; o s 1~. V EIGA-E qu;i,ndo a politicagein par-
al'cresceotar-ao n. 6 que ela a lJJ1iãu <t com- npart r's .) · _ . . _ _ · tir do centr'o .JJar1i,_ os e::;tarfo:;i' ? , 
peteneia ~xcl tbiva p:om n it1stituição de li.1n- l~ -w~to, pois, que, a comrms:;ao de 1·r,clacç1LQ .. ti _ . 
cn-; emis,ol'e, o segninte : uão comprd1en- ha ele :;upprfotir as.ptlltivrn;,;..:...Do:! esbdos:-A~ . O _sn. ·. - sr-:u:tm~L~O ~ -~irnn rl ~ 0_r, ~'iS1111 
diilo:; o:; de 'credito rea l . - mil:cb.:> t!i vicctS •J ll "gtrnrda: ll<lCional ,dé•V.l:l!ll , te11li.tmo~ DO.::d1 co.t:toem <!e co~clem.n. 1 1 . seme-

Ur«t Si·. p1'e;;ideuta, niló comp1·e!11rnclo como ser cnDs irleraclüs como r·eservati do exer·cito, llMnte 1Hoc . ,dii:nent~. ten-n Lll10H _ nóo:1 a cora
pm-sa tiC<tr l!OlJSi..wal:lo em, llO~::ia CJu ,t 1tuiçi'io cle rnm e;tar l>Uj eit<~S a Ulfü\ . lei UUifoi•me,_ ::t _gem de l~_' 1 '.Lll~Cl~r ª". -~ f\ l :6 _e d ;~t i tu ir~. Sl'.pre•· 
e;,; -a 'vio l-· 1,;ãu ,cl,..- tec/mologia ec'ul)omic;J, e~s, uma r.-guh1rnenh<.)f1.0 111~1ca () -Como o exermto ; ma ,wt_onda, le q, .1~ ~:s:sllll proc .~te, -"º1 m pt_a, 
inf'l'1J.C(_,:ào da claosiiicaç-\o acceita em eco- devem se!' lll}1a m~ t : t~uçi:l.o . foc!er;t.l · 1 nm1~ 1 <t l e 11L'1olht da conli,i,oç,L ]JU J!Ica. 
nd1)1ht polí,tic;1 para os ·9ancos. . . Só <SSim será pussivel ut1lbul-as conv:eni-1 (4poiaclos.) - · _ · 
· N~o cqmprehendo por !.Jl!e moti vos qu"'rem entem Hite, 1110!1ilisal-ns ua occasfüo precj;;ra. O segundo prmto_ é o riue ,i'e f ~re-se a remo· 
o~ nohrc~ represgi1t1.1.nte~ consignar em nossã c01;1 tü1lidade, passa11tlo-se do pe_que no pe rle ção do~ comrna ndante::; de c:orpJ.; de ix :n,lo-se 
Co_nstituição essa confusão ent·re bnn~os de g iwrm p1tr i:l. o grande- [1é · le g"1e1·1· " ::>i <tS cir-. no esq11eci1J1ento o K•; e,· d co,n-1muchnte . de 
emi::;,ão r;i b l llCO~ 'de crecl1 to l'eal, cuj a~ ope- CLllfütaffcias O exigil'e111 . (Apoiados.) . a :·mas Oll"lla g11n·rniçiio. 
ráÇ.Õ"S ·sobre hypAheeas, p nhoras etc. sãO ~J ~n o~~ti-o p:J11to_ a que li_g;i a : n:axirna i1~: · · r,;~ ta r!i pos'ção é aot'-m'l'tar e injusta 
pi•J·t'dtallle!lttl deter11iinà1-l,1:; e c11ja · le1tr:1s JlO:,t:mçm, é_re~ativo a~ .art. 47-,_e ~"1111~~~ pol' 'l ue pJle::lt:l'i·epon;-.ve l por tudo ·0 que 
l1 .Y I!' -theca1'L1s, c11jo.-; tit ulos eu1ittiilus por ti~~-~ em

1 

mi.is il pres.ent '.1-Jas. pe~~ 1Jl u,,tr e r ~ ~'' d-·r 0 g·enel'a l couMtM!dante da .fol'ça e con~ 
m1\ior qne :>1j,j a a ,u 1 ciri.! Ul,,çào rifü1 srr" 1·e,- \Jl ©.;>_? llt" •te d~ .~I 1 n::s: º:Sr Ye10 a.,- . . . trn e lle uc1 dn, .se e.-;t;L/)e leceu, e,pOJ' 0utl'O lado, 
pí:11:;eht" t i vos on succccla1rnos da rnoecl.1 ·me- , -Nao C: I_lo, ~r, p1 ';:;1d ,,1 ,1_te , ne,,, t1. ~1. ss;1,.1;:1~ Lt\ em um e:>t 1,clo sel'it sempre. de Lioa discip lina 
t a'llica, não t ·3e 111 o· caractee elos biH1ete~ d,; eomo nnltta.r, V. Ex.~ -~. todtJ_ o COJ_J~l ' ss?, e omforme as .leis militar .!S neceBsario ouvir 
b.'1.nco á. · vbh -e ao po1·t ado1 ·, verthr l(~ itTi\. Cllrn cert reza lia, de n,ttr1b111r-n 1e rnten_çoes mm::; q g--eil•>i·a l com111 nJdante das forças sohre 
moe·da -porq,ue o pu:J ltc11 os \ht e os receb.i p tl l' ot1c:1s lo que •'ssa, de cle_r,~ nder rnte1'es.,;es qna,esq ue.r movim rentc-:; ou mudanç<\s CiUe 
ne~s ' · q1.mli:Iadé, hn,ve uilo ap'l nns enfre u:na µe3so _,~s ou pa~ -t1:u~ares a.mrnl!a clasR_e com uel ltt ~e queira fazer. 
e o.lltfo-e3h d·,ffer. nça: 6 que_a mner[ ;,t 1fJ8ta[, sac1·inc10·tle p1·111c1p10s. E para prov<t ch~so c~- · 
lica tem valor intrínseco, em si mes no, e o :!Tleço declarando ao autor d - ~s emendas qne . Mas, _Sr. 1)residente, protesto com · t odas 
bil hAte.cle banco não o teip si não pela cer sàu basta11te justo e · bashnte · le;.tl p.ar·a .ni{o as min;f:Ja,; forças, com toda a ene·1·gia de que 
t · ·~a ele que sera, p 1go pelo ban,:o . (A.poia ·ios ; à.ttrilmir a S . Ex. intenção D lgllma offensiva, po,;so dispor- contm essa segunda pnrte da 
muito bem.) - ho-; til ao exerr.ito; para não a,crndi t<.1 r que s. emencl<1 -por·que, e é necessQrio que e>te Con-

:E .t 'n.10 eompi'ehendn, pois, e8ta conitbão Ex:. c~imo todo.> o;; qu_e vuütram. por essas · . greso saiba, um dos moveis .qlle nos levf1ra 111 
qu e e1·0BL>rnbta a lgum füz, e que ern pal'te einenclas, qn eirarp- se arnH1' de urn1J, }!erigos·:1 :; o cttm:po ela 1'1wotnçlio , foi m11i to especial-· 
::ilgqma e1 1cõn t 1·a- s~ . (~'1poi1J.dos .) N.rmq, tl-e gu.Jl'rcL contra, os eomrrú1.ndan.tes ele me~te es.ta l~ 1 lt<1 ele garnntia q • t •~ n :'i.u encon-

·Si o artig·o em vez de lntnc.is rlee•nissão OLl corr.os. · . travam -os cdllr.iaes deante doa caprichos dos 
eq1i.sso1\•s disses;;e IJ.aucos rle. ci1·cu l:içii.o, t.'U O SR. VETGA:-~'füo h'.1 cluvich1, não podei.)10.S poderes puli '.it:o~ ! (Apr,iado~ . ) . . 
ai1111.a co11•prel1enrler ia 93 ,_, scmpu lo~ cios no- . te r ess" i\1teuçii.(l . . \ A ic!éa r epublica.na, sen llnres,cri nve:n dizer, 
)Jre,; .r .. pre;;rm ta nti<S po.r·qtte - ha _ b:1 ncos ele O SR. $El{ZE DELLO~ Ei'tou CAl'to mesmo qdt' não e;;t;1va no cerebr-o de todo o exerci to , e 
circn lação 1ue s·io excl 1.1~iva me o te en :i1r'l'e- o Cong1·e,iso v tou sem t,,r po1vforado bB1t1 fo i e;sa fnlb de ga.rantia, a g 1·,111de injus tiça 
,g'.aclos de e1nissiio ·Ja moecla - p;ipel e outrns qna1}.to h<L de perigoso, qnaoto ha. de pertu - r.~> _pro1noçoe,.; , o esqueciment·o finalmente de 
se euc •rreg-a m disrn e de ou tias •-per»çõ-es lla·cl<l r e de destr11idor nes~ns RmenrJ?. s qu"' em dil"ei tris e de ser·viço3, que levari11TI a muitos 

· como depositas ,_ emissão de' lettras 11:ir po1 he- appitrencia encerrai:n clisp9,,;ição_ i_nuocente. c;1 m,..rada::i a >.1l1 raçm· a nov;L o!'rlem d.e cou· · 
car;a~, c_auções, hypotheças etc. sii:o verrln,- (Apoiados e ajnr!es.) sn.s em IJllEl a;;perav<1m encontmr m·ti::; justiça, 
d~i~os b:mc?s· ~le c.o:'nrnercio; mas o pr0jecto P1'opoz S. Ex. aci art. ,47 n . 4, accre.;cen- 1. ma.is mc;rali ua·.le e mais gara 11 ti<t do que 
s_agm e cri rnr10siJ.m.111te usou da; expr1~ssão t ;r-se· : t in liam. 
bancos emisso·;•'e ,, o r1ue é,'preõi~i:r, clüro, não · (:.1) . ó presidente na:n conservw·á ' qualq 1.ie1· 0 SR. G.i\BfNO -Br;:.)OURO _Note v. Ex. 
;J_e l)l'esta a cl1rns intHl'l)l'eta çõe~ . s.·~ E Ex. cn•1t i'i1ae"/e de (<01·ç·as f'.eclPrnes' MOS es·111."lo 0 rle<'le . 

V , ' •• " ' ' · ., " •· , . " 'º '' qne a:.ror,t mesmo estão sendo removidos deixararp~se tomar _pe lo terror e snppuser1nn qii~ contra isso represen~eni os respec1i·vos Dº- otficiaês. -
logn os a_bu:>os, e 'ab ;!·oyemo da União 1t ab- v•wnos . 
sorp,:ão ,_,- e · dit l!i a con:>ig-naçã•1 rl>t . emenda (b) Remov:erd mdiante repi·esentar;ao do s._ UM SR.' REPRESENTANTE -Ch~g·al'ão 8 do 
rest.ri .~tiva, q_ne repü~o éJ?st~ePeshria e que mesmos pode1·es os comman.Zantes de taes - Rio •7rnncle do S11! e outros tanlos de Per-

, peçoJ1cença .. para alfirmar encerra um er.r-o · · f1rças . . ·nambuco. 
çle_ o::f!cio. Esper<;>, pois, qne o Congr0sso sup- 01'<1- , a prim.eil'a parte é compl etamente inu- · _ . 
imma a-.emeq_da . _ t il em nossct carta const'tucional, S 'l l vo si hn. . ,, O ~R .. _Smi~EDELLO -: Els senhores ! . A . 

. ÜLff!' <:J >•rtigo acceito pelo C011gresso como n, in tenção de deixar o exel'cito m;;t:itrriç;ão vons tttrnçao uao ~sta . a111cl_a votada, e Ja o 
suhstut~v0 ao qne di1 ,t Unilio -,1 attr·ibuição •te 1rnciori,1'I, ,.iu~titi:-'ção i'.eâe_r.a l, sei~ log-n r · no ! - ~~n.ver~iº e~_que e1clo do .r~speit,o que 1~ôs eleve, . . 
mobili--,ar:

1 
em ·occasiã.o .c[e-g' uerra ou de cri«;es grande ·t e·r1:1tor10 . br;\z1le11'0 ou ,Joguete dH 

1
. e:;qll~kdo !,~.!vez do~ ~_ei i i ç~~ ~le ~o n;; .e leaes 

P dxõ0s part1 rl ·ri:is e pe•1n81ras. en1 nm'• con- co!np ,_1.11.hruos, co~1t111~,L 1:1: ptatlC,lJ. ag mllo q_ue nw is _oa m~nos !!'l'a;ves -par• ~» ·1jaiz, .a fo rça · 1 f d d l 
iJOlicíal elos e;:;t,·1.dos é o seguí-ite : mobili .;ar tradançn, continÍ:in, prejudicia l a di.,ciplin >i., 1 '1).

1 nm os. movr-- ~.-; P~'111 c1paes ·1 revo uçao • 
. e utiJ i.;11-1· a gt1 rda mtci9n tLl ou milícia civiJa mais . peejudicinl aincl<t ao> cofres pu-ilicos. ~ N~o ~e re i e.a quAm lo 11 ve semelhante proceder. 
· dos ·est idus, et1J, · (Ap oiarlos geraes; muito bem.) . 1 (A pow.1.los ' muito hem.) 

- 6 · · Si .ffão é por simµ le,; ca_pricho do.:; governa- 1 La~tirno qnr. titl) rlepr2s>a se t eoha esque-
EsperQ, e_ s co11· eSS'.t cou_ li~ão votani ]~or élores, m·_1s por cons. irler<1ção _de orei im e de ~ cid1, o pas::mdo ! Eu, p· ·b. jiumiis chrei ao 

0
0-0-

ta.l d1 -pnslyW, que a cnm.m1~sao de redacç<tO, 1 1 
·clêµoi;; -,10.1rie disse sobre es::;e assumplo 0 meu tr;inqmll1dac e publ icas · nos e,;t1;1dos qne as verno :;i gum, seme lhaq.te anna de . perse

força-s serão re1rniv'idas mede.ante ~1 represen-. guiçilo contra os meus cam 1P<1uas. co ll eg>a ,e ainig;o Dr . Gabino Besouro, Clua- · f 1 . . ' d . . d n , l . tA_ção convem.mtemente ' qn'c iLment tda, r e- lin1 So n Eun 'SE 'l' A d é' d' pnra o seu evet' suppr1mrn o "s P•' avras . J'.iitn, ell il é inuti.'J porque- 00 exercito lrn vel'- ... n, «'"E • NTAN E- -emen a o l· 
elos e t ·1d is I""º · é neces ·a1·1·0 p~r·a que os.a V. I_-~x . tem l'iLzli.o, ILL de ·cahir. - "' ' ' ' - ~;; , " ,.da.cieiro patriotismo, <;)lle tem sido e h1t ele ser não ftque na Constituição uma disposição qn P. 

se preste a interpretações contrarfos ·aquillo sempre entre n_9s ª ord~·rn e ª garnntia d'.' !i- O SR._ SE_R'/,EDELLo-Pii.ssemos, senhores, a 
que foi aqui acceito, contraria. a doutrina berr!nçle, el!e nao tc·m sido outr·p. cousa. sn~cw out:~ ponto ;-pas3e1110::; a que~tão elas incorri-
aqüi estal;le lecicla, d isposição '11le possa ~ér so- aenc9-rnaçao de todas 11s grandes itspn·~tçues 

1 

patibilv.lades. . 
1. 1 -d f . . naciom1e3 (apoiadus geraes) , crescendo semv r·e . E . S ._1 . · 

p JJ.Bhla' a· parecen o que 01 no;sa mtrnçãl) nfl. ll is toi-ia e no sdu da pa tri~i, ao la.elo cio ., spe~'.º' , 1:- pres1: - ~nte, que_ este Cmwresso 
clitr ao~ estadns o •li r i i to de terem urna milidtL povp, b•> tien ·/o-se em nome ,10,; gnrnrles prin - ~'.t -~.;er ,1 o ai,'.. 49, .'.,0·110 pr?po1. o meu 1 l l nstre 

-·ci vic<\ ou gua1·rltt núcio1w.l. · ci pios . (.lpoíndos muilo be -n.) . · ;•lll\., o Dr .. <:-i.rnpos Sa l·les, esta IJelecendo ·a 
O' Co11g:resS'o ,,;abe · que vari'as vezes for:im VÔzEs- ls$o é 1;ma '"rande ver1.lwle. 111 ~'.rn0pat 1 b1 l 1 ;h1 d e a'J-,;o!uta ent1'e o cargo ele 

propo~t.ns erne11rl.as nesse sentirlo, e·ntreti'l.nto, 0 Sa. SE ~tZEDELr,o..'.:. \ vbta disso ni1fl nos é 1n1n_1sti-o d0 ~<. :;; t.<1 .rl o "'outro cn.1'g-o q1rnliJuer e 
c1 u~r na ppi_m8.ii: •, · quer na segunda, foram d1tdosu:Jpoj,Sr. presi•lent8 , que 0 exercito em 1nr~_u1 1to0 aespe~1~ 1i·1en :e ?, cl~ me?·1J ,!'o do ~lto 
sempré ·1:ecusad11s; " . um estado qu~. l qner p .;ssa contrniror- se á : uu !_.de .J11st .ç~ . , b s? e_ i~o~ahsaclnr,. i ~so 

Portapto. o pensa.me1to do Congresso foi ordem. <:ist;ibel,ecjcl;t, 11 p,az pub lica. M•ts, si por etrflr-~n~m,i~t e _os
1

_ b,1.ns P~!nc 1 p.os ele- aclmm1s
sem pre contra rlo, rui. sempre é0ndemnar a l'entura, não 0 exercito, nem mesmo um cori)o . ' ÇclO . (Apoi a .lo_s " nm.ito bem.) 
idén elos que preteurli<>.m c!.ar aos estados ta l · E 
facu ldade' ou semelhante a.ttribuição, . e i;;so 1q teiro, ma::; um eo11ti1<e11ti~ d ~ f111'1,;us, f;::ir ca- ~spero que ,n_ão se en ten•la por accumu-
fui f,•il'O não c.oi'n 0 intúiJo lle fel'ir a autono- 'pi• .Z de vio lar a dhciµ lin'i transviar-se rl!.1fitu1 lnçau de C • rgo~ ~L fl ccumul ação de exer ·ir~ios 

t · · · 1 nis~ >'io, t• i':;t · pr(õSidente ·de R•· 1):1hlic·,, rnis ·r«i- e e . .;pe1·n por<J >l9 clesAjo vê1' ma.is uma ve~ m __ ia; d_)s. ~s .>; clos _ (ap'oiado_s, m\vito kem) . m·1s l 1 , · 1 
l 1 1 Ye pr-e_,; icen t.ede H.e1_mh! ic1r.111 •·•_1 Ji'i1; tiv r:- r· ;: í" ' º "'L vapor tJ8t.1 1i nn!n' '.IS"o . 1 c:i:n ~ , ; cht ffl'lral i-su1l c1)1:t'l'ó lQ:l \';we . e m pen io .e e !'f:h0'"11at' l.11' 1 1 

~ · · fl r .. g ;ln de tonJ}ti~ prorjd 13 nr~ i 8 cnePr(c ;·~ c:i.~t i - ~e .e o. -
- 03 esVHlos de ' g'l';l ve.'l Cil'J tietos que P•JS~am ' r l L 1 [' . . 

surg-ií' entre e ... S"l..S zn iiiJi 1·· Sll.J·e1tas f!J 1,e!!'ula- - gan 10 O-ir tqr·o os, 111 'ºlt8n1_,n ft e ls,·ip:inn .. !·· ,~ - .,.:·otarlo o ·1rf iO'n u. j·1'" r·r ··,.,~,_ 'º!':'n \:c--d i 
~ íl10VGiJf!O :], f.,r ç,,, Cj 10 e ll •11 e i tH1HJ!l t O dt~ pG- • rle i ;·~ (• 't r/ '] 1> '1 Í) t·' "c·J'c',1 .-1 1

1 ,~' l· 1
1
.: '. 'Ç' :_'' ·, '.JJ. . ' ·.tt· <1~ mentns, _1! leis, ;~ ·regímen e~peci<; 1, e o~ - . . d 1 1 1 

_ · , , " · • , " , w'" ' <J "" ui vo 0 ta 
co1·pos pePtenceutes no exercito i)erm.1 ne11te r" .. ?'º "· ?' . e•n, nm e,, ':' me nt~ 1· e pettur X•çnq_ ª 'bancach [MuliBtil , de níoclo qne os represen
u_n_i_c. o gm1_rcl\i,, e g· t\ro,,utia, d __ ,i,, çirdem.. o .de. todas ti anqmlllclade do. Estado · (ripo~udos , mwio, 1 tantes ·do pocl1!r J· l1dicituio lllll':\, vot l)l'OI11lll bem .) · __ . _. ,. .. _, . ' ' . . ; .. 



ga~3'. a donstituicão,. ou ~!lixarão os cargos da 
·-- mag1s~ratura ou .de1xarao as rede ;s rto go

vei'no 1~do neste caso para o tribunal supi'1~mo 
on°Je nao devem entear si11ão a calma a re
ffüx?-o, à rnerlit~ção, a imµ>trci ;didade e 'nãri o.:; 
od10s, ?il 1lespe1tos, as fra•1ue1,as a1lquirida8 no 
borb~mn.hc, cl>tS p;1üõe, . pnlitieas, o •s lutas 
partidar1as. (Apoiados geraes; . mui.o be 1n .) 

_ ·Ues.1~.io fazer ajuda um is ligeirns oiiserva
S\!es sobre <• emenrh que meu eollega o ~'· !', 
r~prE'S i:l nta11te da Rcll1hL1 Dr. Virgilio D:1ma
s10, propoz, estabelec1mdo distinc.;ões ent1·e 
11.rtig·os constitucio11"es e ar ti o·os não con~ti-
tuCionae~ . · º 
· ·Acho perigo>n. "'S3a emei1da, Sr.yresidente. 

b Su .. CAMPOS SALLEs-E' destrni.lora. 

-O Sa. ~ERZEDELui-E' perigosa e 'cles tr~irlo-
-ra :· per1goS<t porque vem nos trazer ::ts tubs 
coq8.tantP~ .sohre r.eforma constitncional; n 
contrn11°ça? r~n reg1men P''ssado onde o par
JamRnto vivia eternamenb occ11 oado colll
esta sybilina quel'?tão de s>ther qua.e·s os arti
g~s que era,n C?nstitnci01rnes e qu.:1es os r;ue 
na:o. ern.m e, podm!n ser reformados por lei 
ordmarw , Destrmrlora porque nos vem obr1-
ga,r a todo o m'.lmento, conforme as tenden
cias do governo, a que_rer accommouar a 
co·nstituiçãó em S8US. artigos não constitu-. 
cionttBS aos in tel'eSSeS pessoae8 <lés.te OU da
qu·elle. · -

. . ·Quero, ·pois, que a .constituição fique re
d1g-irla de modo que seJa estabelecida a · dou
trina .de :que tuoló o que ella contérn sej>t 

· con~tituc10nal (apoiados) ,; de que as suas di8-
pos1çõe.s de car.tcter pwrn-.1.nente e sern p1>;1so 
para a .sua aunull"çfí,; 1 só pos~am ser a.lt1wa 
das por um'I. constit11i11te (a.poirr.rlo .•), isto ,é :
por um crmgressn investido rio~ me.;;mos po
deres .soberanos rle qu ·~ est>1.mos nó~ ·de pos>e 
de que fomos nós 1nesmos fo vestido:;. ( Apoíri: 
dos, muito bem.) 

. Não terminarei, Sr. presii:lente, sem r ' fe 
rir-!n!'l a esta in~andescente que~tão dos 15 º/o 
ad1hc10nnes a.1s impostos de importaçiío vo
tados pelo Congresso de accordo rom a emen
da apreseritada pelo Sr. t auró Mülfer, ill11s
tí'e_ e digno· represRntante de Sa11t>t .r.ntha. 
1'ma., sepdo rejeitada a indicação que tive a 
honra rle fl.presenhir.-Não sou absolutamente 
s~speito em relação a essa importante ques-
tao. · · · 

ü C0~11;Í'esso sabe perfeitamente bem que 
procurei consV1ntemente s11st,ntar esta idéia 
corn_o uma solução para afo·uns est;idos do 
norte, especialm1111te Pernambuco, cujos re
pr•-:sRntantes, com ca!ôr· e. com e1B r,zia., de
claravam q1,1e eram impossiveis as condições 
de vida sem· esse recurso . · . 

s 'abe me~rrio o Congresso que fiz um app · 11~ 
, -iloS i\lustres representn,ntes de S. Paulo -e 

lle Minn,s pnra que não recusassem a Per
.na.mhuco o Bahia um recursu q1ie sô sobre ol
les· - i<t pesw e que era pedidu , c01üo indis
pensa vel. 

f!ouve mesmo uma occa.sião em que sohre 
esse asurnpto me en~ontrei com os i l l11stres 
representantes de Pernambuco apros,,ntnn :lo 
a ,indicação rios 15 º'º adrlicionaes; SS EEx. 
pedindo faxativo e eu facult:i.ti vo, poe enten
der· que melhor consultava flS-;im os interes

i11ente 'bem recebii.ht, consult a vn. meihor os 
iut<Jresses •ie todo:; os esta;rh>s, inclusiv,~ os do 
meu, servindo aos de l-'er1h1mb,1c, qne nà11 
podi<L prescindir Jesse recurso. ( Apoi-1.dos:) 

ss ; EEx_:;. apresentaram ariui ·constant ·
meute como unico argu•nento e•n favor do . .; 
15 °/o t •xativos a idéu: . ue que, si elles 11ão 
fos~em taxativos, t 1·arutrn <t g.ue1Ta das tal'i 
fa;, · tra ri~l.m a· de:;igu:Ll rlarle n1issp;; mesmas 
tarifas e, por c : ;ns~g 1 1i 1 1te, um _ ·grande mal. 
Mas, .~r. ·pre:;i1Jnte, _j..tm-d:; pu·le cornprehen
der a attitude de :::l S. Eli:xs. qne a tr!eu ver 
e ram co•nplefamente illo 0 ··cos e in .. ~olle·rente~ 
porque :S ::U<.:En. '.' iver,un°sernpre no regímen 
·lo,; 1111po:;tos add 1c1omM1s e no dia em que 
houve um rninistr-o qne quiz supprimil-ofi para 
estabelecer a 1g1rnld;tde 1·la::> t'trifas os homens 
politi;!o::> de Perna111lmco prote:;t.tram, nã" 
se SUJe1tara:11 a.o govel'llo e continuou o riwi· 
men dos acldicionaes para Pernambuc:o !'! 

0 

Nestas conrlições, Sr: presidente, quanrl11 
S~. EExs. declaram que não p'.lde1h prescin
dir <lesse recurso C<imo tlffo acceitt1!-o facul 
tativo ? Si é umtL meclithl. de caracter tránsi 
tor~o, si tem po1· fim equilibrar ne::>te; p1•i 
rne1ros >.tnnos o orgamento e dar aos e.st;1olo
que de! le prtJcis:11n um recurs•> de car,,cté· 
ternporario, po1·que impol-o corno um ·vexan;" 
a t?dos qufl. ntos ·folie n:'i.à precisam,e qúãn 1l , 
mrntos a'.-carretam apena.s os onus sem "s 
v1111tage ns ? ( Apoiad os ; m u ito bem.) 

Qual a razão, pois, dessa exigencia do im-
po~to taxat ivo ? . 

o Sa. RAmao BARCELLOS- - Que ha rle sei 
sophismado. 

O SR. SEI{ZEDELLO - Que, como bem di7 
o illu~tre .e diguo repl'esent~nte do Ri<· 
1Jrancle do S11!, ha .. i.le ;;er sophisrrinclo, porqu .. 
os estados que nã.o·predsarem deste imposto. 
e que forem uastante conscieucio303 pi.trtl. não 
onel'ar o povo, sem nece.-;sir:lade. cob1'arão dn 
Uniã'1 a~ quanJins e as resti tui rão nas thesou
r<irbs dos est;tdos, medeante si111jJles guh1i> 
apresentadas pelos negociantes. 

o Sa. RAM!R'l BARCRLLOS - E mandarã 
fazer '" restituição muito legalmente, 

o SR. SERZEDELLO - E como muito berr1 
disse o illustre representante, mandarão faze · 
legalmente a re:;titnição, ficando b11rladu 
completamente a id1h da. tua igual p:1ra to
dos o:; estauo3. ( Apoi1idos e apartes.) 

o SR. RosA E SILVA - V. Ex. não 'eleve 
repétir este argumento; não cornprehen.lu 
como se possa fazer isto. V. Ex, tem· las
tante · talento para coin prehencler que est 
>U'g'Llmeuto não procede, (Trocmn-se vario s 
!Lpartes . ) 

· O ·sR .-SER7,J):OELLo - S1· . presidente, sen 
f.i.zer questão di::;to, a verdade é, que, n;t m -
nha opinião, não tenho duvirla em nffirmar . 
s.em de leve querer fa zer inju:;tiç,t, antes, >i1 
contrario, louvando o alto patriotismo dos re
pres",ntantes de Pemambuco, o que vejo é. 
que SS .. E.Exs., antes de turlo, que.rém o 
15 º/o a~rhc1onaes, mas o q11erem em con•liçõ rc,.. 
de co11trnuar a ser 1-'ern .mim 10 o erµ ;.ooriu d· 
com1110rc10 _d?> pequenos e:;t>1<hs, que ! !te fi 
C;l.1u na:; v1srnhanças. (1lp oiad os e nao ap uia-
dos.) . . 

ses .de to•los os E-<tarlos dan lo fl.o~ q11 0 pre- -_ Pemambuco e3Ut e;n cond içõ ~s muito espll
cisa.ssern desse !'Pcurso os meios •le aug-mentHr c1al!S; te 11 um porto de mar mao-nitico, de 
a sw1 renrla sem sohr·•c11rrcg ·1 r os qu13- não ne- r'acil accesso, µert'ei ta1nenl.e bem coUo 1:1•ln, ti ,, 

-~ cessitassem e nssim não pol iam supp111•tar g1·ande calado, ponto olH·ig ·do de tl)dos o:; 
tal · imposição como o meu . propl'io estado. navios que dem:1111lam o sul e o p;,citico, e, 
(Apoiados; muito bem,) _por conse.g-uinte, Ceara, R.iu Grande do Nort8 ; 

·Por· consideração pessoal aos illnstres re- Sergipe, Pa1·;t.11yba, AlaQô •S, etc., sr'l pcid.~rão 
lH'esenta.ntes rte Pernambuco, de pois de largas fazer concurrencie1, ou mell10r, tornarem-se
disciussões com o'illl1stre representante Dr. inda.pendentes, por meio de recursos que ótJl'i
José Mariano, T'es1 !vi. contr, 0 , meus compa.- guem f? negochrnte, p(llas vanhg·eus q110 pode 
nheiros de ha.ncada, retirar .a minha RllB nrla, ter. a _i r despachar os generns ness~s portos 
votar na. emendrt de S:3. E Exs., pqra n'io ~ .n.de t~1:ão de, ~er con,,um~ •ios, e nao prere
crear-JhPS embflJ''lÇo, mas ce rto de qne ella rir vu ao ine1c,do de Pe111 <1 mlJtico abaste
h·,vh ri<' ca 11 ir, ro~en•,1 ndo - me n di reitn de Ct: r- . .;e . 

' L J ' l ') ,. - g r J, t 1 

recurso para indepenr}ench de seu commer,;, 
cio, ao p isso que Pernam buco uão pôde pre-
~cindir de:;se rn llio. · 

o Sá. - ROSA E Srr,vA - Ao cont!'ario. A 
taxa f;w1!1 t;tti va f'a.ciLL iria tu1lo para o !alo 
le Prwnambnco. A taxa. fixa e uniforme fü
vor<Jce os pequeno::> e:;tados. 

Q Sa. Surn.:Ú:DELLo.-:A- vi.:;ta, poiR, do ci.ua 
venho de ex-pen•l.er e ante um accordo que 
me foi proposto pela banc:vh rio g-randtrnse, 
;tccórdo que import<t fl acceifaçã.o eia emertúa 
·lo ·repr«seota 11 te 1fa füthia, o dig-no Dr. ,r.; r
tlrnr l'Uos, e que SS. Ef:t: x8, haviam, se-· 
< wdo ouvi dL-,er, pr ·feriíl1> aos 15 "/o, vota
<'ei éontntr1 e1neu•l>L 1io ur. Laotrü Muller. 
os~ . ROSA. E SILVA. - Vot<1m hoje contra; 

J$ .15 °/o ad<ticio11aes taxati vqs, e ;1 pplaudi
r;ttn o p;.tgarnen to de direitos em ouro, que 
importam urna uggmvução de 15 a 20 por 
cento. . 
' 0 SR. SERZRDELLO - Pois esses rlireitos 
ein ouro ainda. são mm. razã.o contl'il. os 
15 ~/0 addicionaes taxativos. Compute as 
t;txas ele.v<Ldas que temos, ad·iicione-lhes os 
·o ''/oem ouro, e mai ;; 03 15°/0 e vej <t onde 
H·emos parar; como S'3 tornarJ. imµo:; sivel a 
·1 la do pobre, a vida do povo, e ella se tor

:iara tão diffi il que em to la a. p:úte, em Per· 
na.111buc•>, ha de provo·~1ir as nHis 1mergic<1s e 
.;Arins recl imnções. (Ap oiados, imtito bem, ) 

VOZES - Em todo o p:J.iz . 
O SR. R.osA E SILVA-São outros os impos0 

t o .j veA .t tuL'l J::i. -

ó Sa. SEJUEDELLO - Nestas condições me 
1J;11·eceu -aceda lo o >dvitre lem >mdo pe\o Sr. 
f'epresenta.nte R>tmiro Barcellos, e qu fl , autq
risaclo pur s. Rx ap fado m1 honestirla te de 
sua palavra, e na adtwsão de toda, a bancada. 
c<.io üra11clens·c, torn,, aqui cl Ll'O : SS. E Exs. 
tll •·' autorn;aín a decl;orar que, si for.em supp 1·i
•nHos os I ~ "/o addicion;.teS taxativo.;, des
rpparecel)do da Constituição •$S<t disposição, 
•1ue é por sua natnreza con traria ao qne foi 
est•.tbt:det!ido q1Mndo se considerou comri pri
·ati vos 1h Uniã.o os impostos de importação, 

coino a. su;l. maior fonte de ren1la, •1o·mo 0 seu 
1uior recu1·so para atten1ler a eventuali
Ltrles e as ilespew-1 nornmes, si forem, re
pito, s11pprimidos os 15°/ 0 taxatims, s-; EExs. 
c•>rnarn o compromisso de vohtl' cJ. p ;gamento 
ias •li vida::> dos estttdos, como m~io J.e fü
:orecer a sua org:111isação fin •t0ceirc1.. 

Des te modo, tomando todos nó; o compro
nis,o de v:otar [l '3lo pagamento das dividas 
los estados, entrarão elles no novo regimem 
les;: s~ombrnrlo s,. clesoueradns de grandes com- · 

iJ l'Omi;;ws, e em condições de igtuldade. 
O Sn .. 011·1crcA-Igualdade com differença. 

l e qifrn ~ ! 
O SR. SERZJ<:DELLO- De ig;ualdarle sim ; li-

1res todo:; das dividas qne mui tos delles con
trcthiram pel ·s err0s do gov:er ,10 ger ' !, pelos 
~,;ba11jament.os fe itos, or~> por pre$identes 
p •UCO escrup1ilosos, ora por ii1Bxperiencia de 
tUOÇl>S que iam fazer <t sua aprendizagem 
"l 111i11 istra tiva á.cu >til. dos estados. 

Meu· estado deu s@rnpre um saldo e m1iito 
~rande para a União, saldo sulflciente para. 
co!Jrir O$ deficits de outros,e no e11tanto o Pa.rá 
"ão poude e;;ca.par ao. regim3n da <li vida, não 
1urque não tives~e .gra11des recursos, llla.8 
po1·q1rn era irnpo;sivel attender de outra. 
r .. 1'll1•L aos larg1Js es1°anjamentos que a má. 
•Ldrninist1•ação fazia . (A poiarlos . apartes.) 

Ei3, t> <:: ullores, a6 observaçõ9s' que pretendia. 
fü w r. 

ftp1·e3°niar <1e novo a. nn11 1a n:.1, .. _. :>. 111...;cn~sa·), ~ ·e1'nn.rnunco rt1}l'1~ce que e:11 l'!:'celo üe· que 
on lc~S. Ex .. 1n0 d B~,. lnron atc1;ntn.P ris lf:, 0/o ~ ess ·s e.~t 1 d n~3 proi·u 1·t~1n n~ rneio::; de i1nnor·ta1· 
fü i~ !ll t11tiv•1S, .~•~o não pns1; ss:~rn tri,xn ti v n~ !~ l dke0t.:w1e :1 t0, nà0 '' in1.lo c •111 :1rnr os g1~1;e1·o ;, 
assim proc:id1' porqu.i entendia. que a mm!H no 1wercaJo do Rem fe , desde que 11ii.o lancem 
omencla tiulla maior açc~itação1 erµ. geral~ m~o do~ impostos ele 15 °/o como medida de 

. Retiranclo-me d;t tribuna vou >eguro de 
que este Convesso ha de votar a suppr%são 
dos arti-'·o:i apontaclus, par:L qne no~sa Cons
tituição saia. escoimada de erros, saia perfeita, 
completa, de modo que poss·unos entrar no 
r egimen chi, leg 1 lioi tele, vi vewlo no domínio 
dtt lei, que sera par;t nó3 o baluarte contra a 
tyrannia, a grnnde fortal e?.a soh cuja pro
ti>cção s:i.t>el'<'i.o vi ver. todos os hnme1H rle bem, 
t.,. 10 ; -os ll 1 11 1n · 1~ •li -;110 ; . ( \p1iar.lo .~ ge·i·aes, 
lllUif.o hein 0 Oi" ufr>J" rJ 11l ti i.t;O C1 J1 rturi.1,ento.clo 

.e a.l)ro.ccrcl > r1ni· 1n1.~it ·)s col/.e .. Jlf-S.) ' 

Vo:rns- v. V.: x . C. t.lloL1 !J1·i!!i:v;ternente. 
' -

.. ' . 'Rio d.e Jane1ro , :_. lmp!'eil.SI~ Nacional.-18.91 





REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

A.NN O II r QUINTA-]fEI R A 26 DE FEVEREIRO DE 1 891 N. 4 6 

"Q\Tf'fi)1j1C.mo· lHfil lílilT !1.1 Gonç«tl 1rcs Ramos , Carlos d,;s Cilazas, Fran- Vem i• mos~ , é li .lii, a,poi<Hh• º·sem LlelJ•tlu 
U füJll.1.'.!l)~) rLS.u Ullti cisco Am::tra l, Pa,llcta , João ele Ave llar, Fer- a,pprovada ullanimernen tc a scgumtc 

rnit'<t Rabc llo, Bueno.de P . .tira, Ferreirn Pires, 
L~ 1'~wci3co -onccrio, 111or::te> Ba rros, Lo;Bs Moç\.o 

GI• :>Ess,\.o rrn 25 DE FEVE1rn1Ró DE lS'J l CliaYes, Do·ningo3, de i\'Io raes, Ca r va lhal, Cousidot'.1!1do qnc a, vvnc t'a r:"lo ]~ l os gr\1!1· _ 
. . ·\.•Pelo Pinl tett'O 1V1LU'.3a Roclolpho J\l •rand,1., l t · t . e ll ··t .. · º, , t· t q e Pri:~ <ltr'iic i a do Sr . P r,1den1e ele illoraes ' ' "r C ,1 " C ·t· J ' . , l' d, 0 • , .. \ l- l es p.1 rio ns «t ect. º" e nm 83i1 1111en o 11 

P,1 u !llo ,n º~ · . os '' uuio i' "º - 11 nl\t: ~ ' . conro1Tc para a elevação mofül do homem e 
Ao mcio-dLt f,1z-s3 a chamada, :1 qu.ü t'e- vcs, Alfredo bllt , , ~1orci i\t tL\. Stlr,\ , ,\ ,mcul,i, aperfoico1mento cl0s co ~ t umcs pulJ!tco'i , tnuto 

l'l pondem os Srs. Prudente de M w.~es, M·:ltLt No_g~ L~et ra , . Fl ~;a·~· C nl'~clo , , Leo p,olt,o tlc, ~;1 - ó vorcl.tdc que «,;o mos scmpt'o, e CMl.1 vrn 
Jl.lacll ado , Pae.s ~e C,al'vall10 , J o<LO Neiva, ll10vs, Gu!mat«es N,a t,d , . \nt?L~o Azci :' 0~ nrn is, g-o\'Cl'Jlailos 1)8 los mo1· tos» ; 
fülual'<.lo Gonçalv0s, Fmnui3co Mac!Hv.lo, C tetano d~ .~lb u q uc r q L~c,'B ~~ l ~ rn;, 1~1,º de M~~L Considernn tl o que as maiurns Jwrne1mg_ens 
Lou vigllclo Coell!o, Joaquim S.irrnento, l\fa - Llonç;;1, , Mar cu:\,llO ele Maº,i! .. ti,ie~ , 1 e_:ngndo i. t rc1i.lidas aos qne JJem m~reccnun tLt P,ürrn e 
11 10! l:l,irnta, An tonio E tona, João Pcclro, mas, La,uro ll}u ller, Carla;. Ca,mpo~ , '.· ~ltm d ' llét Humanidade, cm nad:i alJsol ut,u11enlc dcs
CuLJlta, J1.rnior, José Secundino, Joaquim da ~~rnrda ~ou_Lrnho , _Victo1;.11? .. Mon tou ~, J:1e.~ l us tram o brilhanti smo clo3 foi tos que ?-,~ 1 -
Cruz, TheoJoro P,1checo , Blysc n M.w- rnu ,1.da c,ast~, A ~ tao ~l~ ~ ª1 1 '~:- /~lw 1t e A~- g n[l, laea m ele moJo g lor ioso aquellcs r1 1J 8 arncl.i. 
t1 ns , Jo ::iquim Catuncla, B8zerra. de Al bu- t~lhp· , B_orges ele Med~u ?s.~ A L~u.es Lin~ , ":

0 
estão ssn iodo objccti vamente; 

q u~ rq tl) JL111ior , Theotlueeto Sou to, José SiS BcazI!, Thoma:r~ 1'}0rn~, J\. ui cu, 
1 
H o; 11;~t -1 Co1Fideranclo que ao conte<lrio cs t;\S ltorne

Uem ardo, Oli veira Galvão, Amaro c ,wa l- 1 Baptis ta \ Roclt~ o,,ouo, Cúss.1«no,. e 0 ,N
1
: .l'o nageus cli g-oitica m aos que ns tributun e 

c.rn li , Almeida B \!'re to, Firmino da S1 l veiea , -meo to, t<ernanJo ,\ bbo t t, De.nc ti 10 1" 1 lvl consti tu ~m o melhor estimulo n n )V;i,s e 
José Hygiuo, José Simelo, Florh no Peiw to, 1 e i\Ienna Barr~t:; · 1 crescentes bcnemet'cn~ias ; 
P0tlro P<tulíno, Ta vara3 BJs tos, Ros1.Ju11 ior, Abr e- se ::i; so~s::~o · · , e:,.. Consit.101'ando. fin ;:\l 1neute , que es te pensa-
Coe ll! O e Cam pos, Thorn:xz Cn1 z, Vi1·g-i lio Den:am ltC cowparecer 001'.1 cJ.n~ [l, 0~ ':'r,~ . monto syn thetis:i, os j ustos s·: 11 ti 111ento:; o as 
i),ta1asio, Ruy B.wbo3a, DomiLJ go.3 v;ceiite , 1 F!'ctler1co Serratw, C_oolllO 0 "C,unpo;:, , Sar-1 ~\:i,' man ifcsLlções uo ;:ini mes e:der:ndas ne~ta 
Gil Gonlart, Monteiro ele Barros, Q,1in tin o fLt ul ino H~rn~ Rodri g~es I•~t'nanc'.~s •. ,M~ <\: cas'.L e no paiz cm gera l; 
B:)cny uva, Lape1', Br z Carn eiro, E:Oltrn rclo nllo_ Roclr i ~ n e,,_ Leai:uro ~'lclc~ cl , ,cu.LL lL Jn- O CongTesso Naclon'1 l Consl ilnin le, con
'iVanclenk.o!k, João Swc,ri::tno, Salclftnln M:i. - 11 g:ieirnclo,Ferl'cJra. Brancl~o : Ces:n.io Mot t.a 

0
, sulJs taw iJndo nesta moção a gratidão dov1 d,1 

r inho, Jo:tquim Pclicio, Cesario ,~ ] vim , 1~ 1,~1' o Ern.csto de Oltvcl! a ,,e~ se,i~ ç,rn;1 IT~ a todos os p:ü1'iõtas quo pu ,12naram pG I ~ Rc
Amerlco _Lobo, Campos Rallcs , Joaquim c~J 1 S i ~,' R;1nge l ,:es~ana. , Gen ~i,0~ 0 }'>1ar~a~- ,!ºvi- ; rmbl i·n .. rc;o!ve ln.n~?l' n'.1 actt cLt sessao so-
So:1za, Silva c,,nedo, Sil va P11ranhos , Aqui- , B,-ulnlno, Be. ~ado do ~q c,J lon,,a , S .,~J , o~ · lemne de hoje o segnrnte : 
lino do Amaral, Joa.c; uim M11 rtin l10, PILlheirn i oit'a, Lc:one l _Fillio, Amr11~0 Luz, Co;, ta ~Ia- j o fnndac101' ,ln Re1nblica, B1'nileirn, Ben
Guecl es, Ub:i ld iLJ o _do A1!rn ri l, ~anto3 A_n- clt'.1-do, _Domm~~os,1 R~clrn : Dom rn go~. :'01 to, i .imni n Cou~tar:t Botcl!io de i\fo~:;a l hffes, passou 
dr.:i de, l~s teves J ~1mor , Luiz De lphrno, Ramiro Jo;-o Luiz,_ BJ.rn,?,"'º S'1.~t.''.~c ~ e'.rn · ,: ·Ia 1 tt~1 ~'.º 'da vi la ol.uec ttrn para a 1mmo1t:,lHhulo rt 22 
Bat'?cl,los, . Prnhc1 ro ,Ilfochacl~ , , Ju1:o l<'~'J t a, PD.r}o, Lu 1 z, _Ba.r ,~ t?, ~J;:1 ~ '.-clrn .; cl ~ __ c,rn_ i:-o,~, 1 ele jancirn de 18\J l, tendo nasc ido (L 18 do 
Bel lon V1mm, Ucltoa. Roclr1gucs, I nd 10 tl o Acloi plw_Goillo . C,u [ .)~ U.uei,i, , l"niJ1cLJ u l !Ol · outubro llc 18'.l7 . 
-!3 t•,1zil,. Lauro Soc~l' <:i, lnnoccnciJ Serwclc! lo, o 1~ ~1 ~o;Ho l.) r:~tüo... . .. ..,- <" , ,! . .,, \ · O l'oi·o l3l'az il uii·~ p_2los ~ Gns re1H'C~1:H 1-
1~ l aa J.{,1bllfro , Cau tao, Pe.lro Cho)'tnout, lVfo ltcL E i lli,t, L1 0~ .. .i. u.ll di ~cL:s~ .tu e 'ºum .le.J,Üv · ta uteJ no Congrnsso i'1aG1oua l L'uu ~ l 1l;11nl.ll:, 
fücl'311.a1-, Costa l\,oclt'i gu3s, Ca:;e111i1•J Juu iol' , ;i p1n·ovad <L ª nd<t Lln, ::;ess••') <.tul ecedenle. J de~vuucce Ll c~ ll:u S3 L' fat: ul lrnfa ;1, ;.('l uri<1 e 
Hcuriq 11e elo Ca-!'vallw, An fr i::;o l<' iallt::i , o ::;i~ . 1° a:c;;.1::TA 1; w lJi"U•>~do ~,, b .ilu rn do : aµt ·osc uLar os t0 Le i lo u10clullu cl u l' i1 Ll.lllt: ·· <W3 
Nogueira lJ,ll'Ct l!CLg" LIÚ·, Nelson, ['i rns FG!'l'ULI'a, ::ill""lli ltle l ::;c.:us ru t l.ll'ü::i [H'8Side1 1les . 
lfa rbo.s;tLiui ,'L, Bezc1,'1'il, Ju:io L?JJ;~ , Ju ~ b~ , " E:\P l~IJI EN rn 1 8é1l a Lln;;::;3::;::;0 Js , ~5lle_ uu l ulJ!'ULlu 1 8V l .. :..;vcb 
umnu do ::iGl']Ja, l•rndcr1 c•l Uu1·gos , Jo::;3 . , ~ l\,epübl1m.- l~u1u L1u u l:Jo ·~; 1.yLl >«L- At'l'i lide;; 
A1relino , ,Jos6 BeviLtqu a, Golll;. llu ele t.ag·o~;, Ull1 no ; : Luiio. - cau1posSalles.-S:t ldanlrn i\l ·Hioho.-
Na~cimuulu , Almiuo Alt'onso , P.:! dl'u Velho, UJ chel'o cki Guve1·uu Pt•u1·i:::u1·iu cl1lado de 1 l" 1'..u1ci;cu l.iliccl'iu. -- 1l8rne t1·io Wb i tro. -
N ig-uel ele Ch ::;Lro , Au10!'i 111 G<Li·ciu.,_ Epi laciu ~5 do coI'l'en Le. Llst:laraudo ter l'ec~bido o HLt· .l\i um:t.-L'.tur·o Sodrti. ~Pacs ele CnTvallrn.
Fússoa , l'etlro Ameriéo, Cou lu Ca1·taxo, SiL iü''I'c1plw da éoostit uição ela Republiu:L do3 J NimL Ribei1·0. - i\·hütn Bacellal'.- Nelsou de 
Andeade, Rotun11Ja , Tol011 Lino, de Ual'val hu, EstadoJ LJ ;;idos du Brn.zil , v1·om11! Qacl1L um 'iascouce l los f . lrnci fo. - l-torlo lp!10 ~ nrnn 
Ro>t.1 o EllV<L,. Uoliç~d vo::; l<e!'!'ei l':J, _Jos:i ses~ii.u tlo Coug i"osso I'\acional CoIJ;; ti t. uiule . - 1 da.-: Augelo Prnhe1ro .. - :\llredo ! ".ll!s.~
l\fon ano, Almtmla Pem rtn_1 1Juco, Ju vcnc10 tle Inteirado . - Pau l11:0 C:.u·l0s .- 1\ l111u;d<t Nog umra.- lJo
AglLi M, Allllré· C<1valc:tn"ti, lta.yrnu ndo Ban- Do mesmo chefe tle io·ual datD, ded at'antlo mingos de Mol':ies . - A . i\zel'edu.-lnJ du 
doira., Anni!Ja l· Fa. lc::to , P.er0ii:a J;y~·a, Mei;·<t cs lar ;;ciente de qu'c a é'ousLituiçêlo da !{cpn-1 l'iwlo. ~ Serzo :.lello CutTect . ~ lt . ( ;J.sur~o . 
de Va ;concc!los, Jo_w do S1qtw1ra. , Joao Vieaa, IJ!ica dos Esta,rJos Un idos elo Bt·.1 1. il fui prn- - \ 1cLor1 no Tll oli te11·0 . - Anuiln l h\.lc.:ao. 
L•.ii z de 1\1;'..l ralle, . E:;pir·ito Santo , Bela muno mul ~·acla pel<L mern do Coug rcs~o Nacio ú;tl . - 1 :- Alci_ndo Gua11;1 ban. - Ruy I:kll'bu:>:t . :-
c,: r11 e1ro, ~ l! e_o pl11lo tlo_s San tos , Pon L~~ de I nte iratlo. . '1 Stu1; p:ito Fclr i~az , U ~· lJ::w o Nfo ~· c:outl .J.o , i\Ion t:t. 
}l!rancla, qtt1c1ca, . Gab1 ~10 Ro~om•o , I : o . do O rtoEi\I DO D,_ ,\ Fre1rn, Ca nt:1,o, N1 lo P _-çan 1u, U3ll:wir'.11 10 

º Pra.do , Oli ve1t'a Va l laclao, Fel1s1Je llo 1'l'e!l'C, • 1 . r. . Ca rn eiro , Ind to elo Braz1l, Esteve::; .Tn mo:·, 
Aug-as to de Freit,1s , Pa ulo '.\rgollo, To'i l:8, BLSrcXo no Pn.ssms ::-1 1' !!1 E vws-Pn.i>SIDENTI' ! F. Schimirlt , . LGcel'd n. _Cou lin )1 0, 

1

Cnrlos 
Sc.ilJl'n , A_nt 01:10 Eu.ôch;o .. Z•1m,1, A.r lllm', -, n.1. T\El'U.rn.ic.1. 1 rle Campos, l''o!1s!Jcll o Fre11'c, L11 1z Tle1plHno, 
R iM , G<ll'C!.D. P tros, \ l:Hrol 11lO Mo:1ra, Srtn los 1 · . . . 1 /\. Moroi1'a ri;\. S i !vn.~fa.n oc l Hew1'1'.1. ri o Sonz~. 
1Je1'oit•J , Cnslorl 1? tle ~1e ll o .,Pa,ul~' C:u i m ::rrro~, _o _Stt. :)º1 ~ _1.: s_tu1·:~\f · i· 1·:-:-:-_\ªº~~op~'.ºcecbr '; clot·· , AllJ :1\-rfo J 11 11_ior, JJ:tplis l.:x. rln. J\Jol.Ll, .105ô 
llf tl lo n, J\rnpl1tloi_J\H<J, l< r:rnc1sco so ~lro, . (;CIO do p l c S!!.lullk o \·lGu ·pl •,S l.it.ute ,[,1, r.epu- Sirn eã.o i[,) Oli VE: ll'<l, Cuslod1•) tlo 1\-Jrlllo, Joao 
uionysio Ccr.weirn., Lcov igi ldo Fil guoie11 s, 1 1Jl1cn . _ . . . . _ Pe;Jro, Cunlla, Ju nior, Rli' Üosa Linm ,Bozenil, 
Hn.rLl.o elos . Marcos, 1\Jecl rado, Barito de Vill ::i. Em attençt0 a impor·tancia_ clo3 tae!ct<;at? a i\Iauoel L'cll6a Rodl'i g- ue:;, Anlonio Ul ynt!10, 
Viço3a.. Pl'i sco Parn iso, i\fon iz FrGÍl'e, 1 mesa c! C'. Congresso, para obviar qualqu0t' ir- c . ~si :11í ro J unior, E i'ico Cos lllo, Gon ç;Ll ve>l 
Atliayde Ju nior, Fonseca e Silvn , Fonseca r cg-ulan daclc que _por vc ntun se po_.>sa _dar, 1 Ramo:i,Alexandrc Stock lcr .. Jwq nim ,\xcl ln.1', 
Het•mr.s , Nilo Peça nln, Urba no l\farcondes, 1 cst '.1.1'._e leOG no seg-u 1 n t eyroc_~ss? .. : scn1. fe !ta a l Ft'oes rla. Crnz, R::iymnuilo B :rnd e il'~ . Fl n
M 1Hlli.'i:?'' Barr_cto, qyn ll cr.d ~ Lemo;;, Alb.cr to ele1çoo me~1~n1l e_ ,~ha'.~.1:1 c'.~ Lo,n,1.wal .~,~?eh u ~:~ i riano. Pci.rn~o , An t ilo elo 1•,1.1' il. T!icod111•o l•J 
Hrnn !l.a.o, Ol 1vcn>c' P. i9_to, _ ~ma to_de Me~ou'o;; , ~o~ .mem_b.1os l',º ~0;1-;rc",o"t ... ;fl 0 ,t, .. 1,,t~llo,,li.:..1 Souto, Arncr- 1 ~0 Lobu, 1\1·1s l1r!cs i\ li11 :1, U10~1,;1 1 
.ro:J.fJ \11111 Hre;res, \1rg1lt0 Pe~soa, h'onça ' '. 1· ,1 m,e~;:i, t~o~O~l l ,n ,º· ~~~L.l ' •,,11u ll~ ll " ~ ,-- 11 - CM' lJl1 ~ i r'1, Jo:10 L opc~, l' cdro Gl 1.rrrn1111t ,l:•n· 
r;n1•va lli o, Lllli l\!h1.rat ,. Bapt1sta da i\ lot- tramlo t1ch\ C!l! CJL,\. e salrn.L,o [1v, il. e~riuonla . l stanl ino Pale ttuFor-r2ir..-1 P1l'eõ.t ).L1.n1a.L1p1·:r, 
!.;\, Frócs tb Ci' U7' , A.lcin il o G1.rnnahara., o SR. ZA3L\.- A cc~lub ó feclmcb? Santo:; Ancll'.i.clc,Belfort Vieit';1 ,S;rnim l'cl'cirn, 
1 ~1' ico Coelho, Samp ·io F~rr;:z , Lopes Trovãr> , 0 ;;:1, _ PltESl!J E:\Ttc - O t'cg·i;ncnto uc:da, cli ,,; - 1\!. Vall ncliio,Frnderico Bol'go.>,Jo:oé l::l.:;v i! a ,1u:1, 
J;1cr1uos Ourique, i\rislides Lol:Jo,. i\Jayri nk, uoci ~~ br·e a l'ui·11nlln d .t uvildtt la; u;, ta l'Ód::: O Stt . PJ:E~ [ ui,::;;;·1·: - V1t ~ - so proceder á 
1.-l\l'(il! illl \Vorn ; cL, l:(J!!llll !~("uS .T .. sn:uo, \'1 - • · l ,- · 1· · 

~ ~ 8::1' J'(icllHLh:t úll rt b?t ttt 1 Ú Í Udi.ff81'CL!tG. ' 0/eit;lO do pr e::_.ideLJ te ( J, r~ t! jJ tl U !Li.l . 
11\wes. T !Jornaz Delphino, A11 lo1110 Ol yntlw , FroLeLle-sc à clnmacl<L 1.lo.:, Sfo . meniLrn.; 
r-<u. ·1··11·1·· Jo·"' o r1·,.111 "1· ·~0 P·1•c1·fi,-o -:\J·1~cn 1·,0 1 ·1 \ 1 ..:1 .;:: L··i ~~ -r..·, . 1lL1 L i T1~..; J H:::ic .-\. ·~:S' YA l '~âc.. 0 1 ~Ze;it",1-

1 _, .. ' ..,. , • " - - v • ' 'V ' ' ~ •· · · ·- , - "' ,. do ConQ'l'CSfü , 02 qu;i es sn<;cessi1·arnon t8 ce-Gabr iel de lvfoga lhães, Cl1 ag::ts Lobato, fa•c ób Rogo · <1 V. Ex . Se di,:;ne subrn et ter· a <l["!I'e ;- . ~ i I 
da Pdxi.ío, J\loxand re Stockler, F'r:iricisc) cin( í.o do Cong:ros::o, an tes deproce:let' -;:o a r o~i tmn n::tnr-r1" as s~us cec u tts . _ 
Voign, tost::t S1"Dll'.1,, .Lamom~ic:\ AI varo Bo - eHÇ'ifo elo pr imeiro mDgist r-.ttlo eh !lc-pnbl i c~ , O Stt. P RBSIDl, XT I' -- Vo tara m 234 Sr~. ro 
í-.,~ lh o, Gonçalvc3 vhi1res, l«Jlic1ano Ponn ,1 , ti fCl:'u intc i ;1dic::tçilo fi rm::tcl tt po1' mim o meus p1'e'.ionLrntcs ; vae--se ab1•ir o, u«nn, rnm se 
v íotl i, Dntra; Ni cüc io, Correia. llnbcllo , l\fa- · c::illogas, que i1eç.o licença. p:i,ra 101'. (Lú.) _ wrillc:u' o nnmerq das cednlas, (DPpois ela ve-
11031 Fulgoncio, Astolplto Pio, AristiiJos lvfaia, · VozEs- T\Jnito bom, muito bem. 1·i/icaçao. ) Estavam na urn:.i 231 cGdqlas . 
' - . 1 



Apezar de uão ter s[do candidato á eleição 
a que o Congresso v~e proce~et', consttrnd? ·:ne 
nue m eu nome esta envol v1do nessa ele1çao, 
c"ooYido o St'. vice-presidente do Congresso 
<L occu par"esfa c~:deira . 

Vorns-Conlfamos em V. Ex: . ; lemos n.· mais 
plena confiança. 

OUTRAS vozes- E1 corre:;to o prncellimento 
de Y. Ex . 

O St't.' V1cE 1'1i. i~ S lDE.N 1'B (cíe /JOis cfo ocwpar 
a caclcirn)-Va.e-se ,Jlroceder ~t _apuraç:ão. 

, Apul'ltcla,s as 23-1 cedulas, e olitido o ;;;eguinte 
l'esullallo : 

l\lanool DeoLloro da Fo11secn. ...• 
Pruclen te J 038 de Moraes Barros. 
'Floriano Peixoto . ......... ... . 
Joaquim Saldanha Mar'inho ... . 
.fo;;é Hygino Duarte Pereira .. 
Cedulas em branco .... . . .. , •. 

Votos 
fü) 
97 
3 
2 
1 
2 

u SIL ~i~illclrnENTE-Está eleito prnsidento 
tl.<t H.epublica dos Estados Unidos d:; Brazil o 
:-ir . l\Ianoel Deodoro tia Fonseca. (A.pplausos 
prolong(idos e ·vi·vas ele 1miitos Srs. rcpresen
ltm!e> e elas gale1'ias.) 

Y11e-se proceder ó. eleição partl. vice-wesi
den te ela Republica . (O Sr. Prwlente de Jli oraes 
·1' eassume a cade ira da presidencia e este acto e 
ucolh~clo com salvCts prolongadas de 1JC1lmas e 
vi-üas ile r;rancle nwnero de membros elo Con
gresso e dos csp,;ctado,.es .) 

Procede-se à eleição dA vice-presidente da 
Republica e recolhem-se 232 ceclulas, que 
a puradas dão o seguinte resulla'.lo : · 

Floriano Peixoto . . .. . .... . .. . 
Edual'clo ·wa,ndenkolk ..... , .. 
Pruclent0 .lose cle l\Ioraes Barros. 
'coronel Pirag·ibe .... . . .... . . . 
.José de Almeida l3Rrre to ...... . 
Custodio J osti do l\1ello .... . .. . 

Votos 
153 
57 
12 
5 
4 
1 

o SR. P1rnsrnENTE-Em virtmle do re3ul
Lmlo ela, eleição, proclamo vice-presidente da 
l\,epubl ic1. do3 Estados Uni.elos elo Bl'azil, o 
Sf'. Floriano Peixoto . (.-lpplaiisos de Srs . 
·répi·e.sentames e ·vivas elas r;alerias.) Na forma 
do clis]JoS to na Constituiç1Ló o presidente e o 
vicJ-preslclente eleitos devem tomar pos;;e 
de S3u.1 mwgos peraoto o Congl'esso. 

Amn.uhã it 1 bora fa hrde i·eLrnir-se-lrn o 
Congresso e:n sessi'í.o solemne para empos>ar 
o3 presidente e vice-presidente ela, Repu
IJlica e encel'rm· o Congresso Constituinte. 

Veem á mê3a as seguintes 

lJeclarnções ele ·voto 

Déd .tt\1 lll03 ter vota,do pa.ra presidente da 
Re]J tlbl ica do;; Est;J.clos Unidos do J3r.1.zil no 
Dt' . Prudente ele Morae3 . 

_ Rio, 25 de feverei l'o üe 1891.-J osé Simeão. 
- R. Osorio.- Victorino Monteiro.- Sam
])iio Ferra~.-Antão de Faria.. - João Pedro. 
:_ Alcldes Linn .- Santos Pereim. - Amphi
lophio.-Leiio OiticicJ..-Alcinrlo Guanalnra . 
- Demetrio Ri!Jeiro.- Cnstoclio de Mello.
Pereira de Lym. 

dente ela Republica. 110 .cidadão Pruüonte de 
Morae.J e paea vice-presiLtente no cidadão 
Floriano Peixoto. -

Qnem me con~1ece s1be que o sentimeii~oélc 
ing1·atidão nifo se aninha em meu con1ç:10, e 
portan to , só o dever ci vico en! face elos nco_?
tecimentos poderia ter sobrepuJ:i:lo 1t gra tidao 
p3ssoal que mrnca desconheci a quem elevo . 

Sala das sessõ~s do CongTe3so Nacional 
Constitllinte, 25 ele fevereiro de 1891, 3° ela 
Republica.:- Jo >e Bevilaqua. 

Declaramos que votamos no ·sr. Prudente 
José ele Moraes e Barros vara, presidente fa 
R9publica do Brazil . . 

Sala elas sessões, 25 de fevere1t'o ele 18\l l. 
- Nilo Peçanha .- Urb:.r.no lrfarcomles. 

Declaro que votei pa.w1, vice-presidente ela, 
Republica no Dr. Prudente de i'.1_101\ws. 

Sn.! a das sessões, 25 de fe vere!l'o ele 1891 . -
Victoi'ino Monteiro. 

Decl::r.ramos que não votámos no genernlis
simo Manoel Deodoro elo li'onseca para, o cargo 
ele pre~idente da, Repnbli?a,~m que elle nc.\IJa 
ele ser rnvesticlo !)ela ma10ria dos suô'rag1os 
do Con °'eesso le1~ado;; 1Jelas s'3g·uinte3 razõ2s: o ' J:. <._.; 

lª. Para a, verdade ela installação elo r2gi
men republicano, tal co:110 elle eleve ser psla 
intuiçlío scientifica de su11 organisaçio, e tal 
como ficou ostcibeleciclo na lei t'uüdamental do 
p::1iz, o chefe chi, nação ~recirn impor-se ás 
opiniõe3 corno o chefe re b. l e effoctivo tio go
verno, pela sna superioriclüde moral e intelle· 

Nem me irnpeessioml. a supposta nece::s idacl0 
de evitar j)OS3i veis exbibições de for!a, l,eS'.ª" <. 
Iisanclo-se cem o voto o que se term ele un· 
por pelas arnn.s. . . . .. , 

Si 0 despotismo mil itar exis te, Lle ldeto, 
elle que se implante oom e1 capa nw.1 cos~Ll a. 
do suft'rtv.,·ios extorquir.los ao ten;or, e a naçao, 
Lleantc clt~ evidencia, quo se d1sponlm a sc 1· 
li \Tl'e o ti ernm:v:i. . 

Mas, antes ele .tudo, faço iüéa ba~tnnte JUst,t 
e digna elo exercito brazileiro, para .c.rer que 
elle, em qualquer emer!S·enci1t, sa!iern. cons.er
var-se o que sempre foi-nobre rns t1 umenlo 
da soberania nacional. _ 

Declaro nmis que, sendo re presentante Lle 
eleitores que em tempo ncceitp.ram a candtda- . 
tura que :.i o·om repu.dio, corre-me .o deve1· 
ele honm ele" resignar, e )lilO resigno, o rn eu 
nnndato. . 

Si não observei esse prcceclimen to an lo3 _d t• 
votação. 'foi por estar til'memenre pe1·3nadtd.:1 
de <iue ág i ele confvrmidacl<~ com os verdnrle1-
ros s9ntirnentos de quem me elegeu . ~ 

E si l1ca1' elemonstl'ado que ass1m rnvJ foi, 
esp~ro que não me üegarão a j LlStiç~ de re
con becer qu s agora,, corno ~empr~, lu1 SU[J:· 
rior a tolla e qu'11quer co11s1deraçrw · que 11ao 
fo3se o bem eh\ patl' ia e da Repu~)l'.CJ: . ~ 

Sala das ·sessões do Congl'esso Naciona l 1 2::i 
feve1,eiro ele 1891. - J. F. ç/e flssis Bra.~i't . 

Levan ta-3e a sessfo :'is 4 horas da ta1\le. 

DlSC U RSO PRONUNCIADO NA SE3SÃO 
17 DE FEVEREl!W DE l8Ql 

Dl~ 

clual, tomando sempre a inicLttiv<t do cJnS0° 
lho, a parte mais ene'.e-ic~i. na ac~"io e a ·rnais 
d irecta nas responsab1l1chclES. Sem ess:i.s con
cli çõe~ , o goYerno republicano set'it uma ficção 
pl.l t'feitamente congenere lla~ nnn::irch ias con- 0 §r . Leovigildo Filg·ae .í-
stitucionaes, w1e se cwa,cter1sam por uma cl t- d 
recçfio nomiirnl at tribuida á nniot' somnn ele ra.,,; - St'. presifon te, clopqi3 · e .apprnvar, 

lioe oc ~.asiito da 2ª votaç~o do p1;_0J_ecto. con.-pocler ·, d stitucional, a emenehi rrue oIYcr,e,cJ a 1spJs1 -
2ª. Par<L 11om'a da fü1public;i, Bmzileira, e ção do n. 2-l do cirt . 3:1, , ~C1 rn ~Q iutuito ~~ 

p'.U'J. gloria das cl1tsses armadas chi. nDção .qne restJ.Lli'ar a do correspoqr\e)Jle ,n.,24-uo nrt .,.).J 
toma!'am a si o pap31 cnlmin1nte e deJ i~ i v o elo pt'oj ec to pt'irniti1;0,' _$\<b's'.tituinflo, n~ pr~ 
da. revolução, por uma. fütalidJLle 11istorica meit'il. votnç1io,.- polo -Lll'Tl1c1[HO <a legi3laç_a.o 
apenas, cnj[\, confissãa que 1111is as ~nno lJreco sep:uwla, 0 congwss'.J, : ern s11 a s:1lJeclxi" 
po1•qne lilJ3rta, n h1storm do feito rev)- ador)lou dclinitivamentc

1 
ao votar a secção :i" 

luciouario da injustiça que se lhe foz, -piitt,1n- c!o [lrojecto, 0 systema amcricJ·no de organi
do-o como uma so i·p1'es1 arnntla, importa à s:i ç<lo do poder judicinrio federal, regeitnudo. 
passividade do esp_irito naciona l. P'.i.reee _'.llle a ernencla substiluLtYa quo apresentei e em 
o nosso dever serllt test~munhar n naçt~o e que twocui·ei concil iar o mes mo systema ame
ª9 n~~ndo as ~x.lmbe1:-wci~1s de L~rna Ol'.g-amsa.- .

1 
ricano ~om 0 sui3so, modificado pelo modo de 

çao p.olttic.n. , foi t~, 1r:inc.w1e~1t.e, apo~ .ª~~ i:,i composição Llü.>se po :le1· c?nsagrndo nas C?ll
confiança. ineduttvel ele todas ,1~ . chtsoeJ , ex:- stitu·ições dos Eiludos U1mLs clcL GolomlJ1,t e 
treme de todas as O,P]2t'e isõ2s . rntemas, ti_?- dos ele Venezuela, . e reg-eilando tarnbem a 
ce1_t·1 com1 urna co~clty .to ele progresso e ml._o crneulla sulJstitutiv<~ elo ·! i llus.tee~ re]Jreseu
C? 'llO unm transa~ça.o c1urn1lhante co_m o espt - tante3 e sr. AmplnloplHo e outi·o,; , que ()StLl
nto ele rn<tnutença,o chi ordem nmterml,e, so- JJ 3Jeci,i, 0 sy.; tema allernão el e nwgistraturn 
!Jl'etud0, [cSS~rnte l10·111Rg'lE\..nuno des~~ll.eress e do ]Jaiz . 
drts rlasses a,t'm1das,_ que ttn_l1an~ o Clll'etto. de Poclernlo entl'eianto parncer ao Collº't•e::;so 
exigir clp nos esse tributo de .1nstica llist?t'lCJ , que exista ' urna certa' incoherencüi erftrn o::; 
r1ue ~en,i, o melhor penhol' de sua glorm,do termos da emencb, que offereci e foi ttppru
seu ctv 1sm~, e elo ~eu rn comparave_l ]J3.tl'10 L1s- vada, resbbelecendo a uniLlttde cio direitrJ 
mo ._- M oniJ Freire .-:-BadJ..osa. Lim_;i.-Fr~- civil 

1 
criminal e comrnercial eh RepuLlic:.i, o 

clenc.o BoYges.-Anmbctl F11/c :10 .-_ Demetno · 0 systema americano Lle organisação uo porlel' 
Ribe 0ro. jutlicia.rio, já definitivamente arloptaclo pelo 

Declaraç11o ele 1'emmcia elo mandato 

Declaro qüe não votei no St'. morechai 
Manoel Deodoro da Fonseca pa1\1 presidente 
da Republica. 

Nós, representantes do Rio Gmmle do Sul, Pessoalmente lhe devo {)t'ova,s i.le affodto e 
dccliJ.ramos que votámos no lJr . Prrnlente 

Congrerno, pelo equivoco a que· podem dai· 
lognr , ficando recligicl?- essa emenda, tal qufl l 
se acha, porque podera parecer que. eu pro
punha nessa emenda tambBm a umdade do 
LI ireito processual , i:edi n V. Ex. <L pala vn1, 
para offerecer um requerimento em orr]o!11 
'' fi car a commissão encaí'I'egdllci. dei. ullinm 
red:icção cbconstituição, autorisael11 a redigir· 
a respectiva disposiçi'io ele modo que se li :n
rnon i;;e com as da sccçio 3ª elo proj ecto, rela -
1 i vas á orgn,nisaç[o elo poller j uclicial'io f'e
clernl adoptn.cl<L pelo Congresso, requerimento 
que reputo nos termos do ar t· 07 do nõsso re · 
gimento, pa1·a o fim ele, submetticla a nov.:i 
votaç1Lo a minha emenda, seja . votachi., su.l
Yando-se a rnllacção, que pl'oponho no mesmo 
1w1neri111ento, cpe é o segui1lte (i é): 

.To.>é de Moraes Ban·os, para, pi'esidente da distincçõ33 muito acima do meu merecimento. 
Republica tios Estados Unidos do Drazil. Pcltrioh e antigo propagandista da repu-

Rio ele Janeiro, 25 de fevereiro ele 1891. blic i federativa., devo-llle immensa gratidão", 
-Victo1'ino Mont'eit'o,-R. Osorio.-A lciJes pol' lmver contribniclo decisivarnente papa n 
J::,jma . -Antão de Faria. -Demetrio Ribeiro. clelinítiva destruição ela, monarcl11n. 

Declaramos h:wer dado nossos votos para, 0 Estes sentimentos, pore:m, não me timrn à 
elevado cargo de lº presietente d1t Republica rnão 1t sua lEttural serenidade e inteireza 
Brazileir,0 ao cidadão Dr. Pntllente Jo2e ele para. reconl~e~er, auxiliado Jlel?- observaç~o 
Moraes Barros. de longa, serie de factos, que faltam a tau 

Sala chs se3sõen, 25 ele fevereiro üe 1801. <li.,no cidadão as qualidades elernonbr"tlS do 
-F. fütdn.ró.-DLitrn. Nicacio.-Alrnc>u Bo- hOlnemde governo . · 
telho. -l:labriel de Paulct Aimeic1a Magalhães. A convicçlo que teo l1 0-cle que a sua allml
-Astolpho Pio.-Polyc~rpo Rodrigues V;otti. ni~tl'ctção será fouestci só e egualacla pelo iu
~c+. Avella1'.- AntorllO Olyntl1·J.-Chagas timo epatriotico desejo qne alimento-de que 
LobatJ.-Aristicles l\faia.-Ferreil·"i Pires .- o fulur0 não de mzi'lo ús rnin!m.s preocc U]Jl
c. Pa, 1etta. - Gonça.lves Ramos .- Amel'ico çô3S. 
Lobo.-Er ci Coell10. - Thonui D;lphillo. Não 89 pagam dividas de gr·,1lidão, nem sJl·- . 

Tendo sempre pugnado pela condt.icta âs vem-se sentimentos pessoaes, por· nobres que 
c/ams, de't') ckclarar r1uo v..>tei para pre:i-. s9jam, com o sag rado inle1·es:;e da patria . 

(< Tendo sido o de msl:wrnl' a disposição cl u 
n . 24 do m'l. 33 elo primitivo projecto de 
·Cointituiç:iio, substitLiittdoa expressão cod í · 
/ica1' pela expi·cssiLo leu:>la r, o peusurnento 1 

que p1·csicliL1 à emenda que oílereci, ua se
g·uoda di scusstto do mesmo proj e~ lo nn co1·
t·es ponclente n. 24 elo aet. 33, rertueirn, jmnt 
e;-itar-s3 inco lwrencia enlre os lermos clesStt 
emenda approvafa e o sy~ leti1a ele organ:
snçfo do poder j ucliciucio federal adopfado 



, 
•· 

' . 
p~lo _Congre3SO, que S3jrt au_torisaeh a com- r R' vewla,de -que os j Liize .> i11g lezes, apeza r 
mt Bl1? ~nE:trrng,id.i . clJ. n l t1 mr:i,. iw la,8 /:ÍO dtt . da. CJn h 3ciJa e U.o critiétda o:n ni potencia, do 
Consl1 t tt 1çao a, recl1g1 r nos segnrn te3 t9rmos, 

1

1 p~ r lamen to, se:11 p1·e def .rndem m s·i bt'e toJa 1 
_o.n ~1 03 riue me l ho~es lh,e p .~1·eca 1·om, ;> , cl1.;pJ· as lei., a, suprJm wi t\, do que elle1 . channm n, 
>1p:J cl.J 11 . 2-1 cl J art. .33, s1 fortl.e novo ap- Co1nnn1i taw, q trn consiste antos nas g.tran -
1irora,cLL a,qn ell tt cmench : tia3el1 G1·c11de cliarla ao.s clireito3 índiv irluaes 

· «i:e~islar sobre o di1·~ i t o civil , c.ommerfr1 l e soci<rns elo q1rn mesmo nos pre:;J:lentis ju
~ cr11111na l r1tt R:3publtrn e o pl'Jce:;>~nl tl t clici;t rio3 aclopta,r:\03 peh consc1cnch pu blic" . 
JU St1ca fecle1\t l. >) Mas 03 amer-icn.no3, dan do á tratlicã.o ió

S. R. - S::c_!a das se~oões.' · 16 dJ favüreiro de gleza o c:i t•ac tqr rle u:n::t institL1içã·o, fizera,m 
l8Jl. --Leov1g1/do Ftlg ue:ras. » elo in det' j udicia.rio um ve rcl:idei!'O lYJdcr po-

Sen Jn -rne peraiit tido, Sr . lJ!'r3sidente , fui1- lí tico com os m :ios lcg::ies. neceJ.s1rios, pl l'J, 
d11ment il r o req1wr imonto, qnB ac::tbo de ler, fü4_e r tr:.1111nph:.t<' a..soberarna !l '\C: toual sobrn a 
u tili so -111 ~ desse dit• ;ito p:1ra comb:üet' cGrt<is prcteml1ü:i, sobera,ma, dG c::tdtt csta,do e m'.tnter 
pro1fosiçües -hontom avanç:t.las nesta. tl'i buna o er1:1ilib!'io rb ~on;;Lítui ção, opp)Üdo bll'rei 
pelo illn:; ll'o congressis!tt o .:i r. LeopJ ldo de rns.1'.s usnrp1ço3~ elos out1'. >S :lous .poderes 
Bulhr1 JS, re:orçad:i:.; pol' Gp ~1l'tcs ele meu dis- l:iolll1cos ,. _leg1slat1vo .º execut.1vo,_ e cla,mlo 
ti ncto collog,\, de deputaçiio .b.11lil1.lll\. 0 não forçi JDStl1v,t aos d.1re:tos :tos cidada.o:; . 
mono.:; illnstrecong ressi st:i o S1· .Ampll·ilophh AS31:11, o po·.lel' J11d 1c1Mw, org-a111s::i.do se
Botel !l o, elos quries o priinei1'0 pr 3teu-.leu de - g·u_nclo º'. si~stem ~ a1rn3!'1~ wo, c?:i~o um po•Je1' 
1JJQfJ.;trc1 r 11 prnfercncia Lfo sy~tenn eh legis - deJur·1,;cltc·~J.o ,11J ltt !ci.,. m~o a~lm1D1S tl't1:, en.1 ca~o 
ln.qii.o Sc \X\rnci:i ; corno mnis co:1scntaneo com algum, :i JUSLlÇ.' ord1tnn:i, isto é1 nao 111ter
o principio do r egimen faJernlis l;:i,, 0 0 se- vem .e:1: n cgoc!o~ cht .compet:nc1a, rlo _pod_:ir 
gundo em apar tes, pro ~Cli'O U · s2 lienLll' a in - .1ud1c1ar1:; aclm1111strnt1v.o·,_ CUJ[I, org:i:n1sai; ltO 

• c0mpatibilidade ent re o sys tc !)m d :t un idade co11'. pote n. c,icl 1 est.ado, s1oa,o qu.ando eSS93 1:~
clo dil'oilo e o da organis.1çiio dualist'\. el o go'5to8 :i.tTectttrn a3 · 101.:; pol1tJC.1S cl11 U1!1 a'J 
p ·der .iur.l ici<Lí'i o, consigrnclo pela. constituição 011 ao; t1·"tta,~03 j)Jl' ella celebru~los com J ll l 

oos E;tmloi Un_ii!o:; eh Anrnr-icu do Nort3 e zc; e3tl\rnge1ros . 
n.dopt lllO í1ot' este Congre.>3CJ . Em sumrna, a, competeucia, elo p0cbr .i ucl i-

Proponho-me, po!' is:>o, Sl' . presid ente, em ci'H'io poli lico limita-se a, m:inter a legislnçiio 
c!efezl\. éla doutrina ele mi nha emenda, a, llc- politic.1 ela naç[o contra as vi0 laçõ~s dos ou
mo1:.il 1'al': tros noclere~ , federacs e locaes , oppJndo nrn 

J.n Q~JG nenh unm i :.i.:~omp :i tibiliclttcle ha, en
ira o systema ela unid;:i,de elo direito priva.elo, 
em um paiz riurr lquee q110 se t enha, j á organi
S<)do 011 vonln :1. 01·gani sa.r- ';e pelo regímen 
f'etl era tivo, e , pa,d;c11la1·mente; em o nosso, 
attenL1 s· ris sn:1s csp3ciaes comli ~õ 3S o:·g:1ni
c.as tio exi 3te nci::i. soci:1 I, e o sy.;tema a.rner·i
r.ano ele orgflnisaç1o el11a lisb cio po ler jmli· 
e:inrio, como o in tGrprebm to-los 03 publicis
tas, que o estllllal'.tm r, o applan:fom; 

2 ." Qne ó p:•eferivel nnnlerrno3 u uniJ a,de 
rlodi 1·ei to pr ivado, o 1m1i.; vri.lio30 leg:i.d,) , el e 
nmso pass:iclo polilico, fructo elo systen11 ci o 
colonis::iç:lo em que enco~1tt•a,mos a'l t;::i iws c!.1 
br-i111ante cv.olnção sociologica porq 11e , om 
ço:1co m:tis de meio seculo elo vi la politic1 a,u
tonorna , ··J:iodemos, po1' nnn i. ncruenta, r ,wo -
lu(ío . iu icfa1° a mais JJ9J\ a e a mnis puj :rnto 
el as Tórmas do governo, a .irmos, ngor,1, po1' . 
mero espil'ito de im itaçfo, t:entar 11m::t ex: p.e 
rien cia cb cli vcrsirfadc ele legis!açõ3S, s0g unclo 
os capl"ichm 011 te n·Ienci 1s, talvez i11coov2-
niGnles das leg-islatmns elos estnclos, facil
m3nle sujeitas f\O ptwlomin io rle palxr13S 011 
ephemeros interes>e3 ela polilic::t l o ~fl l , p1-
de 111]0 co nvertcl'-se em um el 3tnei1to ele cl isso
luçiio desta .gr.1nde p:ürh, qn ,3 mrnca ::ispi.rn;: 
a réforJçlo siniio ();)\'[\, forliílcJl' c1cl:l vez 
nwis 03 lllços do unii'ío elo pJvo brazileiro psla. 
nrnis rnl U ;t o ['meti re1'.i r·r.t ler ni l::icl e, coo p8· 
r.i.ncl o todo.s, qu er individual , qner col\ ectiva··· 
mGnlc , .iú nas fnn c~õ;s dn, vi la municipa l, 
.iá nas funcções eh vi.Ja provincia,l, já n::ts 
fu ncções cl.i. vi tb nfl cio:rn l, p~ra ·O se u 
eng'l'.:i.ndecirne:\lo o prog l'e35 ) co :111mrns. 
(.·l paiaios.) 

P;"t>SO a, rle:nomfral-r, Sr . pres icl ·3 nto. 
O poJer jud i :i:irio fed era 1, org;rn isa do como 

o 01·2:i.11isou t\, Constitnição 1los Estado3 U11id o:; 
rla Kmericn. elo Norte, e cujo systenut j i foi 
deílnili v;11119ntc adop t8 clo pot' este Congresso 
nn. Consti.tnição Fedr3r;1 l , qne·, em pouco1 clias, 
ser;i, a nossa gl'a nc!J lei fonüam ent.a l, é um11 
entidade merarn 3nte pol iti cfl, isto ó, o ol'gfio 
da lei suprema, tlo paE7., o cli1·ector eh jusfo/,1, 
que é n, mais eleYl\.rla fun cção do3 g'OVArtJ03, 
o centro rle graviclorle de to lo o ·S}'S lern 1. ele 
governo, que estamos 01•gn.11is:mdo, o nrbitro, 
emArn, entJ'e o Governo Feder,\\ e os go vei•
nos rlos e.s ta!.103 , porq.ue a. sna 1hissã.o priaci
pnl é determi n1:n' os limites do poder en tre 
o Governo Federal e os clq3 esfauos,- ns3i111 
como os limites dos poderes ele cntltt um 
dei les. , 

E' por isso que se cli z, com rmfio, r. ue a 
ins li tuiçã.o cio po '.ler j11diciflrio como ent idade 
polí tica, foi uma, invençt'í.o cios amm}c:rnos, 
porque na Europa,, nem mesmo a lll g-Ja te rrn, 
j::imri is o instituio com essa jnl'i3d icção. 

freio prati co i s violnções do direi lo publico e 
rortiflcanr.lo os direi to3 dos eidatlJ.os ; [), com
petenci;:i, do pcdet' j ttclicia rio acl minist ra lií'O, 
organi;;aclo em ca.d 1 estado se.:rundo sn:l. lei 
c·.o ~Et!tn ~ ionfl l , lim lb-SJ a, administL'tH' e fl]l 
plical' ns lei> ele direito privado pnt'<t hirminar 
poi' rleci:;ií8s er1nilativas n,s con tend··1:3 on Lre 
os ciJ arlifos :i. pro l2::>sito de S3U3 dil'.:ito1 . 

· D:ilü se vê, como bem po:ldc:'fl L'ls tat't' i-i, 
q11 3 ne:11rnm inco nveniente lt '.I VOl'ia, apas11' 

. d<l só se lia,i'Cl' até o presen te constituido o 
poJer jucliciario como poder polilico 1103 pai
z<is de regimell fellet' J l, em constituil-o, t a,m
bem em paizes consoliJn,clo.:; on unit:11·ios, anele 
é n,3 vezes mais .conveniente e nec.e.ssario 
ni.nda que um Tl'l buoal Súpremo tenha, .iu
risLlicçii;1 politic _, pLl.l'J. mante1' ri Coosl itn içã.o , 
op ponéb·se ás violaçõzs das leis orclinal'i :ls e 
elo~ netos do govBrno a.os c1irei to3 g-::t1'anlidos 
111 mesma Constitu ição . 

.l á desta reflexão pollemo; logicimente con 
cluir que ne nhum;i incompatibilich de ha.entre 
fl unicln.cl e cloü il'eito e a, imtitn 'çli i d0 w11 po
rler jucl iciariJ como · poder po!itico . inde pen
dentemente lia insUtu ivão do pJJer j11diciario 
adrn in istr<llivo, de.:;t ina•.lo a a ppli .::i.r as loi3 do 
direito Jll'iv:1do . 

!\!as , ah i csti'Lo Story, Bf'ice, Ko;1t e oJtros 
pnhlicistas americano3 a r ocl:tml\.t'em parJ. 
cada um do3 estar.los dei união americana. 
fJllO , cm sen governo espeCial , siio unitario3,' 
a inst it uição de3se poder j :Hliciarb pol itico 
anm de m::ll)tel' o direito coostitncional de 
c1ula um clolles co11tm as violações dos direitos 
i11 :livi1.luaos e :;ofrte:i dos citladiios nelles r e
sitlan les e comagrados em crith unm cl es3::i.s 
cons tituições tomes, prov,'n.lentes de alguma 
lei de S3U poder legistativo,_ cl :l algum e ac to 
elo .sen govet'110 OLl mesmo ele alguma, de
cisão ele seu por.ler j 11clicb.r io adrn i nist1·a ti vo. 

Or:1., si os que ·descobr•im incomp:üibilidacle 
cn t t'e ::t u 11 idade elo rlil'att0 pr i v ,i, <lo e Ll. 
Llnulir.h cle el e poder j utlicfario runi\011 -se no 
S)'Stenm cio prg.1 nis3çf\o polít ica dos E; tado:; 
Un idos tia Arnel'ica, do No1'te, porque a.lii é 
tl1w li st:1 to lo o srstC11l[I, tl e governo e ' só se 
.i nstitica a du alida,Je eh ma g istra tu ra, por se 
haver rn:rnfülo a C:1 ela, esbclo a co:11peten r.in. 
pü.1\i l.:.gislar so'.1re o seu clirni to pn i l' <lcl o; 
devem sei' logicos, couvindo em qne a o~ ini:io 
daquc lles nohtvcis pub_licist:is nmericano:;, que 
comrnen tn1' [1,II1 :i, constitui çiio dos E ;tc1llos 
Uni ,los ; ó a.bsurJ3, p1rque, si o direito pl"i
vn clo ó 11nit[l.rio em c:\/.h estado da União, 
seriei incompn.ti ve l comesse direito unitnio 
de c:i.cla esL\clo n: instiluiçfio de um po:let' ju
cllciario político em cacl a um (\slles ao. l:iclo el e 
sen poJer judicl:nio a,c\ministr::itivo, .que 
nelle3 a pplica ao3 casos p:irticula res as sJas 
leis ordiuarias . 

1fas, não .... , o que é atm1rdo e suppül' que 
exi3 tn. ta l io:;om1n ti bilidade en t re n, nnidad e · 
cl0. legis lação civil, comrnercit1 l e criminêtl cto 
p::tiz e a, cl i vi <ão elo poder j urlicicirio cm p:iJ!;ll' 
,jL1dlciario polít ico, orri·i'L·J da lei s: 111 ~en11 rl i1 
Uniáo ou rl:t ele cada estado, e poclet' j udicLtr io 
ad rni nbtmtivo, orgão <.ln, jmtiç.l oeJiuarh em 
ca·.la esta,clo . (i1l lt i!.ís ap oiados. ) 

Qua,nto, porém, ao tlil'eito prnce:istnl, se
oho1·e3, ·é que não pó lo deixae-s3 de div idir n, 
comp3toncia, pari1 legisLw sobre elb , com
petindo ao Cougre33'l N.tcio:ial leg-ishu' sóbt'e 
o dir0ito processu'll da, justiça feelera. l o co:n
p3tindo á legisb tm'a ele c:cc! tt o3tll.do legi3lae 
sobro o direito pr·ocessual d;1 justi çri oed inariD, 
::ütenclenr.lo -se a, que, competindo- lhe organi 
S1 t', como melhol' lhe parecer, o seu podei' 
jLt.liciario a,dminis tr,it ivo e até, si a3sim o 
ju lg.\r conven iente , o seu pJ ler jucl ici::ll'io 
polit ico, par•a ma,uter o qui li bt·io d81itn con 
sli tn içfio, e ue::essario qu3 lho compit:\, o di
re ito ele logisll\.r s:ibt'e a ju :· isdicç'lo o cnm
potencia, el e seus tl'ib :rn acs, so!Jee os recurs·;i.> 
elas cle ~isões destes, so ',re as rormuln,s tio; prir. 
ce3so:; , etc., em surn nm, sobre o qu3 diss9r 
respeito a este rai11:i el ,; legislaçã.o em lrn.i> 
mo11h com a ol'gnn isaçilo cio po:ler j nd ici:ir iq, 
que carJa, um adoptm' em sua lei fu mlanlGnta l. 

Por is;o, foi qüe propuz no requerimento, 
que acc1bo de aproscnt nr, fos30 a r espeo tin1. 
disposiçio constituciona l redigida , de accü:,Jr) 
~orno "'.encido quanto á org«wi.s·1ç11::1 do poior 
.Jll '.l tc1;:i, 1·10 foclenl, no3 ter;m.; em q113 o fo.i 
no n . 2-1 tl.o lt.rt. 3:J do pt·oj octo pl'imitll·o . 

Passo , a.gora , a dem:mst1'<ll' a coiw,3n i ~n
cia de man ter mos para a Unlã.o BrJzileira n. 
uai;Lvle elo cli l'eito civil, .:;om:11erro:a1 e c:·i 
minal. 

Sou. clo3 CJ !l ) Jl Oj)S::tm, S3 llli <WC3,_qne JJ1í o lu. 
laço mais polet'o3o de sol i,b.r1Bcl v le •.10 um 
povo, quo nifo h·i, um p:·i L1ci pio · m 1L; fo t'ti11 -
c.:wtc rJ t iu ila.de rnwiJn'.l.l r.l o q11e o di rnitn , 
qnalqner qne sJja o eegi11}:1l d." g .1ve l'!10 a:Jo
pt:.tllo po1' osso porn oc1 os;'.l. naç'.í.o . 1'01iu bl i~ 
cano ou mona1•.:;!1ic;i, unit.,1rio 011 r13 Je1•,tti 1·0 . 

l\Lts t er:ns o direitJ 1nhl icJ, qn concem r. 
á3 co:1cl içõ3.> L\J. exi>te11ci:1. social d.01 cicLtrlii.03 
ele um paiz, con3idGrando COTJO po vo, em :;1 1 '\.~ 
foncções commnns, e o rlieeito pl'i VLl.cln , qu e 
concerne às cond ições eh Yith mor .11 dos i:1· 
Lli viclnos, consielcr,1do3 cama pessoas, em ·se u·; 
actos particuln.!'e.J, eml.lo1':L li gachs ::i. intcro3-
ses g-era,es da, sociedade, nus com rolaçiio im 
mecl ia.ta, á s·ltisraçlo lle s'ws nece3s:•.!:tcles . 

O di1eito pLtblico de um po vo eleve ser uoo 
ou ch1plo, segunLlo n, 01',~an i3açfo j)Oli tic1t eh 
fó:·m1 110 governo qu e e\ lo nclopta,, nrns, quo.i-· 
que1· qu 9 sejt1. c3S:1 org::cn isação elo ror m::i. do 
governo , e por maiJ :i paixo:mr.lo qu e :ocj:i, n 
amor p3 las ex perie1da3 p:i liticas, o di r.ei [ ,1 
priva,clo, S'.lbretudo 0111 um p:üz, como o nosso , 
.onde a,s orig,>.ns Ji ls to1'ic:1s, as trn,(! .i ~çõJs r_\;t 
vi rln, moral, o; costumes, os lrn.1Jito31 os prh
cipio3 (ln, cood ucla, g·ernl, n, rnçn, a.·! i11g1in, 
em summa, o espí rito de nJcional ilLvb s'io 
os mesmos em qn~ l quJr pm\;ão do se~1, aliás 
vasli ssirno tenitorio, o direito Jll.' iVt\.rlo qu o 
regub 03 pheilomenos rn :i is importa, nte3 cLt 
vi.ln, socia l il o in..Uvi cl no , dr>ve set' u:iit:i,ri o, 
deve co:1stituh' um elo> laços m~ i s estrnitn~ 

. da nnilü, nm rl?3.estimulos cl\. cooper;iç1í.o d;; 
_todos os asiocltW03 pwa, o prog1·esso moral 
ger;1], unu cltts condiçõo ·; sinc q>irr. i1on eh 
integr-id ~eb ele unn 111ç1í.o . ( 11poi,do.; e 
ap(lrles .) 

Os proj)rios Llefensore:i tb do uti'ioa ex p ~ri 
mentnlista eh d i vm•3icta~le cl i:l legi:;J:1çõcs civi ;; , 
commercia,es e Cl'iminn.es, nos tli!forc11t0s es
ttdos rla U niiio 13msi lei rn, r econ hcco1·;u11 n, 
necess1ch cle ele deixar-se à competenci:t i.lo 
Congl'eS> o 'Federal h>gis\ a,r sobre diversos ns
surnptos de di reito pri vado. Assi m, com reln~ 
çlo uo dic'eito civi l vot a,:·nm pein. in ;t itui çilo 
do casa mento civ il , como lei fecl er;1 ], o offo . 
r ecer::cm emendas rnbre a liberdncle de testJe 
e acloptar . Com relaç1\o no llirnito cornmcr
cial, assigna.mm emendas e vota.ram pe la, 
co1:i peteucia elo Congl'esso Federal p:i.ra legis
hr nn1forrwimente sobre a, follen cia e o di
r eito marí timo. 

Com relação ao direito cr imin rr l, Ll.mbem 
nssig-o::cram emendas e poe oll:i.s votar:i,m 
para c1 ue fossem leis fecl ernes itS rc la ti vns <líJS 



' r.t'irne3. poli li co.>, aos de falsificação Li e moer.l:.t '«03 pll onmnenos sor:iüos , di l S p~n cr1\ teern l e rle pt•n.:erlenc. ·n, a.moticana. 
e 1.\Gs 'lilL1ios pub!ioo.3 eh Uni ão, aos oo'mmuns s1rnonge m no:; pltenomenos Ll J. vida li il l11•~ n :t Cn;to.. . . . ... ... S;!;'l\lJ , 
comm ottitlos no n.lto mm\ ao3 altentn.üos ao individua l, qu e, p~1' su:<, v0z, tem SUllS r .uzes Dir·e ito, .. , . . . . . . . $\JO) 

ele 01'.1. em rl•"an liJ 
10$0'.JO ) 2$JOO "- - , 
1$125 1$ ?\J(i 

dieei to Ll as g·entes e á pir.1tal'ia. nos phenomenos vitaes em go :·n l. '' .. 
J\11~ , sen hores, si deve SGl' unirorme uma As sociBda lcs s1o oeg:111i ;;11n 3 vivos o, C.)mo \J371JJ 11 $125 

lei solJec o cas unento, base j L1l'iclic'.t da Cct.mi- todo.3 os org,1nis:no>, t om ::;1us leis 1Jiologic.1s, 
Jia, que é pa;·,, o organis1110 so~i ,tl o que a q·ne pt'JSiclem n.os seus des tinos e cons tituem, 

_morn la é pnrn o organismo in cl ividu·d; uui- p:)r is::;o, um.1. fürç 1 Llo resi;:; tencL.t aos t e 1J t a~ 
for mes clnvem · s.cl' tocLts as lei3 regulndoens 111'.l ns dos leg isL1doros bm p1ricos . Elias não se 
das re lações j uridicas q:.ie r esultMÚ de3se po·lem onnucipat' Lle seu passado , porque 
im po."t.an t e pllenonrnoo so.c io log~éo e poe C.) n- 1 t o ~los 03. seus pll3nornenos. o•;tão fotço2 a:11~nt e 
segu wrn, todas as leis, Cl lJO conj uncto ooastt- l ig.tdo3 a SLLJ. e~t n1c t u ra , n saa oo nst tl utçao e 
t ue o clireilo das poos.o.1s . à nat moza elos cle:11eil tos anatomicos de que 

IS l::i é, mcno3 3 º/ 0 o ponas do preço tlo i gn ~ l 
p1'mlL1cto im portado cb Çnt'"op.1. _No <rnso m u1; 
commu m, porém, o do Sel' mais clcvncb . a 
propo t'Çiio el os dil'eito3 , te porcentagem cb clt r-
t'erenp tl o3 peeços m.i o exe3tle de 0 º / ,: . 
· Tornetn ::i3 um gene1•0 do mssmo CL131 o dJ 

fo ctnr.1, mas snj eito a di reitos tb 'J:O a 
ôO º/o , digamos a média de 5$. V1mlo d:1 Eu
ropa ao cambio 'l'iun')r,m, aél mi t t ir que seja m unifoen1e3 as so co:11poem. 8 volum1, mas d'l accodo 01:11 

le is re lat ivas t\ fal le:1cia, o nfo adm ittit' qu 3 a3 su ts l·: is 11 it nraes; o as refo rmas pol iticJs 
o S3j mi todas <1S uuti'[\S' ('Jt'escripções elo clíraito 11 :10 produze m a s u·i acç:1o b·3~1 c llca sobre so us 
commcrci al, po is que to:.lüs e ll as , des.le as dest ino.o , si ellas n:to S ) b'.1.se1m nas legili m,1s Cus to . . . .. .. . .. . 
que estabelecem as qualldu,de3 precisas pwa nspien ções Llo povo e 'l iio se co nr01·m~J. tn co m Direi los ., ..... . . , 

8~~ 300 
5;po:i 

2 1 

lO~íJOJ 
5$525 

18 3/<! 
l 2~SOO 
7 ~'20') 

i:let'-se comrneecianto, até as CJLle regulam as · os chvlo3 da e .·:p3 t'iencia . 
t fü11s1cçõJS mercantis, as obrig:wões dos Nc3te Co:igTc>SJ , o eadic.1lismo d:3 um l<vlo J 3$i\JO l 5$D25 20 ,~000 
con frac~antes e as co1.1diçõ3s_cl::i s socieLl ade3 e e o ty.:iclicionalismo de outro, o:n u m pleito Sen do de prorlu c';í.o · i~mcri ca n i pelo t ra-
com pana1 .is commc l'c~1 cs, mw '[Jodem deixar c:1pncl1030, qu ::i fü z lem':Jrar :1. fa \.J\.lla. clo:5 Ltcle ao 0 _11111)io ' '· 
de t ct' rnt1ma conuexao co.a as que ragul tl. dous c.tvn. lle1 l'OS ri ue S3 lntc ;'J, '11 p:w dtl' iW - 1 ' i:i e 2 i 
r em r1 fc1 l lencia, é nnn incon grncn~il ma- genci < so~H'e a cor Lle um esc~1 clo , ele fJ U8 c,uh'\. 1 l ' 
rn fcs"tn . um, no po:i to em que estav::t c:)ll.-; cctLlo, só v ia Custo. . . ... . . . . . 8~8 .J ) JO:J;·JOO 

B', Jiualmcnte, violnr o su premo peecoito nm::t face , amençam compromr:;tte r ::i, C.lllsa. tia. Oirni to:i . ....... :. 3.)7:'í0 4$21\J 

18 '.l/ 8 
12:';300 
5~400 

rb jusli ç,a, que é a relaç1b do 3 acto3 lm manos t'evo·lnçl o, e en só faço votos pol' rtue soja 
co:n a sua r çcompensa ou a s~t 'l pena, e, em decidido e~S3 pl"ito e:n or,lem a nilCJ vi l' a 12B'340 1'15210 lRS·?OO 
vi1' totle elo qnal, u'ma no'.}lo com met·licla. por pagar as custn.s . . . a li\.JeeJ::i.1.13 ! Por tan tn 90;0 menos d.J que os vnlol'il5 .pee-

. homens cl1 fferente2 , mas semelhantes co rno Vozm- '.\fo ito IJem, muito bem . cedente:; . )) 
age nt es , devo ter um resnltado semel han te, (O ora:lo;· e c a mprim~ .1 t .d J 1,J JI ' muit os cJ;i - D · 1. l 8 E rn t · 
no pon to el e i·ista elo cas tigo on dcl. racJ m- epo1 s e is o, ' . ~x- . ri 11' 111a q110 e.> ·t van-
pensa; peet0nder que CGrtos orime3 aü'ec tern g1 · e ss~stas .) tagern de 3 on ele \J I om fi.LVO I' _do onst o ri os 
a todo- o organ ismo socia l e cer t03 ou tro3 gc neros n.111 01·icanos no nosso rn erc :Ll o, não é 
apen ;i,s aos sens orgflos, para 0· fim de sc r Jrn - sn:·nclente JP L'<t afasLu· de llc o sirniL1 1' 0:1ro-

l 
DISCURSO PR.O:\IU!'-l'CU D') .J'i'A SES 3AO DE Pº ' l cuj•) preço 1l • n m nf1 ctur ·:i. e muil'l 

paniL0303 pri meirn.:;cornpenns ignao.:; e 0 3 18 D8 FE VEll EIRI) DE 189 l 1 " ~ · ·' , · • ' ' ' 
out eos po·forcm sol-o co:n pen a~ diffc1'cn.tes, ,J:i ixo · 
seg11ndo '' Jeg islaçi1o local do cada um clcsso.s o Sl.~ . A .u t ão d.e F ..1 ria- Sf . ]Jl'0· O illust rc mi nis tro esquece que a S\H\ Jl l' J -
O"'""os 1 posiçfi.o não ó vorcfolleit•a em todos o:;; caso~ , 
"s;nh.ores, não e subli l, co mo pensam rtl· ~~i~~ t~ ' 1 TI~;,31:c1~~13~11b~~~: 0d~,8~~~~~;~~~8º1;3 1~~~ft1t~ pois qno 03so preço, cleponcle11 do do cLHlo "" 

g uns, a clis liucção entro o reg:irnem confe - :'ts discus;õcs na hot'<J. do expediente p:u·:i nü0 dJ olwa, que im E11 ro r1a é inferior ao tL:is· 
derati vo e o regimen fe r.lera ti vo, e das repu- ainch nma ve7. O(:C ll[Jl r-mo com o conrnn i ) E-;t:1fo3 Unid os, de pendo t amb3m ela mn. tei•i:J. 
hlt'vr. ·,1°.·· .de . l' Gbº_.1·111811 "eLlet'a t.1·,,0 I)t'opr1·,, 111e11te 1 · 1 1 1 1 p rima; em reg m m:.iis bn.ra ta na Arner ica rio . ,, . " , " fü uane1rn , ee e )rar,o en !'e o nosso govemo ' I · 
cllto, apen"s os Estados U11idosclt1. Ame.r ic:1 do e o do 3 Est :1dos Unid os cb. Am ·) r icct elo Norto. r1ue no vc. :o conli ncnto . Attenclcndo -sc n. 
Nol'te e a Snisn rnativemrn, n ~o pot' t en.t,1.- E apt'OYei to es1a oppMtll ni tlad3 pr·incipal - <'IS'. ;t co:1:1 ;~1 orl :1 ç5.o, cl ri rn fi ca. qne nrp el lns. 
t·1"',·1 de o ..... ·1ie1,1·n.,t' .. c1·, . . · 1,.0 11·t1·c,·i, 111a-s e.•.n i'e''!)Gl·to t - t d 1 1 iff0rc n ç :t~ e 

1
J pl'eço i.10dcnr snbsist i1', se m , .. . " men ·e poque 1rno qncro, na par e n. ore a:n 1 il s t rncl'ções o rto rl irni to constitni tlo rios elo di t qnJ tem s ido cl es linn.rh à r.liscu:;;['í.:i dn.s ~ · ec i1cçi'lo, em rnnit o·; casos, com_gr,w c pro-

' d l 1· · l d l 1 · 1 Jll lzo elo eonsc1rni .loe !Jr:i.z\l eiro . esüt os annoxat o:>, n. u vers1c a e e e egrn a- moções npres0ntnclas sobre este n.s.>nmpto , 
ç(io sobrn o cli ere ito pei r ado, mesmo porque imitar os d i,'errns oradores qna t rrnm occnpa- l\fa.s n:lo ó lnrlr, S1'. in ·o:;idon lc . 
amlns t ive l'arn origens confeLl·m .1ti vas. do 03tn. tl'ibun a, clGslocn.nclo n qnestifo e v incln, o õstmlo feito e pul.tJ icacl o no JJiaril OfT/r:ia l 

En tri' tn. n to, n i n .~·n em ignol'a :i. clcso1'clem n:i.o, rlescutit' essas moçõ3E, mas o p1'oprio nií n cslit C:'l !l1 ploto . A co:n par;tç:i.o é c>t:1be lo
de co3tL1111 JS que r csul t,1, no3 Estado3 U11idos , tratn.cló com rn erfril. · é: icLi sóment e ont r'e· o preço , no nosso mo1' cn.do, 
ela cle:::orJ Brn chls leis pJ.l't lculat'es dos cl ifl'e- N:l.o po1so, Se. peesiJent8, 11 8111 (18•rn cl eixa.r rio:; g-encro.:: ;irn eric.rnos cnj os tlir8itos f'Ll!'iWI 
r 2ntci:; e~t:ulos , e, si com relação a todo o rJ1- de fil Z-e l' al gum ns con sidernç~es CY11 rel:.iç:1o red1!frlos d.e 25 '/. o 03 sim.il arm e11 ro p31J s ; o 
r eito privado, n.inch nã.o fo i l:\. appltotclo o :1. diversos neg-urnentos ex.h1 nulos peloc; rl J- caso clá is'Jnçio ele cli eoitos foi e3qi.i :icicl o . 
r emetlio, que 1i1 fo t a pplicr1do c rntra os in- 1 C>Jl\Sores cio .acto g·over1111.111 ent,t l . Entrcta.nto toem 0nt r::tdr1 livec., uo lfrnv.i l 
e~ ~sm te3 cCJnflic tos Lle j111~i:;d i cç[ío ent re 01 .c~ 1.11 eçai;;; 1 .. pel ~ def~oa a p 1~e 3e1~t icl ,i, l'.º! º as fctr-in !ias e o·; oloos amoric.wo;;, gon Ji 'OS 
lilYcrsos cst,ulns pe Lt multip!w1 l<1de rb leis D ia, 'º 0//i ci ri/. ?·1:_ no.11.e el o govei no, defe, a cst .-;i ~ q:10, p t'·)CO .lc:ito3 dct l~ueo p :1, ptg:l.m , 
rn l::l t.1va1 :'tfa lle11c1J, .q1u fo t'am toclas ·sub- q~ie"nr~ 1111 ;1lrn.oprn 1ao m<1 s c o 1 pro 111 et tG a L1J Cb 11 LS noS'DS alfand egas , (h 15 a ,l8 :/ . r.lcso1t 
n11.Jlt1das pot' 1mn lei Lclernl, é p:irquc na e~s' ... '?',º"º ',11º· , , ·, "· , .. n _ , valor. () coDsnrni Lloe, pois, c.1m1H·a1·:'1. o:; tcs 
coqs t1trnçlo rl J, Uni.lo Amer1ca1ia ha di ;po3i- , A:·:: 111, _ ~ · CJL18 ?,Sr· ; n2 1 , : 1 ~ t.1 0 tltt> ,,, ~ !açoes s·eneeo3. qa~ wl o i rnpor t;u]os dos l ~ ; t1. il o; 
ções qne ombar .i.çam 033lt 1wovi.Jcnch1, de E!L 11?rn3 on o 81. m.n1;,tr o da l<\1z~nca (cu Umdo3, p'.) r h. 20 , :=!O o 48 '/. mono~ 1L1. CJl l' l 

modo que sarin. ncc<J'.isw.lo pPevhunent ) r e fo r- oao .. s? ~ . 1 bo 111 ~ q~a~ do:' tl o n~.rl ?,vo fa ze;' ;:os:! o:> oompr:-n:ia qu ando tl e procedenci 1 ouro roa,. 
ma l-a o nó:; sabemos que ó qnasi irn pos> iYel p ::>r:J>J.~ e ., pol '.fLL ,114111 el e ,,01 1.: 111 ~s l.a s r.ua:; ERta d1fl t:J re nça do preros, é Lle ordem tn l, 
um~, roioe.na qnalquer rless:i r.onst i t.ui( io. ~n ~ ~;u~~-- ex ?~:~1 r:l ~ s !l') lo , 1!:e~mo rnd1 v ~ cl uo , . o l filD os gen oro~ enropeos so rii.o, innv i tn v.! I-

~ , N • • • l' t . - ~º ~.1 ~.r.e ,,,o 1º 1 .. 0 1._« , º,.111 .:hl .1 .. . t.ln, s 1 ~. 1.l.10_ que. m2 11t P.·. , e. x.[J~ l11· 1.lrJ.::..· e]:) 1 1 0.~~~. 111 01'•' .1Lln, r111c 0. ·1 l' a ~) ll !S3 <1, porem, em CUJa cons .1 111 çao ,, .. · l . 1 .. 1 ~ . · - .,~ .. v ~ -

n:'i.o lntn ntos cmb1rnços p~e.J. mrdicl .ls cb ta l ,., u.d r .l. 0 go'.e111 ? .,oJ J. o 0 r .. aL.t 0 ºº l.ern:os e::i ns1. 1tu11'n, rn onopol; o. oxclnsi1'0 tl o3 8moric.1-
01'de rn , desrl\') CJUCl S3j 1.1stiliq1rnm jlDl' n:rn\ rn.- do t ra l.:•do, si . r~ i . da7ec·.ret ar1::1. do ExleJ'lOl' ]103 , E, des te mo.lo, no p::t.:l'.;O qnn v ,11110 ; r1ll"il' 
s'lo rlo. in teresse fodcr:i l, sahenP~ f[ UG j:'t r~ i ie ~ p:!.l trn 

0
:1 ... rn;cw. t. i\,,l .' f:i ~lu. ?11e.rn tar i 1 d it li a mor l. e a.s nos•ns ind11 s tei •1.;; , ]lt'ovo c: .1 m ~.c; 

eslit u i.llkado !lo tmlo o cli rn ito ch.3 obri gaç.Jes Fn,"z~ 1! :L•).' o, s im. e, Cf ;le 8; ' ~ -' • rn gen~amentc 1n.mliem as .)uslrts r 0prcs1.lü•; r,dna.nei1'.1S d.JS 
e l.1a pronu nciafa tcnclencia t\ uniftcag:'i.o r1e ~1 0" cli ,, fl·18 0 coavelllo t ~ az resul tacl~, vantn.- povos cio ve lho oo ntuienl: o. 
t 

1 
cl' ' t · 

1 
.]osos porq ne, ·O m prn11 eteo logil.r, nos e:qio;'-

or o o 11'e1 o pr1vac o. tam'ls p:i. ra o:; Estados Unidos uni va.lor JT!Llito Al ém cles t:l clefe za de c:<ra.c tei' om.;ia. l, 011t l'.t 
Po i;:;, qn a. nclo ptt izes, cnjas origens l1istori- nn io1· cio CJ Lte aquel le q1w import amos e em P'.'e tencl an ' fn ml::tmon t:ir, des t:i t l" ibu n 1, o . 

c::i,s, t ra rJiçõ8s, c1'c11 Ças, lin gna, rnç:i.s, co1 t11 - sc.Q" n:1do. logar pro ::nm Ll emonstmr ·quc a su::i, dig no l'CiJl'3Senlclnte pelo 03tado elo H.Í) do 
m~;J e hall itos sflo essencinlmen te rll ffe rentes rnfluenc:a sobre os preços do3 geri.eras nos Janeiro , o St•. Lapcr . 
dos no-;s;:i s, estií.o comprelrnndcn '.lo a 11 e:;03- mercadog elo Rio de Janeiro n[o t em 0 a1 c.rnc3 S. Ex· .iugou com quadros e.:;talialico3 o 
siclade, par.1 mantor a sua i11teg f'iLhv.1a o quJ S3 lhe t c:n attr ibui do . Com o"5 oa tros \o e ll'~ u l ou divG t'WS arg umentos, no > qu ~ 3s ou 
11 !1 i .laclG n::i ciomes, do conrnr ter o dirn ito rn e.rcHlo~ nü.o se p•eoccnpa s. Ex . .. llei'eJar1a respo l1lle1' , o que não posso . fazce 
p1' i1a•lo <>:11 11 111 tle so ns nrn i ; so!irlos l:lços Na dcfcz1t oln cinl a r11ie mo l'eílro encon- ~gora , poe nfio .tm' si1lo ain-1:1 pnblioad o 0;11 
·forfo rac.s , havemos nó" ele' de;pre;n r c.:;s1, tl'.'\-S.e o seq11i nt·J : 111tegrct o seu discueso, c11,j o r erou mo foi mn ito 
i nst it uiçi1o· conge ni ta do nossa ci1·iUs ·çflo, «. Con ~ i cle r0m os , por exemplo, nnm me:'.'ca- rn cornJ1,lc,lo . ,lfo tret:J n:o, c.;to11 conrnnciclo do 
pJl\t tont:1r1rn1s nmi\, exp21•ie11 cift ele cli vc t·oi- dorw. CHJO custo r! e fac tum seja de nmn. li hrn. lJll C Cb , J~ ai g 11 n: ento, ]l .Jr lem, 1trn pol' 11111, 
rh le· el e l•,gi;;b çõ;s, com to las as probalJ iJi .. ?S~e rlin a, e que e: tcjft snj eí1n. a direi tos d.i l sot' t _; do3 ro ver t1 do3 Cf lltrn. o propl'io t n Uvfo 
dnde3 do vil' mos a nos nrrcpemlee, cm 1m port:1 ção 1u r::tz\o rle 10 a 15 º/o, s up po nl! a ~ que S. Ex . pt'ocu1'on l1e fcntl or. 
mni to pouco lrn :po , rles;e frrcílscti..lo ensiio? mos com a t axa ele 1$20.J . o preç) ele ta l ge- ! To~11 a11.do pol' pon.lo do. pnr li ln. n. fa lso s:1p-

N- · ' t 1 íl · 1_10.r,0_110 merc1 clo b1'ct zil ei r.) .s·9ra· , 00111 o.'' c11·_ 11 Pº ... s. iça. o ele q.ue o ca f"'.' scrn sem1iro a "Tan . . le e clO i1m _emo3, so n 10i'e3, o on m:wo, q:10 . , ~ l f t d " 
ol1tem ar lilicinhnente unn fl ol' nnis lln it1., 181 'º·: em ouro q u~ ndo do Ol'Jg' Jm eneop .)a ao ! P1 >1l cipa º·1 e e r iqu na do no.::;.w pn z, o 
duplic;in fo nm t o muitns vczo3 uma íl oe se l- ca t~ 1 h10 1 ;l lL1str0 rope8~c ntan l c mo:;t1'a·SJ slti sfo ito co:11 
vftgem por meio da mult ipli c.1 çilô das petcl as Jl.11' 2\ l8 3/4 ° ooJ~veL11 º " POl'Cf UC nói ex poe ta rno3 · ~n r.t · os 
mas cnj s protlucto nito pa.ssa de um monstro Cu3to. · · ·· · · • · • · H$890 10~00 ) 12 .. 'ii;SOO Es tncws Uirnl03 üous terçJ::; Llo crtfé produ zi lo 
o de um monstro esteril, pol'que ns petelas SG Dit',; ito,;; , · • · · · · · · l s!CIO lS 'SOO J'1i728 a m!ualme_n to, rc pre:ooD t:.Hlo por um n lo:' 
cle3e11volvera111 acu~ t .t elo> esta mes! 1 · · ·· mr.u to rnawr elo qne. o eh i111p::ir- t1ção chrp1 ell1t 

10~ l\JO 11$500 1'1$5?8 proçod!l1Jm , -



Ma8 este aegumen to, 1lcpois rept'oduz itlo ou tratados intsrnrtéionaes deve ter em vi:>tn, 
no Diario Official, só teria valor si S. Ex: . e desenvolvimento dttS in.lustrLi.:i d<t Repu
deri10nstl'asse que, sem o convenio, ·a, nom1 blica e não e·xdu3ivtttneo te 03 <leste ou da
exportaçi;lo diminuiria. · qnelle estado. ( ilf.iiitos ·apoiados.) E si os il-

Ora, isto nilo se dit, e é o honrado repl'e - lnstres represenhntes . que querem _ver pr9-
sentante qq;em ·o atfiema, quando declai;a q1re tegida pelo govemo ,ftitlel'al a sua 1.n:l ustr1a 
'o comumo ·do café brazileíro tem a;ugmentado assu~areit'il ou a sua cu lturil de c1fe, euten
sempre, quer na Europa, , .qu er 1~os Estados . clenrem qne 11or i.>to mo.3mo o tratado de1rc 
Unidos, tendo apenas ltn. vido urna tliminuiçilo , set' ma.nticlo, cum pre. lhes, respettn.clo os pre
por occasii.io do syndicato aqui eahbelecíclo e · cei tas cti col!erencia, p1'011nnc1ar0m-se fcan-
por cansa desse mesmo synclicato. carneote pelo clesmembrnmento do ~ai z, pro-

, l l pondo asna divisão e121 cl11~s. p~tl'tas, nma, 
Demais, o Ilrazil não pqc e ser, nem e eve consti tu indo a Federaçao Brai1le1rn,, outrn., a. 

ser simplesmente um proluctor ele assucar e fecleraç[o tio as:;ucar e elo café. Isto é f[LB é 
de c.ifé (muitos apo iados). e, si nós insistirmos 

l l · lo,,.ico, seohol'eS ! (!l par!es .) , · 
nesse ll1'.lu systema e e proteger, exc t1s1 V<\- Aticn.da a. questffo por e3te la.elo, rlevo ir ao 
mente, estas duns incl mtrirrs, com prej uiw encontro clrtr uel les que a en~twaram sbb nm 
ele tocl::is a.s oul t'<lS, clentl'o d 1 poucos annos. ,, . 
teremos de atra,vessar unn Cl'ise cco11omica ponto tle vis ta manos prattco. 

· Ar! ui se cli~s3 que si pro~egessemos com .º 
das mais deplora veis. auxilio tle medifas pl'ohibitiv:is a nosn agt't-

Os. SRs . VINHAES E BAPTISTA D'A MoTrA.- ·cultur[I, e as noss'.l.s industria,, t erhtmo.; f'ntu-
Já e:;tamos atravessando. ramente uma crise oconomica por excesso .ele 

o SR. ANTÃO DE FARIA. - Ha ainda uma 
consrtlerar;'io que vem reforçar os meu~ argu
mento.';, e é que a cultura do café ·não se pó:le 
]1)cali3H' tle moclo deti niti.vo, no mesmo sólo , 
na mesma região (apoiados); ele tempos em 
tempos ella se de3lo '.:J. e a zona qne· e_i•n, g-ran
de profoctor,i ele c1fé pas_sa a pt'ocluz1r pouc9, 
ou tra qne p;iuco produzia vem a produzir 
muito. (Apoiaclos) 

Por es te lado aquelle3 que hoje defendem o 
trata'Jo, porque teem interesse em augmen tar 
n, exp8rtaçi.io do caré que 03 seus estados ·pro 
cluzem, i1odem, dentro de 15 ou 20 a1111 o_s , 
prrss'lr por uma pro funda e am[l,rga decepçlto 
q.u~.ndo essJ. proclucçlo for muito reclL1ziüa. ou 
nu !la. (J poiados) 

o SR. VINHAES - Como esta acontecenclo 
· aqni no R:o ele Janeiro. 

O SR . ANTÃO DE FARIA. .,- E' verdade • . 
Com-relação ao assuc~1r devo restabelecer o 

meu argumento, que nilo fo i co11testado. 
o SR. YINAAES - Nem pócle ser . 
o SR. ANTÃO DF. FARIA-Eu disse que per

miti!' a en trad'l livre de clireltos nos Esta
dos Unidos ao nosso assucar de inferior qua
lirfacle, uoico que g-osa clest 'l fa vor, em vez 
de ser um a, protecÇã'.l a esta i11clnstria., em, 
polo con trarip, prej udlcs 1-a, obstando o sou 
n per reíçoamen to. 
. O Sa. GARCIA PmEs-Illucle-se V. Ex: . 
. o SR. ANTÃO DE FARIA- o illustre apa.r

ti3ti1 sabe qne no seu proprio estado, na 
Bahia, ha indnBtrialistas que fabricam as3u
t a,r ele t ão boa qualidade que póde entrar 
v ictoriosamen te em qualquer elos mercados 
conhecidos e este facto é uma demonstracção 
cathe,,:orica da possibilidade de aperfoiçoar-
8e fL n'Oss:i. inclnstrfa assucareira. 

A e ises indu.õtei al ista:;, rbfcnsoee~ elo con
venio , rn di r ia, si me fos3e desculpada a 
1·1'1rn t1ues1 , que se SS . Exs. se co llocassem 
em nm ponto de vista nn is ele1rmlo, esq ne
cidos ele seus interess<Js pes>o103 e pt'eoccu
pados exclusivamente co:n 03 intere>ses rla, 
patria, haviam clé reconhecor que o teat~clo 
é inco ei venienlisõimo ... 

O SR. VrnH.AES-Apo'a lo. 

· produr.ção, como acon tecJu nc s Estn.ll o3 
Unidos. J\Jas e3sa crise 12or exces>o ele pro· 
ducçio quer tHzer crise por exdesso de 1' i.1Jn0z:i 
e p1m essa, senhores, h:i, S3mpre reme:l10. 

Devo tambem resp::mclel' áq uelles qu 3 aqui 
veem, fazendo a ap ::i logia do li vre cambio e 
pretendendo condemn11' em ab;;oluto o pro
Liccionismo, justi fica r esse tmtado. po_rqn3 en
t 3ncle~n que elle _consa.gra os prmc1p1os .que 
defendem. (Vlio apoilldus.) 

S;nltór2s, e33e tt'a tado é altamente pr0-
toccion ista p::i.ra os ::unel'icano3, e nem pJcl ui 
cleix:ar de ser, pot•que aquelle povo, des'.le su:.t 
inclepenclencia, só tem pro,m:aclo proteg~r as 
suas imlustl'irrs .· E:vae füo longa o respeito a 
·esta preoccu paÇ.ãó q.Í1e elles até 0 agora proh ~
lí9 rn de modo ahsolutó a entrncltt ele productos 
que Lmham, alli , si.rnilares, . . 

Qua11do, desta, .tribuna, se disse quedevrn.
mos imitar a · grande republica,. eu, en;i ap'.l.rte, 
contestei, amrma11do que de vnmos 11111 tal-a. 
füzenclo o protec2ioriism() como ella foz , ~ a p
pl ican<lo o li vre cambio, con~o ' ella a.ppl1cou . 
( Apoiu.dos) · . 

ó siw1·er.lo do dcsenvol vimento elos Estaclo3 
Un idos

0

nô; nnio3 en.ccin trar em sua historia. 
Em 1808 o secr.eta.rio de est,aclo Galhtin, 

apresenta ndo ao Congr_es~o? J?lil;no gerJ l .de 
viação pam a · ltHp.ubl1ca, rns1st1a pela sua 
a.ceei taçilo e leml.mwa a conve.nje11cia de . sar 
clle execLltltdo de _prómpto,' E)mbora fóssem as 
cli ver;:;as' vias de comm nnicaç~o realis ulas 
sG'm os aperfoiçnnieiltos da arte então mo· 
dern[I, . · 

O que elle tinln eril visb era fct?ilitar , 
com a maxinn pl'esteza, o cl esen vol v1mento 
das relações c0mme1'cines e provn~ar o povoa-
men to do solo ameeicano. · 

Esse plano foi pouco a pou.co sendo realisa
do sn,bh e pruclente1úeo te .. Assim, abriu-se a 
estr.1dn. de ro.la.gem,. melhorou-se ns con
dicções de navegabi li da·le .do rio, esbbelc
ceti·Se o canal, a. proporção que o n.ugi1Bn to 
cln. po;:mlaç:Io e LLt proclucÇão Üt ex igindo 
es3es rn ellirJramon tos o. so mais · tarlle, qna11Llo 
o movime·nto commercfal só tomou t"Tnnde, 
QLl'tn clo esta. ou arinel la regi ío pro:lnzh ba:;
tante ou ainda quando hes proc111 2tos sob um 
pequeno volume el'am ele g·ra nd~ valor ~ 
podiam porta.nto sup por tnl' altos tcetes, so 

· e11t:Io fo i lançJ.da a estmcla ele fer ro . 
0 SR. ANTÃO DE FARIA- • · • porqnanto , Além d.isto, o governo americano prnteg-eu 

si por um hdo elle vem abrir um mercado ao a industria. nacional es tabelecendo elev,v1o3 
nosrn a~sucar de inferior qualidade, por outro, direitos sobre , pro'.lnctos estrang·eiros que 
esta L1dustrh deixará de aperfeiçoar-se. E si tinham similares no pn,iz e e>ta me ~lida t rouxe 
aquelles que conseguiram já este desideratwn , parn aquel la Republica mm. corren te immi
defeotlem o acto governamenta l, é exac t,l- grat0 ri:t ele agricultores, industrialistas o 
mente por0ne ll 'llle enco11tram unm garcwtia· opernrio:;;, quo na joven cJnfo :ler.1ção vi·1m 
·em favo!' do rnonopolio que querem mante1', segums gamntias pwil sua subsiste::icia, pr<3-
fübric.rndo só elles o a,ssuc'.lr de boa qutt.lifade. sen te e -sc.~ u )) 3m e.sbr futtll'O . 
(r1poiaclos e apartes,) Assim se explica essa. imrnigrrrção exte,wr-

Além \lis to, ha unia consideração de ordem di narüt até p::tril a- Pensylvan i.i em cuja 
capit:ü que nío deve ser pos ta de pal'te ues ta i constituiçã:o S9 es tipnl ~va um'.l. taxa Lle en 
qnes tão e qLle é n. segninte :-o governo não trad'1 p~ra o e3 t rang~ 11'0 IJU ~ pr00111'J.va o 
)Jocle celebral' tratatos , não póde legislar, paiz, Pois bem, n.pesn,r. cleste imp:nto , ~ po
desclo esses tratados on leis venham prej u- pulação cl n, Pensylvap1a a11g·men ton mp1d a e 
rlicar cletermina:lamente o estado A. ou o es- espantosamente, sua 10d ustria tlesen vol veu-:;e 
tado B. o que aliás era natural porque o immi graute 

Quem legisla em um paiz como este eleve 
fazei-o, tendo em yista os in teresses geraes 
(apoiados '; 1nitito bem) qnem foz convenios 

que ella recebia não lhe trazia só:nente o 
braço, trazia-lhe tambem capital, o que de
-monstravil sujeitando-se ao pn.g«mento da 
tnxf\, a que apudi. 

E si mais a,lguma cou3a, fo3.se ueces,a,ri ~ 
referil' p:u'<t tomar p1tente o em.Penha _dos 
n.mericano::; e:n protegM as sua> mtlu >trias, 
b!_"lsLlri,i recorJar e3s1· lei pela qual o Co_n
gre:>S>J proh lbin o trn.usporte 'de merçacl9r1,as 
pelo cana l ·Erié, obrigando .º commere10 ·.a· 
ntilisar-so da, vi:i. ferrea nac:on~l , que serrni 
iL mc.;ma re;iito. 

O SR. GARCIA PmR>- Si n'mn, lei ideoli.!'.t 
fosse aqui apre;en ta;Ll., o.s no'Jras repr.;sen
tautes tinh:tm razão de levan tal' a voz .com 
b:i tendo-a . 

o SR. ANTÃO DE FARIA - Abordo flg\1l'J; 
;;enhores, a questão ele do utrina. . 

. A vorda i e em scicncia eco11omic1 não e:; t.ú, 
nem com 03 p1rtiJa.rio3 do livra c1mbio, nem 
c,:>m 03 peotcccionistas em ab3ri [nto (apoiaclos), 
n, vedade es tá co:n n.1nelle.3 qu<J ~1:stcnLMn 
que c:v:l[I, um cle3»e:3 sy.> tem1s póJo t cl' n.p';ili 
crrçü.o 0011veniente co:1forme as co:rli ções <ln 
pi:ob lenm n. 1' ,1sol ver. 

Nos paizes novm. como o 8rnzll, o:icle rt~ 
inc!t.1strias nft.o 0stão- n,in rlfi rleileuvolvi{bs, 
onde a popnlação é pouco densa, on rl~ ln 
necessidadé ele import1r opera.rios o art~s t;1;; 
ha be is, onde as fontes de riqnesa pu'hlica, nl'io 
eslão devidamente exploradas, deve-se ser 
.fl'a,nca1n::mte proteccioni3ta; naquelle.> cm 
qne lrn, sufficien te desen vol vimen to irnln ;
tria l, operario3 in telligan tes, abunilancia de 
c.tpitaes e g·rfl.nde populaç'1o, cumpre .es trr
belecer. o .livre c1mllio, n, mai3 am pla cJn
currancia, porque, garantifa a iíldnsteia, 
ess:t competencia vem por um larlo apal'
füiçJa! -:i . ai nda mais e por outro trazer vau
tag.rns ao co11Sumiclor. 

Mas querer estabelecer o livre c1mbio em 
um paiz como o nosso, sem industrias, sem 
grandes c1pitaes, sem braços, com os ·salarios _ 
elevado; que temos, é, senhores, um verda
dei1•0 n,bsurdo, · 

Não . p::idernos, nas condiçõ3S em que nos 
ach[l,mos , entrar em lacta com ainclustrin, 
americana., fo1· te e roímstecida pela riquesa, 
chquelle pov,:> e tito adi1ntada como a do 
vel110 mundo. 

o SR. YINHAES-V. Ex:. e3quece-se ele cli
zer- ·el11 um püz ond~ as in:lustrias estão 
nascente> adaptar um:t me.lida clestas,é matar 
a iniciativa. · 

o'sa. ANTAO DE FARIA-Um outro illustl'e 
reprasen tante da Bahia apres)n tou a,qui um 
arg·u'.nen to que prova exactainente o ce>n
t· a cio daquillo que pretendeu demonstrar . 

D1s3e S. Ex:. : 
«Quando dá-:; 3 a abundancia, quamlo o nu

mero ch ·productoras é infllrio L' ao Jo3 consn
midot'es, tu vendo pouc•• ofl'erLt e muita prn
cur1i, o preço necessa.rhmen te .sóbe, ao cim
trario elo qite acontece qitando ha 11i1iito qitem. 
prndwrn: » 

Entret·into e.o te illustr<i rept'a.>en tan lc, rpe 
reconltecJ a necessUacle rle angmental'-sr. o 
mú11ei'o de 1worlnctorGs,vam defender. um tea 
Lulo que fer0 ele morte a noss • agricu l Lm'<t ·o 
n.s noss1s indust1·üts em ge1·al e que por i;no 
mesmo f11·it diminuir consirleea,ve lmcn te .o 
GU!l19t'O de p;·oluctore3 bl'azileiro3. 

Bem vé o Con ~Tes-;o q não f1\\Ca tem sno a 
defasa aq ni pr·o..J uzid tt p )los amigo3 cl:t .si tLLl
ç!'ío . Não temo.,, pJis, nó3, O' imp:ig11 :1t~o ees 
tio teata'io moti.vos p1ra desalento, principal
mente depois qtie em nosso auxilio veiu o 
illustre repees9nürnte pelo Cearit o Sr. José 
Avelino. S. Ex. , qu 0

, na mioln opini iio,,é o 
mais ltn.bil e intt\tnsig·ente elos oppo3icionistas, 
simultlllclo defender· o governo, fez-nos nnrn, 
revelaç'1o el e cwactet' g·rave e que , mnilo 
compromette a re ;psibbilidade_ do3 nH o:;; 
represent [l,ntes elo poJJr Jl,Ub!1co. E 011 
la.me:ito qa J, sen l!or tlosn arma po:let'03n, 
ni.io q11 izesse m1r de llu o llB ll illustre collcg. t 
alnndonanclo 03ta, tl"ibnna, ao 01·a·l01', o mais 
obsct1ro nBll11)rO tio C:ongre>so . (ilfii itos n~ó 
apoia-los. ) 

o SR. VINHAES-Fcz como os Partho:, [l, li· 
ro~1 a se lta e desappareceu. 

o S;t·. ANTÃO DE FARIA- 3. Ex. nos 1füse 
fJUC o3se t ratado fo rn celebrado em virt11de 
tb n. utoris:ição l e~ is l ativa consta.utr. tla lei ele 
24. de novemiJt'o de 1883 , (Apartes .) 



\ 
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' No art. 2: § 4· dessn. lei, cu encontro, \Jnidoi:, oUtinhn. de nm dos ministco:; e3tn, -'.\fo1;itzBcrg-lein,-Bernardo_füische.-.Tacbb 
entre as autoriS'.\Ções cl.tdtis ao governo, n. respos~a : . . . Dom. -Francisco During. - Tl1eocloro Schi l-
scrruinte: 1 << Nlto se tra ln, de protecc10ü1srno o sun J.!e ling . 

0 
· t 1 t' t . . · 1 ,Jort·~ ção urna. questão de liygiene, p.wque esse~ pN- A praçn. do C)llllnercio da cidil~ do R io 

« A man er, re ª. 1 vn.meu e_ n. .~n 1 
· ' par,iclos são noci vc1s. » Grande cliri!!·indo·ss ao o·ener" l Osorio, ao de3 generos para CUJi1 producçao J ~' existem, 1 . . . . . ~ o 

e funcci0_nan:lo nopaiz, fabricas que. emp.re- J O SH,,_ V1c-11IA8S-A Fi•a nç:i, J" tinlm feito a ·Dr. Demetrio e a mim di z : 
t · s «2m nome elo commercio deste est1do, eslt\ g:i,m nas respe~tivas indus 1·1as materm pruna mesm:i, coJ a. d 

1
. . 

nacional ;_tarifa movel ela alf,_1ucle1p , aco_ mp1- j O SR. ANTÃO DE FARIA- . O i'l1i nistro accre- àssociação cornmercial ·pe e vo3 e ignms S!3r o 
d l - d l a du ta:m 1 interpr~te de seus eneigicos protest?S contra . nhan o a e evaça_;> o cam JIO acllll< ' ' · ' \ scentou ain:ln, ,Que 70 °/ o dos po_rco.s cre:tt os a o:lios;\ e iníqua cou veoç'io a~uanml'a. cJle-

de 2 J/2 d. por 1:;;000 . » nos Estado3 U1rnlo3 sofft'em de triclunose. brada com 03 Estados .Unidos ua Arneriet do 
lsto quer tlizer que o poder legislativo 1 _o SR. AilIARO CA YALCANTI ·- .A Allemanln· ' Norte. - Al'naldo Jo srJ P ereira , presiclen te.

aco11selhava o g·overno a _cuidar ela no,;s1 1 1ia0 recebe .esses preparados em certos mezes Francisco Cçimpello , secretario.)) . 
industl'ia protegendo-a . Mais adeante encon-

1 

elo anno. ~ . , . . _ E'niio é só 0 Rio G.t•;:i,ncle'clo Sul que protesta, 
tro aincln.: . O SR. AN1'AO Dr•: f•AnrA-Po1s bem, o nos~o S. Püulo vae foliar tambem. 

l 1 ~a·· 't cl . 1,_ governo,polotrl\ tado, r<1cili taaen trndac\ell es I"S t t , ln l' lcr• lnde «_Bem como a e e'ar º" ll ei_ os e impo i 110 Br.izil. Por ahi se [)óde ver como ~<omos ~ ;1n os a err .. e"" t l e" . . . . -
t - . b' t f to ' de aJo-odlto e de Jllla o SR. MOllAES BARROS - . D.\ li berdacle 
ll,ç,ao ·SO re ar': ac- _, ' º ' oricú~~ 1 governados.- . co111mercin, l e ela liberd.ade llu1man° llorqne 

pau o fim ele nao sofirerem com- ª. c 1 Man S" 1wesiden le no Rio Gerv1de do ~nl " "' 
r.~ncia iguaes proclucto3 de fabricas na· al é:_~"<le~t~ indiistri;:i,' ha outras',' corno ~d~ foi o fóco do abolicioni smo . 

S o SR. ANTÃO DE FA.UL\....:.. ... que, ·POl' int~- . c1011ae · » · . . fabrico de farfo lrns e cul lur.1 de. cereaes rino 
l medio de sua classe operari_a, se dirige [LO Como se. vê, ·esta autorisação é ele uma c a- não são um.privilegio qclusivo seu e foi por . t t t 

d t. nosso companheiro, Dr. Deme rio,, nec:. as er-reza perfeita . isto que, quan1lo pela primeira vez iscu 1 o 
· ·No§ 50 está; a autorbação pü.ra a ceie- convenio, eu disse que protes t;:i,va contra ell,e mos : : 

hração do tratado para 0 fim do se obter van- em nome d? meu estado e em nome elos 111te1- '« Cidaclão - A União Operaria de 'S•tn tos, 
t·~gens velo menus . r()clproc_as. E c?mo si o ess~_s elo 11,11~. . , n ,. vem resp3i tosamente agrr.dec2r-vos os vo:::sos 
poder legisla li vo Dão qmzesse cleixa_r _ cl u- Su,o, p~~~" :nJusto, an~oll es. que n~,, ac~11~~11: esforços no Congresilo Nacional contra o de
vidas sobre os seus intuitos de protecçac a de ex:slu,,1v·1::; tas. e ex1ge1:te,, com .rnlaçao ·:?, ceeto n. 1338 de 5 de fover,eil'O deste anuo, 
an-ricnltura do l_)aiz, pelo § 70 ficavi1 0 go- neg_omos economic_os do Rw .~ ranrle , ·'.[ue a li a~ ·que isenta ele direitos de importaçi'io alg\rn~ 
vemo autorisado : . é o estado que mais t~m soffrnlo dep01s que f•J l artigo.s cl:i, America do Norte . S3mellurnte 

. _ . , proclamada a Republica. decreto é o desca labro das finanÇJS elo nosso 
«A reveras tarifas ,c_o:n ,º 11111 ?e aba1:m1 E si fossemos julgar pelas apparencias, se- p:iiz, é a morte in2vitavel ga industria na-

as taxas cobr.ac\as ~obra P!Odu~tos clrnrncos riamos levados a affirmar que 0 g.werno cional unico animo da classe operaria e do 
ou outrüs rne~caqorrns _appliclt_ve1s C)1_no ad u- pro:)nrn dia poi· dia aunicjui lar a incluslria prolet~riado brazileiro. Por isso, cidadã.o, n. 
bo .ou· correctivos na 1~1dust ria agr1 cola., fi- rio-"'ranJanse.. União Opertiri fl. Lle Santos respeitosamenb 
c.:i, ~d.9 ~Hsp:rns~cl_os cl~s d1re1to3

0
• ?lfande9·ae:> -~ 1 . Alnda ~rn. ultima revisão de t arir~1s · o illn~- vem pedir-vos qne não allluicloneis essa c:rnsn , 

do~ o / o add1c1onev~, _as sc" mn.tes fe rttli l tre ex-mimstr'o da Fnencla, que logo depois afim ele não ser consnmmaclo semelhante 
R t~ntes ou adubos cl11m1co3, de:stmados. a la- do JS ele úoveinbro pl'Omcttera entrad a li ne convenio , que e a maior elas aft'rontas de um 
' '.Olll'H.:» pal'i1 o sal e pn,ra o ::u•u.me, elevou C3[X\n ~o- gov_erno anormal, lanç.acla i face ele um p.wo 
·r. vem ern seJui.Ja a lish da3-;es proinctos 

1

sumente03 (!ireito:; sobra es~as _mcrcaelonas que tem r<3presentantes no. Cong-ress:J. 
chimcos. · e taxou lambem e,x: tl'aorcl1 nanamente as Cicfadão, n. União Operaria dJ Santos toma. 
· ·como V. Ex. vá, Sr. presidente, era tifo l\~1ia gen s e~~ fe lha ele Flan_dres, generos,in- ainda a libe1'cfacle de pedir-vos que sej·1es o 
gi'ande 0 empenllo ' clo p:iiler legislativo cl tt 1 ~!1spens~veb a'J des~nvolv1111ento ele, no~sas seuinterpretejunto clevossosdignoséollegas 
defnnfa rnonarchia, em proteger a nossa in- J rnclustrias : O povo r1?-grandense,ent1_etanto , que tem comb1tido e combatem ti.to vex::ttorio 
dtutl'ia a.grieoh, que até 0 adubo, de que · recebeu es te acto resignaclo ·e tranq utl lo. . decreto. 
q u~si niio carec311108 . elle queria que entrasse O_ SR .. PRESIDENT~-L'.lmbro a.o nobre re- Cidadão, a União Operal'ia de Santos vos 
1. ', . t ' - preEen tan te que esta fiu :la a hora elo expe- sá1Ha corno verdadeiro represen tante ela de-
ivi emen e. diente. · moera.eia brasileim. - Leonardo ;lnlonio d ri 

Vei_o a Republica, surge o imprevis to .e in- o srr . :ANTÃO DE F:ARIA-:füo foi lambem Costa, presidente.~ Benedicto de F. R((mo .~, 
esp3raclo governo cios Lucenas e Araripes, e com intuitos de fazel' opposição systematic:i, sect'etario. · 
e_m vez ele se observar a disposiç~,o leg isla- que impugnei 0 tr,ü aclo; não sou, nem serei ToleoTamma no mesmo ssn liilo r2cehemos 
t1 va, foz-se .cxactamente o contrai:w. . jámais opposicionista po1' systema. .. do Centro .Qperario ele Pol'to Al0gre. E l_Jar:t 

De duas uma : ou o governo quern cumprir o SR. BARÃO m: VrLL'\. VIÇOSA-Prurido que se cornprehenda o interesse qtre o com~ 
a lej , e ne~se cas? devia f<tzel -o coi:i: fiJel!- 1 de oppo3ição (di o qtn eu Jisse. mercio do Rio Grande do Slll tem nesta que3-
rlacle, ou nao quer1n, e nesta hypothe,,e dev1n. o SR . ANTÃO DE FARIA - ... mas devo tão, para. ri ue se 1l_1iba que o povo rio~gr~n-
1Clr evitado. a ce)elm1çá.o <le semelhante tra- con fassar. ao congresso r1ue na minhfl. opinião dens3 vê no tratado comrnercial a; rlllna 
tado. (.4.po:ados.) . · 0 actual governo uão presta. imminen te da industria tlaqnelle estado , p11'ra 

Algnns illu3tf'es representantes da B1lna combatendo 0 conven io et1 estn.va certo de qu 1 toJos se convençam do justo clamor cjne 
amrma:ain 11outern que nós combatemo~ o ser in tei'prete fi el elo pAnsamento da maio1'i<1 elle tem levantarlo, pas3o a. lel' um t elegmrn
conv~mo por causa ria b.rnlu que se falm c::t ela nação 0 especialmente elo Rio Gra nde do rnn. lm~tante signi flcrüivo, clii' igido pela praQn. 
no Ris Grande ~o Sul, _ , Sul. E n1to enganei-me. O.> telog-rnmmas re- do cornmercio de Porlo Alegre ao chere elo 

Posso garan t ir a SS. EExa~. qno nao é rn cebidos ~l a praçi1 elo cornmercio ele Porto Ale- governo (lê) : 
por cau~a ela b;rnha, nem tao pouco pelos erre e dos industl'i1listas tb s. Leopoldo , já «A Associaçfio Commercinl, em nome el o 
interesses. exclusivos do. Bio Grande; af'fü - füo conhecidos do Congresso. OL1tras reclama- cornmercio e da-ind us.tria do Rio Gra nde do 
n~o-llie3 amcla qu_e , no dt n. _em qn~ fü~se pre- cões estãõ chegando. Sul, protesta contra a convenção feita com o> 
ciso, para garant.1a de un1q ll)dusJrm ~o 1~s~, ' De Santa Cruz, uma cl 1s mais prospe rns co- Estados Unidos, por iníqua e altamente pre
ma~ar as outras_rn~ustrias ela, Repu,bl1cp, nos lonias elo Rio Grande receben1o.>, o Dr. Deme- indicial aos intcresse3 mais importantes de.ste 
teriamas o patr10hsmo e o desprnnd1mento t rio e eu 0 seo-uinte telearammi: 'estado : Espera qne o p1triotismo do gover-
nacessarios para sacrificar e3s1 indnstrht em « \ Ass~ciar.tfocommerci~ lcl e Santa Crnz, em · no, melhor inspirado, consiga ad iar tão odio:-n 
pro,veito do b~m geral. non:,e do corninercio e iudustrias di:Jste estado, convençiio.» 
. J\f~ s, no Rto çirande d? Snl, em ~antn. C~- apelht p31·a. o patriotismo ~a imprensa da Ca- o SR. PimRo A~rnmco - Is to é muito si-
1harma e em Mmrc.s , alem cb banl1n., fa lm- .ital Federa l afim de anxi1 1nr vossos esforços guifküivo. 
cam-~e outros p~epltmdos _d e po1'C?, e a es~e 11 0 sentido ela annnllaçfto do convenio ameri- o SR. ANTÃO DE FARJA - Sr . presidente, 
r13spe1to devo _::Jiz~r que au:c~a h~.Je, nas Jo- cano, tifü inifjuo quão rninow.» o cliscm'30 q1n .acabo ele pronunciar, é um a 
Jh,ts ela manha, 1J uma notic1;1 vrnrla. d~ b!- . Este· telegramnu e3li a.3signado pelos se - resposta úq uelle.3 que pretenderam derencler 
ropD, e que vem revalar a falt;:i, de cr1ter10 g-uintB3 e importa ntes incluõtrhlistas;- Fe- o convenio aclnaneiru, e, ao mesmo tempo, 
do ~1o3so· govemo .. _ lippo Hause~· & Comp.- Abralião Tatsch.- uma reclamação que faço ao Congresso e qne 

~No parlamento allema~, ª. ~l do mez pa~- Ricwclo Znlher.-Aclolpho Evci·s.-F. Stroh- cfüijo tambem a esse poder queahi es tá e que 
sad~,_ o deputado Ba_r~h, rnqnll'lndo cios mot1- sehon.- G. Jnl.-Eichcnber;r.-João Schilling so diz - governo da Republica. (ilfiiilo bem., 
vm POl'í] LJe se prohtbia. a entraria elos prepa- &Cornp,-Jofo Pedro ·Koelzer.-.F. de Bor,i n. muito bem. O 01·mlor d fe/icilado e abi·açaclo 
r.1clo:i de porcr, pro~e·fo:ites Lbs E;t ~vhs - . Richter.-~uiz Bernh mi-J oão Otto Zes~h e l. por alguns Srs. representantes.) 

'--
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•• REPUBLICA, DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

ANNq II SEXTA-FEIRA 27 DE FEVEREIRO DE 1891 N. 4 7 

GO:NGRESSO NACIONAL 
GJnçal vcs n..::1.mo3, C1Ü'l0s tias Chagas, Fm.n- do cor1;ente mez e anno, o primeiro -pres'den te 
ci:;co Annra,I, Palleta, João de Ave ll ar, Fer- fa Republica e o segL111do seu v ice-p t•esidenle 
rci1·a R1bello, Bueno dB Paiva,Ferreir<L Pirns, P.a1"ct ser: irem no primeiro perioclo presiden
Fr<lncisco G licerio, Mcraes Barros, Lopes crnl,ua forma cl'l ar t. 43 da Cons t ituição pro-

621 SES.SÃO ··mr 26 DE F8VEREIRO DE 189 1 Cll s D . l 1\1 Ad 1 l " J 1 d we , om111gos l e oraes, o p 10 uor o, mu ga a,roi pelo> referitlos cidadãos proferid<t 
P1-esilfo11cia tlo Sr . Pru lante ele ilíomcs Can-~ l lm l, Ang-e lo Pinheiro, Murs i, Rodolp_ho a, seguinte n,Jílrmação cons tante elo arL 44 dtt 

. , Miram!::\ , Pauli no Car los, Costa Jun '.or, R.o.- Const ituição: · · 
A' l hol'!h foz-se a, chanrnda , il, qual re- clrigLrns Al ves, .A lfredo Ell is, Moreira da «Pcom~tto manter e cumprir com perfeiLi. 

spondem· fs Srs. Prudente de l'rlol'acs, i\fatta Silva, . Almeida Nogueira, Fleury Curado, . lealdade a. Constituição Federal, promover o 
i\-L!cliadél, , Pac3 de Cal'valho, Joiio NrJiva, Leo poldo de Bul1Iõ 3s , Guimarães Na tal, An- bJ.m geral d.1 Republic11, ob3gl'var as snas 
Etluardo Gonçalves, Francisco Machado, Leo- tonio Azeredo, Caetano de Albuquerque, B:il- leis, sus tentar -lhe a. uni~o, r, i ~lteg ridade e 
y igildo' Co3l ho , Joaquim S'.lrmon to, J\fauoo l larmino de :'11endo:1ç l, l\farciano Lle Ma.galhKes , · a inclepen .lencia .» · 
B:i.rat,i, Antonio B.l01n; .JôKo Pedro, Cunln Fer;rnndo Sinns, Lanl'o Müller, C<trlos Cam- «E para constar ·a todo o tempo, lav rou-';e 
.J unior, ·José Sccuud'no, J01q nim da Cr•uz, pos, S~l1rnidt, L'.lc .3 rdn. Coutinho, Victol'ino esse termo, que vae assignaclo pelos mesmos 
Theocloro P<ichcco, Eli3cn Mart ins, Jo::tquim Mon teiro, P0reira elo, Co0 L1, Antii'l ele FML!., ddadãos e pelos membros da rnes'.l elo Con
ta tundt\, B3zei· i·,i. d .; Albug,uei'riue .runiol', .Tu i io de Cast i llws. Borges ele iY!eclei i'o3, Alcicles gl'csso Nacional.-Mmi~el Deodoro . da F on· 
Theo'.luroto Souto,' José Bet'.nanlo, Oli veir,1 Liim, Assis Bri1,1,j1, Thomiz Floras, Abreu, seca ,-Florian? Peixoto. - Prnclen:e J . de JvL·
Galvilo, Anrnro ·c[\,valcanti, Almeida. Rnreto ,. Homero B1.plistn., Roclu Üs)l':o, C,1,•;siauo do mes . Bw-ros - Dr. Joao ela JJia11a Machaclo, 
Fii•mino 1h1, Silveira, José Hygino, Josj Si- N1iscimento, Fernando Abbott, Demetrio Ri- 1° secre tario ,-Dr . Jcsé de Paes Cu.r~alho, 2• 
mei'ío, Floriano Peixoto, Pedro Paulino, Ta- bcil'o e Melln::t fünrcto. se~1·et.1rio. - Teu31JtB-c::ironel Joao Som·es 
vm·e3 Bas tos, Ros:i.Junio1' , Coellrn e Campos, Ab:'c-so a, so.osilo , Neiva, 3° se3re~cirio .- Elwffdo JJiencles Gon -
Thomaz Cruz, Virgíl io Dan:asio, H.uy Bat'- D.)ixrtm Llc compal'OC lt' co:n caus:i. 03 Sl'S . çalvis, 4° secre tario . 
1Jo3a. ' D,> m'ngos Vic.mt3 , Gil ÜO Llln.rt ' FreJorfoo Sel'l'ano, Coelho e CampJS~ Saniv,1, e .O Su . PRES!D3NTE- Estü.J omp.)SSftUOS o.~ 
Monteil'O ele n,1rros, Quinlino noc.iynva Rau\ino Hoc'n, Rodrigues Fernandes, Mal'ti- dous pr·i rneiros magistrados eh naçilo, eleit03 
Lapel' , B:'az , Cnrneirn, E: Iuarclo \Vanclen nho Rodrigues, Len.mll'O i\hcie l, Conde de Fi- pelo Cong1'es>o .Naciona l Constituinte, na. 
k olk, João Sevcria no, Saldanha nfnrin ho gueiredo, Forreir.i B:n,ncllí·J, Cesario l\fotta Ju- fo!'ma da Con3tLtu1çio promulg"<lcln. . 
. Tmviuim -Felicio, Cesario Ah·irn, Amei·ico nior e Erne3to ele Oliveir:i.; e S31l crns<i. 03 Nes tB mo:nento sole:nne, eu , fie l interprele 

. Lobo, Cnmpo3 Salles, Jo:iquim ele Sol\za, Srs. Rangel PesUuw, Ge!rnl'o>o l\!ar,we;, Jofi'.) elo CongrnssJ .Nacional, legitimo rcpresGn
Sill'a Cnnedo, Silva- Par.rnhos, Aqui- Ihrbalho, Bet' nn.r t.lo de i\le!1donp, SJ.1lto3 bnte tia. 11Jç5:0, façJ os meus fervorosos l'oJos 
li no elo Anrni'al, Joa'Juim l\1u r tinlio, Pinheiro Vieira, Leon.i:ll Fill10, Annric::i L~1z, Co3ti. Ma- - pel.1, fe licidade da pn.tria, e pel::t felic id1tde 
Gu edes , lJba lclino -do Amat'.tl , Santos An - ch~clJ, po:mng~;; 11,0,cha; DJ111111gos P~rto , doi rne_3mos elevados m~1gistrndos deste pniz, 
drJ.de, Esteve> JLinior, Lu iz De lphi no, Ramit·o · Jo:w Lrnz 1 Il .u·,w do :::;an t l H::i \en1 , l\I 1rlrnllo certo ele qne cu1111)l'irão seus deveres, pl'ocu
Bwcellos, Pinldro l\fach:1do, .Julio Frota, 

1 
Prndo, Lrnz ~,tn.ot::>, .!:JJmarcl1.no cl9 Campo~, rando faze•' com que a, p:i tri :l caminhe pa.rn. 

Belfort Vieira, l.'clló:t, Rodrigues, Indio do ' Carlos Ga1'c1a, Rnbl<l.'.l J unto!' e Antomo n, co:1secnção ele s:eus [l ltos des t inos , (Ap plau-
Brnzil, Lam\l So.ll'é, lnno::cucio Serzede llo, 'Ptw.lo . sos geraes.) 
Nrna ílibe·ro. Canli'io, Po:.lro C)1ern10nt, Malta E' litl.1, pJs ta em cli3C!Ll3l1í.o e sem c!cb 1 to Co nvido as commissõe:; a acompa,nlur o.> 
Bacelbr, Costa Rodl'igues, C:is3mit'O Junior, appeov.1cla a ac ta ela. sos>iio antJ~eden t :J. Sr:>· preGir!eri to e vice-prcs i•.lento ela R·: pu-
Hen riquc Lle Carvalho, 1~n'friso Fialho, · bl 1cn, . 
Nog neira Pcnan::i.gu!1, Nels ::;n , Pil'es l? .:Jrrcira, ORDE\1 DO DIA Ü.3 Sl'.3 . pres idente e Ykc-pre3iclü•lte rh 
Ilwbos'.t 'Lim~, Bczenil, .Jo5:o Lopes, Jnsti- : POSSE DJ rrtEsrn:;;'\'m E vrcE -PillBIDE~T;;; n 1. Republica, retir;un-sc acoi11[ln,n liilrlos Lh~ J'e-
niano de Serpn, Frederico Borges , _ J o~cl 1 rrnPUilL lc:.1. - · spec ti vns commis3õJs . . 
,Avelino, cfosj füv1 laqu.i, Gonç1!0 de LngoJ, . 
Nascilmento, Alrnino J\.íl'ou>o, Pedro Velho , A.chan:lo-:se n 1 anle- s'.tla ~3 S1·s. prr.sLclen~e O Srt. PRESIDB:{TE suspenLle a sessfo atJ ~oe 
i\figuel de CJS ll'o, Ai:'Ol'i:n Gncb , Epitaci? , e v1ce-pres 1 J~nte c~a, R.,ep~b~1ca, o Sr. _P~'ilSt- lavrada a neta . -
Pessoa, Petl o. Amer1co, Couto C:l.I'ttxo, Sa dente. ,11 ~:1;ea Jl .l i a, rec,,lJJ-os as segurntes A' ! hora e,2Q minutos r aabre -se a SJSsio. 
Anclrn.de , Ret_umba, Tolen tino de Carvall10, C Jn; n~is,õ, ,,.: ~, _ . - _ . E' l' [ l t 
Ros:t e Si lva, Gonç1l vos Fcrreit'a, Jocé I ,\!a, l ec~ht:I· o S1· . pres1de1: te cLi. _Rep ibl.1c::i; ~ trn e approva,ui, os a ~cl'.1 . 
l\hrbno, Alrnci 1,i PeruambucJ, J:\Yoacio de I o~ S1'.3. Campo> Silllo>, .ccswio Alvim, Q:11n - O S:t. Pn.EsIDE\fTR- i\IeU3 cJllcga;;, d<J!\"J · 
Ag-qiar, J\ndr.3 Cilvalc:inti, Raynrnnclc1 Brn - t ino _B0cay:1va, Amato Cavalcan ti, _ Jos; SB- n~os, ao rctir,1r- no.!, promt1lg1cl, a Co nstitn i 
rleil'fl, Annill::tl F.llc:lo, Peroira, Ly r.i, i\foira 

1 

e inclino, El i ~eu ~fart1'.1.s , Artlrnc Rllls, Re- çao llct Rcpabl1C<l. do.s E-tHlo;:; Li n 11 1o~ tio Bm-
1le V.:i.snonidlos, .Toão ele S1rpw ir.:i, .João \' ieira, tumb::i, 0 lne;IO·clo Hr.<z.11. - . z1l. 
Luiz elo A ndraclo, . E:spil'i to San to, Belarmino 1 v w r ::i, re~e~~;· o ~:"- v.id 3 -~re::;1 (1 teR tia t·~- . Esta Const1 lniç:í.o, elaborn.ch rlm•a n te o pe-

. Gm'nei l'o, 'T'h eo p'ri!o dos Sanlos, Pontes tio l cl J IC::I. ~s 1" .' _rne i ::i. .nre o. ny Jai - r10Jq de tres meze:; () a.lguns tliao, ce.rn traba -
Mirand.:i,. Oi.li cica, Ga!.i'lo Bc~omo, l;'o . cio bo3•l, ~ml D~lph:n~" 8,ezcrl':t ;~,~ AlhIH[ l lCl'lf ll~ l lllO as2iclno, nalmalmentc Lerá llefeilo1, po1·
Prmlo, Ollrn1Pa Vnllil'.litO, FolisL.e llo f<re 1ro, Jurnoi~ n~~ ·'. 

0
J 11 '1101 •, 01,1Cv•ll; Gonçilves que nao lmobm lrn nrnna. per feitJ; cntreta11 to, 

Anguslo de F1:oila~, P<1:1lo Argoi lo, To3til, Ch~vo,,, So;;:ecl" J!o ~ A::.tolel~? Pto_ . , ó Çüt'Ç.l. rCC'JnlJecer q;io o CongL'OSSo Br1ui 
Seabt'8, Antonio f•,use!.no, Z tma, Arlh:.tl' .~~~1 '.~º 111 :10.dl\Zltb, . no~ i ev~nto pc lJS co.ll- leiro esforçou-se po1' consegn i1\ c o conseg-11i 11, 
Rios, Garcia Pires, i\l<trcolino Moul'n, Sauto3 mi:,,o,: 

1
acu;M 1;mnc.l;~íl:>, .,ºº Sr3 _. . Mano;! con3ig nar no pac to fnnthlll3t1t[l,l co11 quo 

Perei1'a, Custo·l'o de i\Iel lo, Paula GuimarKe~, Doodoio fa Fo,n.s .cJ , pr_,,~ilenle,eleit,0 ,,.d .i Rv' dotou o p~ir. toJos o3 principio3 carrle'.l.Js lh 
Mil ton, Arnphilop_l1 io, Fmnci"co Soclr.3 , Dio- pn~,l icJ, ° Floriai~ 1 • Pen oto, ~:cc - prn,ideo!e , R.er1ublicJ Foclec,ü iv::t. 
11 'i.O Corouoii·n . Lcovio·ilclo Fi!o-ueit\lS Il<l - e lei,? , cl_'t R.cpubl!c.1, to111 t.m a,,enl? nn, mc,a, :J'; do 8 .1· 1\for~os MeJrado Bc\~'iio do 'vilb o p1·rneu'o a rli:·e1tfl. e o segundo a esqu3rdtt E elles al!i 11oa111 bem clara.mente consin-ll::i 

do3; a prat'm pOL!ericlesenvolvel -os, e t~nrit 
ao nosso paiz a. . prosperiüüdc e n, fe licidade de 
que é digno, 

\1,os1 Pri sco I\1raisJ 11\foniz . Fpeil'C tio Sr . P 1'2 :wlen~e üo so ngi\33 30 . . 
AtT1ayd'e .Jn11h1r, Fous3c:1' e Silva, FotJS)Q~, Pt·e3hda.:i alflrimç~w psi?-> St'3.~ pres1tlante 
!{ •rnies Nilo Peo[l,nln Urbano MarcondG.J e v!oe-pre;ltbnto rh kop 1bii:;ri,,_o ~l'. 1° secre~ 
M~n l1fie~ Brtn'.dn,.Cyrit'io ele LGinos, A l bert~ tario Jll'~celo ª léll l1L\t Llo s3g :ll'.1ta 
Hrr1ndiío , Oliveir~t Pinto, Viriato de ~le leit'JS, Te1'1?W de )JOS'ie e a ,7i ·ma.;ria rlo p 1·i .1zeii·o vre-
'.fo:i.qnLn íl :C! V' ·• Vi L·gilio Pdssoa, França. siclgnte da R-'p iibt ica cbs Est .i lcs Unidos do 
Ca'rvalho, Lui1, \1c1 rat, .B;1ptist 1, cl.:t l\folti, Brn;it 
Fuóes da C 1, ~ 1 z, Alcindo Gn:tn::ibar.1, El'ico 
Coallto , Sa111p.tiq Fe:Taz , 1,•Jp3S Teoy[,1, 
,faoques OurirJ ~.e , Ari;tit!es Lo'.:Jo, 1\1 .1.yrink , 
l'uFquim \Ve:'n eal{, Dom ingos Jes:1:no, Vi
nlnes, Tlloma1, Delpliino, Antonio Olyntho, 
Badaró, João J-iinheil'O, Pnciílco l\Iasc.rni alrns, 
Gabriel de Mag,1 lhães, Cllag,<s Lob~ito, Jacob 
rh J>aixão, Alexrndre Stock.ler, Fr.:inci;co 
\'eign, Cpst;:i. So:Jn[I, , Lamo n:1ier , Alv.1ro Bo· 
ielilo, Go:1çJl•lOS Cl1::1.ve3, Fel iciano Ponna 
Viuít i, DLitra Nip1cjo , Cq1'r'0t \ ~uhello, M.l
uoel FL1lgeucio, J\.stolph0 r ;o , l\l'isli lt's I\1 'i :1, 

Ao3 2.J do mc3 ÜJ Cevoreii'.) de l sm, 3° da. 
Repnulica, rennido o Cóngi'G3So Na~ional cm 
numerJ lle 23-5 re[mi ·;entante3 Lia 1uçiío , na 
sala ele s:w;; sessõ33 n'.l Palacio d[\, Qnintil da 
Boa Vi.;ta eb Cti.p iLd da Un iiio, sob a, pro:::i
ücucin. üo Sl'. rcn .le:ite Jo;cl de l\IJraes Ru·
ros, i 1 lloi>,l d L br:h, p Jr;1 ntc o mes:l10 Con 
g:1·03;0 CJ:ll[l'.tl'JGBl'.lm o:; cid .dã 13 gener,\ lis
s1·110 ~fac10:)l D.lJLIJro d.1 Fo:1sJc1 e gJnOP.tl 
Flo1'i<V\O ?oh::o~o 1 cbto.'1 [1J1' nnioei;i. abso luta 
i1tL S3>lio c! Ja'33J:n'Jlin,g.,li',ll rJ .i.linch aos 2:) 

Cumpl'i11103 o nos>o Llevct' ; ·o Co:1gl'03S'.l 
pó.le re ti rar-se s1tisfüito , porque, como t ive 
occ:isii'ío ele clizet' deste mesmo logJ.1', o3L' 
C~ipgress?, recelJido .com cle~pavor pela opi
mao pnbhca, com mmt n. prevenç::io, proc.eclcn 
ele modo a clestt'Llir , a comlJ~br , pe:o mer:.o3 , 
e5sa prcvonçiio, e it gan lur pres ti g io o con-. 
r11 nçi 11'.l. estima pc1blica, riue o rodei ~o '!m·~ 
mi nar 03 s:;us tl\1lnlho3. (ilfoito bem, muito 
bem.) · 

E:1tretnn to nifo esta tu lo fe ito; é r,reciso 
que todos 03 pCJderes -estabelecidos pe la Con
stituiçiã.o, que o Congre3Sü promqlgon, collo~ 
quem-so 111 altura el e seu3 deveres , prooueem 
cumpri l-os fie l Q r elig- ios1111ente; afim de que 
as idéas cardeaes a lli cousign[ldfls seja,m p1'a-



t lcsimenlc r ealisadas, como é ne:;essal'io p::w;cl Penso ,digo-ocom afc:rnquez.t com qu e devo ]' t:::.çtio, elo qu B esta q1ie_ s0 refere á pror1· 
n feJicicL1do da · naç:io . (Muito· bein - muito fa ll::w ao Congress0 e á n 1ç<to, do.que sou ro· gancla contl'a a pena de rn ol'te . . 
bem .) ' · presotltaute, que a Constituiçã.o Fa·1era_l con- , 1.i:m 1818 f·.rijustJ.mmlt3 a época em rp;e n, ...,..... 

São estes, meu3 colleg:as, o3 votos qne e:c- s::igT,1.ndo, com'l c;)!1sagr'O u, o ;lil'eito tl ~ graça, \H'opag-anth a favoe r\;1 nhoiir;lo ttlb p8n t •l'f l, 
terno, em nome do IJOUi)l'd~O, ao cnce t'rar os btJ é, a a tti·1:11ti ,>í•1 ,[o C·i·\.iTê~~o N,:,:i 0 .ml j 111 >l't u uili:1)0 u :;eu i;;,uot• é~-<'~LO de expita:S:Í J 
s~ns trabaH1os. - ~ co111nat.tte o 1)oi1.loJ.r R~ 1)JJ1.1i::i i:-!ipost1;:; po1· j td .. 11ton .... 3!~11 (tli ..} s.: 1201:.;"gttio :Jh1..)1 :r c·n !i'•_:; 

Poi· min'u 1Htl'le, aiml.1 unw voz t&nl io elo 1 crime; de resp,nsrtb1fül,ula ::w; f'.mcetJtLuios, \lnc,t !,1, :,l~sn:t·:"l <' º'11 Lluu; cauto~,, t;uiJ,<J,-. : 
::igp tlec0r-vo:s, p::nllor.aclis ,i ino, n, potii~1o e:n forleLto > e '' t1.lt1'i lJ n,:::Lo de t 1 >c!n llM e co:n · • ru; th cn '113 l~J d 11\8:1i1111'g"\ , ~ n l~lt .J :; •;cs. 11!; 
•[Uu me 0olluc,1st0s sem mel'ec1rncuto . (:fcto - in ut::n' o ]li\1siJe nt.3 dtt lt ; pu'Jlit' '1. a 0 ~ :JLUS ll08 ! no • ;:~ut:to d.; F 1' l

1
; Ul'C;u e depuia no do .~eul -

apoiaiá:; .) . e.ri rnes '.;uje ilos á j urisd icçi\o feJcm d, S:.Ll 1ro C!1:1.i'e l. . 
vozw-c

0
,
11

' nl'!ito merec· n t 
1 

nos casos a qn 1 SB rnferem os arts. ;l3, n. 32, E:n 18G:í n p1·np1g·:wiJa apparocoi1 nn: All e-
cadoi~· -{ " · ' 11 en ° l011l'OU ª e 5 1 § 2.0 , _ conformo o m2smo u. 32 elo :nt. 33 nn•1ln e i frenLe dolla; se :wl10L1 um conve1·-· . 
' '· e_ n. 6 elo art. 47 do prüj eçto, deixando além liclo, l\1itter1myer que, como qnasi toifos o.s 

O _SR PRE3rn:i~rG-Como vo3 disse, ao as- · disto a imsma faculdade ao3 g·ovemos llos convertUo3 , nni3 ox:ago1'rtcfo e entiwsinstrt · 
sumir esta c1lctra , nuiJ.c:1 1113 p.isJ m pelos esta'los em reléwão aos crimes comnrnns e q,os se mo3ti•ou pela p1·or1grtndn, lht ülcin, tlo 
n:iens son l10s ele propaganelista·a idéG. el s, um ele funcção ou ro3ponsal.iitidaele , depcnclentes que o lia.via si.lo contea a abol!çio. 
tlta, caber- 1Iua extt'ao1'clinariJ. honra de ser o elas jut·isdicções nolles inst itLiidas; como se E t eni-3e obscl'vadc como um:.con trndicçfü~ , 
pr.isd en-te elo Congresso Co nstituint:l cb Re- evideneht da rc~h1cçio do art. 65 do prnj ecto; cJmo uma anti tllese am:ir.sa o mesmo i1' t'i
)i;1?lica Bmzileirn

1
; c, _ s1i_ acc~ it ·? i o posto, ape- e3tabcl8;::endo aincla , no ~w t. 80, uma rnvbiio so l'ia na .l! is torin. contomroranea,rprn e.:;;;t JW0-

2.u ~o que e1'rt ~-''l'tlOrCtlll::triame:ite SU [JBl'ior incondicioqal, quasi ex officiv , dos process:is p1gan '.la ganlm nn is fo rç·1 e e:.:tensõ.o just:t- / 
as rn111has foi'ças ... · cr;me3 findos, 0 que equivale a un1a amnistia. m3nte - nos peri1)dos em quJ se t em p :ilas 

·vomõ-O~ct1pou-o brilhantemente . g·er.1 1 do3 crimino3o3 e, fina Lnen le, co nsi - ·g-uerfüs e revolu;õ is del'r.tmaclo·n üs srng ltc 
gnamlo a aboli ç:io da pena ele.morte no ar t. 7 1 mt Elll'O[>il, nos combate3 teav:.i.do3 rms lnt<11 . -~ 
. § 21, a lém de outl'as tlispo.siçõ3s relafrv-as i intestilrns os nas foemichvei.J lntalh~s inter -. O Sn . _P1tmrii1mTE- ... foi contando, con1o . 

chsse en-taq,_ co :11 0 vosso concur30, com o 
vosso aux: :l10, que, felizmente, nunca falttt
mm-rne durcrn te o peri?clo da sessão. 

VozE3 - Era o nossó dever. 
O Stt . PRB:>lDEJ'i"'rg - Agradeço, ainda uma 

vez1 este t er;temunllo elo estima e consi'.le
rnçao. 

Si, em um::t ou outra oc:casi:io, usei ele al
·gyma phrase um. pJuco cnerglcrt, ou imper
trnente, des?ulpa1-me ; ella tin ha por move i 
~ fiel cumpr1rnonto elo dever, tinha por unico 
fim fazet' com que o Cóngres30 n1io ss affas
t asse tlo sn::i linlta de conducLt, fazer com que 
o _Congresso t 1·,11J::tllrns ;e com calnm e rcifle
xao, para cil3ga l' ao ra3u ltado a que chi:wou 
el e. dotnr nosso l'.aiz com miu Constitnig,õ.o'. 
Cll.JO confronto foz hon ra com as dos p:tú es 
mrus adeant<Ulos. (Jluito bem , m1úto be;n .) 

AssL::n, reitor Mlos os meus a"'I'adi!cime1;tos 
rlo alto clestfL cJ.cleira, que vossU.""' generosidade 
me _conílou, t enho a honra ele declarar con
clrndo> os traba lhos do Congi'esso Brnzileiro 
no seu cara ~t3l'.de comtitninte. Esta eneer~ 
mda. a sessão . (ilpplmisos, valmas e, vivas pm

extradiçã.o : a Cous titui l)[:) Fodsm-1, r .ipito 111cionaes . . · · 
tal qual foi votafa em l" discussão, conte ncl~ Assi m na ltaljn, it qual os se tis pl'oprins 
semelhan tes disposi ções, alterou l'ildicaJrnsnte C!'iminali strts dftCJ o pl'imacio ela ceimiiHtlicltde, . 
a::; ~)::ises ~obre que· de-vem as >entar os pri n- onde. l~a. aonualmente, mesmo, unia eiquaz<1.-<.lll 
c1p10:; carc\e,1 es tl::t nóssl. legi.> laçio psnal e ho1mc1d10s~ se,fLln c!aV<t em 1860, f(ll1111do um'1. 
por_ isso tle~arrna a sociedade e nõ.o grtm;1te ele confiJg'l'~çao gei·al ::imertcava tod tt a F;nropa, 
mod~ algu m a segumnç::i publica, a 11n nu- umn,. revista someu_b para su~tentar " De·· 
ten ç_w ~h• odern, nem tlio pouco os dil'citos cess1dnde Ll_a-aboliçao da pen::i. de morte . . 
do3 p::tc1-ficos -e .ltone3los contl',t os ataqu 9s d ·jS Na B~ lgicn, em 1803, form ava- se tarnbem 
mal fe itores o de:; honestos . uma so~10cl::tde com o mésmo in tuilo excl.n-

S iri[t melllo1', Sr. pre3i.le :1t0, que ::i. Const'.- sivo . Na B ·~lg icJ, porém, isto n1io er;:i, rle. 
tuiçio não ti vessa est:;ituiclo co us::t tiJ o-nmn, admi r,n , porque alli, se por um h :lo .a c-l' irni 
com relaç~o a e>te assmnpto, 1ive»se grni r - 1JC1! iJ1rlú" é [Cqn21n em 1'8laçllo ó, do o c~t t'O J 
dnclo o mais absoluto st!encio: po1·qno 1rns Je- p_:uze3 ela J.<:uror ;.. , os sons . c.osturnes sfo p:i.· 
gi3lt\lnras ord in:irias , quando. se ti v-esse ll. •3 C'.i}coJ . . 
ol'gauiz~r os n_o:;sas instilL1tos pen üe3, podo- N:.1 propl'ia S;iiss·t a ,a!Joli çifo é votada prw • 
rntmos rnstitu1t' nm ex: rtm0 serio sobre tofos nnu 1.lxs c1m'.ll'ilS o:n J8b2., maso m 1867 sen:l.i a 
esses problem:ts e c9n.venien to:no11 tc tlisc;ulii' qu estii.o ropl'otln zi< ta o s91r1pre c.:om o ',loto / 
com largueza todas as que3tõês qne ::t ol!o3 s ; cor;tra. ~' iO ela ?arna1'ü alt:i. , tt cannt':J. ·Jn i.~ :i. ( 
r rendem . voLa arnch a favor, voütmlo con tr .. t no .a11110 

A Constituiçifo , como foi votn.tln. em J• di s- scgninte, em bom fosse cl la co111post•1 aimh 
cussi'ío , na parte r alat iva a t oth sua m:lteria do::; mesmoJ membros, o que mo3lra a ver.sat í
pena.~ nil:o s_lti_sfaz àbsolnttl.n1i3nte, q_uer com licbcle da~ a ssembléJ.>. mesmo septen tl'i o_n :\e3 o . 
r elnçao ao t1tee1 to de g-eaça , qua i;; u nU:o aclm it- sernlo o caso elo pro:_oquw popnlae- e'.l. e 1.\ 
to,-· quer, e pri nci p1lmeL1le, em rel:1PElo a 1ms f-.tclas lrn. 
a~o1i ç:1o' c11 p~na,~le -m~~·te . N-\'.s t<t p~rte 'enliio _Esta ~oi n:ais ou menos a marchSt eh qnes- · 

L':lvanLL-se a se3sfo it J hora e 55 minutos nao tem ellaJU3Liflc:iç<eo pos31vol. (A.p .irtes .) tao n ~ 11npeonsa e 1103 parlamen tos ela Eu-
dn, Lll'lle . Dean~e li'._(lS l110 do exemplo ou, :::i quizerem , rapa., isto é, emrnsu rno , rorque eu u;io posso 

longwlos ,) 

da lsgts l ::iç~l.O ~amparada elo~ outros povos l alougM:-me m:lilo_ nesi<:J_P_onto . 
cultos, a qu e3tao t·)l'!la-se mmto s::\rh e com- i\fos e ll1!legavcl o vrnvel quJ a pro;ia-

DISCURSO PRO~U:-!C[ ,\.DO N . .\. SE3SÃO DE plexa . gan!la dodinou de J 870 p.u'.a cá , · 
Vou, portanto , occnpa r- me, an !e3· do t u:J o, Nós es tam-J3 nest.e mo:n !Jnto. qu nnto !is 

O §r. Joào Vie ira (movii;iento dess:l momon ton qnestlío cltt aboli(i.o eh scie :1 ? '. "~ P.~naos,em uma ph::ts:J Llo vcrdarle iJ'.J { 
de ({itcn~:iio) - St', presidente, ::i.u tgs tlo apra- pena de morte. oqrn l1br10 rnst::tve!. . ) 
se,ntar_ algw1rns enDnias ao pl'Ojec to de Co n- · Qn im~o Ol\W,t em u•1n tla3 se3';Õ3S p1s- . Qu111~0 . em 1888 se t rnLi.vq. de votar o co- a 
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s t1 tn 1Ça") quo Ol'J. S'l cfücute,si nto n neces
3
irlacle s.~clas o 1Ht1.> t'.3 rep resentan to ?º. EsLi.clo elo 

1
, Ll1 g:o c_~·1m,1_n ::tl 1_t •_Lm~o qns esL\ hoj e ?m Y_igor, i 

tle j LB~il1c1 l-as . E-;t a 
118

c
3
ssidade t oPnon-S'3 s,,nt-1. C<J Lhar,mt a CfUB me mfot'J t tve oc - algun::. ct 1min .di,l::i" oppunh1m-:;o n uni:J a.de 

p:l ra mLm m::us 1111pet'iosn, , depois ele ll a.ver eu c:sfü) d ~,,clizB r as._ Ex._ '.lll0 esta_' ques ~üojá 
1 

d~ cod\~~:çio r_L~, .l cgiolnçlo pe1n l, o.º dc,pu -. --, 
.cln.clo alguns apJl'tas, quando em u:na das e_, tava focJ. <la mo.la.,, J\1n-Ja Jnp 1·eptto 'ª L tlo E 11i_L_o Feru , na sua cn.mat'i.l., s:imon l:e, 
sessõs :; pass1dns fallrtv::i, 

0 
illtdt'e rapro

301
_ mes~n cous'.1 ; qn ~r~ u1zer que, esta .'.lilO tt'lo , JlO~'que t1 1.z1~ que no me:,a tl e toc~1i.s ns cor-Pen

ttnto lDlo esta.do de Sant.J. Càtlrnl'ina 
0 

St' . . da pona de mor t ; fo t muito cbb::tl'.la , .l ~ L se foz _tes tLt _op1ni,w ac ~ rci\ ea cr1minal11facb era '\ ' 
Ln.r.orch Couli:iho · mas prncis'.) el e to:1~ ben"· urna g"l'ancl l pt'opagancb p~r,i, n.lJoliçfo cJ.o tmposs1 ve l cry.>Udl iSll.l'. uma. só ·p'.1r<• della fo i'· 
volencia rlo Co11gr~s»o , porq ue n5:o so u orado~ l cadafal so : nm s c::;n p1':1p:1gan 1.1, coJl.') os mm' a b'1.s.J ~CJ um codq·o penal. \ 
ten !to clil11wklado em exprimir-mo e 

03 
qn ~ nobl'OS rcpl'c30:1 ta.ute.> s:tb3m, ,j-:t l' :VJ a.!'rofo- Ol'a, 1103 mi.o j)) lemos rcso l l'er umn. qt102 l:i:o 

me conhecem de perto s'.1bem d ti: mi iih:i, timi - 1 c~nclo m111to o lu t em po'.3 q1p se ol.1sorva esse 11.t or.lom dJ. qiw so _ debate n0ste momento 
rle_z mtuml o h:ibitna.l quando fal ia e;n pn- tp:10:;o n:e:10 . . , _ p:w_so; ~,tu1rn :1 to3 '.1 ~_s11npl es p'.1ilantro·:11.1, 
bll co . 1: lea1 di sto YOU occupar-mo de nsrnm- U:.r.~,l. Rer,iR:.8)fT.UTE1 - Pda victol'h l'i~d ~_.t,1 p0!:1 ox 1,tcn?"' ' n :~s':l comb,üe qn o 
ptos flrtr.lo_s po1· ~:111 n :tt m•e;i;~ , e rGce io que só q tB c~J~ovo ~ iJe1;' · _ con~l1t 11 °. 1t1-~~n1,~ ~ n .1a ~.ocmL n'.>S" ? ~:sen·.~ -
fo çi, constclemço33 mt.u to desn. linh:icL\s nEío O ~i t·, . Jo .. \O \ rnrn A-- 'lu.o ln tal. o qn•l mos t.1 .ta? CJl , Jn,n, do ac, iv1 <Ja1l J 1_11cl1v11.l1nl : 
po-.J endo r.:ive:;tir'" expressão do meu 

1
;ensa- vor1103 no:; outro:;' p:i1zes '?Na Amo:'i2a on <.l e n'l1[t. '1.CLi•.:1 •l:_u ln norn; ·tl ,_ ::t act1 vitl:i.clo oco

mento ele _unu telleza de fórma tal,como seria n,~st9 momen to só exbtem rop;1i>_licas, por- n~.:1:11 c.; o .1nri:.t:c.i, Llo 111_d1vi•luo •JUCJ _e s ~á su b
n1ra cl o.:;

0
.) ar, que poss:l atton uar 

8351 
aridez s;, te a pena üs m:ll·tc e. na re rmblw:t Arge n- o~,J:nacL1 no cl t 1·.oit~ 011 as S?_i en;:,1,s .JlH'! !1ca·; 0 · 

eh rnater1a .a que ::i llmlo. · t1nn, po ~ ~x:emplo , conf1n'11rn o n··t. 18 d , sn:t o_..,o~lD\11 lC'.lS ;_a OU LL'il ,_ .ª D:CL1v1d·1cl.J a.11orml.l , 
Nií.o nD oc ;u!lll'•ci, Si·. prosido

11
t., da qnes- const1tu iç,t0 , e ~ln, só foi aboli·l.1 em roLt\:io ant1 -_cco:10m1~a , . anl i-JLU'l•.l ica -'.1 activ ithde 

tão oco,.10:11 i co ~!inancoii',1. cln, rli scrim'inaçlio t1 as ao3 cr1m33 pJh t.cn ._. . . . _ ci'im:n :JS::t do t1d1v:1lna, · 
ron 'las, n2m l<w pouco t1·il.tare1 rlos pro1Jlemas l «Ficam abolidas ( r.liz a c1hfa r11 ;p :i~1Çtt•) E ;tit outr,i. activ iüatlo cstit s1J bo:·cl inada iis 
rel~t1vos á 01·g;1n iwçií.o dos podet'e3 publicas . 1 a p0n::t ele rn o;·t3 pot' c~1 :ic.as p1litic.1.3 , toJ .i sc\011 cc;i,s pa :n .e3 e estó;; sei meias hoje toe:11 -1 
Os tll us tre:; otw lores QL113 me precederam n:i. · a espect~ ele to rmentos 8 os açoite.o.» -n;1n l;'l'J.nde ampli 1:fo , po rq u ·~ co nstituem 0 

tl'il)Ll ll l< tl'ataram desses assumptos sob to do~ !! p:w l;; '·o flO rn t. 71 § 21 offato~o a, SB· tlir-ei to C!' imitrnl f1rn :hdo so'a t\3-lnses n:fo llno -
os aspectos j)Jl' qtn pod inm sei· considerados gmnte emenfa Sc.tll3 litutiva: l og 1 1~ns , n·3rn 111A tJ.pbyslc 1s , mas fnn•.la·lo so -
e ::ilgt~ns 0 fizernm tle modo ln·ilhan le 0 8,i.ti ,o '. « A_ ponC\ de ~n.0rlé na nc~i. s31·á comminacla ll i'O fac'.os co l!"t irlos \13L1 obsernçlio e rdfor idos 
fo cto1·1 0 nesto Congresso . ao~ Ci' tmes pol1l1cos )), · pela cxper iencia., facto3 rine sã.o do cl rnii nlo 

lVliulm t ::i,refct. é rn~ü~ mocles ta e restr icta . .o SR_. ZA.)IA- :\fo.s no tempo da rno11at\Jlthc Lla antlll'Opologh-c cle t od:1s a::< scicnci·.is qcio 
V,c) il oceupal'-rne. clJ qtfesloe3 rin3 Cü!lSirl ero no::; n t1nh fL mos al!oliclo de f;_;cto. q:1e lho são çiwealalas . . . 
s1mplesmc11te socn1os e que, si ao menos n[o O SR. B.~1U3 )3.\. Lnu-Ntw polo jnry, E cb lu lo a.ilnal, rosnlt,t que o in Jivirliw on 
'.1-P; 1xo:m:n como os poli ti ·as, lambem não , O~" · .l oA? . VrnmA-_Sl'. p:·o3icl:rnte, n:tc se a<l ~1 p1:1 ou ni,o se adhp ta ao 111 1io socin l o:n 
1i-r1Ltrn CcJl110 e·-l:1s, e só elevem ser ra3olvicias 11): prnva nn ior· cb car110;1·ismn hu :n :tno, ]JGP - íJllO intli.tbitavelmentc eleve vive r . 
co:n o cri terio dos es~ udos sórios o meJihclos imlt~-33 - rno n. oxprcsslio, p';enomsno a li:\s · O in(li vi luo p3 fa scn con:la:: t<t que n'í.o é 
com to•ü se:'cni li.tde, m. 111 '.t!or calma pJSsi~ oxpltc:wc l rd·.1;; leis P :y,·!Jo'ogic.1s tia imi- nn1s •lo que u:na coor·Jsnaç'.10 cio m iios o 1ins 

vel. 



ou i;i1i1n, ad-.ipta.ção (lo} act'os o, fins,. d0.vo ada- tic;i,tlo o crime. Mas o qHe s? consegue com a O Sa . . TOÃ') Vrs:rnA- QJem no3 çliz que 
ptar 'e3s[l. .mêsma conclucta, íJUe é Limo, 1·esnL- rel e.ri-llçfto? · · · esse nnmero ·nífo seri:i mui to maior si não 
tantc oa o h1do pi:n tico d0 Cll'.1ctcr, aos e~cà- O ·in:lividuo nw viver .entre criminosos, exr.>lisse a pena cll) mo i' t a 1 U:n s1bio , L')!J1 -

t po:; ;:;od .. cs . · alg'liDS rneno3 cr':niinu:>os do r111e elle, 1Íil mul- bt'Oso, teve a corag-e:111le dizer que, si ss atac~! 
· .i'.fo 8, s0nl101·e::; , si. o inJ.ivi_Llno, em vez de tipla variedade das levas tliL crim inalicl"dc, a cai·ü1tl ;3 cllrl;;tã p:i 1· conc'.)rl'Br pan o 

;1chptn1: :i. sua con'.lucta aos fin s saches , f;.1z o e pó:te lú prntic<i.r os rn osrno.l ci·irnes, po1TJL1 8 almstad11111ento da raça JJ3b co ~is ~ ·l' l'<iÇ'i.o e 
·c·ontr«wlo; si· as stus ncçõ 2s ,n,1i1 voz ele corre.:;- nos presdio J ellos s:'io tambem pr.1 ticael<Js. repror!ucçi\o de entes 1·nclli lico3, enfermos e 
j)onclcrcrn aos esc.c,po3 sociae.;, mos tl'<lrrl. ou DJpois, par .e taes criminosos niio IL~ ab:>olnta.- pr,r:i.s ikis, se ei i. 1le loêlvar a crneldacle da. an - ' 
l'enihm ao contrario 1.1t1w. n:ltnrezn. an1.i -jnri- monto ontra p2na r1He· pns:m. corre:>p2nder f1. ~ig-ajn s ti ça. ct'imi1wl qne Í<~7. Yordadei r.t'l lw
dic:.i, n.nt[:economica e, pu1·ta11 to, au t i-socinl, si pon::i. rlc mort9. . · catom1Jo3 judiciarias, JKH'r(nG ú. elh Hc rlen:, 

. elleJ°llOl' e::emplo, matei com prcmecl itai;.ão ou! 0 .S:<. C!O!'i(:.\LVES C1 r,u·r.s-'II.1s css::t G si111- ·que o numGt'O ele crimln 0so3 sejtt ni;nJi' cio 
tle um modo insdioso, com ferocidade, qu pot' plosmento crncl e mais rn.cla .. (Na ou11·os que ]IOt' intlu ::çii,o devo.1101 crer qne o .s·eri-l, 
motivo pei'verso, ou de lei tando-se com os sof- opartes.) ·tendo concorri.lo as;;im po.Jerosarnente pa l '<L . 
fr imen tos crueis quo inrnge á vicli1úa at3 rns O Sit. JCl.:to VrnmA - Senho:·cs, a theoria o s:incamento mor.:tl <101 povo3, 
contorsões el a ngoni11 ; si e\le é u:'n t ypo comô que tem piedade elo cri1t1 i11oso , que tem com- E não t1·acto s'n 1e1ü e cl~ opiniõ3.3 c\ ;J escl'i 
º · do JacqLies Lmltier ·m. BJte Bwnaine de mism'aç[o pe lo assassino , esqnoco a .vict im'.l. , ptoms; tGnho aqu i umns pabvras do mihistro . 
Z~ l '.1, CS~Llc.lo _acnmdo e profundo rle anthropo- es~nec} ª !DC'.a o sontim~n to q ll 3 a.ffect?- [l, r~ - tl ttj ;1.3tiçi1 a,o P<'.33iLlen tcHh R3publ i~.t Fcancazn, 
l og 1.~t Cl'llmnal ; si elle ainda, por exemplo, m:l1a th v1ctrnrn, o senttmeuto que se ll'l'iHl in, em 1835 (lé!): · ' · · 
para s::itist'azc t' v.iolentamenle a s:ia sensan - 1rnqnell,1-par:te da sociedade onde o crime· foi « .-\. inoflc.\cia da p;n::t S)b 0 triplic3 asp8cto 

1.\ ,• lidade, mata no acto sexu::tl a mu lher que ó · pratic:1do . da corra~çii'.l, da .inti midnçã'.l e dn. emen l~ 
'" ' v ictimv, .dài' sua.coJcuspisc!.lncia; si ó rnn in'li - Não se diz: «\fa tae qualquer Cl'Lni no:;o )), r esJ.Jt,i CJ.th vez ma,is elas indic:1.çõ 33 cti e::;tn.

;v ic\ 110 c11jn, .insen5i!Jilicli1'le moml e ta l qne . poi'quc isso serfa. s;rnplesmente absL1rdo, urna ti3tic t; a 011 Li Lb reinciclench avolurna·s.é 
n~ata ,PO r dinheiro, jil. não digo que ma la por crneldade; ma1 sim: iofüngi a pena de c.vla, .vaz mliJ.» 
cl1n he11'0 , sor cliela e brutllmcn te, mas ó L1m mor te ao3 . indiviclaos qgs se revelem p3los E' 0 m\nist t\) ela ju;tiç:i, e:n Fc:inp quase 
individuo ·lrn bil, um cr imit1030 !ut elli gen tG scu3 in,sti nct?s. ex.traordin::i.rin,mente . anti- di r ige ao presislen te da R'lpnblica m::i3 t r::intlo
íJUe apparelln o ho1mc1cl10 pot' me10s adeq ua- socrnes e anll-J ur1d ico3 , cle~nu cl:.1.dos ele t o:!o que é impos; ive t a conecçto, a e:nencl<t e a 

, dos p:1ra dcll e ti r«tr um pl'ovoito pccuniar io senti mento de piedade, e sejo,m irbpossivcí> intimidação tlos de linquentc3 , afim de C[!B, p'.lr 
Ollq ualqueroutrn. rnntngem; si se tmta, do ndap taçü:oaomeiosocial. meio clarel cgiç:to,nquejámerefGri,eqLrnsoh 

.Ç por exem plo, el e 11 111 po,rricirla 0 11 sernelh::rn - Diz -sc - execn tae em tne3 circurnõtancias, on t rns a~pee tos coiBidera.J:\ é peioc elo q·ne ft. 
t~s : nes t1s condições ,Callarnlo:.se tle tJes iwli- is to é, a um individno, por exemplo, que mata mot'(e , nns é us:ic\a, ·hoJ e nlli, se posn l ina r 
v1 ~l \102 , ni1o sei que pena se ha de applicar a o p:10 sem moti vo ex t raordinario par,i fazei -:>, a socieclacld franceza clo3 criminOS)S d:i to lo 
cr1m1 nosos clest-.\ ordem a nã'.l ser a . pena. de porque nií.o sendo ea meiaphysico, rejeito genero Que a inrest::irn , inclusive elos g·i·nn-Jes 
morte . _ · todas ns ·solnçõ3S absolutas e,por isso,uão digo_ as3assinos que escap'.lm ú guilttoli n::i. Citu"ei 

L'.:11 Sr.. ... n .rwn.ESENTA1'TE - Urn o, pen.à q;ie si.m 1~l_'.3s 111~ nt~ ~ rna~ae 0 p:i.t' r2cida,: P;J i"que Pó,c~e a prnpos ito e integratmente no meu discrn;~o 
pos.sa co rrw1r. (AjJiJiados .) · IMvd uma, et icuni,t.rncia t ,w ?X~r.10~dwm U.t o:Jtrn,s p;1. lavi':J.S tlo ·cfop;i tn,do pol'tug:1rnz A7.e -

" . ~ . . _ _ . . que leve o fll!10 no auga ela pnL'üLO m o per - d e t li B · h 1: t l · 
O ,,a,, JoAo .vrnmA- .·\. coi·rocç"o Llo crim1- · versa a nutar o proprio [l'.IÍ. vc o ns e o ran~o, SLl - wrec ül' . e a. pr.11!-

noso é u. nm clnmern... . . . . E·,oe i11(11·v;ciL.10 , colloca.Jo e111 t a,e, c't1'cui11- tencjnfr1, cenll'<Ü de L\siJo:t , neste po:ito cil.l 
M l l " ' - " accot'do co:n Ribot e· to:los os crimiinlista.~ 
1. 0 C1z~1: _ l 03 i.r.".1.s rn oderi;os ct· 11:1:11a l~s t:is, stancia s, pó le niio nmnifestar insti ncto3 por- moclet'llOS (W): 

dos_ pnbl1cistas mais nota.veis! .c!J .1 n.cl 1·v1d uo.J versos , q· ne e o ciuc · caractêrisa o loucQ mo-. t · d «füt .cr im\nosos CJLlO se as::e!lnllnm _n,o IJJ-
11'. e,m~ qne por sna com pe enc1a, mgem pe· ral, o assJssino nato ou instincti.vo . · 
ni tenc tanas, todos os sy.s temas tle corl'ecçilo u~r S1i . 11 EPRE~E'<TA.NTE - Os rmves das mem pt•imi tivo ·e qns c:n st itn'"m a. nn ti lh:rn-i 

l 1 · ' " " "' do hom3m civilisatlo . r e · ?!11ern :t 10.1 0 o>t'i? ~ompl etam~1lte clesmo· execLi çõ~s e:;lão cheios de e1'ro3 jncliciarios . 
rar i:;,,.:nrl_?s pam os cnmwos::>s l:nbitnaBS ou el e 0 Sri . Jo;io VrnrnA-Não lHi tal. Em 18i 5, Alguns sabias explicam este facto paio ata-
l)ro is-.. 0 vismo, outros. pe_la c_ legenere3sê n~h , du tro3 

. '. -~'~ • . . . . . . . n:1 lta!iJ, l\[LJ;io, IWeSiLlan te el a COmJ11 iSSâ.O do J · l J 1 e li d l t pela pat to logu; J11 Jf, si ha l i vo!'gen~in, nu . 
. 1 nao · a o .º ~ t" t mrnoso líl~ rnc 1\'t>, poe- senado, que r evia, o projeclo de codigo penal, oxp licaçb, lia. acoordo no recoJhecim:rnt·J tia. 

qu~ ~1·e,10 9ue esta f~m ~l e questw . . procedeu a. um ioqueri to sobl'e eno3 j mliciR- ex istencia ch;;te3 ty (Jos anoi·mie3 • 
Nao VPJomn m~10 . tlc l1~r~y a ~oc1elarle rio3 e só de3cobriu um que r emontava ::i. 18-W. 

de2s1, cspe,0;e de cr1 m111csos,s1nao pnvu nclo-os Mas elevo ponderar q1ie toda a vez que ha E' ·delles que se occupJ, a a nthropJ!ogin. 
ela vida . duv ida na ai·J eeciação do3 focto3 feita no .·i·ul- criminal, apontando-os.à so~ieclade como s3res 

contrn 01 quaes a penalidáde é inut il cJmo · 
· l!ilr SR. REPRESENTAHTo:-.'\. c.iclei·a . ga.mentq, meus nohres collogJs comprehe11- elemen to de momlisação e como ameaça ·de 
· O SR . JoXo Vrnm;~-Ca<L~ i u , p0i!'a. que 1 dem pel'f0itamcnt3 que nfio S) applic:t ªpeno, soffl'imen to. ConL1'a es tes, que constituem fe-

P,1ra _ ell e evadir-se e· co:nme tter noros cri- capit.\I . li zmonte uma excep~ão, a legblaçfo pen·Jl é -
mcs. Os en ·os que se tem notado nos an nacsju ·li- el e um cffeito ill usorlo, qn::tnclo co níla na cor-' 

ciarios qnasi e:-.:cl usivamen tc s'ío os que dão ri.zibilidaele do condcmrnt<1o, e e üisensal:t 
' O MES~IO SR.REPRESE:'\" . . ·\'. '' ~". ',-C ,0 tle1' ,·1 f;.e · ei11 ·est1l l0 elo 0 co<1 "le1'1naç'o A I)"1"·'0 te!l1[JO ·' " ' ... , " ' 1 · " '" ·' ' ' ' ·• '" • ~-' - qu:wLlo a cl milte (/llB um clBstcs entes \llI.eno-: g urn r::i rh ou [Jlll'l)C t na . · ' · menaes pela clef0rmiclade moral possn.m, sem 
O SR . ,io1i.o VrnmA- Niio li a cadcins segu- E depois, senhores, toda pena debaixo ela per igo, ser rest ituido'J á sociadnde, clep.Jis de" 

j

1
' ras: n1e3n10 na Europa os evaSõJS são frequen- c0eto ponto de vista é i rcepal~ave l. Fn.llani u1n ceL;to período cl 3 en~11rce pan1 ento . _ 

tes. Om, si esse criminoso póde evad ir-se e contra ª iirreparabil\dadc cln pena el e morte, No ol'g rn:s.110 moral diz RibJt ha'.'-?1' -lx
comm~ tter novos crimes, si pôde reprod uzir- rnns a. irrepambi lic\ade é ·º melhor caracter is- cu nas, sarne!ho,n te> á pri vaçí o i;Je -nmí n ambM 
so, is'. o e, t er' fil hos assassinos, crimino3os tico que ella tem, po!'que ó ªcondição da. se- on org·ií.o: s'io entes qn3 a n:lt lu'e?,a q'ú ,::i.s cir~ 
ig uaes ii, elle , como ubol il' a pena de mor te? gnrançaque dell<t St3 eS[)3l'::t . cumstancia~ t em deslwman isaclo , Estas _la _: . 

Todas as · escolas , ni rnh .11123;110 aque ll as U~l SI{ · · ftEPRESENTANTE - Isso é um cunvs niio S3 precnc l101n com as di sposiç0;S 
qtn não aclrnil tem riue o criminoso _possa ser horro r. dos CO '.ligo> p3na.o3, e nií.'.l l!:t raginnn pe!1i-
1c9nhecirlo p0r ccr lo3 c'.lra~to res , admitte m a O Sr.. . .foXo VrnrnA- Com a:i outra3 p~nas, tenciario que con~iga emenclnr os defe ito;; or
c1 :st incção rlo cr iminmo ::i.ccid entilJ . cio Ct'imi- qmrndo injustameule n.pp!ic1clas , o individuo g::inic03 , qu rn t!o const \tun.m as anomalias do!J 
nciso inconi g·i m i. · não soffre ,::io me no1 m::i m lmon te '? O problemn, gmnr.les crimin osos ; ano ma lias que sii.o,. na. 

Cón tru. o cdmino~ó ha lJil 1nl ~ eJntrn o .cri- 1:.oré111, t em umacornprehcnsão mais gemL plt rnse ele llibo t, um lusu; jia turne. 
·mlnoso i_ncorr ig irnl,como ::i. propi·Lt exp1'-assão Dopoi~ Lia reeocichcte dn .iustiç,L, tias crneli.ln'.- Odirei.to cle punil' ou r epressiyo,exel'ciclopéll a, 
es!á dizendo , não hn. .ontrn meio de segHi''1.nç::i, 1les pr<!ticG üas nas execuçõ::s e elos j ulg.1me n- soci ~ cl :1J) con lr;c esta cla~S) ele de li :11uente3, 
s_iuão a '110r-te, qu:i.n cl o se t1·a ta. elo :i ssas, i:10. !'os deshnma11 os e i.niquos rla idade media, a deverá li mi tar-se:\, c\cf'eza; porque, v is:t t' com 
'.· O· SR. ZAMA·- Hasta a, s:Yfiic.;ti'açlo el a. so- tendencia elo todos os pnbli cis!.as e Llos cri mi- a appl ic::ição da. pen1 '.l. 011tr.1 fim, sc1'i.1, nm 
c:iellndc . nalistas metaphystcos e classicos'. tendo Bec- OITO de cm1soq1unci:ls fc.Jcjliente:net1tc Cn-

O ·sr: .. JoÃo Vmm.A~ Como a scq ue>t i'ilff.o 
da scciecla cle, si clle nr'de evadit' -se, si pócle 
nrntar o proprio gn::ircln, o proprio clircctül' , o 
medico que o trat::t o te.'/ 
e " UM Sn . REPH,E3F.NTANTP. - Mas n ii,o 'matn a 
soriecl ndc qne t om obrig'açfi.o de conservar-·lhe 
a Yida . ' 

o·sr:.. Joí\o V mm A- A socieclütlo só seri~ 
· obri gada a. p;ilr.rntir-llw n. vitki. soli n, condiç:Io 
tle nfi.o prej udicar onlras rnn.!s preciosas, o qne 
ó simplesmente imposoivol. 

O SR. ZAMA- A so.: ier.Jadc que c\i.;põJ de 
todor; os recursos , ni'io tem o cl irc il.o de snp· 
pri mir um homem em l)Ome da ju.stiça s·r cia l , 
nâo prccis 1.'. (Ha outro ~ apa1·tes .) 

O Sr: . JoÃD. \'mm.\- J\ lg-1111 .; lembr.1 111 a 
' r elegsçii,o.p .i ra p 1izes longi:lf1no3; p~i'::i. co!o-
1.nins af1staclas do meirJ SO·J itl l cm que ["oi prn· 

caria á frente co1!10 sr;n p1ti•ia réha, niio fo i nestn,s . )) 
~ inflo p.mi dim inuit· as p9nas, c ; tud i.nd o os A lei eleve-se l imitar unicamen te ú. dcfozn, 
crimes como en tes jneidicos abstrnctos; lioj B, p:wq;ie o .conti\1rio :ic~ rratará ;,s mn,is fu 
porérn, estucln.-sc o c1'ime como a 21_;ão huro~un, nestas conse11uencl::is l!':tt::inLlo-3c elos ass'.1s
estncb-se o homem c1•im• Do3o, s~ns scntim8n- si nos natos . 
to3, seu:; autccetle:1tes, c:nfim stn incl ile ou Entm nrlo ng·o1'::i. nm po11co p::llo dJ:ni:Ji o i.1 1 
n alur.~ zu com to-Io.i os seus C[).r«cte res s0m[l.- esta ti -'lica,notarn\ rpn a To3~é\ n 1 li a um soc u lo 
tiqos e põychicos aflm de c111e se possa :1Clnptar nilo tem pena c1 e morte, :'\ · oxcepção el e 

·o g·a nfl i'O de tl ef,oza, SO;)in l á v::tri cdn,<.l>J cl n, um curto periodo, e por isso é fr~zith S9!1l[WG 
offe nsn, intli>idua l. O fim deis insl ituiçõ33 po - . como exemplo de paiz em ~11 3 , dada a abo!j;;'í.o 
n ao~ . notae lJem, nfo é Lli mi nnii' as ponas,-é dessn. pena , os crime.; nã.o aug111e 11 :a1·.i rn, 
d iminuir os crimc3, isto é: omp1·eg·ar 1)en:1.5 senrlo ~. seg11r::tnça, ·pub li ca al li maior elo qne 
tão e!Ticnzos, tão pro:nptüs, bio segnr::t'.3, que cm lo:lo o resto da Itali:L. 
i\ omincm essi oll'Lt rle cr i mina li.Li :le q:ie asso- Mas lXn'ecJ que 03 ~. bo l iciõ11i.1bs, ou tr·o o1le3 
1J3J' b'.t todo3 os paizes r.ivilis'.Ldo3. Olivecrona , cr iminalista, sneco, se lim itn.m fl 

lhr SR. REP::t!O:SB~TAY!'E- O a.rgnmento cita!' co:no provn inc.::mtest Hla a To3e1na , 
é conti'apro :fo .~ente; a pena de mo1·!e e:d s te qnanrhi mc3mo alli d1vorsos factoi·es p::idem 
tlcscle o prin cipio tlo rnunfo e nti'J le:n clim i- tet' c::inc0rrido pa1'u. cl iminu11' ou pB!o menos 
nui'Jo o num •ro r\c cr inws , 1 to;"n::t t' estaciou11'(:1 n cr irninalld:1de , 



Do mesmo modo direi com toda a le::tl
daLle que si, abolida a pena ele mol' te em nosso 
paiz, a criminalidnde augmentar, não se p_o
derá a priori dizer que esse ailgmento seríl. 
devido ao facto unii::o da abolição e ape,nas 
sera isso presumível, snl Yo o estudo muito 
sé.rio e talvez i11esmo improficuo para dar-nos 
C)OJO resultado uma ve t'itlcação tmnquilisa
dom p:ir falta de chulos ostatislicos que ab30-
l ntamente ui1o temos. 

Em outl'os p:lizes mesmo onclE: 03 ha sifo ellos 
incori1pletos e de difficil interpt'etaçKo para o 
caso que nos occupfl.justamente a attenção . 
· Mas os abolicionis tas ci tam aind::t dous es
faclos americanos onde a pena de morte foi 
supprirnida. · 

Mittermeyer, abolicionista, confessa que no 
Rhocle-l:ilaml a crirninalidacle augmentou de
poi s da abolição; mas que no de Michigan não 
so deu o mesmo phenorneno, ficanc.lo e3tacio-
11aria a criminalidade. · 

Esta ob~ervação de Mittermr.yer, porém, é 
contestada pot' um conespornlente americano 
da Soc iete Genüale des Prisom qne em 1886 
disse que o facto não ern reD.l porque o n·u
mero do eo.ndemnaç0es por crime3 ia augmen
tando; mas como es3e correspon1.lento er;\ ::tbo
Jicionista tambem não attribuiu a abolição o 
fücto do a.ug'l11ento da criminalidade. . 

Mittermeye.r refere tamliem que em dous du
cados allemãea,que abolirnm a peno de morte, 
a criminalidadfl não augmentou e assim fam
hem succedeu-nos cantõe> suissos. 

Míl.S, S9nltores, at ·~ o anno p1ss1,lo, oito 
cantões stl's3os lrnvi[lm re3tabelecido a p3na 
de mor te. 

E porque foi ellíl. re3tabolecicl::t 'I Porque os 
etreitos cleploeaveis da sLrp~ressão fo1•am dJ 
maior evide1icia . . Foram commetticlos os mais 
horrencios e rf?pugníl.ntes assassinatos, e ::t opi
JJi iio publica, ·ali i e po .lerosa e viva, ma
nifestou ·SB pelo réstabeleciment9 d::t·pena abo-
)i la. -

O que V!JIUOS na Amerioa do Norte ? . 
Aptizar da manutenção ela ]l ' lla de morte, 

os criminosos alli muitas vezes sã.o · 1ynclrndos, 
porque não ha forço, que contenh::t o povo em 
imns expl9sões de odio, quando indivic.luos sa-. 
Jie'útam-se peja sua ferocidade commettenclo . 
urn cl'ime; no momento cl o3 te 0·1 no cfl.SO de 
ab~ólv'ição ou conclemnação insufficiente p3lo 
jury, a víndictà popular é terrível. 
· TM1bem lll1 Finlandia a pena de mprte foi 
abolida, mas a experiencia. não deLt bom re
i.'lü~a~lo, pelo qne foi restabehcida segundo o 

. jltiio insuspeito el e Oli vecrona, abolicionista. 
. ·, 'Fem·SO _udduzido como argumento ;,erio 
one á pena de morte, n mais terrivel das s:rn-. 
;,çtíe....:.~'.'enaes , não in tímida; ,e ci tam_-se factos 
áe i~diV!a1ro;_:i~rn, c~e ~ois de terem assistido .á 
áx:e~"uçtfo . .de m11 -~v;:-:-nnoso, cl'..mmettem crt
m?s no .proprio logar da. 1.grem.;çu._o ou nas mes
·mas circurnstanciaS,1 ou em que J:epn~clLJí\em-se 
·0s me:>mos episo'lios do fücto ]W::ttlcaclo pelo 
criminoso qt18 foi punido pel? cachtfül~o. _ 
· \ f,ntl'o esses varlGs fc1ctos cita-se a ex:13cuçao 
do baoclido Rocclli.ni, nt. i;1e~1110 lagar e dia 
·em quo er'1 ass1ssi1mclo nm velhG na eo:11n11rna 
de Zig>!íar:i. Verificado o facto, o que Unha 
succe(lido slrnple~rnonte _em. 9~ e o vel.ho ::is
sasínad o, -accufiado de J)Glll\C}:J io, Ivw1a sido 
n.bsolvído injust mente pelOJlll'Y, e a. r.ss1s
sino quíz f.i.ze11 j 11stiça po1· suas P<'OErias_mã?s, 
13il:ercendo. uma vlog;i.nç.1, o que, alias , é mu1to 
c:nnmum na Cor3ega, da onde 6!'-' o cl'imino
so ; como tambem não o é ménos na .i\.n1e11ioa. 
do Nol'tB corno disse, o facto de s3rem lyn
ch\lclos ds cit•lminosos quando o jury não os 
pune couvenientennntl'l. . 

A lição a tirar do facto é que rr)(i ~s ~ima exe· 
cnção t eril1 evitado mais um assassinato. 

outro facto ex:prazo;ivo me foniece Tanle, 
q1ie renovou o egtudo dest/.l> guestão. . 

giosos, como tambe rn con1 o sen timento, e 
basta: i5so para tornar cfüflei l a so lnçlo ele lia. 

Em todo caso, devemos notai· que a p3na 
inspi ra. r epugnancia., porque se dranrntisa a 
execll:;ão cercando-a do lugubre appamto 
clianta elas nrnlticlões quando urge aboliL' ess1 
exaggerad::t publicidade e empregc1r como meio 
de tirnr l1 vich ao couclem1mclo a fulmiu<t~ão 
cllimicíl. ou elcc trica, e3tauclo e.ste ultimo-h1sio 
. já cJnsignado no c.xcellente e novo projecto 
de cocli g·o militar para o exercito. · 

Não se póde comparar co:n a simple.3 · fttl
gur,1ção electrica no recinto t'le um'1 prisiio o 
ltediornlo espectaculo elos supplicios actnaes 
na praçíl. publica. 

Os adepto3 da abolição d::t pen::t do mo·rte 
-chegam a dizer que ella só úeverit. ser eff'e
ctu::tda quando as prisõe3 offerecerem ta 1 
segnrn.nça que seja q11asi impossive l uma 
ev,1slo; elles dizem aind<t que, ap37.íl.l' ele íl.bo
lid<\ essa pena, devem se r executados os pira
tas e 03 marinheiros qne se amgtiníl.m a bordo 
dos na vio3, porque só est::t pen't os podet•á 
conter. . . .. 

Holtzsendol'fl', c:ilebl'e cri r inalist« all11mão 
e abofüionista, vae mais ndeante. Din-elie : 
devem oi coacle:1mar íl. morte 03 espiõ2s e t rn i
d o ~·é3 . E: le não se 're~ere aos e3piü.33 e traido
res c3tr.i.11geiros ou aos qne exerçam este olfüiJ 
cou trn a suíl. pl'opria. bandeit'a ; refere-se a 
imliv'idnos que por i<matismo (ua pllrase dellei, 
isto é, por pa triotisrno, tornam-se e>piües do 
seu paiz coríti\i. um exerci to invasor ! . 

J2emais, os pt'oprio3 n,boliciooi3tas reco n lte
cem que a pena de morte é mais eftl~az contra. 
o ho111icidio por cobiça do qne contra o hom i
d .lio por vió g"::tnça .. 

Mas. não lw,ia, cluvilb ou questão algum·a. 
sobre isso ; pJn!rn-se mesmo ele parto o horni-

. ci~lio por vingnnça que rigoros1ment9 póJe . 
nao S3r um moti vo perverso, mas o homicid io 
por col.Jiç1, como bem t.liz Tarde, é muito co:n-
mum em nos3as soc:edades mo:bruas. . 

Depois, esse en fraq u3cimento da applicaçiio 
ela pena de mor te tem u1in c lUS:t mais g·eral: 
é o enfraquecimento que ·resu lta cleJte psriodo 
ele transiçfio das fo rmnlas metaphysic,1s · e 
theologicas pfl.ra as rol'ilrnhi s scien tiftca.s; de 
modo que, se chegarmos ao momento de con
demnnr tOLlas aquellas antigu1lhas, vcre:nos 
que o objectivo tlos i n~t itutos penaes racb
nae3 não é que lnja diminuição de p31mli
dacle; mas que haja uma'. diminuiçito de crimes 
produzid fl. pela n·pplica.ção ele penas ade.1uadn;s 
e emcaze3. 

E' cer to que em algun3 p1izes o jury mos
trn-se ave3so .á pen11 de morte; condeinna 
raras vezes 0 as3íl.ssino coil ven~iclo , apezar de 
in3tinc livo; 111lS o jury que ::tssim procerl e 
esta muito longe-d3 .íl.c ;o rdo com outras deci 
sões que profore e estab3\ec3 a mais ::tbsurd l. 
csn trndi_cção nos seus vered ictwm . 

O jury não cond enma à morte o_in:li viclu \ 
por exemplq, Cflle matfl. p::iríl. roqbar, mas ab -e 
solve o ho:11em· diffarnado ou ::t mal iler t1·a~ · 
hida. que se ving'fl. 111 a tiro3 de. r evólver· isto 
é : o j Lll'Y q1ie reffocto os S3tÚimerilo3 do' pu
blicJ íl. que pertence absolve aquelles qu3 8f.\· 
s11mon1 q nan3l de P. 1 r111qcGi , des~e tet•l'i 1'61 
fuoccion::trio da socieJatle , m:ts nf~) quer qti e 
83t'3 funccion.e, que .d3soJ1penlte o sou tl'i~ t El 
ornª '.o. ~ · · 

Per .nitti tam· ,, m ri ue n[J tLin eS'[U3cido 
um íl."gumento em re'.~çfo n,03 erro3 ju licin-
rios. · 

0() erros jqcj lpiQ.rios sM npitq ineqor•e» CJ,n
demn 'tnclo do que absolvendo cJ ·itra 03' inter
esses socia.es ; muito menor_'s, em go1\1l, do 
que , por exemplo, 01 en·os cimrgicos, no di.,. 
zet' de Yel'cl., A's vezes l.ll1111. amputacão é fe\líl. 
inutõlmente, J ~3 nw11e i11t'Gl1i1-l'r,ve\ ~ llqiqeo3n, 
e pot' vezes morta.!: por- is'o devemo.3 aboli1° a 
cimrgfa ~ · · · Na. Eelg-ica, em 18-13, depois dr. .e•tar íl.boh-

da. de 1'ucío f.1.- pena ele morte, SUl'[l'lll nm~ .. ve rc o Srt' ZAMA- As opcr::tÇÕ03 eirnrg-ic,\S sito 
dadeil'a epidemia de incend ios e assassinatoJ. feita s pq.vq. t].ar a vi1la, 
Refere Br,ivay, antigo procurndo1.' geral, que o SR . .ToXo Vrnrn.A.- 1\fas o elll10 j L].]id.1rio 
esta epidemia. nã.o ~essou. emqt~?nt.o um_certo é muito mais raro e íl. sociedatle nnta um dos 
nm.nero. de ª ~'nSS ilJOS e rncenrimrio;; irno fo seus rnembro3 p a1'.1 garanti1· a vida de todos 
gmlhotrnado. _ . 03 outros, is to ó, rlo Ol\~' J. llisn10 social totlo, tal 

\'ós sabei3 q na a.. q uo3Lfo d .L ::tb.) li1:.?LJ. e~ '' G?n;o f;~z íl. üil' t;rgia_ que pótle matar o in
pena. de morte é ~n u;t? comp~ 1n.a, P?rq ue .1 og_n, 1d t1'1duo 1nnoce nt.e muito mfl.~or nu1mn·0 ~le v.e~ 
não sl> com os prrnc1p;o3 ~ ph 1lo;;opli1 cos e l'·'Ji .. ;;:os rlo que a soc1e lnrle, p:w ts>n qne sao na-

rissi11103 os Gl'J'OS judicG11·ios funest:is on fa~ 
tncs. .-

Mas ao p1s>o que se levíl.nta 'es ta · prop.lc 
ga.nch~ contt\i.ria- á pena do morte, li$ ·guerr~ s 
não são abol idas, nem no pouco a c;i]onis::t '.";ào 
pelu modo por q;ie é foito Uíl. Afric:1, ni Oço1-
nia e na Americ:i com as r.1ç1s indigenbs 
que são dissolvidas e eS111íl.g'il.das pahs rc\Ç.1$. 
civilisadas europeíl.S e americanas • 

Nota-s8 tambem um vertladei1·0 conte,1ste . 
eu tre ~ historia moderna e íl. autigJ. com re-
líl.ção it este ponto que discuto: · 

Nos tempos antigos nó:> encon tra mas ver
dadeiras hecn tornbes judici<ll'ins pelo numero 
procligio>o de execuçõs3 cJ pitaes,mas as g-ner
ras de outr'ora. n:1dn .são em rel.açilo' il.;; de 
hoje . 

Eotret~nto que · as guerra> mode1·n.1s são 
mni to mais moctif'cras '.Se· disputa -como um 
bem precioso a vith de um m~ llei tol'. · 

F<lze m perder n vidíl. ao3 milltat•es na guer-
1·a 03 imli vitluos mais validos, que são at't'<ll.l-· 
cados ao t1·alml110 e P, pl'JtlLicç,ão, assln1 como• 
íl, reproduc~fio, pül'que segunJo as leis u1.ün
r::tes devem ter fl !1103 ro:Justo.s e fortes, mlJl 
passo , senhores, que se tom escr11pulo de ma-
tn1' nm nnll'citor t.la, peior 0specie. . 
· !\las qua pe:ia poc~et'il se r app!iC.1Lh1. ao cri

minoso qne j)J.SS'1 por S3r ex tmordinaria
mentc ternivel como é o u:;s.'lsino in stincti vo '1 

N<to se applic'1 ::t peo::t de ti1orte por \llTI 
sentimento qne CLl citannrei de philantropia._ 
mnl en tendida. 

· Não se cxplic.1 sin<lo p:ir sonli mentos Mm.
logos que 03 'pwb3 g.dan te3, como são. f} lie> 

. paohol e o itnliano, semp r·o t enhn.m repel lhlo. · 
a. ide ia de appli~.w a pen::t üe morte as mulhe,
t•es, qu ,i~1do ::t exce pçfio niki poc.lefr1 t8t' n'n:n 
explicnção mcional. 

E, meus s311Jtores, o l egi~l::tdor dest.e per.io:lt)I 
qm v,1e frndri,r foi nnis adennte: ab?lio n(). 
novo CJ li g") pe1nl até l1 ·pri slo p3rpetui. / 

O crirnino.;o, lBl is institnições vigentes uo 
noJ30 paiz, o maior .crim'noso, o assa::;,sino 
instincti1'0, o mais qu!l pótle tiu11"er é 30 annos 
de pr islo cellnlar. Isso tl'ate-se do pai)ricida. 
do reincidei1le , do individ uo que mat t ]!or
paga, tollllo em v ist::t um::t recompensa, elo, 
individ uo que mata com Cl'ueldade , deleibnc-
do-se com os SJfl'l'imentos eh victima, emflm, 
de to 101 e::;3e3 typos ele ferocidade da <J\lô no2:· 
dão uoticb 03 anime> do crime. E é nece3S;1-
1 io tl tW- SJ n::i caso' íl.inda: o concu1·so tle certas . 
circmmtancias aggl'<i.vi nl33 , p:i.ra. que o imh·· 
vid uo s ·~a oondemnado tt 30 ::timo.> de prisii,o · 
ce llt:l fl.r . Além disto, e;;Le indi vitlno co 1111lem-. 
nado pód e, dcconitlo um c;r to tempo (metn.il!c-'\ 
tLI. pena) it' viver em um:t pe nite n~iaria ::pri"" 
cob . Co1rniguintemente a psaa ó ::tltan"ii:'dJ., 
mes mo thirantc :l cha1mula prisii,oC3l lL1lar,011d1>, 
os t' igoee.3 possíveis sc rJa por um temp:i r •· .. ~a
ti vn,rnsnte cql'ta. 'l'rat::t-se el e uma fP.~ -a com 
fúr·ffi::t lrnman:i. que, não podendo Sel,'· r;:, 8cu la.~ . 
dn,, po1·que a pe111 de m0t•tc l~rí".:l existe ·no 
nos..;o no1ro coligo, em v1~<1. d~ ser en ca1·rarh. 
cm uma j \llla P'.\l'a 88.11\PP'.:i, co nfot•ms nnre 
cia. p~.líl.S clev::\staç.õ.Bs rpe fez, pelo3 enorme.> 
flt\e ntados cl'iminosas qqq pratico u il'á sim~ · 
plesmentr:l p::irrf nm::t penitencia.ri::t agricola, 
(COLl, ]p ll, , ff<'t. 50.) . 

E1 ui11 in1Jivirlu1 nes tJs con.Ji ~õ~s 1 ~~m pJl"'
verso , um hJm3 m ct'll .J l e qne 10~'1' Q,rUe po.ss:i. 
ha lh apr?ve1 líl.r a occa~11\o. ele pra ticnr o,;, 
me3m:·s cr1111e3 tle3l\Ei qt,e. uo. il111 de r~otB an ~ 
~o~ ~8$,'f' y \~o)t\n~e1üo. cellnlar, e elle tl'aha~ 
1ll n:c1 ~.n\ co,;nmum. (CoJ. pen .,, arJ .. 45.) 

D0po1s de certo tempo o conclorn1wio ninda. 
pó:le obte1· o livrc1menta oo:di0ional. (Co · l ~ 
-pen., art. 50 ,)- 011,i, deste livrarnento coodi-
0.ÍQ'.!(l l r\~O f0ii excep.tqado 110111 n. crimino>l 
t~o. in t:idünk , nem o habitu,;;11 ! 
DepJi~ t3ul10 a tri.ilo ex; pel'iencia,pelo conlte

cimen to clo1 fact03 o'J .3ervfl.dos e es tulhclos 1103 
out ·03 plizo3, do3 1•c3nllallo3 q11e priJe ap1·e · 
'1ent:tr na pt·atic;:i. a um co.ligo 00111 a pernli 
dn .. lo al.ton1pd4, coma o.~b\ o nas>o, em Q!D 
ni.ía fi ~'l]l1a ::t ncn1 ele mo.r~e , ainda pira os. 
111:1. iorc:; c1~im '.l3, mm llm'Dm a iwis.'i.o. p:ir -. 
p ~ ta íl.. · 

Digo q:ie le trln nnrn. t i; i~ \ 3 O~ J~ :H'-lencl:1 ~ 
a g.:ir .L mr)1·eflr-\t'6 \ r1Q n e $SO. [l:liz , Ç1n:le n·:to h .. \ 
:> ys~Gllll} de rep1>.es c;:\·J. r.üc\o.n rtl o.rgn q\ za rl ::\,1 
quanlo m 1l;; re3'in1Gn pll ni ~e :1 i: inr\q \"egql:\f- 1 

j 
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. As3.im a pena.do galé3 tambem agora, abo
~- ltLl,1, J<l. o ~~tava qu:isi de fac to e ha tempo:;, 

· p~rquP inuitos crimiuosos a ella. comlemnados 
nao ;"offri :un ess'.1. p·Jna., tal yez só por oxce· 
P',ei.0 os ferro peiassem . 

tr1.0men3 da, cornpetcncia de _füau l'epaire 
~{,o\rnn, Souza B1n lci1'a e antros de ign :1! 
q\onoral.iilihde j;i, dis>3t'am em documon tos 
offi eia ;~~ o fj l\ e . en o pre3irJio do Fe1'rmnclo Lle 
No1'onlm. Alli não !Li so:n1Jfü ele disciplina, 
niIQ lta. for~a sufficien te.. . · 

O Srt. z ,urA - Agórn vae fica i· muito bom 
c~m ojui:r, tle Ll lreito que 1x11'a lit mandar,1111 . 

' 'O Sn. JoXo . VrnmA - .. . não ila meio Lle 
.\!<>o.ter os criminosos o uns sü.o olJrjgaclos a 
coulet' os outros, en tro teodo-se a t'iva lidaLle 
eutrn elle-s para onl'eaque.3e f-os e fo rmn,nll<l·Se 
; tt !i vcrd'.tdoiros partidos pam upoio lias <'nto
r idatles. 
. :\ o crimia o3o CJil'l hi pw.i· Fcrn.indo de NO · 

ron ln focu!tavnrnj·lernr a mnlltet' e 03 fi
lhos, morar em c~sa -se pamda, negociar e di
ve1·tir-se, ·o qne ô 5imple3mente subvertei' 
i::ornpl8tamente as regras da discip li na e,' por 
v1<1 do coo:;eq uencn. , as normas Lia co:1ducta 
110 meio socia l . , · 
. O individuo só deve tenrnr a pen.tpolo i;o. 
!:an111nto a que ficm·i sujei to, p3las privaçõ~s 
que t ':l t'á d? sofft'er ; mas si ol le vite pa1>c1, o 
icarcere on para um pro;idio corno q tem vae 
'f . .tzer urna viagem ele recreio, corno um toti
''ista, rn fica no S3io Lle sua Ül,milht, si se ali
fl1')!l ta e veste-se como quer, esta; penalidade 
ll<to S3rá unfa verLla.c\cira irr isii.o ~ 

Nn.s ,condiçõas em qt1e ainda Sb acha o nosso 
j'1:1 iz, si ln . pena, que · possa intimida r os grnn
lhis éri1ilino3os, <i cor ta e unic:1.rnente n poirn 
de mort'.l o . isto os propr :o1 abolicionistas 
a li:'ls em geral. reconlwce:n . 

O S1t. GABINO BE:>8U R.o-Elle3 uão pcn3am 
1u morte quando cornmettem o crime. 

\) Srt . ~OÃO VrnIRA-Depois, e natut<cll qu rJ, 
si a rnort·3 n11o intimida, muito menos intimi
dolr'ilo as sancções rnoraes e-religiosn . 

o 3tL GA.1:11.'f '.) B:c30UR.'.) - A cade!tt S3111[ll'e 
m ~ lte-nn is m3Jo q110 o inferno. 

O. SR. JOlo V mm A: - Te:n-se notaclo ti 
pro1josito e com razil') qtn os coJi'gos LÍos 
bandiuos são dt•.iconianos, só 11g_urJ. nelles a 

·pena de mort3 e não lia codigJs mais l'llS p 3l
tado3 por elles mBsmos elo que os seus . 

Em conclusão, por duas 1·azõ"s pr'Íilcipaes 
e !leci>ivas nós devemos resolYer esta questão 
pelos princípios ela scieocia e não p2lo sen li
mentalismo . 

Ao assassino instincli vo, islo é, ao que 
mntou , provmla que a sua natureza é lltl , 
se dev3 applicae un icamente a pena: de morte, 
porque é a unica pena officn e ~11 tal caso, a 
·que· t2m por etreito toda a segurança p~m a 
sociellade·, a que inspira toda, a tranquilliLlatb 
.nos p~ci!kos o honestos; ao me·;rno tempo 
que o grande criminoso não só não fica a 
seu fa\·or cem a possibilidade de se evadi r, 
como lambem p0rquc nfo póJ 3 reprncluzír
se, is_ to é., J:ão póLle ter fi lltos assassino.3 como 
cll e . 

O SR . ZAMA. .:... Já as;;is tiu a algu:na ex
ecução '? 

O SR. Joi\o YrnrnA - Não assisti, nem as
sisli rfa . 

o SR . ZA.MA. - Ah! 
O SR. JoÃo Vn:rRA - Os abJliciouis tas não 

s11speilam talvez na solução destn, questão de 
·uma cons,3quentfa logica que a ella se prende, 
.r1 appl icação mais extoos1 da pena· que com
·batem. 

Os q.ue sllstentam a manutençffo da penQ, 
de morte e os qtio seguem as Llou trinas 

. · · darwinistas e spencer.ianas· em Sl!a maioria, 
. como mostrou o Congresso de H.orna, nfí.o 

querem simp!csmen.te que nü.o sej a. nholiLla 
e;;sa pena. Nilo, elles 11nerem que elL\. seja. 
1nantida. .e que seja applicada · clevid11rneutc, 
isto e, quB, em vez de se executar por anno 

. Llez ou dozo individuos, se oxe~ uto cem ou 
. niais que estiverem irns mesmas conoições , 

· po1·quc lwj3 ha completa .injustiça na ap]lli· 
erição L1a pena de mol'te. Depois eu direi a 
ra zão que so prende a outros potll: oJ ela 
coustiluiç[Lo cl t! que a.inrht HB occu11tll'L'i offe
recendo enrnncfas. 

A propaganda. contra· a pena do mor to, 
corno eu cli~se, e3 ta om Lle ; linio, e a prova 
nó > a temos 11 03 segui't1tes fac tos : 

K\. America haverá bivez duas nações que 
nãq. tenham a lB Da ele niorte em seus c0Jigo3; 
na Eueopa as gr\).mles nacionalidades não a . 
ab'olir.i,m; ella foi abolid:t 11:\ f)ollan .la, em 
Portugal, em a lguns . c::tnlõ3s tia Suirn1, 
qun.nclo oi!o clelles ji a tem rest·1,beleci clo e 
oó uan gr.rncle naciona lidade, a ltali:1, acabou 
de a.bolil-a. 

O SR.. GAB!NO Bs:ou:io - Ap2z11' da p1·0 -
p:i grncla em coo traria; . 

O Stt . JoÃo VrnmA·- S1111, scnlwr, nns t'oi 
um gra,nclo erro. 

O SR . GAmNo Bg>ou Ro - Um gr<ll1lle 
erro '! ! 

O S1:~ . JoA.o VrnLHA - Consoguin temeuto, 
lnrece-me que n aboliçi.io ·eh pena ele rn_ol'te 
é simplesmente a rea li s::tç11o de Linrn idéR phi
lantropica., nns 1i i.i.o corresponde ás ex igen
.cias sociaes , q LlO ao co n tl'ario ess1s exigen -
c i n.~ socfaes 1JflClem a sua. 1n:i,nntenção. 

O SR. A~rnruoo LoBo - E' a c::trb de G01'30 
üaün. aos assa~sinos . 
· O SR. JoÃo VrnrnA - D.:ipoi:s um outt'J io
s tituto a qll e j<i all ttdi e que c-:iucort'<l . para 
qllo a pen:t de mof'te sej :1 applicula desigual· 
monte, ó j n ;tanrnn t~ ·0 clmm:iLlo - dit'.ei to ele 
gnça . 

E n um paiz LLtllo crimino3os nãs mesnns 
cir ,~umsbn c i <is, n1s me3mas concliçõ3S "ão 
COllélemnauos a. morte, 11HS O USO discricio
nario do dil'eito ele graça f.tz com q us alguns 
011 muitos ·Llesses malfeitores- não sej:un exe
cutados e dal!i vem a Ll3sigualdacle que certa
mente nlio é c1T,pati vel cóm a i3'lnlelarle qu3 
i rn poem n scienci<t e a ju31 içn. e s ;ria. para, 
Ll8S3,ÍZtl'. 

Nt'io fallo elo jury, porque nU.o é o rn.31l1or 
tri ban:il paea a pplicar pe1us e menos a pe11a 
Lle morte ; é uma institu içi.i.o simplesmente 
política, nlio e uma inslituiçfio pl'oprümente 
judicial'ia , faltam -lhe para isso todos os re
qu isi tos . 

für SR . REPRESENTANTE - Qu3m applic::t 
11 pena é o juiz. . 

O Srt. Jofo VmmA - O juiz n11o faz mais 
elo que homologar as rleci~õ ~s tio j ury ; o ex
ecu tor é o carras·~o. 

Ui.r SR. REPRE3E"11'ANTE - Outro assas-
sino. -

O SR. JoÃo VrnmA - N.t àctualiclacle o j ury 
nf'i.o .t3m explicação; mantel-o, isto é, anolar 

.iudistincta·mente inclividuos que to'.los ·os an
nos façam as vezes ele j 1iiz é o me~mo que 
toJos 03 annos aerolar -individuo3 para servi
rJJm ele D.lfaiuJ;es , sa1nteir.os, etc., sem que 
elles nunca. tenham exercido esses ofilcios. 
(Não apoiados. ) 

A .fon cç1o Lle jurado exige c.irta cultura, 
ao meno3 certos conhecimentos ger.ics, exige 
uma attenção reflectida, o exercício da re~ 
flexf'i.o. 

l.Jr.r SR. Rl': PRESE'..'ITANm - R1stf), o bom 
S8\lSO. 

O SR. JoÃo VrnmA. - Dt ·r ;müão de incli 
viL1 1.10s de bo m sens::i se póJe ter uma corpo
raçf'i.o sem senso commnm . 

TOLlos que servem no j lll'y esli.i.o nas condi
çõ :·s de desemren!nr es te mlster 'I E' muito 
facil o examo elas provas do crime, quasi 
sempre fac tos muito compfoxos? Por conse
guin te, de accordo com uma boa organiw <;iio 
jtl'licbri1 , a insti tn'ç;'io do jury é inaceitave l, 
é mesmo ii·ra.c:ooa l. 

O sena.do t' he3pànhol Silveh, quando em 
1883 se discutia a instituição elo jury e Ga.ro
f;do, presielc:nta elo tdlmnal de Napole.>, o 
chrismara m ele guarda nacional elo direi to. 

O jury esta p:n'a uma ori:;anizn.çfo judi· . 
ciarh racional, assim como a gmrcla m cional 
p'.lm ·uma organi zaçlio militar eegular. 
- « A guar,la m~ciona l . , diz o sabio magis
tratlo italiano, f'oi a l.Jol ida cerno um ni.i.o -sen8o 
o eo t retan to ell a, era pelo meuos ino trensiva; 
o ju1:y- fo.mbem é um não senso, mas 8 ex tre
mamente perigo~o . '» 

03 proprios defensol'os Llo j u1·y querem hoje 
aristocrnlba l-o, porquo reconhecem quo elle 
comnwt te_ en •os de Qlor~t veis, ou pPej Ltclicanclo 
u accmatlo, ou Jll'ej udirnurlo ti soeio'1nde. 

Entre nó3 ha tal vez mais correcti vo3 na 
lJo-islaçã.o para os abusos do j uey do que em 
qtfD.lquer ·ctos paizes estrangeiros; temos as 
appel laçõe3 ex- offi~io em casos esp.~ciaes e. 
recJt'sos desconlrnc1dos em outras. ( Ha wn 
aparte . ) 

O juiz qu i praparn, quesitos de proposi to 
paea o jury msponder de modo que elles não 
exprimam a verdade e a j Ln ti ça., não é digo.o 
de ser juiz, nem mesmo deste uorne; mas o 
qu3 pócle sttccsder em taos c.;asos é que a or~ 
g.111ização dos quesitos, sendo um:t f'uncçã.o 
muito complexa, porque é realmente clHficil 
d iscrimimr as questões de direito Llls de 
fac to , da! Li resulta que .nem sempre podem 
iiBt' mui to claros os quesitos e o j ury e o me
nos lJl'opriq e competeute pàra io lerpeetal-os 
e. respoudel-os convenientemente, como rn
conhecem os grandes proces3ualistas, eutre 
elles o professor Ferdinando P uglia. 

Mas uma outra insliluição que tem feito 
muito 111al ás sociedades acttrnes, que é mqn
ti.da nas monarchias e, o que é peio t·, tambetTJ 
ins rcpublkas, contra ~ocl'J3 os priucipios de 
umlt organ izaç:11o regular cl01, t'epl'essão, 6 o 
intitulado cfüeito ele graça com a extensão e · 
it forç1 que adrn im ainda consel'Vat' . 

Compre llentle-se 11crl'eitamante que em 
cert!l. ep'.)c"t fos.o;e uma pt•erogativa do poder 
solJorano, do príncipe ou elo rni, o direi to ele 
graçJ, como conseq-ueociQ, do 'i poi eres ma
g·estatico> at,3 n ttrilJuiclos aos impemutes por 
de1egaç11o ela eli vindacle. . 

TILts nfio se comp:ulece absolutamente, e 
is lo é sem elu vida i1iegav cl, C):I1 unu orga .. 
niza.ção democratica, seja, rni1a monarchía 
r epreseuta:tiva ou u :na rep ubli1~a , o direi to 
ele 11:raça. · · 

E' um neto de po·cLr j uclici ario o CJUO p1·.i~ 
ti ca o po:let' leg islati vo ou exo~utivo agra
chncl0. 

E onde. quer q t1e os podet'e3 S9 achem 1rn 
evolução dos governos que attingieJm a plta
se representativa, perfei tamen te dill.'eren
ciados, nenhu m dell es dsve ter, a não see 
pot' abus:i , occasião de iu vM!ir a espher11 de 
qualqúet' dos onteos, ust1rpJ.ndo-lho funcções , 
sem prnjnrlicar a divisão ou sepn,1ção que 
ueve sub3istir entea el le3, porque imporfa 
uma gar.rnt ia do li vre exercício c!tv1uelhs 
mesmas funcçõJ3 autono:m.s e ela peopih li-
b3rclade p(Jlitica.. · 

Isto acarretwi[l, as mais desastradas e pre
j ucliciaes conseqnencias, pois é em taes condi· 
çõ3s que asseota o desejado equilibrio d.:;s pJ
cleres public:ms, harmonicos, nns imlepen-
üentes . · 

Assim si o di reito eh lmado de g- raç1 p:ir 
sua mesm[l, natureza e comequJ ncias é um 
acto pura111eilte .indiciario, é imp'ossivel e até 
absurdo ante todos os principias que possa 
elle set' conferi•1o jà ao poder execntivo, j á 
ao Congl'esso, como estit.-declarado no n.1-t . 33 
n. 3'?. e ar t. 47 n. 6 do prn.iecto ele .Ccunstitui
~.ão e aos qnaes vou mandar emend1s sup
pres3i vas, propondo ao mesmo .tempo quO' se 
aduite â cli>posição do art. 65 o sob n. 5 que 
é tambem defeso aos 03tado3: «perdJar ou 
commu tar pe:rns impostas por crimes com
muns ou de responslbiliclacle .>> 

Sem sahir da esphera da org1wização ju:li
cia rí'' e portanto ela ·alçada elo mesmo podei.· 
j udiciario, a <'eforma e melho1•amen.to da le
g·is lação podem fücultar a adopçiio de insti
tutos p:ira. supprir · a aboliçã.8 do direito ele 
graçJ , coü10 ~ejam o da, senter çi coll'.licional, · 
o do livramanto condicional; o da rev isão dos 
processos, · de que trata o art. 53 n. III e o 
urt. 80 Llo projecto e em summa o mesmo so 
oliterà p3la. organizaçiío dA nm '" sys tema de 
repressi o reg·ular e racional. 

Já o mesmo u118 dit·ei, e, isto sem incolte· 
rencia e con tl'ad·ç:o, corno vereis, em relaç~fo 
ú amn ist.la.. que é um acto ele natureza p1fra. 
uiento política. ele que inl'eliwrnnte orn cir
curnstancias d illkeis e m'3lindros:1s é mister 
lançar milo,em ca ::;o3 ex t1·aorcl inarios, p:i.ra os 
tl Ltaes por isso mesmo não se podem vrescre· 
ver normas, como são os de explosões [Htrti· 
da1üs, os ele commoções publicas . 

Alli a amn.istüt produz, qiuita voz, l' CSulla
Llo · b01~el1cos, •1uando a punii;'\o ntlo os pro~ . 



duíiria oa I)l'oGuziria J·ustarnente c.ffei to coa- nns a rc1uerimcn to el o proclll' il clor ger.<l eh 
l>õ1·it·,]) \ica, .111io IJo:lc:1cl'.o o lr·ilrn n[ll l. 1!!' 0_~·r.tvu r trario ao que se tinha em vista . w . . ~ 

Neste pon to elevo tn:ubem dit: ee: penso que J1.S penas '! . . . _ . . . 
a rnna tle morte nunca cleYeri ser comrnina- 011 ! que 1rnport,i._nc 11. y:m, es l~ <l~ ·_e.to •. s1 
c11 no.s cod io·os aos crimes polít icos e n'.Cste mui los negam ao cr im1 L10:;0 cl lt eito,?. L::,ta d1s
s~nlido aprc~ento do [l?Cot•do com o nr t. 18 1 po_sição_.ó um;:i, exag?raç;w, :;u~1, :e11.1~;~111!3nto 
ela cnnstituiç:io argeLitin ;:i, um n, emenda sub·- 11;.1n~t1fi mvel por p.1t Lo elo pu:ler .J ud1c;1ctr l0 elo 
s titutiva elo§ 21 do art. 71 tlo peojecto . cltre1to cl0 gTaç1 . . . _ _ . . 

o3 crinlinosos politico3 são r áos por p:üxão... C!'~ i o tn,mbcm que es t": cli~p9s1 ::ao e.'1u1va~·~ 
o SR . PINHEIRO GuEDE3 - Mas commelte- pcl'feitameuto a u~11.9' terceua. rnst 11:c1ri_, pot. .. 

ram 0 crime. ' que tornan a revtsft) }111:1ª r eg1'a e.11. voz cl d 
O .SR. JoÃo VrnmA- . . . com escopo3 al trn·· exc3pção c~lltl'.1, o ?~es .J'.d'cata pro ·ve:· itat~ ha~ 

isticos, sendo o delicto p:1.ra, elles meio de . b.etw· e t oc,os os 10stitu tos _proces0 ua.c;, quu 
roll izaç'lo tle altos icléaes, meio que ás veze~ nc l!~ se ílrmrun. . _ -. . . .·_ 
Jiles repu gna e não raro condrrnrnam, CO!!l O _Nl1: acli!u tto ~l.u. e. ~ sup~o,, t~ cl11,e1to do ,~ t· i _ 
reco11hece Lombm;o; e não é poss1vel conv ir nnno::i') se.ia mab rc~pett:,.to ~o 9:~ ~ o v~r cl~ 
quo s~ eutl'eguc· as. suas cabeças a um jury d~;_ço _ , d_1l'mto d.e . ci,mtl ~[u.,r c1~a,~,: -: ., r!LL n,'.'.-~ 
fanat1co ou ao paet1clo de um vencedor . e~"\ ::,up!to aos eIT':'1 tos Llo umaS.chJLÇ.\ c.1 
. A lei, ni1o imronclo a pena ele mMte, rc3p2i ta rniual conclenrnatona . . . 
ri uobreza das paixõ ·:s, a si,ncericlallo dos ei:- Esie_s_d1ee_itos_que exagemd~1;1:01;t~ . em ~~u 
roe;, mesmo a. b3lleza somb 1·ici da ulrna, no tl:- complexo c·ms_t1 tuem 0 rnclL1 d.tc\d~.1 1 0 ~u.o 

. zer de Tar,le: a utilid ticle soc i ~il é aqui im- antt-demo::ra licoo . . . . . _ 

clit'eito qu::i hoj~ ;vi!-l·oram il_qn·Jllcs (/nenfio os 
qu0rià 111; ·e todo cli1•ai .to, •J ele um po rn _ou 
o de um individuo, presuppõ3 que h~_ a l.guem 
pro~ 'c s a. def:l nclel-o. . . 

O cl i1•2ito não ó lima itlti2 logicn, ti. uma 
iclé:i, tle forçt.; ó a rctz ií.o poeqn·e a j us ti ça. tine · 
susn::mtlo em urna thv; mãos:l lh lança cm que 
pcz'.c o. dira·i to , · 0111punh·1 na ouh'<.< ·a espada 
que S8t'rn p::trn fazel-o valer. A e3p::td~• sem 
·a IDlan oa é <t l'o;·ç1 bru tal, a ba léln 91 sem a 
esp:icb. é o direito impot8ntc. Ellns se _con1 7 
p1etarn mLilu:tme:lte .e· r.:i .Llmente ? Ll1:·a1to so 
roi11a: quando a hrt\JJl ida'.l e que :\ Jusl1ç:i e:n:
p1'.;º"' p::ira 111'.l!lB:tt' a b 1 lanç:i, co n e:; ponde <t l'o1·i , p:)l' ollct tli,;p::mdid<t pan susteu b L' a 
es pacl~t . 

Voz EJ - i\l;t'lo ln;n, nrnito bci :n ! (O ora:l9r 
d c?mp t i11 1.e11tau o.) · 
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molacl<\ á esttdicn, social. · - G' p;·eçiso sulis litu1L'. e?t' d1sp_os.içao . pe l~ 
Outras emendas rjuo vou ap1•e:;e1it:w se re-. rccon \18cunen to elos. c\1!'0itos r ?sp.eitave1s Lh O §t~. Ph:i.hei'r.:> GtÍecles (movi• ' 

fe!'arn á retlac,ão elo art. 33 n. G3 e art_. 65 secied~cle que consti tuem o social1srno na boa meiito de atten~tio) - Lib3rclacle, i g·ua l ~httle, 
n. 4 e tl'.1tam elo que o projecto cle119rninou acce.pçao do t~rmo . _ frate1'11icbcle ! Trind.ule bemclictµ. que expt'i
cle extracl icçiio .· · · N111guem ameia susten tou, que me c0n, te, mig. svnthe ti crnrnnte tofos as aspiraçõo3 ela 

Penso que 11 0 nr t . 33 11 . 36·se eleve dizer: ~ cl o11trina _concrc t1_sada nesse art. 80.do pro- huma!Jith1clo; teiudac!J b3mclicta que resumis 
«regular 0 pr0098 ;o dll. reiuisição, prisão. e JcCto que nao_ per:i:itte 

1
nggravar as pe1ns da todo o ensi1rnmen to do philos'.lpho Nazareno, 

entre ;,.a ele cri rninoso3 entre os eslacloS>l e sentença revista? qu ~uc,o provocach a reyi c; ~n, Lló homem Deus, elo Chr isto, Redcmpto1· e. 
· no art· 65 n. 4 é mi3t3r dec laear: <<deneg'iH pcw qua lquer mln.dao ou p~l o procuratlot' . rnlrndot' dest;\ hurnn11i .!a:Jc ! 

a pris5.o e en trega. de c~im i uosos, etc . » ·. -g-era\d_a .~leyublic . .1., º . . . ,, . , . .... · Trindade !Jerndicta! Q:1 rndo sol'eis uma reri.-
Do moel a p ll' que esta'.l r ed1g1das .tae~ c11s- Pu!~ li ~1,,Ls _moderno? · emrnen tc~s .cLfond~ - 1: li l<etl3 no mun do'? Q1urndo sol'ei~ n:na v.~rcLtde 

. posições iJo projecto de Coustill1içiio, prtrece a opmr:Lo tliameralmente oppo,,ta , _mos,11 '.) na minha patri::i? L~1z t!e min ha alma; luz que 
q113 se tl'ah elo iu s ti t~Jto j .. 1ritlico da extrad.i- quando se traL1 üc processo que nao es ta deYe il ln rn inm' os cofübros tlos meus conc'
Ção, propl'iame:1te elita, to 111:1.da. o.>ta palan;i, findo. cl1uli.ios n;i. aspir[l~;lo ao bom e :i fqlicidncle 
no sen tido technico-p::iliticn. qae tem . Georges ·Vidal, espi1•itLrnlisL1 e por isso io - (h patrfL ! . . · - · 

Or11 , couforme o art. -65 dó projecto, os es- snspeito ele ri o·or is mo, em um livro recen t_:, SI' . pr~siclonlo, S1·s : mernb,1'0~.Ll~ Co:1g 1·e~so!. i 
taclon1fto podem CGlebrar entre si 8justes e cujas p;i.lnvra~ inseeirei no meu discuTso, n:w As pa.lp,vt·ns q1113 ::cc1bo ele pyo ferir pode!'mm i 
convenções rio carücter politico. vae lão arlerrnte. 1ndl1rn·-vo1 ao erro cio acrodttar que eu ve nh::i 

Mas. a extr.ulicç~~ é m~1 acto de caracter «.-\. opinião dos novos criminalistos, ::it"n- 1 f.1z2r um d1sc111'so aca iemico ; elevo ])Or is30 
esseucinJ .uen te pol!t1co, so podendo ter togar clendo a au tor i~m· a a"'g·i'a';aç:lo da sorte do 1 declarari: qus en le:l'.lo cpe estes d1scurs'.s 
1)or vi:l diplomat ica e nós :1ão terem::>s rela- nccusaclo pai· occn5ifi~~d ft SL\a appellação 011 cl e·~em S3t' lnmdos dos p}l'lament03, prj
çõ~.s de natureza. c11plomallc~ en tre _os no3S03 do seu recürso de rev istn , é a: subversiio 

1 

mGll'O porque a l11gen tam <ln: ~r11Juna os h_?
el1lrerent::is estulos .. E' p_r~c1 so, pois , altct_'Ul' dos prinripio3 juriilicos os mais racion:Lcs o rü mens p1\\t1cos, que teem ~Las, m1s · nao 
lt reclacçao de taes clispos1<;>03s e neste sen tido noçiio conforme 0 -bom senso rJo effcilri de- ct.nh ~ ce : n a arte do· p~!nnfl'Or10 ; em. s•gunclo 
offereço _as allucl iclas cmenr'.;-s . . 1 volul ivo cless1s via.s tle recm';;o; o.> juízes lognr·, pO l'·lll J cons1.:ero a 1 ·h·~toncn, ol'a-

Nestê ponto, a const1twçao argentrnll:: em.-1 snperiores não p1dem es tatuit' s'não so'' ri3 to1fa como a arm:i ela vclhacarm contra_ a 
lnra empregue 11 1~1.esrna p:üavr.,1, nao eh 0 que Jltes e sulirne tliLl'ü e o ~i !en :+i el o mi - IJ1h fé; como um rns trnrnento Ü!l co ri'Llf.l'.;ao, 
neuh1_1m.loga ra cluv1d_?s no sot1prt. 8° fJL'.ill- ni st8 rio pubfro .pt'oYa be;n que a. r e:nal icL1.1l e mllito peI'1goS'J; porque corrompe sem clei.mt· 
do .d.ti:_« a e~tracl 1 cçao dos cr11111no3'.Js º ·do · pro:rnnciad<t é suf-llci cnte, si não exo:gcrJ:1:1 : 1 pcrco1Jer ; cons1Llen i-cL mais con:o, o .. g·1rnrJ:i, 
obr1gJçao rcc1pror..a eutl'o toclns as prov rn- 1 0 \\~[J1'3Sc 1 1'la nte eh sociefado tom um meio· r.1uoaonde a mon l1i'.c vao bu ~ca 1'a t1.vws p::tm 
cDs. i> muito, l'aci l de evi tar o inconven iente. ass i- clisüü'ÇH'·So em ved ado . Ja. vedes que ou 
. A cons l~tu ~ç.:t,1ameL' i c0-na , pot'él11, uilõ fal:,i, g· nal_ado, rtppel!Qnclo on re~orrondo ello me3- n:lo ,venlio pe rorar . . . . . . 
~e · ex trad1cçtw,c11zcndo s1.mple31wrnte no rirt.4" !no ,p ll'a qu~ sgj ;1 nec2snrio in l!'otlnz ir .urna O me li ponsarnen to do1111uau te ~ a L~h ~ · ~ 
~ 2° (L 2 ; <<todo o rntl1~icluo · ac.::.prnJo e:n !ll'.)uitic1çiio coJ1 tmria. á ror,ão e ú eqni l:irle . rlacle ela ll'.ltn~, as 1111nlt~s palaveas t°:1113l'D,'.n · 
qu_alquer estctclo ele lra1çct?, fe l o1~ 1a ~u ont_r·o 1 «E' vercla'le riu0 noso;·1s legislaçõas mo:Je r·- a. f'ó"m[). in rnc diY<1.; rnas - ~. '.1 !1111 e.; ta Gtr1-

,cr:rne, que e.capn,1· elas nnos th JU~ l1ç:ae _f~r n:isconsag1>;1m oprinr:ipiod(J'queo eecu1•.:;1 t!1. lnl ~ cl a;_ p_Jr 1sso_a ph1•,1se tu1unnapos.~roplio 
e ~1contrml? 01_11 outro estado, sera., a re qms1- revista r. ão póde 1e1· Jogar em caso elo liv:'::t- .e uma r rnprec~çao c1ue tr~1luzem. o gri to de 
çao _eh aULon.-lacle execativa do .estado onde menta jlelo jury , si não no interesse da lei, s ~m revolt<t eh con.>c 1 e n c~a oppr11111~11, 
rn tiver ref1! gt1 clo, ]l~'eso e en teeg11!3 ao estai.lo_ prejudicar ao accn·ado livrado e quo a rc ·· · Esõn,s p::t lavr.ls sao exp:rnsoes de cl es:1bafo 
q\W tenln. JU l'~sd icç?-o sobre o crime>l. . vist;:i, não é concerlicla sinão em proveito dos de unn alnn CJlle so s3nte tortnrad;~ por_ tudo ,. 

A const1tmçao St~1s31 é que declnrá no art. oonclemn nclos e não cr.ntra os uc2usados E- qirnnto o:iserva em torno ele . ói ; sao o 
G7 que .~<~ leg1slnçaó federal estatue ~obre a vrar!o:i em conseqnencia de um erro do facto . ce. li o, r epet : rn o· ~Tito cl J to, lo ar1uell() se . ~ 
e_xtrad1cçao do~ acct1saclos _el e _um c~11tu? p1ra· « Forry e Garof,1!0 qnerem, em f;tltn, ele sente aba fado .no s~10 chi. Repu_ul1_cíl, onde .de~ 
ct1tro; t~clavn. n, extracl icça:i na.o P?.le s0 molho!', conc 3der it, sociedade o di rnito do su\J- via im perar soa ltbertbde,, a 1gualll<Ltle o a 
tonnr_olmgatorn parn. os clcl1 ctos pol il1 cos G rnetter a novos clelntes o _accmarlo· livrado fraternidade. · 
os el e imprensa.» por erro deeli1•cito ou de facto, cit;rndo o:n Se:1hores ! Ha tres mczes que assiduame,n te 
. l\Lls:.. ale:n eh que o_::; n:)SS03 Lloli etos poli - apoio o exem11lo cln, J\11slria e th Al lemanha, compareço t\S S'3SSÕ3S cio Congre;so; entre

ticos sao el a_:~ l çacl~ ela J ust1ç1. feder.1 I, accre~ce ainda quo as' Jegislaçüefi des tes pai7.es, a ~e - lan to só h0jc e a esJq, llom me cabe 11 vez ele 
que os can_lo~3 snlS>o.3 P?clem conc,t uir .~l'al~ - _gu nd a, sobroludo, ul trapassnn~lo, é ve_1'>Jado, · a~ce nder o esta trihuna; se .~ e por isso .. hene
dos excepc1ona.lmente (ai t . . 9_0 tla Co113 [1 ,rnç<.10 ris da \ tal:a o rh Fra nça, :va0, irnt1·ot 111to, vGlos e toleran te.; , p3rm1tlrnclo me ._cltzer ·o 
Fcjeral) . de carnciei:, p::i ~i t1~0 com estados meno3 lonn·c que a SLrnclouti'i11q . » que penso, o q;,w sin to e o qnc deseJo llara, 
e3tru~ ge; ro_s , o q-10 nao pcrnutte o prnjecto Dcsprezfi110J rigo~'es sa l_u Ln'0s. 0, . exn g- nossa pll1'iJ. . . . · . . . 
em cl1scus~ao . . _ . g'Bl'a,nr.lo as tenclencrns e3pmtu:1li:; Ln, cln - E' certo que obt1Ye a palav r<1 pa1a .d1scut1r 

Cons.eg:,i1 utemente nao pofomos te1' 110 ms'.l ginm; n, p:'.Jl' a serviço rlos cJnclemnado> todos as moções que se rcf'0rem ao c01n eu10 ::i,<lua-, . 
~x t.t'U:cl 1cçao , n_o uso commum dtt lrn.;nngem o3 cidtldiio3 e a· rni.ni;;lerio pub lico , fhz mtlo no iro celebt''1.clo, ln ponc? , pelo Governa ·Pr.o -

. J ur1d1c:t. . · . cb ju ~ ti ç; , que deve ser inexor.cvel (1 inílex ivcl, visorio com o da Republlc<t .elos gstatlos Uni-
/1 nlt1nm cmemh que o8'Meço é ao§ 1° do uma obrn de caricliule on um ·ameio de as - dos cln, America elo NoPle. 

art. 80 cio p.roj_ecto, ó a segui:~te: . sd cncia puhlin . · . il-Lis, so nllores, nós somos ós vows obri-
A le1 nrnrcat'J, 03 casos e. a Jorma_ Lla rovbií.o Porta1J to ,. . artui o repito , nós el evemos. no::! gadoc; in la fü rp cbs cii·c i.nnBtancia·s 11 pro-

que, <.! e vera, ser requeri~'' p3lO condcmmtelo. gui li' na so lu çfo Llestns momentosas questões ced er de n10'.!o -dive rso dÚrjilolle q 10 i-iu8-
hlla se· refere a revmt0 dos p1·occs3os cri - polos pl'incipios scien tiffoos o pe los exempl os romos. 

munes l1i1Llos que se quer pel'mitl1i', a 1·c.1ue- de outro3 p:\i zes de cultLn'n. i11telloct_pal mab · 
~·11~1011to cio. senteuc1ado, de <] Ual qLIOl' el o povo e ndeantrrcla do que a nOSSit e n ftosirnplesrnen te T\ ó~ t -. tlos, S0111 O S::Jbermc ~ , Sem O f/UCl'Bi'-
ate Cfo - o(ficio do Jll'?cnrndor ge i'<~l Lla Repu- poi· um inexpli c:wel scntirn '3 utalimn. mos, s1mo3 instrnrnentns elos dispolismo:; ·Je 
lil1ca. Rsb ren:=:;to e umn, rinrnisl1a got'.11 on- E a!nadec:mdo a bcnornlencil Llo Cou - . uma Yontade ex ti·anha . 
l01:gada aos· nnlfo!tores . 1n,0 sso,' nlío poderia ao meno3 tern1ina r me- O facto ele só a~·oril vii· oc~upar e5t,1 t1 -i-
. , Como · conce.lcr-se ao Strp romo Tl'i lmnal lil or do riuc recorda.ndo as llell>1s o convin- lrnlia, apez.nr .do me lln,vcr ioscripfo pam to

. l<odem.~, a _facL)ldn,de de r?ver os proce_SS?S centes palavras de um s:1.bio j ur isla ::ülemão, . mar p~rte na primeirn discussão elo pr0jecto 
findos, p nao digo a requerimento do cnmi-1 rtu ·lo lf von Illering : · c]3 Constituiç1o, e dG[)ois na segnn1Ll, em 
J)_oso ou ele quem que1' CJ L1ll p:ir ell(l requeira No mundo todo. dieoito fo i ·adquirido pela qu3 foi clo3 prim ~iro .> a p~die a p:ilavr,1, peo· 
em 5e l\ non~ e, como arlvo9arlo ou .procurador, luctn, a lucta impoz toclo:3 o.3 .priilcipios de ya-o cxubera,ntemente, · 



.. 

Não quef·o ser esse iustrnmcnto, an t'"s me O Sr. . P ;:rn;roB:hc:- O Congr.Jsso tlel i b~rou 
r evolto conlra tal cle;pJl is:110, que me c0lio - quJ as su.is om3nd:is er.tm su!Jstitutirns; V. 
con na conti ngeucfa em r;ne· me acho. Ex . rlc rn co :1 fornnl'-S8 co:n oss1 docisilo. 

~·fos, meus 5onl10ros, isto succecle; C')nsenti , O SR. PINH!füW Gutrnz'.;--E;toa prn test::rn -
qu 13 v.ol-o diga, porqne o homem nilo é libe- elo coutrn .o mo lo iri0a,3·uln,r j) Jl' qu0 pi'ocecleu 
m l. ou cçrnservadol', progl'ossist:'t ou rehrch- o Sr. presid en te collocaado o Congres>o n:i, · 
ial'!o , p::Jl'quo elle o (ji.lOiL'J, ser, llOl'iJU3 cllc COi1tlngenci t do cJ113i<Jemr prJ.i u l i ~ :t '.lrts as 
sapponln ou ac t'8llite que o é, ntiumlo-se a minlus emenda~, p.u''" nKo de31Llt01\H' a 
este ou iquelle parli1.lo ; · e mui t_\S vez8S ó o S . I~x . 

' contrario do que ju lga e acroJit<t s2r; po;·q n;) E nüi3 co:i ve n}iclo fl1u8i da iniqnid:vlo üo 
li ll !'ciclo o reatmeute o homem S') é o que ó S. Ex:. depois quo ouvi d9 muitos do3 illLE
em virtmb das tend0nd,1s do se:1 osp:rito ~ tl'ados mo:nbros desta, assemblé t os mriis li
das ct:spos içõ8S elo sua nlnn. l\Iui tos filclos songeii'os con :cito~ s.olJÍ'G essas 8111 melas, pot· 
i.l 'l ·no;s~t hi.sto1ü politin pass:teb i1i'enm a mui h-s cl.is·qtL os votal'in,m, s3gundo lll9 cli::; -
vc1·1.L:lle dessa obseevnção . · ser:1m . 

E' po:' i·s;:o qLw n em t odo> os qtD toem as· Assi:n,poiJ, srnhol'esvósvccle3q ne nJ.o venho 
sento ncs t8 . Con ~~-resso , crnbJrit rn acl'ocl it•3!i1 tl',1 lal' elo vonci1lo, nn'l ergu2 i' um pt'Jt8sto 
1·opttlJ!icauos o clemoct\ÜJS·, o .;;tio 111 reali - so lem no contra, ó n10 -Jo üe en tcn dc l' e ·pi·at icar 
llade . · os pt'2CJito3 eh liuer,hde, f;u1 ldale e ft\\lCl'· 

Conl>.'a as surn pt'<3SumpçJ33 prote;;l:ti11 os nifado, no sr.io elo pri1113\ro Co.i.; ecsso t'Gjn
f.!ctos; e, pw.t provei, cita.rei npon as o c1cet'- blic:i.110 b1\tzil 0Jil'J. 
r .unen to de:;poLico e intempest ivo da primeira Nom mo era. licito dei:,ar, e:11 tae3 ci r~ nm
e s:igm.i la discnssõ3S elo Pt'0}3c to lle Const't.ui- stanc;as, ele pr0Di;ar o processo mecl'3ri ute o 
ç.lo, qunn:lo nrni.lo3 mornbros rio Co:igTe330 qual for,uii i nutilis ·:tclas as emencl11s com que 
se rccluvam imct·iptos pal'i1 toimt' pD:rte nel- procul'a i mdl101\1l' o_p1\1joc:to de Cou;lituiçã.o, 
las, e centenas ele ornonLlas ac.:tbava.m tle api·es0ntado p3lO Gover :10 Proviso:'io, que 
ser apre:::.ontacbs. A libol'.:lale pereceu :.\,:; reputo im.perfeito 1rn fói'ml e m:w na ess3ncin , 
m:ios da tyr;:rnia elo .nnmci'o. co:no derno:1sti'ci no al'tigo lJJIJ! ic8.do no Jor-

- · .E pro_vQ-o triml-iern, sanluees, a sor-to' lladn. nal rlo Commarcia de 3 do conen te, no qua l. 
pelo Sr . prcsideu.tc ª'emendas que eu tive o osrorcei- me por j11slif'lca r as minhas emendas 
t rnbalho de eL:\liõrM o a h0nrc. ele sabmet tce rapidamen te, pe1· swnnrn capita, urgido pela 
ú considepçifo clestci · illu ~l re assemlilé L pressa, p81 o uço:Lnncrnto ; unu das C'.H'J.c te-

E o e3 1~ ec tacnlo qu;; se offo t'3ce ag.; t'<1 ás r.bt.ic.1s do nosso tempo. 
n o~sas vistas é 1Dsta11 t8 siguiílcativo, sen:10 - · Os 8.utores elo prcj "ct0 não cogitri1\lm abso · 
res. A s::il ,t quasi vasia ! Apenas a tg ,,1113 il- lutamente d<t di visão fol'ritorül ig-na,l itaria, 
l us trns e dignos represanL111te3 Llu, u ~ çlo me nece~siJade qna se h1põJ a, n:n g:JVemo r e
honram com stn attenç:ío. publicano re le1'01ti vo; pot'qn·3" si no governo 

r~ste· facto só pJr si é Instante eloqueatB, monarclii.;J . é' i ndi:IT0r·ontB que os os belos 
el!e rlcmmi:;tra que a l11 '1Í )t:ia dos rnombl'os 

1 

sr;jaí11 do5ig.uao3 em po;intaçã' e t erritorlo, 
elo ÜO 'l /;P'CS.>n, com pezar ~digo, 11[0 pos;;uom no _regímen fJd_e•:·ativ_o a igua l•hLl_) ~ en itot'i8. l 
as qu-1l 1darl es qu~ cal' ~\~ tc;1s :'m o repnblic:rno, ~'ie 1rnpõJ para, imp.edtl' o prndornu110 ele -um 
o dcmoct'a la, qne slo a ex[t :~ I idfi,o 11'> c11111pri- esta.cio .sobre outrn . -
rnen to do LleYoi', a, rociprocicliclc o o respe ito Uma clts 111in1l:1-; eman fa3 (.<d .l iti '' ª) pre-
['.O di i·cito do seus pllrcs rio mouoJ . en:!Jia a hcJ·:n. 

GM SR, llEPRESE:o!TANTE~ Q tet' entlo o Muito3 erros do pPojocto não l<H\1111 emcn-
nob :·e repr ~sen tr1nt·J que sob cski tem p.er,1- d:cclo3 e flcJ.rn ui, Cc11sl itniçlo, Cttzenclo com 
tut'.L oa memb:'os do Co:1gessso !lquam aqui que o-r 2g-innn dos pr ivi!egios CJnlinúe, por
qual ~o long<lS horas ~ que é o q:w cc, 11 1·0111 ao3 egois t asJto~ ambicio-

0 Src Pt:-, i-n:mo Gui;:ins - o C:m-"Tcsw EOo, esp :.rt il l1õe3 que só cuicl •m tb S3 n b:J:n 
J1[0 p:'.idc , . pwqn_e nli:i t"Jlll esse clire i h~ con- osia1', fingindo oc:;tqrr-3J co:n as u3c3ssi
.dcrn u,1r assim t!0 autornão, Jl 3!o . ab1llclooo d.teles do povo . 
.des tas cJ dei t•as, <t opi:1 i:fo, as ido~1s do mn is · Hy po.ct'i tas l;Jfi 11n.•.loJ, ti va:1m a libercbclo ele 
o,';scuro, do nnis !Jumilrte elos se us mernb r·o.>, disral',;:ar n, 111'.lnat\::'.li:t e:11 l~ep u!Jiicn. , p.wa 
corno o (jll J om o:::.:;up J. a tribuuri. . m:üs l iv.renB nte L1 H' [lll, 3to ao se:1s1nliõmo. 

l\Lis, senhores, p~ 1· hnnr:\ do Congres>o, A org:wis1çil:o 'elo Po l c1' J:~dicia,t°io) e as 
qnoro crer que ccm3llt::wte f'ncto seja deviLlo atlrii.luiçües C;)!1teri•Lls ao Po.lei' Executivo, 
?111 !jr.rnclc par-te no cdoi' q11e 11oe; o;) )ll'imo, rednziLlo na Co nsti tniçi'b, qc10 vot:istcs, sim
a fl i ta ternpç1\1tu1·a destt sala, cap:n elo f .1 zcr ples:110ute ao presi·lcnte cl:J. !1:Jral1lic:t, t em 
cva poi'or o rimorflo tlernr.' p'.lr !lm entt'egn.r a n:içKo inti?ir.i s:ibmiss'.t ú 

Senlton:s, ns e nen<fas q.ue tilre a Jnnra vóutade do chefe l'lo governo . 
lle elaborar o o<rer·e'er :\ consi1.leeaçit<) elo Algu:mts eh'> rninh:1s e1110~1Lbs cerceavam 
Con.QTesso , fo ram p~stns :i mJ,rgern, lura.m (estas or.1111 scippre;sivasJ e3s9:. po lot'e2. nn
anultadas p-JIL\ autoni.lacle do pt'C3idcntc qu9 gestaticos ; c:i t rc os q;.i:t0s so~Jt'es1he o Lle 
dlrlg,~ 03 nossos tr·rib::ttJ1os . nom Jar o c],3:11ittit' l il-'t'0111cnt'l 03 n;ii tli$lrns. 

Pcrmilfa o CJH geosso qu·e oa levrnte{lq ui Ora , , i el:! rante o g.wer:10 provisoriJ, 
um protesto contra o moJo por que S. Ex , qu::rnfo os minis t l'Os orJm igtncs ao chefe, 
tem procedido . 93te fctzia valel' a su1 vont:ule, o qao tüo 

L~menl~ (jLio t~nli~ se ausentado , por:1uc SJccederil, S3tll'tot'o3S , quando o c:nfo do go
deSl'J<tva dt!.et' a o. l~x. clG viv,1 vo .~ o qnB - verno fót' o pr.csi•leute cl.t Re?'.l1Jl icn., e nfío 
disse em um art igo quG pu.btiquei no Jomal do · simple3mente o prinius inlei- pares? 
Cr>m1nercio; S . Ex., e:11 vez Lle s3r nm apos - E' par,\ S'.l lamont:u, S9nltot'il~, qu:i as li
tolo Lh liberdade , com.; eu o S\.1pp nnlm , em çõ2s c\[t Histo:' ia do n:llh, 1103 sii·v;l, !11 nestg 
YOi\ ele ser um garanl idot' tlos direitos ele seu·s caso ; 8 nem t[o pJuco -os c:ump tos entr is-

. pares, t_ern se revel::vlo 11m liberticifa . ( Nlí·? tecedores do que se pass1 co:n os nossos visi-
avoiac/os .) · . nl10s cfas Rorutlic)s Argen tina e elo Ctiitc, 
· E' assi m que, por u:n procedimento i11 co li e- A sanc{'io elas lei8, meus senhores, embora 
ren t.e e illogioo, S. Ex., que _sem~1·0 Sl1iJme t- aqui na Americi e 1rn El.ll'O p:i b mbem s0ja; 
teu a volaçao emel\das. subs t itutivas , nnultou coufer i,ia ao clJ eC:J _do govel'no, é unm atlei
torlns · D'.l miu! t:ts emendas, consictcrantlo-·as bu içfío qno devLl. Süé' confl::i,•J:t ao Suprn mo 
subslitLlliv8S, qnauclo enlt'c ellas ha muita s · Trihut)al de Jtisti ç:1 , 11;'í.o só porque os princi 
q1ie ::,fo acld itivas. pios ele jt!3liÇ'a o o dirn ito scrúm me lhor 

O .Srt. PnisrnE:'iTB- V. Ex . n:Lo es tá l1a J'8Sgnaeclados, a cober to de paixõ'.lS, como 
nrntcritt · tan1bcm p0i'qne ü da prnpl"ilt n:i. lurez::t eh dis· 

posiç'.io, peLt razlo ele ser gcnericu, e p3los 
O ·st: . Prnmmw CiuEo:~s- E~to ·.i apo:ns flns que elh visa, o_que não escap:i. ao espi-

lavrando um prote3to; estou fazenr.lo vet' qtn r ito ob3crrnclol', e~la compete ao tribunal e 
IJão e.\i sto li b3r ,ladc, nem nqui no seiJ do pr i-- 'n[o ao pro3iclen te . 
meiro. Co ngeesso repnb t ica.no de rninh 1 TlJ:i.teia .. o SR . PRESIDENTE-V. Ex: .. [\S5ill1 alte:'a a 

O SR. PaESIDE.'!TE-V. Ex. está f.tlhndo orclem elo cl ia. 
sobre o YenciLlo . · 

O SR . PrnrrnrRo GUEDES- Estou apenas 
O SR . Pnú·rnmo Gu:'JDB.:l - N.fo e>tou apontando o.> erros da no;ni, ftütit\1 Çoµst[ -

discut inclo as emendas, t u i ~ão. 

O Sr:. . PRESID:CN1'" - C!rnmo a [Úte11ção elo 
nobre representante rara, a nnt0ria em dis -
cuss:fo. · 
· O Srt. Pr:-,rrnrao GuEDE3- Si V . Ex . me to

lhet' a li bet>d[1.1.le ele dizer o q118 p3nso em re
tnç'i.a a ess3 projecto de Consti tniç1ío, que re 
puto o, i11 1trnmon to elo desmembramento da 
füm\ii:t b:·azitcii',i, c:tlai'-me-11ci s(1rfocado -e 
descerai dc :; ta trlbun:1, incligirnclo contt\t a 
ll ypo~l'isln,, lJ'lO ó a [Ji:;1ío do nosso te:n po. 

l\fa~ , 81' . prosi•Jente, apó3 o Lle .3·ah .11'o, sub
misio :\ IJo:i raz:~o , e;1 attca.lo i o!J~3rv:1ção 
de V. Ex., püi'fJl l'l siata a po3iç[:J _e.;rperd<t 
e:n que me acho; esporJ, pJrém, r1 1n nw litri 
a justi ')[t 1le t\Jconhoc:cr f]ll C ol l:i é cl•Jvicl:t à; 
circumstancia; que ri.ctuaram sob1'0 o Con 
gresso prir,t proced8l' co:n aço:l.tm811lo inex ... 
plit'.HOl ao 01.1.oot·ram0nto c_las discns>õe3 . 

Seut1ore., , n.'Io ve:1lw discc1 ti1· o oon·10:1io 
r,duaneirn, ce lebrado rn lo Governo Pl'Ov isorio · 
co:11 o dr:is E;ln.dos [Ju i:Jo3 do Norte; venl10 
apenas pt'Jpot' uma moçlo que, mélhcl' do ci ~10 
as outras apresentadas rinteri.or.11ento, me p:i," 
rece satisfozel' rto3 intuitos de attenrler ao3 
IDSs:is i~llcresses, sJrn faltar ú con3'idet\1ç1\.o 
ele amis:i.de o boas rc l;\çõ "s , por i11dicar ·o nl
vitr·e ele e.ituclarmos pro::1 pt::w10n te, 11iio só o 
conv811io, .rn:.\s tttm!Jem o 1t•a tacb de limi tes 
njuitarlo co:u a Republ it.! .1 .Arg-entiin. 

·Antes , poréi;11, tl c apeo3ent:1l' e33::t mo:;iio, 
Sr . pre5idonte,, teull'J necessidade ele fot'mu 
hn' mais um protesto, e e ;te cJntt\t o.>. ac to3 
do Go;rct'no Provi5orio ; actos qu~ demon
stt·am ev icle ntemente a suo, f,dt::i, de 01·i3:1L:t
çEio re(lub lio111a Ll8mqc ~'alicn , c1mo se Yé ·1nlos 
deceetos , que snrge:11 a ln1, co113tantem mte ; 
por ,;1u clesattenç[o para. co:n este Congee3so, 
e sob1'0iu.lo por su:1s offdns:ts aos principlo3 
Ll3 ju:::tiça . 

Sen !10ras, nmó repnsJuta nte do eJLid l dti 
M.tt to Gt'os.~o , nií.o póss:> deixar de profligar o 
acto in,poll ticJ, in j 11;to e atte nt:i,toeio do JJl'in 
ciplo llú autoi'i.Ltcle e cl.l. S)JCra,nia elos esta.
dos, pl'ati c:ldo pe lo governo : roiieo-nn t't 
demiss:i.o do g.3 nera l Antonio i\fari::t Coelho, 
r!os cnego3 d3 governaclot' e e commn,n,fante 
d is arnns Llo c3ta·.lo Ll0 ~btto G:'OSSJ . 

Senho;·e3, essa dem issfo é injustifktvct , 
pó:le-rn dizer que foi in iqu:t . O govel'tudor, 
l10:ne:n austero , velh:i militar, sevcrn obser
vcl.!ur dei discipliait, u5,o commettel'a, due.1n tc· 
o exeri::icio do C:t!'S'O ct que f,; i elevado, por · 
acchmação do povo, neto algum quo 111 01·e 
cessEi'increp:1ç'ío, e de qur. poss::i. S81' acct1sadu 
seriMrnn t e; foi Llemil ticlo , porque, pot' um 
te lez i\1m111~, falvez, de <wigc:n snspeila, o 

_Govel'llo Provisor· i_o fó l'.t infoi'maclo de al3·uma; 
cous:1 con te:i _o govern::ulor . 

Senhore3 , lamento profuiidamente um t a l 
f.:cto, nem s:ii que haj a CJlie:n o não lamente ; 
pot'C]l:e ve jo nel te o sympto'n:1. d:.i m:idon !u, 
d::c 1clcucia 11101'al em qua nos deixou a mo
narclllni . 

Qun, S3JJ1lo1'c'S ! 0.3 me:11b1'0S elo- Goveri.lo 
Provisorio, que nilo eram simplo.> pJrtadot'GS 
de p:istas, nns 03 iguacs elo chef'e , poq u:i 
colt abJraram na obra.eLi, revolução , nào t i.ve
rilma enel'gia. necJssararh p.Ha. s 3oppo1', ca:fa 
nm , on to:lo_s jlllltos, :\ i rnpos!ç1ío, ou orJe11 
ireegnla r, S'.Jmjustitic1Liva, S3gundo ou·,-i do 
l>roprio qus assignou a, exo:rnr8çlo db gover
nador do l\fa tt o Gro5so, qw1 não or;i, um sim
ples preposto elo governo, mas o es;ollliclo e 
n,·;c ~[t'.11i1Üo pelo p~vo ! 

O SR . AzEREDJ - ~Lls et'a norno:1do polo 
gover no. 

O SR . Prn rmmo Guc;o:'s - Isso foi uma. 
conlirmaçlo, bem a co n ~1\1-go3to de V. Ex, e 
el e ot1 tl'os, qLte quer iam õ sot icit.ava;m a, su::i, 
propria nomeaç~fo oa a de outl'o, como so 
pócle v01·Hic:t1' elos jornmes cl:tqno!h época. 
V. Ex . rnbe, pet'foitamcn le, quo o geuehll 
Antonio :\Lufa foi acclanrndo pelo povo . -

O SR . Az!l[rnoo - .\nte3 eh ]lt'ocl·annçi1o j.i, 
estctva ello 110111etcl9. 

O Sit. PrnaEmo GurnEs-0 govel'Jlo c.Je,-i:t 
ter em attcnçKo qu e ess t de111is3iI.o po::lia de 
terminar uma co:1fbgt':1 ç1to naquetle esbclo; 
tau to mais quan to o goveenador era Lbmi t
ticlo, por hal'Cl' . cumprido ci s:rn dever, nnn
clanclo pmncler a lg uns perturlndor .;s ela or
cl'3IU ii ublica, como conslt1 cto Ln~ueri to ~oli ... 



€[:iJ, pul>lico.d) na ga.zeh· offfoial tlo esta.ia, 
em lL1t<t ele 24 ele dezem llro. 
. O SR . AZJfüEiJ'.l -dá. um aparte ·. 
. o Sl't. PINHEIRO GUEDES- V. Ex. sabe que 

ne11 1rn111 rancor tenho contra o individo que 
fo i o motor daq uslles disturbios, sendol 0 Yice 
g·overnador, e cuj .t pri3ão cletdrminou a de
missão do 'gove!'n:lllo1'. Até lamen to o facto, 
im.s não posso deixar ele protCJsLH' conlt\t o 
acto elo Governo Provi ;orio. 

O S1c .AzERllDo - 0 gov-ernaclor de M itto 
Gros;o não nmndou prender um só individuo. 

O ;lR . Pi:~rnrmw GuEnE ;-2'lea1 ó is;;o o que 
tligo, e const.i do inquerito. 

O SR. Az1rn.E!l)- i\hi1dou prander o re
rbc_to1' che t'e cio llíallo Gl'Osn, o !Jl'oprie· 
tano cio ili alto Grosou e mais dous suj ei
to3 p3r tencente~ ao dieectorio do partido. 

O St'<. . Pr:<rn Emo GuEo'E>- E' is io; foram 
p;·,;3');:; 8 igu11s imlivi•foos, os c1beç::ui Üt:l 
motim. 
· Me:.is se:ihores ! E' pfüciõo que o saib.les, o 
telegr,1m!111 não foi mais elo qu3 um 
pret exto; p:Jrquanto em priucipios de deiem
bt'O , su ppon lw que no dia 7, soube-se em 
Cuyabú, p:w telegramrna expedido chlqui, 

•quJ o governador ill. ser demittitlo ! 
u~r SR. ltEPRESENTANrE - Não está em 

dis"u>sã.o a c:Jnve nç'i,a a1l1w,neiea? 
0_ SR . · PINHEIRO GUEDES - Perdoe-me 

Y. 8:c.; a c:>avcnc1o aduaneira não está em 
riiscus3ilo ; pai> que o Congresso Constituinte 
n:Io tem competencia pat'a dis~util - a. O que 
está em discussão, são as moções propondo 
ou indicando _alvitres para sustar a sua ex
ecuçilo. Mas, a me,u .ver, não era. isso o que o 
Cong1·esso devia lembrar ao g·overno, e sim,' 
attcn_tlenclo a ópoca marcada pai'a o começo 
da exec11ção desss accorclo, era apress:u· ::i. 
lJl:on_iulgação da C~nstitt~ição (isto sim, é pa
tl'1ot1co) ; e reun1r~se immecliatamente em 
S33S1io extraordinaria para discutir a con
venção, r.om conhecimento de todas as suas 
elan3ulas, à vista dás do:::_umentos a ella réla
ti vos . 

. Ago.rn. o Congresso nãa está ha.liiliLlcloJJar::t 
d1scut1l-:t, ató por,1ue, como foi dito esta 
me::;ma tribuna, esse convenio foi 8justndo 
com clau3Ulas S3cl'eti.s, as quaes não conhe
camos. (Apoiados.) 

Sr . presi·:le:;ito, ínbi a, estot tribuna pc11»1 
ter ::i.J.10nra cio offerecer á consideração tlo~ 

. meus illmtrado3 collegas, membros elo Con
gresso,_ umll. moção ou proposLt que me p:i
rnce sn.tisfaze t' eh li.mneim o. mciis completa, 
a todo3 e.>ses intuitos patrioticos ; a qual, sup
ponho, não carece de- j u3Lficaç5:0 ; e vô.s o 
jul gm•Jis, ouvindo a sua l<;\itura, senhores; 
e peço-_vos liceuç1 p1ra füzel-a (lê) : . 

Cons1clerando que a R0publica FeclCJr:.11 Re
pres3ntativa é a consubstanciaçilo do govern9 
d~ povo p.i lo proprio P.?Vo .; e que por isso, não· 
poJe ou pelo· menos nao t.leve o governo tle
l1!Xn'ar se111 ª· sancçfí<? do povo ; porque não 

- -----poJe ter rntmtos ou 111teress3s contrarias · e 
convicto de que os membros cio Podei· E~e
culivo, como braziléil'os patriotas, reconl10-
cem e nca tam es tas verdades ; e ai nfa mais 
que, mesmo exercendo a magistrntura. sr"
prema, sã.o scrvi.loros e não seuhores da 
1m,:ão ; 

Considernwlo c1(u faltarill. ao cumprimento 
de seu dever, conservando-se indifferen te 
ao clamor geral contra o conveuio acltianeiro 

' on accor·clo, ultinumente celebrndo com o n·o
Y01'.!J.o.cb União Americ:rna do Norte, e porque 
11\e !ai L• a clausula rla referen~la do Poder Le
gislal1 vo; . 

O Congreoso Constituinte resolve : 
1° App3_llantlo para o p:1triotil:lmo do Go

verno Proviso l'io, cDnvida l-o a foz,3r S'!Sbr, 
entondendo-se com o governo clo3 E:;tai:los 
Unidos elo No1·te, a execução elo accordo, 
atlm ele dar.-ll1~ a s:111cção que. l11e falta e ó 

-ossetici al-approv.1çJo cio Congresso Naciona l; 
2° Terminados os trabú.lho3 co1:13titui11tes 

·passar i-r11111ediatamento ao exercicio da~ 
f'uncçõn legislativas ordill'.lrin.s, para. cujo 
timo.:; seus membros acham-se inrnslidos tlo3 
necessarios poderes, r euninelo-s3 em sessilo 
e5tmordina11in., unicamente para tomar ·co
nhecimento do referi'lo accorclo e cio trntaclo 
de limites c3[e':Jraclo com a R0puf.1lic.\ Argeil-
t11rn,i . . 

•. 

3 .0 Que e2t.1~{reSOlcl ÇÕ2S Eejam levadas no 
conh2cimento elo g0remo, p.u'a o.:; él0vido.s 
eff0it0s. 

Saia cllls S33Sões, 14 Cte fc vereié0·cl0 1891.-
Pin'ieiro Giides. · · 

Todos vô3, meus senhores , s:tbeis pedeita
mente a r epulsa que o convenio. tem solfr'iclo; 
tle toch. parte rn l_cvanLlm p:'otestos ; clahi a 
nec2s:;itbcle i11cliêlin tcvel do impetlir· ou· sustar, 
:::o niono3,· sua execução; 111 ~s tamb.im comnrc
hencleis a ditnculdade ele 8e rea lizar esse ~!es
ideratwn ; n:to vos são es tnnlio3 os mil im 
[Bcilhos e .embaraço3 qne SJ levantam e so 
oppoem ú. -i ~sJ . 

Assim, cre;o que a nenhum.ele vós esca.pa o 
alc:\ll ce da moçilo.que n.c.11Jo de su!Jmr,ttor á 
YOSSa illus tr11.cht apreciação e erito:-io. 

Estou certo que, (llll'ec:iando devidamente o 
que vos expu_z nestns li goir.1s coosidernções , 
nenhum ele YOS, m ·iLn senh')J'es , forá cluviil,1, 
mesmo com sacrilicio de noss:1s co1nenio11cia> 
.e chls dos estados riuo re~rnsent:103 tão clio·1ia
mente, toril duvida, repi to, em _dar o ,?os·;o 
assentimento ils ilHlicaç·ü3S da mo'ç:i.o; porqno 
ellas viscim o ])3 111 commt1m e o bo:n nome da 
nasêmite Ropublic1 . 

Para terminar, Sr. pl'.lSiLlentc, peç ) ll e3 -
culpct aos meus dignos e illu;tàtdos co:11pa
nlleiros cio Cong:·c330. pnr.t as p1lavrns um 
tanto rude3 que [!l' .Jferl (n<o . apoiados) e lhe3 · 
agradeço ::i. · attençlo com quo me hon-
raram. 

Senhores! Faço votos pi.1.ra q113 se torne 
uma realidade, tudo quanto ha de rinholos, 
pela gmndeza rnornl cLt plttia. e forcidadc 
cio povo, no coração de cncb um dos membrns 
destG Congresso ; por:qtrn tenho cérteza elo 
que não !ta um só que não de.srj'l que ella 
seja tilo grande corno g1·ande ln ele ser íl. 
Americano mundo p3li1 ünião de to~los os seus 
povos. 

Dl:3CURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO 
. DE 18 DE FEYERfi:lRO DR 1891 

C? Sr:. Barão ele Villa Viçosa 
:-St ou n:.~o contasse, Sr. presidente, com a 
rntlulgepcui deste co!lgrn.>w; si nilo e31)s1'i1sse 
o. ~ei1~vol:mcia quo o~ espiritos que teem con
s_c1enc1_a ele sua. s11per10ridaclo sempre proclio·C\
l!sam aquelles que dei la 11ecessitam, corno "eu 
neste ·_momento, com certeza não subiria a 
esta tl'1 bn na (n '.'io apoi?.do.'.), ainda. i ll nminatla 
pelos bril lu~n tes ormlol'es q no 1110 prececlernm, 
p::ira d1scu t1r ~m assumpto de tamanha, trans
cemleuc1a,. ele bnta maguitncle, corno é o con
vemo celebrauo polo Governo Provisorio cci rn 
a r2publka Norte-Americana. 

La.v~·ado r, embora. obscnro ( n:7o apoiados), 
1~0 meio desta. c_~rnstellnção fu lgnrnn te de ora
t,ores, tenho, na.o obstante, precisfo de mani
fe itar a. ihinha humilde opiuiiio sob1'c tão im
porbnte convenio; porqu" ouvi o illustr·, 
representante .do Rio Gr:rnlle do Sul, 0 Sr~ 
Assis Brazil, cl1zer desta il'ilmua, que os la
vradores rJos estados cl? norte eram co ntrmfos 
ao conven10, e o CJns1demvnrn 1m'jmlicial ú 
lavoura elo nsrncar. . 

UM Sr.. . REPRESE'ITA'\'l'E "'- E ú cultura clv 
algofüo. · 

O SR. BA.BÃo J?E VILLA VIÇ0.3A...:.. Não tenho 
nec ~ss1c_lade de _rnsistie sobt'e a inopportun i
clacle e 111con ve111encia da discus::ilo elas moções 
ap1'eseatatlas por aclvcl'sarios elo convenio, no 
.momento actual; porqcc V.V. Er<:x:. ja reco
nhecei\1111 n'i:o-estar ainda o Con°Tesso ha bi li
tado a e mil fü um j uizo s3gu~o solwe füo 
grave assum pto ; dizendo-nos que o con ve
n 10 encerra cli sp?sições ai nrl a. ig11orac1as, clau
sulas secretas, ainda inac~essi veis ao commnm 
dos _mor~acs, e ~ó_ reveladas aos que pairam 
nas reg1033 superwres, oncle'ss convive com 
os deuses ... 

für S1t. ÍtEPRE3ENTANTE - . . . lú pelo 
Olympo . .. (risJ) . 

O um.o SR. REPRESICNTANTE - ... . peleis 
ethereas regiõe3 . . . (riso). 

füu voz - ... elo Jupitel' tonante ! (riso). 

O Sa. BAR ÃO m~ V11L.'\ V11 ;0.sA .- Si assim 
ej Sr. presideüfo~ V. Ex. cou1preh0nde c1uã:> 

lerner.uio sor:i o procedimetJto cio CongTJ3SJ 
<eprovc:tuclo o co!1venio, qua:Hlo o spu jnizo 
pô:le s2r motlific1lio, e b conhecinnnto d:ü 
cl::rnstt!'a:i scc:·et::ls ainda, póJe p'.l tentcnr a 
so mt'az:lo tl03 qu::i o contrn.riam ngont. 

O SR. Orr1c1cA- Ao govcr.10, pelo Dia rio 
O(ficial, Clltnpri1 ckc l:u·ar isso. Si uão de
clarou, ó porque nfio lla. 

O SR . B.\Rifo DE 'i'ILLA 1:w;i3A - Perdifo. 
9 _illu:;tr·e rapre:;enfa.rito pel<~~ Alagoas não 
1g1101'.t qu3 p se peopo ~ unu s2s;ilo S3cre ln; 
n!i111 s!e scr.Jm discutidas pe.lo Cong resso css ~ s 
c:a'.isn las do convenio, qn0 consti~uem sc 
gl'edos du clip lo:mch e n'to conv3nr por om 
ser divulgado3 . . 

O S'.t. On1s1::; \- Nfül lu tal; uão se :::i il 1·
mou 11 0.dJ. . PctrJce, qu J csbmo.> sendo mysli-
ficados . (Apartes.) . • 

0 . St~. BARÃO DE VILLA \'J< . : ·:s .~ - Aló:u 
disto, niio clevo:nos esqueJet· · a> rcl:ic-õ~s 
amistos'.1s que mantemos com r. Un itio Noi·tc
Americ:rn1, onde, s:l.!J8l11os, ex:ste, de ha 
mu ito, o· gr:rndioso pensamento do reali ;;a 1' a 
iuteg-rnçilo do contineu te ; cslabelc~ondo -so 
entre tod<tS as naçõ;s a'nrnricanas a unidade 
cLts tarifas, a da moelh, e uma polit:ca com
p!etamcn te independen te ela poli !ica eUl'op:?!L 
(ilpal"les .) 

Si tão glorioso empenho ainda não rJ:tli
sou-sc, Llev2111 03 a ~r.;ditar quo fvi a c'rcum
stancia de S?l' o Brazil um't mo:iarchi.t tt 
c~us:t de1::se rebrtlanrnnto; os nobres re pr3- · 
sent t:tntcs compr.3hen '.lem .º cleseqnili brio p1'0-
d uz1clo por noss'.I antiga foi-ma de go verno no 
meio ele bnbs rcpulJ!icas . 

Mis hoje semellnnte obstacr.lo te ndo lle:>
appareciclo, devo SOl' tflmb:Ún o nosso pe1r:;a
mento a, re1lis1ç1o dClqueH e empen·ho, p:ira 
·que não de>perternos tl r:sccn rlanças e cles
ngr:tclos tle um:• naçã,o poderosa, nosn il'mã, 
11035'.\ amiga, com .a qual t emos o maior in
tei'C3SO tle vi ver nas mais cor-clines rela
çõ~s de nm'sacle. 

Eutretanlo, senhores, tanto quanto pos.
s:trnos clis~nti1• o couvenio dentro elos li :n it ~s 
CJ'D nos assignalam as suas clausulas se
c1·~ t ,\s , vou llol le o~cn par-me afim ele mostrar 
·aos _illustres r ep1'e3entan tes rJlie a elle se op
poem, que SS. EGx. não teom razfío. 

Devo cli7:er ao Congresso, q ~w, defendendo 
o convenio, defonclen (lo minlws idócis na qua
li bole de lavrcidoe , po-:lendo fall tu' S9'.11 sns - . 
JY)icção, p:irque nilo mlvo ' o o meu inter·e.sso 
imlivhlnnl , e sim o tlaimpdr tanto e numerosa. 
olnsse de inreliz33 quJ te:ilto a h'l :i ra de n-
prcscn t1r. (Mii lo bem.) . 

_Quando,. Sr, presi1l ente, _ o ~cuparani esl::t 
tnbuna, os 1llust1·cs adversanos do convcnio, 
notei dar-:õo um phen?meno ~ingular, que, 
alias, ei'a n. co:1seqnencrn. fo.tal cla3 erro11 ea.s 
doutrinas o:oonorn ic 1.s qu 1 83 . E8xs. su>ten- · 
tavam: - os argumentos ele uns or:v.lcres des
tniiarn os tlc o:.itrns, np3Zn.t' el e clil'igirnm-se 
ao mesmo fim.-

O S1i :DELPORT Vrnrn-A- As cobras de l\Iun
clrnuse n (Grande hilaridcde.) 

O Sr •. BAnÃo DE VILLA V1 ç11-;A. - O no!Jro 
rcprcseula nte elas Alagó::ts, riue rompeu o 
debate no·mesmo dia cm que fui pnbli éa'clo o 
de:::l'eto cio go1·erno no lJial'io OJ7icial , maui
r,33t 11 u-se scrianicn teo' apprehensivo sobre a 
diminuiÇ'iiO qne· elle il1 causar a receitl1 cl<t 
Uni:io. 

O Sn.. OrTiCICA - N:'io d 3:.i:~ uti o ·tratado. 
. 0 S_R. BA_R~fo D:<: YILLA VJÇ03A - S. Ex . , 

_que t111!Ja sitio um dos mais valentes p::tla
thnos chi füderaçilo, e sustentára com s ~rn 
palavra vigoros:t que n tl estribui ç1io d ~1s 
ren las foita prilo projecto dri Cons liluiçfío · 
d_ep 1uper0v::i. os _e3tados e tonrnva-llres impos
s1vel a, v1tla., velil cleclnt'm'-110.3 qne ia rltirrtr
se <~OS braços_ elo illustrn senarlor pelo P.t
rau :\ qiD havm a•lvoga.do os interesses tlll. 
Un iun. , , m oppo'sição ás idéas ele S: Ex . , · 

O S1L 01ncEA - I ~ ta provn. qu i ne3te 
Co11g1·es30 nlío defendo 03 _intera.;ses pe3'soa.es 
nem do n;eu est;vfo . 
· O Sn .. fü.ui\.o DB VILLA VrnosA - l\.f::ts · oi 
é c3r to que o Governo Provisorio;·pelo 'c1 ~
c1'eto 11. 1338, .•.le 5 ele f'o v.eroiro coHente 
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i . .;:iu tamlo de clit'eitos de irnp:>rLiçio varios 
prpcfoc tos prcccrJentes · elos fatados Uniúoi 
tia , J\.morica., e estabelecendo a roJucçilo de 
25 °/o em outr,1s de igual procei:leucia, di
minuo a r.?n .h da importaçi\o, qao é a priu -
cipal fonte de receita d,t Un;D.o .. ,. · 
- O S11. 01nc1pA - Nt1tul'almente. 

O SR. B.\n.Ão DE VrtLA \"rpsA - . . . brn
bom é cJrlo que a cifra co"astante ela, fabella, 
pulJlicacli:t pelo nobre sqnador pola i:3 .ll1L1, ex
rninistro cht fazenda, nilo ó exact.t. 

O Sn, Orr1c;cA- Ab31Jn1:amo:1te ni1~. Elle 
t nmou porlnse o orç.u11e:1to ele 1838, qu :rn !o 
devia to@u' a media dos tres ullimos exoi·-
ciciru. . 

O Sit. I3A11Ão DB Vu,rA VrçosA - E.neta
mente. De. sor te qlle eu devo con side rar ·a. 
ost[tti§tba que aqLÜ teolD 111 ti:.> pel'f<;) ita, por 
que foi extrahirla de accorclo co:n oss,, media, 
dos ti·os exercícios ultimo3. 

O SR . OrrrcrcA-'.'füo po.lc S 31' inferiora, IGO 
mil con to.>, no anno de 185\J. 

o SR. AN:rio DE FARIA·-0 tot .d lht roncla 
dd import :ção é o riue queremos s ·1b2r. 

O S11.-BARÃ0 DE VrLLA VJÇ)SA - Pai;; bem: 
a differen_p 1nra nrn~s é ele 21 mil conto>, 
. O 811. Or:rrcwA- 0 toLll da rond(t ele impor
tnção segnmlo o e d cu lo · do Sr. rni ~1 is tro da 
fazenda .ê de 95 mil conto~: 

O Sn.. BARÃO DE VILLA V1ço>A - E o total 
desta mesma rend'' pelos dados que tenho, é 
de 116 m'l contos, . 

o SR'. ANTIODE FAIUA.-_\pproxlmn. -se d1 
verdade. · · 

0 SR. IlA.RÃO DS VILLA l'I\)02A - Já vê 
portanto o nobre repre1ent8nto pat' Alngon 
f)Ue tendo· sr lo j \ caicn latla em cillco mil 
centos a cl!mitrn;ção da re.ncla da impot't8ção 
occt:sion,ubt pelos favores do convennio, a.inda. 
resLt so!}ro o cn,leulo· do nobre ox-miuistro c!,1 
fozenrh a. clifferonç1 ele 16 mi l contos, p3r:.t 
riue S. Ex. não continue a nntrit' su3,:;.np
pre~1o nsões a, r 2-spoito t!.::t rrnd:t d;t Uni;lo. 

O SR. Orr1c10A-A clespez:t eh. Uoião segun
do o -Sr. miuistro ela fazenda é elo 138 mil 
conto.; . 

O SR . BARÃO DE VrLLA. VIÇ•}SA-~fas nós 
não o3tamos ag-ora tratando ele fazer o ot'ç1-

·nwn to eia RGpublica; e se quizesso111 0s ern
mitHLl' a:; tabellas do nobre ex-ministro da 
fozolllliL so~)ro a renclct dos estados, niíllb 
VGf'iamo3 que cllns são inexnctni·; , qu '.\ufo con
sitle ra m que riuasi todns ellcs teern deixado 
deficits, ao p'.ls~;'.l que elos clid.,s !J '.18 tenho em 
mão se Yoriflc..t que o I~;taclo do Rjo ele J.t·-
11ei1·0 déixou um saldo rle 1..49 l :750$ , o da 
J1a hi<t ele G. 087: 480$ ; o çlo A la.~·ô:1 s ele 
105:030$ ; o ele Pernambuco ele 1:591:.360.~ ; 
o da. Parah y-b:t do 173:580$; o de i\faranhão, 
do 1.215:850$ o do Pará do 10.781:210$ o ele 
Amazonas, de 559:340$ o o de S. P<t ulo de 
17. 700: 000$000. 

O Srt. OITrcrcA. - i\fos V. Ex. não pó1e 
rlisculit• com migo o riue d;s>e o Sr . ox-minis
trn f;, ;rn11Ja; isso 1üo é possi vcl. 

O SR. ·BA tlÃo ns VrLLA VIÇOiA - Ponlfo. 
Eu apems estou rnmtranrlo q1n a:; tabellas 
do nobm sen<tclor pela. Bahia não sf\o exactns, 
o quo si o nobt'e cleput<ido pelas Al8g.Jas niio 
t inha r.~ceios ela sorte ela Uuião, quando jul
g.1 va menor a sua renda calculada pelo 
nobre ex-mini>lr::> tLt fazendtt, nii:i to:n 
as-ora mz5.o elo nutrir esses receios, quando 
s,üo que é .ella, muito maior. · 

O qu3 posso dizor com franqueza acs 
. ..., illusl1•es adversarias elo conveoio é que, ao 

passo que as vantagens qne obtemos clelle 
são im111011sns, pl'incipal1JJellto pama JavQnrn 
rio norte, 8S concessões que fazemos nos l~s
tn,clos lJ nidn~ ela A mer:ca são, n::t maioi· JÚrte, 
illusorias. (Muitos apartes.) 

Senhores; ou em economia politic:t entendo 
quo protecciouistvs ~ã,o os ltom011s mai .3 peri
gosos ela sociedade. (ilíu itos aparies.) 

Os illnstres collog1s estilo S<) a dizer-mo 
quo a grandeza dos Estados Unid o:;. ria Ame
rica veiu <lo proteccionisrno, que Já foi sempre 

O nobre l'8preseutanle polo clistricto fe rfo· 
r::il, St' . Vinha.es, occunando-s_o do convenio, 
diss.e quo t'llo ora a morte cl<ts ind us trias nas~ 
centcs, o a niisoria, <l os opera rios das fabricas 
riue iam set' asphy.\in,·las peh cJncunencia 
dos pro:bcto3 :imericaHos. . · 

O Co:igrc~so ha ele ·p01• 111itti1·-me Q!lC eu 
lei,1 .p1r,i, r 2sponi.ler a S. Ex . uma..p~gina ela 
l-f>loria elos E; tmlos Uni r.lO~i da, America, es

,criptl pol' Noite . 
« Des•:le algum t8llllD, d;r, e3le notam! e:

cri ptor, o!Jscrv .t-so gra.nrJc eITervc5concia 
ontrn os operari.,s. O mal-o;tar que nestes ul
timas annàs feriu a iu.lustl'ia e chs c1u3ns 
m1 is poll~rosas . 

O re.'.(' il113n prolot:c iouista o qu·a:;i proliiLi
ti \·o acloptado pelos E,tado3 Unit.los apó3 a 
gue t't\l d:1 so1nraçiio, ó a caus'.1 üo:niuan to de 
to:lo o mal. 

Em C'.)nserinonch elos di1·citos excessivos 
em que são g1·1w,1tlus as mot'caclol'ias osh'an 
goi1·as, as i1J1.lustrias tio ]Diz closenvolvomm
se a! im ele to'fas as provi sõ3S , li vr;;s de toda 
a, concmTencia clur11nto 11111 certo pel'iodo ; 
mas, e;n um mo:nenlo -ª c·fc<t d,t prnfocção 
oxcJdeu as nocossidt1cles do consumo o foi 
entiío nece-ss1 r io export,u·. Foi cli!Ilcil fozel-o, 
porquo o i·egirncn protcctor, tem corno resul
tado, procis,1mente füclrnr a naç5.o uma parte 
,dos mercados qrn el la mesma ropelliu. 

O.> proJuctos manufoct.ura'.lo s, 11ão achando· 
sulTiciente sllt;íb, foi pt'<lc'.so rcdii;ir o fti
brico, diminuir os salar•ios, ·clcspedit" os opera
_rios das fabricas. 

Dahi n"nia agit11çio que CJ.'.la. clh torna-se 
mais ameaçadora . 

O l americanos cnrnmovo''am -se elo perigo 
apeesentado· p:::la. Uniilo do Labor Party, ou 
partido elo trabal ho cornos so~ inli>tas . 

Para satisrazer a3 necessidades e acalrnat· as 
miserias elo povt\ pens:u'am na rcvisi1o d_L _ta
rifn, clns alranclegas . 

(\Pt'.esentar'.1111 na c1111ara dos dcpulatlos um 
pri-rno1ro proJecto que foi rejeitado por fraca 
maior: a; desde o.nti\o a icléa, ele uma. reforma. 
~con?mica f3z. g.randes rrvgros"os. Um dos ' 
10d1c:os cnraler1sl1cos da muchu1ça das opiuiõJS 
ó scguramen te a petição clil-igicla ao Cong-1·e3so 
pi lo club dos /io1·e-c ambi;tas de Norn. 'York, 
·quando tratava-se ela rcvisl'ta das tarifas. 
Citaremos um e~tmcto : · 

~< A vorclade é que ele to ~os a quanto3 óp
pnme o systoma prolcctor, é o op;rario o 
mais opprimiclo . Ello não recebe ;;m a torno 
do prolecç5.o, o entretanto é 1}ecLmiariarnente 
a lliogido por cada dó3e ele protecç.füi conce
dida aos prnductores que · s'.lti3fazem suas ne
cessidade.>. 

« Por c1ela, obje~to Qlte compr.1, n,1i!110ntos, 
ve3tnnen las, cobertura, etc., é ol.Jrigaclo a 
p :g,1r, graças no s rs tema. protoctor, de 20 a 
100 º/o mais do que o custo nútunl ela pro
duccão. · 

«-Eis o que o e.smnga, ois o qn3 fa;, su::t 
sorte precaria e mi~ei'avol nosto paiz Lle rJ
cnr3os tll1m1tados; eis, oml lrn, o que sem~ou 
no curso destes .ultimas doze ::urnas os n-or-

1 . t> n:en3 e o com nmmsmo entre ns cla.3s~s op'.)ra-
rias e encheti os cor11çõo3 de milhares de 
homens tle adio cego con tra uma ordem sacia l 
r1uo, fnn ccionando pam n s:i tisfo çã.o elo um 
pe'lueuo nllmero de l~ rivil egüclos , não gora, 
p:wa. a massa. d~t communitlaclo em s~u jogo 
monotono, i·egular· e qnas i rlesesperador.f;;náo 
fadigas privnçõ:::s , pobreza o miseria . »' 

·o SR . OITICICA- A1irnnhã responclondo a, 
V. Ex., vou kr isso mesmo dessa tribun:i 
para combater a sua, opinião. 
. Ü SR. BARÃO DE VILLA V.IÇOSA - E' f)UO OS 
1llL1stres clel'emores elo proteccionismo ~e es
quecem ele que o opemrio 6 consnrnirlo1· e não 
p1·ocluctor; o riue, qu ·\ ndo umn, fobrica nlcrnr::t 
o monopolio, v,te tambom so ífi'el' asna, n~Ç::'i,~ 
g::is tando mai :.; do seu salal'io e portauto ~ 
tornando mais c.s:ig110. ' ' 

UlllA nz-lvfas gasta porque gai1lrn. o systenm economico seguido. 
Eu não nego riue a prot.ocç!i,o ás i11dust1'ias 

r;iça alguma dollas prosperarem por oecto 
tem po; mas a oonscriuonchi da protecçio o 
ti8I1Jpre o ntrazo clellas. (ApC!rt e~ ,) 

-· o Srr . BAR_:\.o nEVnLA. VrQJSA- riJas g·n,nl!a 
!11enos elo que ? se.u s1ltuio, porque paga es~e 
11nposto, que e so provei t'.1so tio procluctor, 
(.1pcm es.) 

-------'----·,. 
Sr . pre3iden te, o nobre - represen trnto elas. 

Ala ~·oas considera o couvenio pt·ejndil:iaI,, 
pa-rÍ]tiO diminne a, ronda. cL.t União ; o illustre
rept:iseutaute cio Districto Fo?eral ~ondem
tn-o p:irq·ie .vae matar. as rndustrws rn.is.~ 
centes e i-.'duzll' ')S operar10s a m1ser1a. Cen.
snr::t o g0 orei· no por não te1· i;;911 tar.lo 01· 
kero:::eoe que 3 a lu,:; do pobre; isto é, por não> 
ter climi1rnido 1,'iii;; <t ren la dl\ União. De, 
sol'te que o conv1:::'iO ha de ser sempre incon
venien to. 

o Srt. 01nc1cA- Col'Sicloro-o inconveniente 
por tantos _mptivos QU<3' não poss:i dizer-05 
ueste mon, <Jn to . 

o SR, BA.HA.o DB V1LLA VrçosA-1\fas o qu~ 
queriam f3:3. imx. ~ Qtü3 se deixasse de fa;;e1:· 
um c::inve,.'rJ vantajoso ús ;~·raDdes ifillus.trias 
.existentes 110 - ~''liz ]lOl' caus"L ·lesta ou· daquella .. 
em preza ainda do existe·nci<• l'roblema.ti'ca '1: 
(1lpw·1es.) 

·F,1llam os nobre<1 represqnh1;tes nas fal.J1:·i
cas ele a lgodão quB vão morreJ> por nõ:o p.:.<le
rem concorrer com lt proclucção ame,-.icana. 
Senhoees, no e.~taclo ria Baltin, que <m tooho 1J, 

honra cl.3 rept·est.11tar, existem 13 .:Labricas de ' 
tecid0s çle a lgodão; mas, a excepçlci de ~ma. 
só, toclás ell<ts teem sempr .:i sti.lo pret.?g1das 
pelas assembl.l<ts provincbe~, e apezar di:>-io 
nunca so desenv0l veram. 

o SR. BARBOSA LrnA- Não é vel"l1.ld8 
quanto ao mt u estado. 

O S11 . BARÃO nE VILLA V1ç°JsA-A razão 6it 
que a fübric:t prot,'gifa dorme it sombt'l\ dru. 
protocçao que é s9n:tire a arvoro da mainconi-· 
lha_ elos que não quel'»lll cle3envol vol' ~' sua in-· 
dustl'ia par:i euh'areni em franca, concurreu.
cia com as similares ele ou_tro> paizes. 

·O SR. ÜITJCICA dá um aparte. 
o Sn. BARÃO DE V1LrA. VrçosA- Senllores-0 

a> duas industrias ql.fe maiJ contribuem para; 
a ririueza nacional, os dous maiores factores 
de sua g randeza são e hão do s: r sempre o 
café e o as>uc::tr . 

O SR. 01T1c1cA.-De sorte que, segumlo a 
opiuião cio V. Ex. devemos ser eterna,mente 
proJuctores do café e do assucar 1 · · 

o SR. BARÃO DE VILLA DE V!Ç)SA-0 ·nohJ',) 
representante quer enc1trregar-se ele tirai.· 
todas as minhas conclusões. Mas note quB o 
reg·imonto ni1o permitte discutirmos em dueto. 
(Riso.) 

O Sn. OrrrcrcA- Si o inter,·ompo é p01·,1ne 
tenho todo o internsse nesta discussão, e V. 
Ex. me merece muito. 

O Srt. BARÃO D . .\. VrLLA. VrçosA.-" Dilia ou, 
Sr. presidente, quo os nosso3 mais importan
tes procluctos agricolas eram o c.1fü e o a·s~ 
suc..ir. 

Toclos sabomos que o caf8 tem a1mpre v~
vido prospo1·amente, gos~ndo elo pr.cço_;; 
olovilClos no3 111oecaclos; mas não tem acon
tecido a,ssim c,im o assuc::tr, victirna de cau>as 
co:11ploxas o sempre constantes que tom oo
r, 1~io9aelo a nlina ele tã') · irnporbtut'3 inJns
trrn. 

I'entrn e~sa J causas avulta a elo i usigui
fican to preç;i desse genero no3 mercai.los es
trangeiros. · 

l:ht dous aunos qimsi todos os ong;enhos elo 
ostn,do ela fültia que fctbl'icam o ass'úcar ·lJruto 
fo1>ci.m forçados a pcr.!.er, uns as cannas que . 
1111ha~n, antros a fabricarem mel para as dis-
1 ti la rias ele ag1iarJen to ; porque o unico mer· 
cada q1H~ tinlrnrno3, o ela Inglaten\i ::ó ·o com
prava p[lra estrume. 

O SR. 01:rrcrcA. clil, um apartJ. 
O SR. BARÃO DE VJLL . .\. VrçosA- Om o con

venio faYoreca o assuC<lr qne neco3sit:1. de 
mercado, o som es~e auxilio n5.o pó.le vi ver . 

O Sn.. Ü!TlCICA - A iodustri ti elo nssucw 
ruim ~ 

O SR. BA11nósA LIMA - Porém, ::i for au- • 
xilic\lla '! · 

O Sr•. BArtÃO Dll VJLLA Y1çosA- Tomo em 
consülor<1ção e respondo a. cada· um elos apar
tes. -, 



Quau '.o ::to-a-uxilio, ·fffio ó o-da. escoh p1'ote
cio nist<• qne . os no bres colleg_ns . sustentam ; 
porqne esse auxilio nii:o nos veni do nosso 
paiz, pelo que não prej,1cHcJ.OS bn lros genéros 

. ti·~ noss'.t profocçfo, e nem os nosso3 co1Jsu, 
, midores. · 

Qtútn to, ·1iõrém, ao assucar ru im ele que 
11'<\ ta o a,parte do nol1re represen tM1te por 
.A lagoas, o que 'diz o ··con venio ? 
· Fica isento de· imposto d@ entrad<1. nos Es

.. t aclos Uuitlos d::t .Arncrica o as:il)Ctll' ate o typo 

. 16, hol\anclez, que e o nia~ .~avo Louro, q.ue se 
fabrica em JB,Ya, 
' . 

O S1l . 01TrcrcA ~ V . Ex" se. esq,1ecc u 
çla be terrab.i\ . -

O SR. BARÃO DE V1LLA .V1çJsA ::.__À ddles 
só lt::t ele entrar aqui emq u;rn to os nobres t'e
presen tuntes q'llizercm çomprn.L' as mobili8S 
que rle lá vierem , como .compram as de pt~o 
ccclencla europb . 

o SR . E . Go:xçALVES - [fa éstaclos {iqe 
nã.o tom a menor cnrnp 3ns:içifo com o con
veni o, só t0111 prej Llizos. O Püral)á ex
porta pi n lto e acaL::t ele. soJircr u 111 pouco com 
a pas:sJg·e m d<t cabotngem nacionn 1; o con
v.enio veiu ·dar outro golp'"· (!:Ia aii;ros 
apét1't~s .) · 

o Sti. lLmXo DE V!LT,A VIGOSA- o nobre 
t·oprese nt<rnte pel'l Rio Grancle do Sl!l, o S!' . 
Au lão de Jlari~t di ss3-nos qL10 Ül 111orrer,com o 
co1wcDio, :i indu;;tl'ia da banln no S3U cs t<tdo. 

O Stt . ÜITI:ICA - Ül'.1, tit vem a banlü ! 
pobre lnulrn qu~ te!ll sido UJ clic:;cufab. ! 

devemos acceil<ir o conveuio ; por11ue devem 
ser sacriffcadus as grandes i:l'.lustl'i'us· do -iniz 
ús li soi1geiras esperanças que aliínentam . -· 

O S1c GAmxo BESOURO- Aoho que V. Ex . 
tom r al.11o quando cliz que 1.uclo i3:;0 vae 
enw.lo. , · 

O Sr:.. Rl.nÃo DE VÚ,LA, V1 ço1A - ·Cori1 cer 
teza ; mót'n'ien te. quando vejo r1ue me CJ u&rem 
co1ncnce1' cl ~t inconvenicncia elo conveuio, o 
q Lll 1 g«wanti ndo um mern.tclo següro a 1:iosSJS 
protluctos, ni'io projmlic::t ::t nenltL111H elas in
d u5tl'ias nasceu tes tlo paiz. (Apart es .) 

Ao3 no!11·c3 reprcsentautes elo Rio Grande 
pergnuto : o~se u estado não exporta para a 
Eu1'op;1. cour0s seccos· e salgados '1 . . 

o Srt. ANT:io DE FARIA - Si rpcr que res-
powb, ln tle dar-me tempo . · 

O Stt. BARAO DE ;. YILLA .V:1903A - Não me 
e3queci da .J.ie.terraua, que ln _ de' fo t.tl mcu (e 
.JílO!'rer ll Ó dia em 'QU e ·:;i, industTia nssucareil'ct 
.el o Bi·azil receber cios poderes. publicas a P<'O
t ocçi'io que !J[O tem tido em jL1.s la com;:e11s~\
.c;ão elos prejuioos qu: .elh' te:n S?ffrido-. , 

O Sti.. BA1üo D.I. Vrr,r,A VrçosA- Ec1 quero 
tomar em coosiclera çITo tudo quanto cl is3erar11 

-os n J!Jr .!S ad vel'Sal'i03 elo con ve n io . 

o Sn. BAt<Ão m: V1LLA VI ÇOSA _: füu ta 
dizer - ~s ; 1n ou D11o . 

O SR. ANTÃO DE FAmA ..:.. ller;pontlerei · 
~tr.a:1 lli.'í. , O SR. ·OJTICICA ~ Con1 ·o assucJ r 1J1·u to ? 

o SR . BARÃO DE VILLA \IJ ÇJ~A - PerJão. 
O ass t\car hü, tle progredir; hito ele se 'crear 
mui tas uzin:is que D füç1m de oxccl le11 te qua
!itlade : mas convém que nfiu . esqueçam-se os 
li 1 ustres coll eg.1s, q ne me hour:i.in com os setH 
ap.i f' bs, que o · assuc1r não e só genet\) a,li 
rnent icio; elle ha de 'Soffi·e1' ,to Jo3 o:i aperroi
ço:1mentos que recebe já na :\ fab ricas · cen
t rae3; mas todo ell e nifo ll::t de ser dtJ 
;primeira qu a li íla~e ;. porque , alem de <JUe todo 
o a'isncar, como já disse,·uiJ.o· se des tin::i. 11 ali -

. rn ~ntasão , ac.cresce que. ai n ~'" os 111.1is per-
fei tos ap parelhos não consegue,111 tqf'l1ar crys
ta 11 isw .el n. par te saccharina· incrystalli s1 vel 
que pe lit tu rbim:c;>ãu e elin1) naçlü, e se destina 
à fubr iraçi'io tlo.ti lcool. · · .·, '. 

Além disto, os no11i'eS rerir.es'eil t:rn !es_, que 
tauto se occupam da betermba, se'·esqL1Ecem 
ele que o assucar ex trahi lo· desse tuberculo e 
Yem ao n.osso mercado em p2quenos pães não 
é ? que fa[!r icam as 11sinas , mas o que, ele.
pois de pasrnr por ellas, vai solfrer novo 
process0 de relinaç11o . (Cnt;;am-s~ clivei-svs 
apcli'tes.) 

_l\1as, que é d2ssas f" bricas que nos po.-
. üe1i1 faze r dispensar os Estado:; Un iü •S e a 

Eul'Op::t 'I Pcis , senhores, nüo estamos nó> 
:1gor<t mesmo ves tidos p3b Europa e p3 los 
Es tados Unicl os'I 

o SR . ESTEVES J UNIOit - E não se riJ. mo
lhor que tudo nos fosse í'eit.o no nosso paiz ? 

o SR . BARÃO DE VILLA VJÇOSA - E' muito 
!ouva.ve t o desejo qu_: nu tre.o nobre reprcsen -
1.a nt e, mas q_u1 tmo póde servir de lrn;o i 
uoss::t nrgumentnçã.o. Qnerüt acaso S. Ex. que 
~nlçassemos nlpercnfas i e;pe ra de faJ1i'icns 
tb S'.tpnt os qu~ sa t isfizessem o no~so co nsumo; 
que nos vestiss1mos de pellPs de cabra:\, es
_p_em das fübri C1ns __ de tecido3 ele algodilo , ele 
lrn_ho e do se tln ? Nao nos podemos resio·11ar a 
i~ to. _Deixemos que a iudustriD, na,ça e 

0
c)·o,çr 

por n . 
o SR. E STEVE3 JmnoR - Não ] lJ, ele. ser 

a5si m, ·não. 

o SR . ANTÃO DE l."ARI1\-Não fo i iS30 j usto.
mea le o que eu disse . 

o Sn. BAHÃO DA ·VILLA VIÇO>A- _V. Ex . 
nos disse f]Ue a. in_dLvtria eh banltJ. não po fü• 
soffrer ::i. ro:icJrrench cl_J. bnnlla. americmm ; 
nuis eu di go que pófo com mui ta vanfo gem, 
desde que ou Yi V. Ex . e! izer que D, ban hn, tlo 
seu est::tdo é muito moll101' que ameeicJna ·e 
o3 frete;; mai3 baratos. 

o SR . ANTÃO D@ FARIA--, Ni'io ha dnvirhi 
qu13 e muito mell1or . 

o SR; BARÃO.DA V1LLA VrçosA- Log-o nli.n 
pófo temer a concunonch com ·c.st:i, vanta-
gem . · 

O S3.. A:-<Tlo DE FARH- Nfo ln: duvid;\ , 
O SR: BARÃO D.\. Vrr,LA \'IçosA- E os 

. fre tes 'I 
o SR . ANTlo D] FARIA- NJ:o f,11lei em 

fretes. 
O SR. B.rnlo DA ViLLA V1ço3A- -3' verd.t

tle : quem í'.t llcu foi o $r. Viuh'.tes. 
o S11. ANTÃO Dl'l FARI.\ - Ah ! bem. 

O Stv. B1;nio I!_E VILLA VIÇUSA - Pol'f]Ue 
não respo nde a.gora? 

O SR. ANTÃO DE FARIA - Exi:ortamos·. 
O SH. . BAn.lü DE V1ü,A Vrço;;A - Si expor

tam, ó po1·q ue V V . El~:< . nã.o podem aperfci
çon D, irnlus triJ.. cio C'.luro. · , 

O SR, ;\Nrlo DE FAnIA - Esl:1 nlt i o en· 
· g-c1no de V ... t-;x.; poLlemo3. ' 

·o S:i . B.uüo DE VILLI. VIçosÃ - i\fas si 
ro-lem e n i.o rnell1or,lm ess i pr'o l uc: o, n11o ·e 
rnelhol' e:'éporta_rom parJ. os EsütdQs-llaiclo3 
sem imposto do que p1m n Eul'opa S\ljeito {\ 
im posiç1o ? . 

O Stt. DE;11E1'iUO RiBEIR,O - Expó1'hnno3 
ti.mhcm p1T.1 aqu i. ' 

O Sn.. ilARÃo Dl'l ' VrLL.\ VicJ«A - Mas me 
refil'O a exporbç>ito p:i.m o t'ls tr;::rngeiÍ'O . 

Em toJ 1 o c.tso, 81'. p:'esiclente, ::t verdade 
ó osla: si o convenio na pr11tie::t clern ri n3trar 
qlle 1103 é inconveniente, esta em nossa~ miio3 
revog:i l-o, visto qu3 não füht suje'.o a pmzo 
tlctermina·lo, 

O SR. Oü·rcICA - i\fas por q1.1e ni'io. o reYo
gamos dos le j .1 'I 

o S::. BAR ií.o nc YrLLA. V1 ço~A - Po l'q!1c 
n ~.th :ünd,, 1103 pt'ova r1ue 8 elle inccrnvc-
nie111.c. · 

l . 

o sn: BARÃO DA V!LLA VrçoSA- P.I a:J nfio 
importa r1uem fa ll ou , clesdo que ó i;:.;J exacto, 
o nobre ro1w0sente não póde negae que q 
Rio Gramlo tem as duas va.ntagens ]'iara n, 
coucm·1·011 cia com a !Jauha ame1·ic•Hm : a cb 
sli.[)erio1·ir.10.de tlo p~ofocto e a, lJal'ate~a do O Sll .. B1·:vJT,\W\JA - O S1'. l:lari1o ci·,í ·qnJ 
frete . - e bom o tra t tclo , porr1uo fo vorece o nssucitl'. 

Si o a3sucai· tlosliuaclo - à exp9rfação esi i- o Sll . L\Ar.Xo DE Vn,L:\ . ViQ.:>3A - Eu pa-
vesse uns 111e.31mis condi çõ2s ela b.111ha, os fa- c!ia 1'e3po:1clnt: :-10 wi\Jra roprn3~ntanle, que 
br·it'autes rL1queli8 geí1ero não se recehV<\rn s. l~;: . l r<111be:n jnl.ga qnc ·o < 0~1v0 1üo ó pre
da concur-renci;t, cle·.;doque tivcs;e:n mercados j ·1dic•al; porque suppõJ qi: e as t~br : cJs do 
abertri§ .?- seu pro :lucto. . · p::t z foclla121 -se o os oper-mos, privados dos ~ 

i\fas cl11, o noLre cleput<lclo por Al::tgo ~ s: o sa.l ario~, "'"° moereL' de Com3. -
assucar bruto nadn. vrtlc, fn!Jrique~se assucw i\las s. Ex . eleve lembr,i r -s3 do qu3 ::t pro
?ran~~ ~-va mos concorrer co~1 a, Eur~p~\~~;11 ch1cçi'io <tugmentGDélo acima, rio co :1sun10 '.e ni'io 
I cco1 ~Ln , se de q~e , a "~~ce?ç.1~ c~,1 InºU~.t ::t 1 enc. on.tmuclo.1.11erc;\dr1s P'll''<\ sua, sal11d::t e que 
fJU~ '.'~.que_r o '.i1e,~10 ,,J_.1e10 ,;·~'ª tm~as, e pl'edllzem aque l'le 1 1 ~s ult<J.rlc. . . 
1;01 1,so sonos pn"::tmmto b:u •. to , a Irnnçri, 0 ~R . l3ELFOR'l' \ ' rnrnA- Quando Jrn, plc- ·, 
lecha-no'l as sws por los, mantendo 110 seLl tl . ,~ · 

_O Sn . BAnÃo DE VIuA YIÇOSA - B:i sta que 
nao en tendnmos d~ver proto,:ie: - a, porr1ue si 
a protogermos, D, Lt remcs vegetar e 11101'!'81'. 

orç.~m~~to nn_1~~~l;~ ci'.,r_D, de,GS mi}ll?_' s,de~- 1 g1 ~;,, B.-\RÃO D:C VILLA VIços ,1. _ M.\S s·i 
1. 1n, .do, ,, bon1.lv«ÇüvS <t:s stns fdmu.1s elo a:;- . -.. 50 .1 · l'h. não se p:):le chw entre DÓS e por 
SUCfü' de beterralm, _q~o llrns garantem 11111 b ''.!;tomos ainJa fobJ'iCQS si n[fo en~ p!1:rn-
Jlll"O J\\SOJ.ve.l :i.os cap1taes nell<1s empenhados {,1~0 n,t . 
q110 a All em:rnh::t , sustenta um i1:nposto de en- ,\.~\)R.. HELP.n'r Vrnrn .. I. _ Q i\Inmuh[o 
h'actt pam o nssucar estmngc1ro ·altament.o t 't r l ·'ica" c[n ÍÍIÇ'io O SR . ESl'EVE3 JuxroR - E a .concurren -

. cb niio ma ta? , 
O SR . OÍTJCICA- O convenio profon-o a in

dustr ia dos Estados Unidos con tra a c~ssa · 
O Sa · BARÃO DE V1LLA Y1ç:os \ - Si o co n ~ 

ve nio protege a industria dos Eslado3 TJn itlos 
i)nrque nós isentamqs do imposto de imporia~ 
ç1o cer tos proclu ctos seus ; porque V. Ex. nifo 
lia ele di zer lambem qu e o con vcn io pl'oten·o 
a ind ustri ::t elo Brozi l, porque os Es tncl~s 
Unidos igualmenb ·isentam tlo impos to dl3 
i:n J ottação certo3 procluctos icç3sos ? 

GMA voz - Que productos 'I 
O SR. · BARÃO DE VILLA VIÇOSA - Pois 

então o café, o assucar, o r.ouro crú, ::t 111 a
cle i r~ , a torracha, etc. n·ão oão prodnctos -'I 

o Sa . . ANTÃO, (18 F~UUA. - NJ,n; [I, madcim 
nossa , nfio .entl'a la, a clo.Jl cs 0 qu3 _ e1; tra 
n. ~u i, · ' · 

·proltibitirn, e ·que estes dous pJizcs unidos i em 01 0 ct.Jt '"' V • • , 

t~us~ia. e a A1!3tria, 1-Jungri<t já e~pôrtam O SR. BA1(í.o DE YlLLA YIÇJ5.\. - i\fas que 
grnnt.le qunn tidade de<::S3 procl ueto·éom o qual só fabricam fizencla gm:osJ, s1cco3, e torcem 
e im1:ossl\·el Q concmTencb elo nosso. nos p:tra exporlal'Dm p:tra o sul. 

Nós, pois, estamos 'tJ[t conlingenci[t de não o Sr:.. BsLFORT Vrnrn.A - A fobric:i ele 
tcl'mos mercados par\1 o.3 nossos generos, e e caxins fornece pat'J. o co113umo cio in
cs ta urn'.1 clas va11fogcm que nos ·tt'JZ o con- toriot; . 
ve11 io quG os il lustres collegas Ltnto com-
batem . ( ,1pai:tes.) O Srl. BAllÃO nE YILf,,\. VIÇOSA - Sej 1 

assim . Mts o que são o'Co fabr·iccts ele teci·los 
E' estci tamhzm a grande ' dilficulcbdo dos purn 0 consumo do 14 milhü8s do Jubitanles 

Es1ado3 Unidos e veem S. S. E, Exs · que, Lla, n.epublica, quando nem' ~ir1ner pobm 
achando-se os dous paizcs nas memas dilÍ!cul- salisfozee as necessidades . elo ~ou estado 'I 
tlades, nac\ü, rnlliS natura l e convonientc elo 
qne proporcionarem ambos um rnerc::ido se
guro a seus prolluctos, corri o ac1bam de obter 
pelo con venio'. (Apartes.) 

Mas o3 nobres representantes de al guns 
estados, acreditam em suas phau tasias que o 
adve11 to dü, Republica hü, ele fazer brotar 
fabricas, corno cog-umelos 1 ent~nrl~m qiie nãq 

UM SR. REr RESÍ,XTANTE - Expor tam para 
ontrns e3lados . 

0 SP. . BARÃO DE YILLA VIÇDSA. - l>to 
nade\ prova ; porque teudo unlit só fabric1 
centml, manfa para a, BJ.lt ia o assucar que 
pl'ocluz . e nã_,o chega, para s;u cqn;;tw10. 
(Apartes.) _ · 



o Sii . BELFORT. Vrnrliã. '..::... Nõf que temos 1 o Sa •. B.1.aA.1 ín· vr,LL"~ . V11;i·J,: ·:..._ NJ.o S3- J um~ e3p~cie Lle ostentaçii,o co11t:a o3 actos· do 
o algodão, não precisamos ·do .algodão [\.me·- l nh w. Encaro o prsblern:t 'no in.tere~·3e do co:i- ·1 governo, que .me desagrada muito. 
dcano. . · :;umidor..c que : re'pfo3sntu., a 1h;\t3Sa ger.il da 0 Sit. BEvILACQUA- os melhore.; govel,'-

o _·sa. l3E!VILACQUA - A pr.:>tecção· ao al- popu.JaO?'o, e os no~r~s rep~e3e"i~tantes Llo _sn~ nistas impugnam o tratado. 
"'Odao depois de trabalhado posto em obra o encar,nn no . pro\ e1 to ex.cl11~1.vo çlo pr~Ju - . V E. ·11· . 
"'. · d' p · . • d ' · _ · · 1 ctor que rcpresent'.t um1 classe de previle- - O SR. BARAO DE vrLLA rçosA- u ac o 
pieJu tca '.orte!lle:it~ . ª. rn .~strra nac1ouit ~ ·CJ'\act'os·. . _. - -~· . . : , qu3 o nosso patriotismo nos aconselha . a que 
que, ape~at de mc1piente, é Jª bantante fio 0 

. . , . • se.jamos mi\iS condescendentes com o govemo; 
rcscente. . Encaro o _ pro.ble~na .. querenrlo, a garantia porque, se elle tem errado, tambein 0 Con-

0 SR. , BARÃo . DE V1LLi\. YrçosA - Mas de todas. ª.8 mdustri~s; . . ~ ss . .!~Exs. ?. e.nca- "'l'CS'O tem commettido muitos erro;. 
v, Ex. ac'!Ja que já satisfaz a industria _ ram, ex1g111Llo o saçpnc:o de doti~ .prmcrpaes 0

· , . . . • 

.nacional do algodão as precisões do nosso co):!- generos da producçi'ío.' nacio!la'l,-'. o ·assuc~1· . e o O SR: OiT.rccci1.- Da p1rte ~º- governo e 
sumo? café, em provei·to de pequaniJ,s industrias, que h<1 prur1_do. de fazer oppçis1çao aq Con-

O SR. BEYILACQUA - Ainda niío. 
O Su. BARÃO DE VILLA VrçosA - E como 

queram privar a concurrencia estraugeira ·~ · 
UM' SR. REPRESEN'l'ANT.E - O meio della 

S'1tist'ê.1zer não ·~ matai-a. (Apartes diversos.) 
O Stt. · BAnlo DE VILLA VrçosA - Nem 

. restringir o. consumo- dentro dos limites da 
proJucç[o. ·. 

Te'mos ·muito milho. Porventu1:,i .possuimos 
uma só fabrica de maizena.? . . 

O SR , .ESTEVES JuNioR--: Temos oompa
nhias organisadas para explorar essa in
du5tria. · . 

·o SR:. · BARÃo DJ" VrÚA VrçJsA - E pm• 
conta. desstts · compaphfas ainda d uvido,sµs 
,vamos já privando o consumillor de tel' e~se 
producto <lo estrangeirp. · 

UMA voz - Porq:ie não . temo3 certas in
dustria!;, não é razão parO: matarmos as que 
fomos. 

o Sa, BA.RÃO DE VILLA VIÇOSA-Mas quem· 
as queF matar? · 

UMA voz..:... V: ú.-. tem qis~utido o conve
nio no ponto Lle vista do interesse do seu 
est,tdo; rrws não encara o problPma em rela
ção a'õ3 outros estados. 

algumas ainlla problematicas . .. · · . gresso e ao pa1z. . 
UMA voz - O · Parunii e Santa Cathariiia O Srt, BARÃO DE Vn,_LA 'l1ç:>TA--SJn_hores, 

tem gran:le p1•ejuizo. · e5ta guerra ao conve'.110 · lta de produm· um 
O SR. BARÃO DE VrLr,.'.~ \'.lq3A - E' sem- remlt1do negativo." . 

pee o sul querendo mtttar o norte;. (Não apoia- Unillos podemo3 ser_ grandes e fazer a feli~:-
dos; protestos.) · ·· · da ·!e de todos nós; em lucta constante · de 

o SR. ANrÃO DE FALU:\. .- Não nos füça intere3ses egoísticos havemos de ser som-
. · p ~ peque·no3 • 

essa i11jusliç1~. 

. o S1t. BAij.ÃO DE YILLA VIÇÓ,SA. - Entr~
tanto, Sr. presiLIBnte, V. Ex .. acaba de pre
venir-me de que ahor..1. -está d:tda, e .sinto não 
poder continuar, .porql\'3 ·!}in•la t.irihn. algum1s 
consideraçõ3s a fazei·. - . ' ;. . 

O SR. DEMETRIO Rrnz1aó ..... . Ouvirms a 
v. Ex. com muito pr.tzer. (tpoiados.) . 

o SR:· BARÃC>'Di,' vcr,r.,A' vrÇo'sA _.....:Sr. pre
sillente, antes de terminar, V. Ex. me per
mitt' exterh.ar· ·c'm franqné?a -o que penso 
:;9bre a ·oppo.;ição ao conveuioi feita pelos 
nobres represent.mtes. , . 

. Estcu conveno\do de que os meus ill1Jslrcs 
collegas, quando l,'eflecti'.'em so!"ire o interesse 
g(nll que o convenio garante, · mo'.lificar<'io 

.o S)q juizo. 
Nem hf.o de nutrir rm.is apprehenções sJbre 

a qimin uiçio .· da renda d11 importação; -nem 
sobre a morte das fabri(rns, nem sobre a mi
s::iri' dos opcraiio>: Hão r~e se co1vPnc,er rle 
<Jl\\l o proteccionismo, que SS .- !!.Exs. agor~ de
fendAm, é o monopolio de poucos, é a veg-otr,
ç[o du,s industrias, é n. restricção a umn. de 
noss·1s liberrlades,· a Hberbade de comn1ercio; 
sem a qual não podemos caminhar para Q fu. 
turo cofl\ e~i<a contiauca .a que no.l dá.o di c·eito 
os ncsso; gloriosos destinos, 

·Tenho conc.'.uido, 

ss. EExs, nfio são tão contrarios ás clau
sulas do cournnio, .quanto ª' ·ci.rcumstancia 
qe set' elle ollc public~tdo p3ló · Gov~rno Pro-
visorio.. . . . (.111 ito bem, muito bem. Q Qrador e abra. 

H'i ne3te ·· cangre3so um altr'ito constante ç \rio· e f,;licitcr.d·1 por mii:tos S1·:. represeno. 
C)ntm o governo, um prurido d~ opposlção, t n·es.) 

"#: 
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·01AHIO no CONGRESSO NAUIUNAL 
REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

'·' 
ANNO II 

CONGRESSO NACIONAL · 
DISCURSO PRONUNCIADJ NA SE 'sAo DE 

16 DE F ~VE llEIR') DE 18'Jl 1 

_DOMINGO 1 DE MARÇD DE 1891 N. 48 

O S1'. Filgu~feâs, querendo restabelecer a proviccias, éreados- pela constituinte ; ~m 
unidade rle lcgislaçfo, apresentou duas emen- 1824, 03 co113elho3 .geraes electivo3, crea.dos 
clr.ts-u:na sub3titutiva do n. 24 e outra sup- pela Constituição. - , , 
_pressiva clo3 ns. 25e2ô. Ot'a, oCongre3so, Dn a,nno.> mliS tarde e3te.1 con1elllo1 f;.n 
ac;eitando n prlnni1'.1 e rej eit,1ndo ·a segundJ, t1·amrorn11r.Hn; pelo Acto Acldicio:1al, ~h8 
co:i.signou cloutrJnas ioconcil i avei~, e co:no a. assembl h s lcgi;lativas provinc(acs; · Ü.'3 u!n::i 
diversidade de ·legis laçio está., relo voto do esphera rle ;tcç1Lo ti10 ampla que, aind t de_~)r-

0 Sr. Leopoldo ele BulhÕçs- Con,j· re310, i!'retracLwelmea te fil':11ada. no p1\1 - rLlo mais de ·nnio secu lo, tenta-h _ c0:i.-
Sr. presidente, rnfo vei1ho fazer um discurso. jecto, a, conclusã.1 logica ó inevita,velme::ite a servar. - · 
o Congresso :1Ilcioso por votar a cõns_iituiç'ío rejeiçií1 da emenda substitntiva.. Em 1831 acariciavam o> demoJraús ii:Ué i. 
e terminar os seus traballws, n\to agvii'á, poe Ac01·esce q1n a clualitbde de ma.gist1•J.tlll'it de estabelecer no p1iz a ,:nonarchii1 .-fe ~lera
certo, com a 'benevole_nci:i, com quCl' acomtn- comlntida por inconcilf:i,vc'l com a unithv1e t iv;1; cm 18:34 coilseguiram·o Anta AclJ,icionxl, 
nhou sempre os OJ't:vlores que subiearil. ri, . esta Lle legislação, uma vez atloptad,t, impõJ aos agigantaria p1s1:i pJ.rJ. a füderacã:ó .:, e '"í[U3 
tribuna, àquelle que Jieste rnomento,l1es itic1 is- -que pl'Ofes3ava·n tal opioiilo oimp3rioso <hver salvou 11J.f[uelle temp6a integ t'i:.hJe nâciõú·1!. 
cussão especial que se acaba de abrir, vier a1ui Lle su!frJgal-a · - - - Ab~o\utamente. incoucili tver d:1i o ragi 111 m 
expor doutrinas, desenvolver argumerito3 pró O SR. Ar11rmL0PH10- Sim, sJnilor, islo é f[UB monarchico, por Slü natllreza uni'tario :e ci:in· 
cin contra as emond:is oíl'e recillas na segunda e.o systema . tra'limdor, o Acto Àdtli0ion.1!, d~sde qu.3 en· 
discussão, e orasnjeitas :'l; approvar;ão defini- ·o SR. Josli HYGINo-E' um go lpe na fnt e- ll'o ;1 em-rig-01·. começou a" ser gDlpJ:i,lo ·e 
tiva. gi'i l::tde tio p:tk Acima do3 syst.em[IS co\!020 desnatnr,1do pelas intolér.rnci~is clo -po)ei'_ cen· 

SMia o prime'ro a desistir LLt p:ih,yro, vo- o rn3u p:ci.1
,. trai, qu e, fin:tlm8nte, cJns·3gnil1 · tr·in:'np'.üi·, 

tanuo pelo encerramento da discüsoiio, ti'io O SR L1nPoLDO DE Dur,nõ:;;s-E cu aci:na nulli!lc tn..lo co:npletrnnnte as f1·1:ni·111 '3züs 
a lmejado pelo Congee.>so, si não viss_e o·sy3- dos p1·e~011ceitos de V. Ex., qn-3 dec\;1rou provinc'.aes, - · · · · '. 
tema do projecto de Constituição trüncado, e rtcccitara. Republica a, benelicio ele inyen tw io, Hoj.3 qu) t1'atun e>;nle rJ\nbili tar ·o · or 1p. ~ 
falseada em ponto -es;encbl a fed 0rciÇfo.com CJl!oco a fé lor::iç.ão, que é, p:tra mim, a g1t- nis110 enf1·Mp10cido d:1 pvovinéii; -reconsll-· 
a au·opção ela emencb do Sr. Lcovigilílo Fil- rnnt ia nni :a da integeilhcle 1_ht p::1tl'ia. tu\nclo -lh e e :ilarg-and0-I1·,'.) a3 féri.!1:qu i:iz:is- já 
gneims, sub.>titutivado n. 24 tlo art. 3.3. O S1t. .l osi~ HYGTNv-0 qne en cJ.iisofoi rtne conqni:;t11das, mrnte1•amoso ~;n pJbr lcgi:;h
. Esta. emen .. la rcslabolcce a nnitladc -tla le- rece bia a knoflcio d0 invenln.l'io a dc3cenlr.t- t'.1'1) nas co ndiçô;> cm qne· o eJJJntrám1Y.>'c--1'.-'il 
gislaçã.o, _i:L condemna1la por grande m::iiori ~ l i~;1Ç ifo 1'031J J t·rnle d;1. org-ani3rlÇãO j Lli ciar-ia l'J~'i!ll ) 11 ll10:1al'L!Ilico? . . . . \. 
no seio des te Congre~SJ , e restabelec?.··a -.com- tlo pro,ic ~ to do governo. Nlo illcorrenio1 e:-n c.):1tricliéç:i.1; tlan .10°-:1.riil 

. pleta ,abrangenclo no seu exagge1'0 uniformis- O S1l. Pr. ESIDE:-rrE- Qaem tem a p:ilavra :\ e:;ta.clos o di1•eito ele organiz·wcm cc\Úl Di·e:11t 
ta alé as proprias leis pro:!eS3U183 d:1 justiça o Sr. Laopo lrlo de Bulhões. libe1'clado o seu poJer executirn; o ifou pS:ler 
loca.!. , O SR . AMPHILoPmo- )[Io me deixa.mm judiciaria, a ·s:m co1Blituiç1o, e CJ1is9r\r:iaclo 
· o Congresso, St' , president2, que nesta 111'.1.- f;tU_'l_r na s3g-nnda disc11 ;s lo, estou venci !:> si nas me3m,1:; co:iliicões e:11 f[llB fllncclo~mvii o 
teria adi;111tc,u-se nD. primeira di~cnssfío· ~té a\ poiso agora exp ltc:w-me em apw te3. S·3ll pxhr legi;;!:tt ivo no tempo em IJll.:i o·; os- · 
legislação separada, úa segunla, 'por -1nex- O Srt . PRESIDB.'1!8 - Peco ao nobra re;_we- t1doJ or:im feitorias elo irnperiitlismo? 
plicav!'l.l movimonl? de reacç[o, reti·oc3Lieu 

1 

senti.nte qne con3-mtn. r1ne o 91\ulor pro31g,~.. - O Sa. . .J ,) 3Ê Hrnrno - Poe-tji.ie nito ·ii_nnh:tra 
para. aquem do proJecto elabonvlo pelo ()o- · O Sll. L~ 'POLDO DE Bur,H0Es - S1'. prest- 1i10e:Ja e não definirá 'direitos p::ililicJs? " 
vemo Provisoi'io. · - · dente, a qnesliio de qne me oocnpo e da qnc O SR.-LEOPvLDJ DE Bur.H<í:cs-Dig0a V. @x. 

o sa. A111rHír.0Pmo- Qu9 ficou aque:n do ji S3 .occup:i.ra1;1 Llive1·s03 oradJt'ilS é da nnis que este3 assurnptos s:io ele intr:n-esse na~ional, 
projécto formu lo.tlo pJ!a co:11missfo clJ Con i- alta 1m port 111c.1:1 . . n:Lo podem pel'teircar nos estados, e V. K~. 
titvição. · _ N:i'.l se te.üa de um1 o:rn, _Q.'c1-.1çiío t'etlc;-.1\ista, qne n:ihece mai;; do que eu ·a · th3oria fede.· 
, o SR. Jos1~ Hrnrno - A e mentia · elo Sr. 110111 tampouco ele exce''º rb l\tcli<~'.ll!i .>mo.N<'t o , , r ,üin, s1be pel'feifomeote dissJ . .(A.parlq elo 

Filgueiras s{l f,1z referenci .i. ás leis pr0cessnn es teata-se t:'tosómeate dedaraos_eshd~saq uillo Sr. José Hur;ino.) . - · 
da.instiça focler.1 1. · que 1lhgs p3rtcncc-<tautonom1t lo6·1slat1va; - Não, S1'. Jll'aoi:lente, a r,'cJnstrnc:i"Lo dt 

o Sa. L,EOPOLDO nB BuLIIÕR3- On:l J o le- tr'at:i.-se ele cst'.lbelec.:ir em segLH'.t basJ a ob1\t JWJvia~L1-h t de co:1nçu pela, relnbi li t;c.ii-0. 't!n 
gislaclor não dist i-ngtie n'.io e cl :td·) no inter- r1 ue fo1ms cli~nn l ::n a re:tlis:i.r. s311 pod?l' · 1c~blati v,o_ ll-h,•li.lo e ,ái_ipa:1<Ü:ti!o 
pretB distingnir. A e~pr~ssã.o vaga-:-p1•02es- O Srt., Josi-: Hrn!No-Q qne V. Ex:. e3t:l p;lo r<;g1111ea monarch1co. De-3'.l a Q333 po.ler 
sual-:-comprehonde a JllSl!ça fedec:ll e ::t lo cal. rnzrnr.lu e-uma-cJnfeJonçao ele republtqJet::is. a nnxuna larg-L1oza co:n;nltvol c:i:n a .feile-

Assim pl'ocedenrlo, Sr. presiden to,' o Con- _ _ O SR. Lg9r.ir.no DE Bur.nõR>-_\drni1'a.-:11e raç[o, q :10 ha do tr.:insform·w n proviuol:\ 
g-resso parec!a qu~rer voltar a legislaçflo un i- q_ue v_. Ex., m~s' rede direi to, sa_~nndo dis- _ om estrcdo aulonomo e forte. (Aparles .) - '. , -· 
forme, que ja hana ab:i.ndonado; mas ao !11'~- tingutr JeJer.içao c!J co:1fçdor,1çao, venha Si, porvant:It'.l, triumphasse· o pri1v:'..1iló · 1.la 
1110 tempo conservando por grande matOl'L::t dar-me semep1anto apart:. _ nnidacle de legislaçito, spri::t e\ln, ,fónte ,p~-
os ns , 25 e 2G Llo art 33, q11e consagram :i, O SR. JosB Hrn1.'lo-\i . Ex. nao c.1Efn11Lle rJnno ~-cC1nflictJse11t1'e os estados e a Un iilo; 
pluralidade de legislnção, votand1 postorior- - nma co:isa com outrn., mas esL1be'ecJ um olla forinntari:i unu ngitaçib ·incc.n venicntn, 
meh te uma emencla complementar do n. 213, principio qnó é cornp:ttivel com a coa 'eclo1'açlto el 1_<1 de:>9n vol ver·ia e3se nn ta.Q'onisú10 , q?le jã. 
referente n.o cont1-.1bando, e depiis.accoihwlo e. nua o é co:n a f<Jderaglto. ~ ex!'lte en tre-o centro e o3 nni1lades füLlet•ae:;, 
a. -c\ull!idade de ma.gi3trat111•a, füvelo:.i clam- O .S R.. LB·iroLDJ DE BULRÕ!ll- O f[ ilJ c1.1'a- Leon Donat, .em u-n trabalho qu·o c:ine irn~ 
mente o- proposi to de ncst.'.I disc~1ss5:0 rejeitar eterna o go_vorno federa li vo é qne_ <t SU;l:J.cç:to p1'esso nos jorn:trs d i S. P .. n lo, em q ll} . el t i; 
a, emenda que coml.nto, transformad:c hQJ0 no se exercll d1rectnmcnte sobro_ os rntl1v1t!nos e aprecia e cr i~itn o pl'ojecto de Constlt1)içit.o 
projecto em nm:i verdacLiira excre3ca11<:ia. nunca sobra os est-íclos. O qne nôs desej ·1mo quo nós aqui disculimo3 e .votamo;i, n.·lmir<t-se 
· - o SR. JosÍ' I-I YGINO- Excresc mci:i, foi a ele ó estabelecer um gove1·no fe.lGralivo forte e eh qn e ne3se projecto se estnbelecesse a uni
V. Ex., propondo quo co:npete ao Ço 11gres:;o podero:;o como exiote n:is E~t:ido3 Unidos. A uaue Lb legisbç;'io, <J•rnndo o nos'o p\ iz ê tão 
Jeaislar sobre contl-abamlo, ' qtl::tndo ao Ccn• di>·ersitl::ttle do lcgblaç:to tanto não é incom- vasto e·oonté:n regiõ's ti't~ clifi'e1·cnt,c$ . . 
g-r"erno compete legislar s:;lwe 11)~Ü·ôria cri· pativel_ com a r ,derJ.çio, riuo existe 1103 E:;Li.. O SR. BER.NARDI:"fo DE CA111ros-E' ver.hile. 
mina!. · ' dos Un1doJ, mo leio no geüero, o typo da O SR. LEOPOLD'.l n:i: Bm,HõEs-M .is :ülmi· 

o SR. LEOPOLDJ DE Dur,nõEs - Espero o feclernção, na ph1'.1sc d J V. E'\. raclo _ficJria o illnstre puh!i'cista franc.cz , si 
conto com o voto ele V. Ex. para que o Con· Sr . presiLlente, sem pretencler ele mo.lo ai- soub3SS3 que ha aqui e3pirito§ luci•los e- illns
"'l'esso não sanccione a'e mendi. elo SI'. Fil- gnm rep:·o:luzir as c:in3itler.1çõ ;s que .iâ tive ll'aclos C):no o rio nobt\J.l' .:!]lt'esenb11te d_e:Per
gueiras, que auarchisaril.o projec~o da Co:1sti - o~casifo de submelter á -apreciação t!o Con- n::tmbnco, ri 1te teme que a plur;t1i l:i,rie ele le
tituição, consig11·:rndo tnlle n,_ nl1ldacle de le-· , gre3so, clevt?, entte ta1.1to, oacar:ir o pro~1I ima gislaç1to determine a rlesinteg-mçito .do p::ti~ 
gísla~lto de par com a plurald~1do 1 o que é cht autonomtt leg1slat1rn elos esL1clos sob tros quan::l.o el l:i, é fl m nirna g-aranth da inteã'Vi---·-_-
nm absurdo. · aspectos. ' cl1de n ~ dan:ll n::i Sui~~'.1, . nos Esta:los· Uni-
' -o SR. Jos:É: HYOI'fü - Ser! t um> ino)he- So1) a sua Lce historio~, a · plur.1lit!u !e de dos, etc. · - •:· 
· re.ncla de minha parto. · legishlçã.o se 1103 apres:mta como o coroa- M--lis a1lmi1·a.do-. ainda ficaria. o -escriptor 

· o SR. LEOPOLW D3 BuLHÕEs-Com e'l'eito, mento do esforço ince;;;ante ela clemoc1·acia frnncez si ;sonbes3e riue neste paiz · se teme 
· sr. presidente, os ns . 24, 25 e 2G clG art. 33 brazilei11,1, corno a victoPia amai;; fecun h e u~na cont'uüo n:is refações d::i familia-, ·rn:i . r!.i

dO projecto enc,rram um sy,:tem~ c-J_rn]lleto- signiílcntiva do movitmnto S8mpre cre3ce:1te rei to privtulo $i ficai' sob a n.cção dos est:i.do;;. 
0 d:i, pluralidade ele lcgislaçã.o; nelles so ele~ em füvor das franquezas pr0vinciacs oa do P,1m serem logicos'aqnelles que tmpu"'nam 
fine a competencia. l ~gislativt ca União ou sel( gavernement. a logis l11çíio S3p1mtla, deviam tarrioe1:n °pro-
di:i ,Congresso Nacional em · m 1terLi. ei vil, cri- ~os tempos ,coloniae3 1 i vemos as· munici- testar oontra a de men-tr:i.Ji.saçiío do ·dirclito 
mina! e proceoSL\H!. pallcl~de~ el3~l!Vl\S; e:-n 1 8~.3 03 COll~9lhos de pnhlico, <levi1m exigil' que as con;titniçõcs 



_, · ~ 

dos :~staêlos .. .f~se~ .fo~ml.;Jadas cu ~P.Í~r~ vadas .. cler~o i:as_eal' os seus . contractos soJ.i{'"'. : i,il~a 1 se ?~.blé~s leg~sl~tivaio l!~~v\~cil~es~0~~;:.~s; · 
paio ceno-res-so Naéional ; porque so assun po- mesnu. ler votada no par lamento ! ( Apo.u:,dos .) pa.l" fe z ª

1 
1 ·~v_o\u . . 2 cl s· lú.f as ass~mbléas 

derhwi ·~vüar; quê-' a organi~ação elo potlet' -Ainda um exemplo ·qne vom ail.li .. oc: esse dessa r~~.º u_~!1~ . . uo .e ª 1 ' ·/ "'. vo s~a 
lmbiico 110 'esbdo tiéasse-sob a acção-verlur- ultimo tlécre to do Go vcmo Pl'oviso:'l'"l so)Jre csti doa:-~, perfeitameuta auto11~0.~n1J·0c'1ª1.sc1.'011 , ~tn . 

· d 1 · · · d 1 - p , a Jl'···1ç 0 ·'o eS'Plh 'th·' rvern 1n campau •• " · ~ ", lJador a demotidora e annwfiica as Cl\ Ltmma- as soçie· arns nuonynLLS. ocque ' " ·"·" 1 . • ·• ' · ; r ·· .fi" · ; ·, 
1

, nl ;.
1 

m· ·i·' ' en-Lwi 
fü1s ;1 ss~;!ibl~as 1:irovi1kiaes. . - Rio ele fane i ~·o, que tcin capit~w ; o L;pH,:do3 ! \;os3~ es~)ªi'·üda .'' 0~ ~\1:.,0 ª ó'.

8
1.' ,~~sa. 'i~~,l~ v~· ci ~ 

. . · ,_ . - . ext.r•;ol'dian.rws , to1ll a!J:.J.BÜO do trecuto,[D. ll-, C:!t )JbOilil e'. vvj'.\.".'' pot; ~ . '. ' ·a ·•-
. O Sn -. Jos.ii_HYGINO - " ;:, b'.tSGS e~t.1.0 ',lal\,1s ' da nrlo com'lan l! irts solJrc; cornp.:nllias, s.e:n vos;o voto neste r~•:; ; ;Jto a µa ra ~1l1 ,t dfi: 11bv1 
na ~;on~.ttt.ul?\?. i;;~~le~f:1~ e ficam ~o]) a pro- ! k1.so sérin , t 0 g·overno decc'eh. cm!Jur:.1ç ,5 cbd.e 0 ela autoi;om1: ;tos est '.'.do:s. (:11mto bem, 
tec~·1•0 u,, J SL.~~19:_.'..:~'-'.C:.'.:".:-. .' ·· . . . cxtl'.wrclinnrios á J'unclação de S:J <:;12tl acle3 ano- l 11rn1. lo bem ; o 01 ,1do1 e comzn 1. mentaJ o.) 

e . O SR. PRESIDENT_E - L,3J'nbro ·ao nobre r ::J- nyma3, embrcrnços que vão r efl:::;ctir· sot re tocla 
. prese1itàntif que · e3t~t dada a hora . d(l p::tss::tr- a R!ipnblica , co'.110 se. fosse11103. culpado~ ~os 

·· ···se á )>egu11~.a p~rte t\~:,QJ'µ!3m do_cl1a . nbusos da praç:i, tlo R10 de Jan8Tü? ( A. poia!,os, DISCURSO PRONUNClADO N.\ SESSÃO DR 
" ... O SR. LEOPOJ,DO ,DP~ """'7 Vou já ter- muito bem.) . - 18 Dít FEV8REllW Dí~ 1891 ' 

minar. ·· .. - -- Dm1tre os r esultatlos -magmll co> que tem 0 Sr. 1".Iarciano d e Maga
. Si os ·estados . ~reci_sa11_1 -'.Ljnda c~e . tu tala do produzido a ~cgis laçiio . separndaJ um av nl ttt? ! hães _ 31., presidente, s ra. z:epresen
centro em rnater1a: de d1re1to p'.·!vado, .ta1!1- e qne tem sido acol\J1tlo com t<LYor - a lei trm tes da 

11
,w:'ío. Nilo .posso diss!i_nnlar a 

bem precis~rão .deJl1,t .em m:\t·JrI:l. de cllreito Torrens. emoção. que sinto ne3te momento, J<L porque 
publico: · :.·· ,~ - . · · - O Governo Provisorio, an:;io3l pJr dotar .o me punge ninfa a dor ag.mlci d~1 pcrd<t_irre-

I?en.sain : .alg,µ.1Js~u.e~sta que.>tao de plur~1- nosso p:i.iz com essa nota1rel conqu istei soc i..11, panwel .clc um companheiro da r~vo~UtFlO de 
lid.ade _ Cl.e . .lngi~Jf~o .~-e IJ.ma mera questao deu-se pressa 8111 intrnrl uzil-a 1n, noss:i, lo:.; is- 15 do novembro, o ge n er~l B~.DJ anun Co:i-

. · .theoricã, sem .r(;l~~!:~•t''~?it~'.atico e sem vanta- lação. ' · stant, meu venerando i1·mao, J<'. pol'que me 
. g<!ns .reaj3s p1ra o~_es -au.o. · . - 1 não reconlteço com forç .1s sulílcientes pa_m • .. . ·.·.Y .. ou "·'zer_a de __ m .. onstr.'ação do contrar10, e o - A lei Tor1·ens, Se p1'0SiLk1te, dost1n ;:.c •i.a 

1 
d 

1 "' · 1 l - l d 1" ' l ' com11e t.e. n tem ou te clese. m pen rnr-me o o )J.e-- füre-i '-. em ·.beeves ·· termos, tomando .alg uns orerar no Braz1 a re v~ L\Çao ex l'ctor'. ll. "1 '" 
· ·' · , "'1',· · ·' · · - rtlÍa 011erou na Australia, on. tlB se or1 g1nou, cti v,o que tenho em v1st,i. . _ 
. :O§@ll1P os; ··· , .. · .· . .1 t 1 senhores, JJ0rtsnço ao .nurne_ro dos. ª. 1111-:-.. ~ 1Sr. pres.ld. ePte, estão na memoria ele todos e uos Estados Uni:.!03, owlõ foi lo:;o auop ª' n, 

1 
d d t t 

' · · l tt t J ·r fo i"' ' er' irns do o:overno llC::l a cla~s. 1r ca çao º. is me o ·'·.a·s--.'' l··.í"'·C\l .. ld.nd.es· c1µe n Je0o·i~lnçã, o uniforme em sel'a entre nos 8 ra mor a pe o '.te . !. -- ' v " 

1 • • "' .'

11 

"' "' ~ - 1 · r · l l cenr .:mse. o Sr. Barbosa L11na, e amigo t ogo-· 1·n'~ ·1e·i·,;., ... e.1·~. 1·toraJ. ,· nos trazia . _Si se tl'atava, sido vasada nos mollles t ~• un 1,orm1c '"e . . d 
" '"' vcrno porque entendo,. qu.e a seguranç_a '.i ·~füi,:{~exemp\ó, ·do alistamento eleitoral, os ' o.> proccs>os estübele~i~os y ar.i a mediçJ.o e Repul.J li ca c!epemlc ela JU S!1çn e do respeito_ a 

prazos·JJJarca·dos para os reGursos eram de- registro ~as ter!'ª.s. a prn,en~am _di 111 cn l ~ttcles autoridade, sem a qual nao ha estado e nao 
masiadamente curtos, pelo qur, ell es se tae~ que 1rn poss11Jlllt:l.m n. ex.~cuçao tla 101 em lii p:1trhl , na op' ni:lo elo notavel democrata, 
tomáram i!lusorios uos estado3 interfo res . mm tos dos esfa lo ~ da Repub 1c1 . 0 gmnde n. rn cric~no Hamil~on. _ 

.. (Apoiados.) . - No em tanto, Sr . president: , q:rnntl o o_ Go- I Si nto-me por isso na .obn gaçao de nmnter 
Si se tratava do pt·ocessci eleitora l; as dii~- vemo Provisorlo clu1n;ou. a s1 a de ;retaçao· ela co nshntemonte o meu idea l. . 

cuidados subiam dl3 ponto : em alguns d1s- lei Toi;t'eos rnu:tos os tado3, eotre 03 r1naos Sou coo<:er v2 clor na !lqpubhcn, mas com
trictos do interior com extraoPdinario sacri- 0 que tenh~ a homa cio repeesent:11', a cstn-. prcltemlo -o~ gTancles 1n co~ye n1 e nt~s e 01 
·ficio se conseguia areu~1ião, não digo .ela to- drcvam e t ata11 am rte aclspb l-a ~'ts sn ~ s c:in- g-ramles peri gos dessas ~nutaço.Js co.nt111L'.<lS de 
talidade, mas da maio na das nuthcn t1cas no clições pecn l iarns ; nns n, mani:t da legislaç i o govet' no, _ por9nc com isso so ~f Pcm co~tunrn-

..._ ___ ._pr8;ZO.. marcado pela lei ; e, s i nfo se i;o·lia symetr ica t uclo :w nssa l Li ! mente J1 [LO so o tr.lb:tlho çorn0 . o c::i.p1tal e ::i. 
,-r · veri!lcar a rnnioria absoluta ou o qnocrnnte · · E . _ 

1 
, . . . pro11fr1 Ji bet\h i.le . , 

eleitoral exi 1~itlo, tornava-se o 2° escrnli nio · .. i\ T:t xwa ~l,n ::i. s; ~ :' .. : 0'.J'. 0 -'' i'ªº cºa !' i:on a,~_i)~'. '. · E~.l, ~1or t.rn t ~1 , não pert ~ n ço nÕ g-r 11 po do3 
· 1·oev'1·[n"el, qºu· ''-.tlev1·,, -S" "'LZCl' 11 0 ]ll'a.zo .im.- .ica do n; ;tema 7oii c,is iliz flllco <. Il.l All .. .i.t li,i, · ·1 · · t q e· ilo·'-i111c·111 ·trnte 

u. \' '-1 ~i. ~ L:._ . ,·,,· ~l -:1 1 · 1 ·. · ~· 1 ~, · .. 0 .- 1 ~t - esi) ll' ! o ~~ 1Preq u1 0 03, . t1e .q i. ... :, . .. 
1)l'Oroo-avel de 20 dias , e es te 2° e~c rnl1n 10 VJ. I J,l]1) L e 00 º11.1ª a co º111ª '10 . t:b V,, .l L n~ t as 1·\11nt,1Sin-- 1101.rnh t'eS cm bn s~a lh s 
t o · d · t ti0a, si bem qu e co nsene;11 03 t l'JÇO 3 pi' ! iJC:- l .1'

11 
,
8
,'. /

0 
/l. ,r·o· ·

1
,'
1
n.>o l'tl te' "'UO C/ li º IlO n ' iII º I era um bori'Ol' ; as commumcaçõ.:is as J ll'.l as 1 . t .t t - i ,. ,. , " 01· , ~i::, e a '" , . .. 11 . " " ' · ' 

aptfradoras mal podiam cbega 1· conluwJas paes ao rns 1 11 0 jur u ~ Lv .i ~eg- i 111c n preci;amo3 mafs el e vil' tude do q11e 
por po:;ifiv?s, .~s p1i·oclliüs mais pro ximJs (t~ EntreLt:-i lo, no Brnzll cl la ln el e ser um l de' li }J'Oismo .' ( .\l uito /Je ,n .) A vir tn le na , Re-

· .Sédes do3 d1stcictos . pJm todo-o p:i iz ! pablic,i é lado ; o hol'oi-m1? nada v11 liL · 
As leis pro::essuaes quan tas i 11 iq 1!id :l d~s E' 0 quo f:izh dizer n,. Ta v::i.i·es naslós :-- Sei hmbom cpe to.la. scw 1; c1a p:il 1 t1 c'.t r~-

cccasionarn, quantos embaraços cream li acçao «1 nni formiüde nos nula! lei to de Procn;to . po nsrc sog;1ramente nrc 1Jrnnu111'<l. e m0Je1·aç;to 
de)" justiça por rnrem uniformes ! a' leo·iolação svmetr icJ. é um sonho ong:i noS'Ji do:; g-r ::in:los patriotas que. S'l. IJ Jm ceJer a 

A lei exige, por exernp!o, qtu ·: pnrn, um réo etref'to ela p)ixão ni vJ!:tClora, el !a >ó gcm tempo em prol ths g·1·an1.lcs 1 ·~ é .ls , ela p:t.z e 
entrar em julgamento seJam notifi cadas todas decepçõ:s .» do c.)ngraç:unento g.mtl: _(.11wto bem.) 
as testemunhas .que clepuzeram no processo; . r .. _ Nfo me esqueço um so mstante, que pe1'-
os tribunaes, por decisões ~onstaotes , leem Sr . JlTBSlll.e n~CJ , \ · Ex. .JU me observou q t~e tenço a unn s1c'.eclade politica qne b n1'Jmlo 
consiilerauo materia de nulhdacle o facto de o tempo eslto. lindo c o1Jedec,3nr.lo-o vou reli- civil is.ido admirou pelo immoreedouro com· 
não ter-se notificado uma só testemunha; '.e rar-me d~i ll'ibuin. meltimento ele 15 de novemb 1•0 ele 1889 ; 
ísto tem dado Jogar a que muitos réos fiqne1:n Permilta-me V. Ex. que ainJci faça uma faço, portan to, tolo p:i.;sivel, para 1111nte'.' a 
encarcerados por dous, tres, quatro e ma1~ ultima consideração : a. legislação separc\cla e c::irrecçii.o necasnriJ., afim elo qrn a R3p:ibl1c 1 
annos á espera de julgamento, quan do a penn cornpativel em qual qner escoh ele direito. Si dos Estados Uniclo3 elo Braz'.l S':l impnh i ~i 
a que estavam sujeitos não podia exceder ele com S<lViO"ny acceitaes o 1n·incipio da wiciona- coosideraçfi:o, á estim'.1 dos brazil ~il'J3 e a 
tr.es, quatro e cinco anrn3. . . lidade c~mo base do direito, vos direi qne :i confl anç:i, eles estra,ng01 t'o;; que nos o,J3erv:un. 

Si ccnsid ernrmo~, Sr. pres1dento, as leis de pluralidade de !egislaçio.se conf01'n:a co m a ( M iiito bem.) . 
na~· ureza diversa, chegamos a mesma con- vossa escola. S1 pretontle1;; com lherrng que o Sei que a virtude do pov0 am:mc.:i. no 1u sun, 
dusão. direito tenha por base o pr· incipio cl<t universa- grandiosa obra comti.tucionll ~on~i>.till n) 
, .i\ uniformid!tde prejudica. a. lei em sua lidadu, ainrh vo1 direi qne a legish1ção sepa- sacri!lc!o reciprocJ de 1dé:ts e p1·11wr101 pJL' 

acção e nullillc:i. os seus effeitos. . r.i,da facilita incompm·avelmente a assimila- parte dos S3U3 g·rand ôs patl'iotas q:rn turl J 
Por exemplo, a. lei que estabele?3 o r~g1stro ção dos principios jnricli ~os estranhos. ao.nosso emp3nhavam por seu devotado amor it 01'cle.11, 

civil exige qu3 de~tro de tr~s _dias SGJ_um as ·meio e a que se ·refere o pPofirndo Jllr'Bçon- a liberdade e á esbbilidicle da repubfü.1. 
communicações feitas ao escr1vao, e cre10 q1:e sul to all :mão. Si acl 1nittis, com as escolas me- Que se traclllzam em factos os exemplo3 11 l 
este preceito só tem .sído o?servado nas c1- taphysicas, os principio_s abwlutos chi jus- , Jenldaclc e ele ci vismo, par.• qne a moral de
dndes, apezar ela lei comnunar multa> aos ti ça, principios que, na [1hrase de Bacon, são mocratica presida a toclos os actos não só cios 
retardatarios ou faltoso;;. vi1'gens côris 1g11acbs ao senhor e que pei•m::i- ~·overnan tes como dos g·uvernado3 . 

.Recordarei, alnd~ que m.uito depressa, necem etemamenta estereis - alnd;t aceres. Estamos, portanto, no começo da granue 
n.S JeiS Sobre a JOCHÇUO ele Sel'VICO de 183 1 e de Centarai que C0 111 CSLa cloutl'ill:J. não podeis obra., na qnrtl OS republicanos bl'c\Zilciros teerr~ 
1837, que foram substituidas poP outPa em comb::iter s1n·ia mente a legislaç'.ío separad~1. a unica respoosabilidatle:- a eJil'lr.açtlo ela 
1879. · Sr . presidenb , 80 r et irar-me tb t ciktn::i , Republica é dol;l r epublicanos . 

Nós todos somos testemunhas de que essas faço um appello a este Congresso p::irn que o SR. SEI).ZEDELLO-Muito bem. -
leis não produziram os resultados que dellas nlo conrJemne a autonomb legbbtiva elos es- o SR. MARCIANO DE MAGALHÃE3-De .accortlo 
se esperavam. . tados. co:n estas idéas até ha pouéos dias procurei 

O Sa. BERNARDINO DE CAMP.:.S - A pohdu, Aoii repiib!icrcnos his toricos lembritrei qua manter-me com o maior criterio e com o 
Posso dar testemunho em relação a São desde 1871 elles prego.m 0 sy~tema., d~i f:3cl e. maior devota mel\ to: 

,___'2A-l.:lfú. · ração. l]u trabalhrtva instantomonte, eu com. 
-:,.-z> · o SR r LEOPOLDO DE BuLHõms - E como, balia mosmo_ aquelles que entendiam qui:i 

. A meus colle0o·as, lilJElraes e consorvütlore3, l D d " t 1· " Sr. presidente, pocler~mo.s regular unifor- .1 . l . . o gene.r[l ea OJ'O DlLO es ava em com1çues 
·inen1e1.1t" rehlcões que variam tanto, de es- lembmrel que esse& pa.rtIL os mon'.trc 1lcos Jil ele d!P igfr o~ desi inos deste paiz. 

" havbm acceitado e Jll'opa,g-aclo a fü .leraçito · N- · f · r ' f · t · t A t ·,ido n, estado? ao sei se · u1 raco, se ut pn, no a. ver-'" nos ultimos dias dEJ, monarchia. . l l A • • t' fi t d Pois o Pará com a sua inclustri:i- ex tra~ ti va, em e "' que pr0Jur01 JUS 1 c1r o os os seu~ 
Pernambuco e Bahia com a sua m_dustr1a as- Ao~ milifa1·es, que t:io di gna menta team e1·1·os e fraqueza po1·que via acima, de &(lU 
sucareil'a, Rio de Ja_neíro e S. P<H!lo com ~s representa.do neste recin to a SlP c!i:is;se, direi, qon1e o 11amo.d0 nossa nalz, · -
suas grandes pla~taç~es d·e c~fé, Minas e R10 Sr . presiilentB: vossa espada fez a revolução Eu esperava o correctivo a. todo o tempo e 
Orand\l con1 a sua rndllstr1a pccllar'ia, po· de !S3J 1 e tles.>a revolu~ão surg·ira1n as í\$- hoje qno estan19~ com atei e oom o dlrej\o ~. 

1.'. 



O SR. SE::',ZE) cLLJ - A sitll '.lçlo hoj-.1 ó 
o:.itra. 

O Sn. l\IAR~IANO n:i MAG.\lH :Í. G> ·- :-. h s, 
SGn hores, f11i doloroSQ!Í1 3nt,e sur·prJ ln :1d i1lo 
com n, pa 'i !i ;i.Jn, le ,[e u·n tbcl'oto f]H "l tl 1 v;1 
honras milit rwc; :1'.)S srnto3 .elo c.:\lllolicis:no. 

o S1.1.. LAURO l\IUÜ'.rn-:n:o OXi5lJ . 
Ü S ~l. BA PTIST.\ D.\· I'.IoT rA - Foi . p:.ilJ[i c:JklO 

no Diavio O(fb:at; c;tá assigmd 1 p0 lo Sr' . mi· 
Di >tro ja guol'ra . 

o SR. 1\IAH.ClA:V J DE . il1 AG.\ L'l.\ES ...:~0;}} .iS.'l
ri 3monte o governo te:n c:n vi stJ. a dc:n,1liçlo 
cio rnaior monwnento lb gl0ri<t th R1 J J1Jiica : 
a liberd::d u cb cultos . 

Uill S11 . R.EPRfo:>E\'T.\ :-<T8-:'i::io l1 i ll l Lb no 
Dim·io Offi~ ia l . (Hao utras a}1arle;.) 

O SR. TvI Ancc\N'o o:;; 1'.hssvrlE> - S;i a:111\13, 
di zei.; son milita r, de vo 5et' f1· .1 nco,n 'b ln d.u· 
vi.la alguma, mas nffimw qn 1 r·s1c decr 0to 
existe na ra cla~.;ito cio n:a1·io O/fi~ ia ! , e CJ'l ; 
osper::i. ordem el e publicid::do. 
. Vow 3 - .Est.t cloclal'açlo ó í:npJr Lrn ti s

su11a. 

O S n.LAURo Muu,B;;.-E eu a fft rmo que Dão 
existe tal decreto. (Ha m uitos oittro;cipcir tes .) 

O Sn.. ~ÍARC1 :\XO DP. J.IAG .\ L l·Li. ~ ;- Sen horns 
on dcixari:t elo S'.l r pa t l' io t ~ , vinJo a bn. li r ~ 
esp.il'ito tlcsto Congre>so e, p:irtuito, cl11 nos ;n, 
n:1çilo cJm este p:·oc::llimcnto (]118 ó toJo le
gal, ju3ticeiro e ver.l tdcírn. (ilpa i.::dos e 
apm·tes.) 

Tonll:i ri:>spons:tl.1ili :.htb, te:1 lt1 co:iscioinia 
ele. qno devo m1nter-:11; de ctccordo com o olij e
cl1vo que mo tro:ixe n<]ni. E tanto é vonbde 
qaa se pl'cL•ndo demolir o mnio:' padrão el e 
g'lorias da n.cpnblica, a inrlopon Jenc ia tLl 
igreja e do E:;tMlo, a liiJerdmlo tla cu! tos, qu2 
o gove rno até ngorn não desmentiu esse de~ 
crct?. _( Apo ialo~ e nwitos. apartes.) Nito jl )3SO 
n.-lmittir R~publ 1ct sem ltbJrtlade o o raioad:J 
da liberllatle é o reinado das lei:> e 11a, jnstiç:\ .. 

A suhmissão as l()is é o de ver m1is elemeu
far ele tados os brazileiros e muito princip '.l !-. 
mente d·~ chefe do Estado, a quem u1io 
confi1rcmos tr,rnquillos a lsi d ' S le.\S--' a Con
stituição politic::i. do p1iz , si n, sn::i. uolc:.1. 
von hvlo estí ver f\cima dn, von t<tde nacio rn 1. 
O d.~crato de con \ineDcias aos santos é, por 
tanto, · urn des~ cato, porque n'.io foi ·dcrngJ.do 
o decreto de sep1raçito eh igl'ejt do Estado 
quJ o genoralissimo assígnou e só a soberani::i. 
do povo pod3r:11'0vog:1l-o por seJS legititms 
representantes . 

Continuo a affit'1111r qlle esss decreto exi;;
_,..,--te no Diario O(ffoiat pn,ra, ser publicado. 

Ul\l SR. REPRESENTA NTE - Então o Dim·io 
Official nKo cumpre o seu dever. 

ÜUTHA vpz - Re~e !Jeu m·dcns . (Há nwitos 
outros riparles. ) 

O Sa. IÜARCLl.No DE l\1AGALHÃE3 - O que 
p::ir 'ee isto, seuhoi·es 1 Qna11ilo a r .:sponsabi
lichttle é elos republicanos, IJJrque ó que não 
havemos de conlimnr o tralxil llo ])J'Og1·essi vo 
da Repub!ic:t? Porque lmvemos de voltn,r 
para ll'az ? Co:<10? Com qL1e dit'eito? O qus 
qne1; dizer, sonhore3, a nomeação de uns cida
dãos f]U O, dizem, estão como sccretai-i os do 
gcnera lissim:> e que não rep resentam seniio 
um l'iltrocesso no regi meu <ln.s idéas ? ( 1i p2r
t es .) 

Diz L;to o jornn.1, cn ni\o S':! i. Mas de onde 
Yom? Para onde vão~ Mi s pot' quo c1minho 
passaram parti virem tomar a clo.111 leit'a ao3 
republic:rnos? (Tr ocam-se muitos apa rtes .) 

A q110stão nã.o ó de mo;-õ3s ao geverno, que 
toLbs des:tpp1·ovei ._ Protollllo signi[ica1' f\ O 
go'Vorno que o.ib Congr0s'30 snb2rii cumpt·ir o 
seu dever (muitos apoiados); C] il ) e3tc Con 
gr~s so não vol LHà para tr :í.z (mt1itos apo ia
dos); que cnminlnrà. sempre ao sea cle3tino 
patl'iotico . (1lfoitos apo iados.) 

Direi que o generalissimo só serve a sua 
vonL1de ; si o g-ene1'alissimo não se insp it'J. 
na confiança elo povo brazilei t'O declaro, 
des:le jà, que· rcti eo-11112 a mi nha conflança e 
nego-lhe o meu vb to. Son um ami go severo 
de S. Ex.;, cumpro o meu dever. (Cni zam-se 

· cli(fere.n!es apartes. O Sr. p r;asidente rqcfoma a 
attençao.) 

E ;Lrn1as ;; hd,i e:li tempo d0 camprir o 
ll J330 rl ev,_· t'. O g'-l:lJr.ll issinn rl·ivc d.tr pr.J
v,,s _c!J l'Oi [JJ : t0 à:; lo'S clJ p:i." z [lJ'.' 301' O SO ll 
µri:neir·o nug-L;t t\tdu, 

O.> nossJ ; a11lcl1.\s;1dos con ·1uistam11 p1m 
nó; a WiJ t'.l.d c, cJncpist:tr·am <i gL»1.11clo 
so1rnn tl J !J .~ 111 c.; be :l:3 _quo gozamo3 hoje, e 
o di1·eito, c.n nome cio qual estou a1ui invo
CJ.n .lo o 1iatt·iolismo do3 m3US c 1n ~ i cLdi'io s . 

T1·:1 lJall10;1ns nó3 cm favor elos 1103sos sn ·~
COlLl'c.>, f:1zc11 Jo prn1ng:rnúa llo devJr ci
yi,::J . Si o ~ i'Opa '._o liconos rcsp;:rn s.weis furam 
::i.l'j •ldo 3 dJ govo mo p::tl\ l. lLtrem s.m log:ar tt 
u:n ;t j 1n t t de:nQlidor'<t Lias lilxi rdacles pllblic::i.s, 
e.n tiio ó pr :ciso c~rnmr de nw o n. p'.J3tos o.s 
a:1Lig .1s t 1·a!J .dim•lor<Y.> porép e ó cl!e;;,do o 
m1:11'J11to do iJ l'.vJo.r : - Alel'ta, L'.3 p:.1'Jlic,tuos ! 
A p:i t1' ia. e.st:L OJ11 perigo ! 

l\fas , scn lwl'cs, não pos>o ad:n ittir c3te 
go vrH' ao ~. :rn :rn :n se i de onJe sahiLI e qae 
proton le tlil'ig ir os de ,tin::is elo p:tiz em ti:ans
ror pn('lo r ,idical. bto é sim'plesmentc in
icpLllvlc o in :;ompati vel co:n os briJs ela rcpn
blic1 nasc 3ll te . 

D:-s::onh ;ço este govel'uo. Pois entii'.J os 
no ;sos inimigo3 de hontem sã.o os eucarra
g;:vlos ele nos t ~'JÇ ll' o c.uninho elo futuro? 
:-J 2g,1 o meu · voto, nego moa apoio, por~ 
que descon lwç,o sem'.l llian te governo. Hei ele 
co: nb.ü o'.-o em toda <L p1r te, poi> que ó um 
g0 veruJ <]ne 11 :10 se irn;JõJ n.o res[Jeito e á 
co:1fh nç:t do,, nmi go3 eh liberclacle e do di
reito . 

3cn l101·cs, en b3m quero o p_1:z constituido, 
fuç.1rnos <l no>sn. constitl1 içil•J. -

O gran 1e F1·ank lin, no congres:;o n.me
ricn.:10, petlia om um~, 01',1çito-religiosa que se 
::i.ppellass) JX:l.'J. o c.:Jng-res;, o, aüm dB qu3 estB 
se 'n s pil'~LS3 n ;i lo ·1rl,v.lc , no ci vismo e na fe.li
ciJ:tdQ dn p11 t.1·ü . Eu, senhores, invoco os 
mr1 l' l vl'es d :J, libe1\hb o em Dome tlelles füllo 
ao CÕngr;;:s,;o Dcasileiro. Eu tenlto no norte 
momo ri1 de N'u ue:; l\'!ad rn,do . .. . 

O SR . Tilll xi; rn_.1_ D2 CAlWALHb - Nã.o era. 
rcpllblicano . 

o SR . !vl.\R CL\NO D3 MAGALH-ÃE.3- .· .. F rei 
C::mec :.. Tc:11os no su l Bento Gon ç_i.h-e3 e o 
g r::i.nJe Tinvlon tes. Poi3 1Je111, ó cm nome 
deites qa.; fa ll ~1. r~ fitando l1 q11 :c lL1 estatu'.l. 
q~e 1:eprc:;e i1 Ll ::t Re[mblic:t, p;ço-llie -que ia:i
pil',B muito e muito o animo deste Congresso, 
que llle dó for ;;ms, v::i.lor e ci vismo, para bem 
cumprir co:n o seu dever, (illHito bem, m uito 
bem . O orado1· d .co mprimentado por varias 
S;-s : representan/.33 .) 

DISCURSO PRO:W:'WIADO NA SESS.\O DE 
21 DE FEVEREI RO DE 1891 . 

O Sr. L oopolclo · de .Bulhõe s 
- Sr. pre >iclente, ltoutem, logo depJis de 
abCJrta a se.3;;[0, achava·mB na secretaria, to-
111.11nclo notas de al g uns erros qns me lmviam 
escapado u::i. l'evisão da Conslit11içã.o, quando 
fui informado ele que o Sr. José Hygillo recla
m w::i. tia tr11Ju n:t cou trauma ernsuda ::i.pres'.m
t ultt it nnsa por mim,'assigoaela pela m1íori<t 
dit ,commissito especial e por v::t1'ios outros 
membros elo Congm.iso. Cll eg.lmlo ao recinto 
já S . Ex: .. lrn.vi::i. termi11 1do as suas obss1'
vuçõss e V. Ex. l\Jsponclh . 

VerU:p ei logo (]ne a m~sa e3crnpulisav::i. 
em sujeit::i.r a cmenrb iL discuss!i.o e approva
ção do congresso. Calei-me. p:irque estou ha
bituado a acatar a1 d0cisões de V. Ex: . e pot' 
compt'eheucler que devia evitar cli;cussões, 
qLuudo todo3 1163 a11ciavamo3 pJr ver Con
stituição deliniliv::i.mente-acloptaua e em ex
ccuçilo; nus intim::i.mcnte convencitlo de que 
pel.t primeir·u ve;1, , tinll<t a queixar-me de 
uma inj usl iça por parto d::t mesa . 

Com cilei to, tenLlo si1.lo apre3enhclas varias 
emendas, umas in tarpretativas e outras sup· 
pressivas de varias disposições ela Constitui
ção, n5.o pocl i::i. a e.:n sa, sem grave injustiç<i 
cleixar ele reoeb9!' a1ue eu haviaapresentaclo, 
~ que t inha por si a nuioria da commissã.o 
e13 pecial e muitos membros desta casa . 

V. Ex. com intuito, louvavel S!lm duviLln., 
ele economisar tempo, remetteu todas as 
en1encltts it commissão especial para ·c1ar o seu 

pa1•ac3r, exJptu:rnlo entretanfd, se;n r~-zlo, 
a i nc l la a ri ne me füfit'o. . . _ 

H ij J, Se. pre3idente, que a Cti~stitm.;ao 
esti cl e~initiva:irnnte acloptafa e v<l.1 ser pr?
n1ul 0·::vfa,dJvo expHcarao Co ngce s;o os moti- . 
vo3 ~ue lcvarlo a cJmmbs':to clo3 .21 <t tra.zei· · 
p'.tr<J, este rocinto ::i. questão quo füzíi1 otdecJo 
dl1. e:1rn11ü. V. E .L Sctbe as dimouldatbs que 
encontt'ou a co:rnni3sio p1rn, re:ligfr a Co:1- , 
stituiçã.o. · 

E ;sas dim;ulJadcs, p:ilo regitrnnto, nifo po-' 
elbm se L' re3:il vi•h3 po1· deci;;tto da commissão, 
mais elo Coag t'<l3s0. O r()gimento é expresso : · 
a co:n11ú;tlo rdigirit a Coastituiçã.o de accor-
do co11 o venddo, mJ.s s1nlo vencido resultar 
in::o'.wr,rncia, cJntr::i.cl icç'í.) ou absurdo, o Con
g rn3so, p'.l r occ:asião ele ::i.ppl'ovar. a I'3dacçã.o 
cleô. nitirn, cncn·.htl-o.-h1, p:i.t'a o qu :i o pr13-,.•.
si . .lcnte d.1 111;31 a1wirá u:n t di;cusitto espa· · ,, 
c~. . Y 

Co:rnig11intenrnita nfo po:lia a cJm nissã,o. 
dos 21, a sou bello pra,zer, supprimir clisposi~~ 
çõJs ou alteral-as parJ. harmonisnr o vencido; 
devia pro 'Oder. como prn::ed.fü : traz Jr iL Con
si1ler11çi'io elo Co~igresso -as suas duviuas e 
aguarJn,1' ::i. soluçác> deste. (Apoiados.) 

A commí:silo foi, pois, correéta, respeitan
do o voto elo congresso e mau tendo-se no3 li
mi t')S traçallos pelo regimento à s1a c_'.lmp3- . 
tencia. E ainda que tivesse a commis&'io o . 
direito de alterar o vencido para. conci liar as 
disp::isições d::i. Constituiçfo, n 1o o dever ia fa
zer naste caso, attentn. a importancia do as-
sumpto sobre o qual versavam as S\li1S duvi
das . (Apoiados.) 

Não s; trntava, Sr. prasidcnte, de uma 
questã.o d3 cletD.lhe, ele uma questã.o secunda
ria, m 1s tlJ materiJ. que affectavn. altamente 
o i:'.yste111::1 constit.nciorml e o ftlturo elo , r agi
mem faderati vo em nosso paiz. ( ;lpoiados.) 

Por ess::1 r 11zão trouxemol-'.l. p;t1'.1. este re:- -
cinto, certo3 cl ·3 que cu rn prhmos n 1n ílev!lr, 
mnntendo -nos c\,)nt ro clns Hrnite.;; po·; to-· {l, 
nossa comp:3 tond a lD!o. rogimo;üo_. -. 

St' . presidente, onvi comrneu i:::irws nesa :~·m
daveis rehtiv::m1en te ao p1·ocecllmento qne 
ti iremos · e em narte V. Ex. ncoro1;oou esses 
commentarios, 'alwi mlo p:U'<t. a: ernendn, a rínJ 
me tenho ref0riJo, um::i. oxc0pç'io nrnnos j ns-
trt .. V. Gi\ . comprehende qno nós tin\rn,mo,~ . 
rn.zã.o ele espeml' que o Congt''' sso, CJUe en:r-------
diverssas vobc;õJs tinllrt-S9 pronunciad') pela 
pluralidade ele legislação, R ubs titui5~e um::t 
só tli s~os i çfo pertnrba.dor.1, eh harmonh rio 
projeeco, a, do 11 . 23 do arL ::l5 .• em vez ele 
~up pri m i r tra~ e altemr oult'GS p1rn conse-
guir 11111 '.t impel'ieitn sy:;tema tisação d:;i,s dis-
QosiçõoJ c01i;;titncio:mes . 

Terhí sí rio mais facil, Sr. presidente, pum 
se estabelecer a unidade do systema consti
tucio:rn.1 , firmn,e ·se a legislaçl o se parada; do 
que a unidade de legislação. 

V. Ex. bJm sabe que toào3 aquelles _g ne 
subscreveram a emenda ao n. 23 cio art. 35 · 
ernm incap::i.zes ele trazer para as çlisduções 
elo Con geessa questõ3s cupcios'.ts ou cfo sustc11~ 
tal-as com sophismas. (Apoiados.) 

fü taudo Ü'remediavelmonte s:icrificada. a 
que3tão, pcrmita-:ne V. Ex:. que diga, para 
que o Co:1gresso nos faç t j u1tiç1 e compre
henda que,si lutamos com todo o esforço pelo 

- tiumpho cio principio da cliversi<hcle de legrs
laçfo, foi porqu3 estavamas plenamente con;. 
v0ncidos ele que não s·.'ndo elle aoceito, esta 
Conslltuiçiio não corresponder;a as aspirações 
do pniz (apoiados) e não poJeria tradu zir em 
realitbde o regimen federativo. (Apoiados.) 

A pt'oposito, s1ja-me fJermittido recor1l:n• 
pl'ofondos e sabios conceitos de Tocquevil le •. 
No dizer deste illustre publicista,_yt'(u~ hi1 
ela mais gl'ave e melind t'oso na ,.órganisação ' 
fe :lera,ti va é a partiihn, da soberania entrs a 
Uniã.o e 0 3 E3tados. 

Ht assumptos de on,raotei' genuinamente 
nacional, como a diplomacia, , a ammda e o · 
exerGito, etc. ; lHI oiüros de natnréza pura
mente locn,l , como os orçame11 tos pr·ovinciaes, 
e tc . ; ha outros, finalmente, mixtos, isto é, 
nacionaes poe um lado, porque interessào a 
todo·s os_ lrn.bibntes do paiz, e Iocaes por 
outro, porque podem .ficar a cargo dos es-
tados. ~ 



. ~--

'frstcs assumpt0s mixtos slo o . direi lo de 
r cg'uE1l'·ns ralaçõ )S dos individuos en tres\ , o 
difoito civi l, co:rnn'erci<ll e cl'imin at. 

So conl'eris a União ou ao governo nn
cionu l, observa Tocquevillc, além das SLWS 
u.tt.ritüições. proprias-, di rejto ue rcgu lar os 
ns:rnmptos mix tos, im'cstil-o-licis üe um 
.i1odo,· ex lraordinario que po:·a om perigo ns 
·prcroga tivas n'a t-uraes e nccc3sari:ts dos cs -
1. ndos ; se aquell0 direito é confot'itlo ao3 es 
tudos, uma tondcmcia invers;i. do:n ina a S'J -
cfülaclo. . 

:\ ·nrplicJç1o deste prfocipio de pónJe nrn· to 
1la's ci rcu 'n,~tancias C'i]J.ecia3S de cach p 1iz, 
Quan ·lo,diíl'úentes 1nvos tr.1Ltn'J tle s1 r u:ii r 
üfn· 1mn,.fc);i.raç,10, p:tra que · s1 nuDt:nlI:1 a 
ia ~e~Tiil .1tlo uneióiia l 11ue se lle32j1. Íúl'll1.\ L', é 
indi .;pcnsn,vel clar.,.se ··ao · g-ov 2rno ll<lcio:ia 1 
um·t OI'.g'íl.bisJçto bastanteJ'o:·te, duYondo-!l]) 
c•infpotit'/ ifeste. caso não. só o3 ass u mptos pl'O
prLime.11 tc nacionacs, como o~ mi x to3. 
·'.;-t:>audo,S'e, .pot·ci:11, o inverso, bto é, urn:c 
n~Çã:> cómpu.çbe un.ific:-id1 qu~: ·en .lo coil;l i
tni1· u:n;1 fddérallIO, neste c1s'.l , tlis~rimi 1:1.rJos 
º' n '.:lg.oc.ios i1acion:rn3 o locae3, <1.03 o.;t tclo3 
dev;o· com tnth· o .. direito do I'O;i.ubo oJ 
mixJ9s. º .-. -, . . -o .. Bl'azil uch\~se n :sta1 co itli ;õ ·s e no3 
eu tanto ·, o que. fizemos nó31 Confüfrn o 
a União -todas as a ttl'ibuiçoes quJ lh3 
ora\11 p:-oprias e.aindà. não cont;intes lhe en
tregámos as de naforeza mh.tn, sem fowr 
c<in_ta, das fr a.dicçõcs, elos costumes, clo3 scn
ti[n·enlo3 çraádoi peln. centra !is 1çTo em qne 
teirio3 vivido e. que por muito tem po rnr·ão 
ob5,tuculo ii. .re.1\i la.de .do system'1 l'e lera ti vo 
no . ,n'Osso pa'iz. 

A' Urii.ti:.b eX1 a-rrna.·h L\J todos 03 1nlet'.CS 
p~íj:t r;ophism U' co:nplet11nent'.l as proroga
ti vas di:rs. estGtlos. !'Ião . no3 .illur1amos . 

Não podemos tlizá que a Constí tui ç:io tenln 
re3o['v i1Jo llO S-9 \l todo O prob!emi), da federc~ÇtO . 
. Gste '. continua de pc, impondo a 11 ec2ssi 

d !d:o da cliscriniinaç'ío das· r .. rndas, e a d<t au-
t c;rndmia. legEs lati V,a. dos estados. . 

'p·or i.E,o ~u dL,se ci r ep'to- el1<1 não p6fo 
satisfazer fl. este pT~ e sinto pr•o runchme:ite 
Qtíe antes tle. 'assiguál-a me yeja forç1do a 
de'clarar a V, : Ex : qu:oellac~1l'ece tlc revisão. 
(Apoiaçlo ;.j · - . · - · · 

A rev i3ão vii'a imis breve do que SB sus
pçitil, cqns3griludo: 
· A libe['dacle b:incHi i ; . . 

A liberdade. de i1aveg.1Çi'io de cos teagem ; 
A inco.mpatib!lirlacl·J ab.:ioluta de cnrg0s · 
A,. dhet'iminrição re~l e com~l e t a elas 

rendas . e ·_ . -
Ante~ tle tudo o sobt;tl. tu Io-a liberchLlede 

leg i~l:l ção,. isto é, '-2. <!Írei to de . ca ! ~ csbdo 
docretal' as,sLi:.is leis. civis, comm crciae3 e f'ri
mi'rü1e~, · pr'i'ncipió ·este que foi .honte:n nm
m:t rTamente executado ne3t1 C}S'.L. 

o"·cti<1 1le hoje, s'lnliores, é um di:1 cb fu;; tn, 
11 H~ional, )nas' iíi.tci é pór .éiit'to de alegria p:tr:i. 
os, füieS1\l\:fü1s·. (Mú~o bi m:) . .. 

E' ver.fade, Sr. rrcsident·J , q110 cu po1eri.l, 
talvez, volvendo ao meu p1ssalo, depwar 
iLloias e factos que servirin,m para mostr.u· 
que eu tnmbem ti ve it1t.3rvenç1Lo no movi
mento JiLei'al da rn inlu p::t lria ; 11rns Uo era 
mé rnm cn te um 11onto ele vista [YJs;o:1 l e eu 
ni'io quero coll oc.1r-mc nc lle. . . , . 

!<:, pvis, o qno me tl'o~ne a estL tl'1lJuLrn lu1 
justi!1ca r aJg:t:lUS Oll15 L1daS . p()!a ; rr1aes lll O 

nún. i Ccdé' Í cm al9u1B deba tes, o v0L1çõ3s 
inci len tne3 quo se o eram no Co ngl'Osso . 

A prim•?ira omcn.h qL1e apre;;e11tei \ e1·3·1 
s11Jre pagamento cht di vith do1 e.; latb;; o 
rolgJ de . vel' qu.1 ella, é rqnin. la. p1r um n o 
di;fü1ctJ C\111p?1Lo como o no~iea rc;1:\JJ'.J:l 
tan tc do P.1r:1. 

Sen!i•n;s,as divi.las ,]03 e3tado3 fo:n,:n crn
t.1·ahidas c:·n um re,;imon r.liver.;o, cp n lo as 
1fo:rn :; .1s do im p3l'i o cs t-t1·am c:wl'.m b l.t> co·n 
as .u1unç :s d0s e,t iclus,c:1ji1 di1·ccçã.J s·1 ;n'Jl11'1. 
coriü pol' CJll LI dos de legado s 11uc et\t.:n os 
chef0s elas asscm!Jlóas prnvincLws 01'g .n\;;t
do1'::ts do3 orç unenlos; <Juan .lo· rc>inaLt u,nn 
de '.;onbrn tão gril.nde cm rolaçio ús r•;irü1s 
tbs provindas do imp3r io, e até das muDi ci
pilidades, qne debalde ma\;; dJ urna vez o 
g-uvcrno c~ntra l ton t0u iutrod·.1";r á . luz 
nes>é clnos. 

As _di vidas cios estados vee'n tl ·~ tu1 i e;10c.1 
loc1g i1rr1 11'.L e prol'L1llll.un :rn te SCjHl'.tLh d.t 
aclual; nasceram e C l\J;c~ t\1 111 s1b u:n syste:rni. 
ui vo1·so, IPliti co e ecJ no :11ico; asse:1 ta, ram s1-
b::e as bases de unn org.rnisação ol'ç•rnnntn.1ü 
e ílnancei t\1 qu e nfo deve SC t' i lc11 tic 1 ~' cpe 
ora se insta ura so!J o LlL:Luno d'3 1100:·03 prfo
ci pi'JS. 

As dil'iLhts do; o;tados muitti.:; vezes se co:1-
.stit11ir;1m co:w umn, c::ir-ta rcspo:1s 1billda:.le e 
até co:11 a íl ançJ. tio g.werno c"ntt0 .L I, e, .p< is, 
virtualmente cum " rc;;p1ns;i.biJi l<de S·Jli
tbri1 thi nação iutei1\L; tinh1m me3mo pot' 
c;wn dcte1· :nin 1nle o cnot'mo erro d.t centra
lis1ção a.dministr.1 tiva. f]llC n,bsorvia to-Li;; as 
fo:·ç1s viv,1s das antig.:s provincia:;,cujo'l el3-
mC!ltos mate:'i rns e mo1·nes e:n toda n S'.n com 
plexidade de relaçü)S s1ffl'inm a acç\o dir cta, 
inevi t[l,ve l,, exhor: iitantr, in Esput .l'i i, invcn
civel dos presidentes , rp.10 os fl3!'1Ul'bavam, 
eac;1111inluvi1:11, · fazi.tm e de;füziam, á c1da . 
pas:;o, S3lll systema., sem unidad·c de vbtas e 
cht m:i.n ei ea a m·üs inc.Jllerente as m lis cbs 
vezes. 

Hoj e co :110 hontern, e a i11cla por muito lcmpo 
tc:i103 de dv.:r sob o prnlong1 me:1to tle3Tl 
,;it.1t.çt.J ;.iitõr~0r ; ~s ç~~1~l i~.Qes fin:-tnc2irJ.s da, 
Unfüo e Jo3 e3tldo3 cst:lü inteir<Hi1mte l'iga• 
elas; nilo se pófo, 1~0111 se dev:3 desde ja rom
p)r o vin cnl'.J -dJs i u~c:·c is s ro:nmuns in a'.l
mini ,tr<1çio d L f.Lzc :1çl .t 111cion:il; n[o .é o 
mo:nr;nto a.i:ida ele u 11a s·ip::t.ração co:n pleh 
<la diyi ch fe !oral e eh do~ eshrJ01 , ou cio 
füzer~·sé a pat·tilh:i do :ico1·vo hcrcdHa:·io rio 
ragimen .mona)·d1i :o solJ o ddam3 absoluto 
do cstri·; tó direlto. . -

SeriMres, o jJ::i;i.1mento·.,ias divi l:1s dos os
. twlos p8L1, Unülr:l n}s p::i. r"ce 11111 pcin ci pio de 

. . . . .. . . ln1;mbni:r, iJc rraternicbde, ele aptiz igu1mci1to 
DISCURS·o . PRÔ?>!Ü~CL\DO N.~ S8SSÀÓ e de recipróJa. bemq110rença.; nm c!Bmento 

DE ... DE; FEVÉrtEI·Ro -o ~ 18\Íl p'Jderoso élo .consolidaç1Lo pJr .1. o crndilo inte-
.. · · ··, · .rior e ex'.erior; nnn fo rçc1, de a ttrncç['.J pira 

O s·r-. .' Theôdoreto Sou.to~ . todos os orgãos ela sociod,1de politic1, .s11ffo
(movi!nent~ d~ attú1'ç'i'íp), 's/. 'presidente,ó dif- c:u1do 11') be1·ç0 as têndencias p:irtkilladstas, 
ticlt succerler·a úm orador ct>rüo o illustre·re- que no pr'iDcipio sito m:iis que um erro, -p:;is 
prsscn.tnnte do es t<Jdo do P<i.l"'i.; S. E:c col- s:1o um cl'ime de le:;o-p:ttl'ioti smo (Apoicdo .ç_) 
locou·se ·s·1m pre em uma Ui.Q "c: fov:ida espher it . Iocor poramo3,portanto, n. clivlib do3 e t:tdos 

. no examg e apreciação do.> cliverii<is ponto'> - n.:> passivo fedel'<ll ;e uma icléfl. nobre, fecunda, 
sobi·e que ·vcrs:rrccm as suas emendas , que só gener<is·i, que só pó:le ter .dous inimi.:ros , o 
uin do$·' nov.Q~ •. rnprcsentantes, um do3 da le- egoisn:o. cios . esta~~·is fJlll" 11'ão toem di vi,.Jas e 

· giãio ~aqui· numerósâ d .t. . moJid•v.le,· um d,t- os senti me[! tos an.ti:fccler_al i5tas, que não poss 'J 
q1,1eiHes,que constituem n, brilhant'.l van- comprehencler que aq·ni cxfatam no seio de3le 
g~a~th: Jfa l~e_p~b_lica lhe po'1L1:: suc.::.'.lder,. :e Congresso, cnjo snpremo esforço é integl',Jl' e 
n~;;í1 (rrét-9- C![!º 'ªIo), embora nao me o:i:1s1- não dcsintegr(lr o pul ver izn, r a. patria. . 
de't•e inteiraniente '. um -antiqo ; m i.s , como Razões de tofa a órclcm, moraes, materiaes, 
n1ici'ti've ' pwte ilirech no trab.llho inicial da politicas, sociaes, economirns, íluanceiras nos 
decl nr<\Ç'.io e organisaçi'io ela instituição repu- nco,:selham [\ solver a divida elos estados, li
blican~ . julgav11 · qu3 a respons:ibiljdade da berfanclo-os dessa especie de escravidão que 
dir13cÇão : êl.<'3 acont<iéin~ ento3, o não a. rcspo:i.. os opprime e quasi esmaga, di :ni1rniudo-lhes 
sabilid<i.de,'.de, todas as,.itlejas que. foss.om 11qui ·. a in tensidr.de cl:ts sua3 encrgia.s autonomj_cas 
tr:l~1ctas .·e de1:íatida$ á; ltú -cl..t :· inspiraçlo dos·. ·e das suas sy1ripa.thias fedeme3. _ 
mai€;' nobres e dignos sentim,nto8 que deve m Nesse intui to l'ormulei a min!n emenrla de 
fórmar ' º tecido, ou a trama vivente da accordo com as idéas, que aliàs aqui ja r e
constituição federal, devia pertencer cxclu- velei. Elia estabelece cm termos claros qu al 
sivaniente ~quelles a quem eu chamo os a divid9. a pagar .. Já o clisse aqui e repito, 
riovõs;; 

S)nho;·e:Í, o 03tar10 do Ce:trii. nada deve: sou in-. 
su:Jpeil'o; _porhnto, nos t:l: qucstão.e.po3so dize_r 
qu 3 pro~ll len Jo as;im s? o'.J~de :;o as. suggJs
lõ33 clevl1CL1 s ele amor a u111dade nac1onul, da. 
dedic,1çiip a elLlS l d.t COJ1!11Ullhi'io t'C?Ublica1.1~t . 

E quizera. im.i> arnda .; qmzere\ qu) n. Unrno 
ernprjgasse to<Jo;; 03 seus esrorços, hu.1 ç'.l.' ~ (J, 
mão clG toJos os seus r ocm'303 p:.i. r a. ex lrngu:r 
ou tlll1'1inui1' um~\ re3jlon3abili:fo,de maior, ti. 

Lia. divi1l\. ex terna. · · 
03 e!Tei to3 cconomicos e morües dessa 

g-1·a:Hl3 msliLh serin,m i1icalc~lwei:s,, e p.u•a. 
ncc3nt :n r o m n imo, o culn111nn te mteres;c 
d ~ lla· oin orJern a fazer convcr..::it' os e .>fo rço~-: 
d.t <1.tlminUr..:ção pHa C:S3e pvnto, tt\tduzi. a',. 
minli, icl la que, p:Jlo m3:1os, e· uma as p'_r'açã<i 
t l w~i dn, em nrr:a erncn:.la q.uo apt'JSen le1. 

Scnhofüs, vós.dev.:i is toe ainda bllm Yi va a. 
re ~o1·daç1Lo dos fac:to3, não s:i d8 lo.n_ga clat.t , 
cJmo rccon te3, cht vespo1·a, elo du , poss0 
diwl·o . · A e;pecul uçiLJ illicitll. al'l'oj~t, qLu11ch 
lhe ccrn ve:n, 1rns praças es lrangeicas o nosso 
m·e~lit r>1 -.co rno s' li.JeJ. coasa. vil, ttos azares . de 
urnj eigo. rni;e IT'vC l. qun~i sçmpre dil'igido ,e . 
de t<~ l'rn inado p3lós boatos, q110 repercutem no 
mcrc.1dLl moaetad•J de· Londres, fazendo bai
xai' os ti tulo3 tio nossa cli ricln., pert urbando o 
tt ê.;;envol vi.nc:1to normal dns relações intor
nacionncs, o caus·rndo os mai5 gra 'tes pre
ju ízos aos capit:les que 1·ep:>u.s1m sobre a, 
g-,1ra 11 li .1 ele n:.i~s1. prob ithule, -como d.os nossos 
gra n:\9.; e 1n v 2Jc1.Ve ts recursos matCl'klGS. 

No ti Li em qa) nós no3 p 'ldd'83ll10S cmancip1r 
cles.>1 fócmo. ele servidão·, o conquistar o ü1 ·s
tifna vc l di l'ei to cl ,t igtu Idade, rest<tbeleci.Jo o 

.cqultibido das nos,as r,ondições econo:nicas, 
es t:in1ue·a fonte dos pr juiws q,u 1i. divid11 
ex fern,t no3 ""ª t'; ·cta por tantos Il)Qdos, ttsse
gum'la: a immigra ç:'Lo regulai· dos capita ·~ s 
p !las f'o1·i:ns do no:isJ commeecio, p3las relciçõe~ 

·Ü.t' permuta in tet'n1ciotn l, pelá clraina.r;e 
natu 1·~\l doscapitaes europ303, que demandam 
novos confrOs ue reprorbcção da riqueza, e.u 
rns garanto, no dia em que conseg1 1i1semos 
eJSe deJoderai :rn1, teria mos tom:vJo urna posi
ç:fo 1·erdad~iramenle snpel'iOl', e os nosso.; 
element os ds r i iuez,1, os nossos meios ele 
interc::unbio, 03 no3sos valores , os nossos fa
ctore3 economicos, o nosso commercio, ~as 
noss1s ind nstl'ias , tudo atti11giri'1 a um grito 
Lle se ; unnça e cl2 pro3peridade, .de mrrneirn 
~ ue ii via t erilmos a invejar cios E;; t aclo.s U.tü
clos elo Nor te . (lpoiados.) 

Vele, senhot'JS, que n.pez:Lr de33e exemplo 
unico na. h;storia, ele te r-se feito umn. revo
bç:io--po.!i t:c.i., vencendo-se tOLbs as dil'fic11 l

. d:1cle: com os ~ó; r 2cursos intern os do paiz; 
qne á despeito disso, especuluclor.:s vis e cri
minosos batom mood<\ sobre o nos50 credi to ; 
e dizei-m3; ~ \ não cstariamos à ca,vn,l !eiro do 
todas es>as dirTiculrhl!!os si nos ccl1 ass ;mos cm 
uma situação <Jue a mona rchia nos legou for -

. m:tcb cJm omprns timo3 sobro empl'estimo.1 1 o.u . 
autos co:n cmrrestimos para pagar dividas e 
até S3rl'içós orJi1iarlo3. _ - · 

Um ou'tro ass urnpto ; , s1brc· o qual tarµbe1)1 
·envi ei urna .eme nda. .é,rne p:i rece, ,cio. ai t:a 
g·rayldacle , e s,3 refere ti. questão dos te.\Te.nos 
devolotos, q_ue, por unn emenda bm scamente 
apre:en tad,1, pass ~ ram a pertencer aos es
ta,dos. . · · 

O:·a, i~so e a!Jsolúta.i11euto im possíve l e ab
surdo (nf.'io ., apoiwlos a a1joiaclvs) , contra.·o d i
rei to e a, j nstiça, con tm as i...,is fundamen-
tae3 e a razão. . 

SenhÓPes, ·vÓ3 estabelecais na Consti tLii Çi\11, 
e este é uri1 pri noi pio essencial, .é úl11 direi to 
<] Ue fnz parte ela cltl ~ l a.rJ.ç.iío do3 direitos, é 
nmn. das t'!Je3es inicmes que se chnmav~'l no 
tempo . el a, revoluÇ<'io franccza o grande vestí
bulo thls c[l rtns constilucionaes; vós e>tnbcilc; 
ce is que a propriedade é s1gracla, mantida 
cm s1rn plenitude , ou integralidadi juridico
-morctl e, j10is, não pódo. ser abõolutamcn te 
retirachi. nem ao incli vi;dno, nem a uma· colle- · 
ctividade. (Apoiadas; · 

lllas, as torl'nfl clev:oluttis em vir tuclo · do 
todas .as reis :1 11 lerfore3, pela cicc'u p:içao secu ~ 
lar, por todos 03 principios ele direito ja per
tencem á União; logo, YÓS nfo podeis tirai-as 
da uurno par.:i. entre9·al-as aos estados. 
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-. . 
~ Seíihores, peço-vos rprn consulteis a,,;;ciencia, 

~ -.<~ -_[)j 3toriu, O dil'ailo e a, p!iilosop11{:1 e V0.3 
aqse~,u1:0 que não a,clml'eis na,cLL igual. 
. ,O,~P~~ncip~o cmlea,l é 9ste : pertc:1cem á 

l:nw:o,1sto _e, ao l'.stad? em sua collectividade, 
e:n s1p, un :da~e super10r, moral e politica as 
terras que nrnguem poude occupar; p;rten
çom--lhe as terras que deixa,ram de S':lr occu
p <X'~a~; pertencem-lhe as terras que ainda não 
est<~O; ·occupadas; é um'.1 triplice cal!le
gprm. 
·· E{por isso que as terras que ainda não 
e~tacr occupada_s em ~·.i:z~o de urna g·rande 
drmculdade. ou 1mpo;s1btl1Jads, assim como os 
hi-g:os; os r103, as ftorestns, os ma,re:l inte
'..'iorês pertencem ao estado soberan1; é por 
isso gue·as terr~s que ainda não foram o~cu
prvlas,_nfio porque. seja, impo3sivel, mas por 
q ue .. ·.nao as 1nvacliram elementos de coloni
s_,·Q<"i.9 ou _ üe irnmigração . pm1 roteal-:is, 
ainda pertencem ao Estado,e não S9 acham na 
po~s~, particul!11' _; é assim que, aintlti. por' um 
1n:tnctp10 de direito qus rege todas as relaçõ;s 
e~n - rri,a_t~ria dos· be1}> dos au3ent2s e das he
rq.1iças JacetJt2s, as terras q11e deix;tram d;J 
ser ~cc~padas e não encontraram pessoJ. apta 
vela; h31 para herdar-lhes a propr·iedade, pas
sam :a. per tencer ao Estado . -
. E~fa tr~ol~gia é ~nconc1ma no ponto de 

vist1,do d1re1to publico e privado, na relução 
cotn,p!exa q?e se estabelece absolutamente 
e~,tre· o territor10 e a sobertrnia do estado . 
. _Setrhores, o que fica S3ndo a . União Jmúi

lmra -se1i1 o seu territorio? O que fic1 sendo, 
ppr exemplo, essa porçilo de terrano -das Mis
sões;-' .º'.J,j~cto de um. litigio internácional? 
Re>ponde1-me ; a quem !ica pertencendo essa 
zotili;•cbamada das l\füsõJs, quando nós todos 
qu.eremos que se a respeite no limites da nossa 
y ropr,!_eclade e. n~o. queremos, que nella se 
t~q\le; pelo prrnc1p10 superior da imli visibi
li-dade do territorio nacional ? 
· ~!Ca perte12cendo a um estado? Qnal é elle? 

}1fas'- a questao é internaciona;} collocada de 
go.vemo a governo·,e vós todos 1;artis do do"'ma 
s.apremo, que o territorio, elemento conci'.'eto. 
base ·da soberania, e s:t;rado,· é uno, indivisi· 
".el __ (apoiados), como o C?rpo em que vive a 
a 1 ma da pa tr1a na sua mais bella e mais rea 1 
conc~'.pção, tão indivisível como a to o-a incon-
sntn_da · crença cbr-i;tã. 

0 

Se:nhores, eu p9derei estar em erro, ma.s 
p::i.rccs-me que a disposição da emenda a p
pro_vadit contém o maior de toclos os absurdos. 
~l'et~nde-se foz :r uma p~ tria sel'n um ter, 
rllor10 unn patria &bstract1, s3m ele
m.ent,os ma~eriaes, s~m dominio nacional; 
que .. é ª. mm~r forç::i. de um povo, porque ó a 
Sln ma10r riqueza no preS3Llte e uo fu turo. 

VozEs - Todo o territorio é nacional. 
u~rSR. REPRESENTANTE - E' falso o ponto 

de vista de V. Ex. · 
J 

O"SR. THEODOREl'O -SOUTO -Sinto não ter 
01·ga9 yocal bastante energico pam melhor 
exp.r,HUll' o meu pensamento, estou faltando 
com .. eoforço, ueste ,_ recinto onde só se podem 
ou V·Il': os grandes tn huuos. 
. O· que s~ f'.Ó~e fazer, senhore3,· é declarar 

na .-Gonstttmçao, e nesto sentido eu mando 
U[)l~ ·emenda, cletermmando que a 1_r~~~:;;0 ·ce
det:<i; aos estados uma cert~- porção de tenas 
cl~volutas1 e e:;t?.!:õ:ecendo os limites clel!as. 
M~v~1s. reconhecer que é esse o direito 
l;t.~~e,o d1re1to funchmental,pois sem territorio 
nao ~ ha sobemnia. Soberania sem territorio é 
uma•abst.racção in-nt)e é uma · idéa oc 1., é um 
sonho; soo feclercJltsmo, levaclo·au a altnn, 
do :sep11\1tismo, póde chegar até alli. (ilfoi~ 
tosl"/~ciO apoiados".) · 

i -: __ s.::iberania · t3rrilorül entra no dirnito 
p:i~l!cº! ao ~esmo titulo, que a propriedade 
no .· c11retto privado ; mt concepção do mundo 
moçlei·no o estado é e eleve ssr o proprietario 
dCJ t~d~ o territo!-io não occupado ; e a 'união 
hra~_1tem,1, a naç10, o poder central' que syu
t hel-!.sa todas as fo1:ças const[tuintes ela vida 
fo~eral ; o povo brazileiro, a patria l!O cón
:~e:1 t~:,.ele1a_do da . J_Jll\losophi~ poli tica, da 
sci~l[C!a SOC1al, do d1re1lo, da, viela ren,l, c9m.-

plexa, lml'mo:ifoa cb co:nmunhão, é o nnico 
proprietal'i0 lli1,s ten·as devolutas, propried.tcle 
collect i v~t, •lomin io nacionlll, domín io emi
nente, pre3xbtente ás constituiçõ3S e3criptas 
de 1824 e á actual, e á todos, e q uc é tão 
sagrad:L' tlo absoluta como a propr-ieclade 
singular. (Di~crsos apap!es.) 

Senhores, devo f,tllar-vos com toh a fran
queza: esss federalismo ultl'a que aqui se 
alarclé.L me en'.lhe ele appreli'ensõos, e si ou 
tivesse de escolher um .chefe, um clire::.tor nes
te Congedsso, esse serio. o clistincto e mo.lesto 
representante, que tantas vezes tlqui falia 
quant0S aviva em_mim e cr2ib que em·tojos, 
os mais altos sen tuneutos elo cul to ela p:ltri;t 
unida e i:.dissoluvel; rerr ro-1113 ao digno repre
s~ntante do Paraná, neste mamente ausente 
o Sr . Dê'. UbaLlino, que tt;ive a corag J!11 de 
vi t' a1ui dizer.-: A·Uniiío não tem Rclvoga
g,ulos; eu vou ser advogildo ela Uniio. 

VozEs-Tmlos nó> somos. 

P,iss:i:i a.qui unu emendei em relação á in
co:11pcüibi lifade do b<tnquoiro3 e ctirectorG:-; de 
cornpaullias, que recubam l'q, vori3s d0 governa, 
nn:teria que n:io tenl10 recci'.l cl<J di icutir, 
ai nda que miulla pessoi esteja em c:t•1Sa, De
chro que -não cJn lwço n 1cla ma,i3 injusto do 
que excti' .. r em um·1 co:1stituiç1o u1111 db• 
pC>sição que vae enten 'et' com a vida iuti!Tn 
üas so~ieJades anonynms ao ponto üe excluir 
do parlamento f\q:ie lles que as dil'igil'em. AS 
incomp:ttibilida•Jc3 jlJliticJs, assim como as 
incomQatibiliüades parlamentares que se rafo· 
r em á accumulaçã'.) d'.l cargos ou aél exercício 
simultrneo cl:is l'uocçõ3s ele senador e de di
plomatJ, por exemplo, comp:·el!enelo que fa
çam parte das Llispos;ç'í3s conslituc:onaes. ·AS 
incomp:itibillclHles eleit01w3s devem · S9l' Lle
creta,h1s poe leis esp3ciaes votadas pelo C011-
gress0 ordinario; leis que elevem amolllar -se 
,ás· cit'c.nmstancias politir,1s do p1ii, a•faptan
do-se ás suas modalidades socicle8. 

Por que principlo se ln de excluir da re-
0 SR. TEODJRETO Som'o- Si o Sr. r.;pre- presentação n'.lcional aquelles que occupam 

sentante elo Pnraná e3tivesse aqui, elJ o con- na socie~lade uma posição financei1·;i, 'I 
villava desde j:~ para meu chefe, ainda que ti- Quq,_ndo S3 tratou de reunit' este Congresso, 
cJsse sondo o seuunico soldado. permittiu-se que vie33em aqui representantes 

senhoras, os p'Jntos de viola, co:nJ 03 ar- ele tocla,s a,s cl:isses socine;;, lxtnqueiros , advo
gumentos de ordem moral e juridicJ como ga'.lo3, medico-;, militares ele torra e mar, 
todos 0 3 int1:it'Js ~lo feJeralism'.J ultra, 'qu 9 é industriae3, comrnerciantes; apenas veJou-se 
o part~cu larts'.Ilo 1sola·\or, são falsos. que Tosse representacla a class3 sacerdotal, e 

Nós emergimos do seio deu-na p1tria una neste po::ito divirjo inteil'<\mentc do pensa
indivisi_vel, incl~ssoln ve l, integra, fortement~ menta constitucio11al. 
central!sada, nao po'lemos ·dar o sa lto mortal ·Senhores, o e>tado modei·no é e3Sfü()ial
parJ. unn fdelef<tçiio exhema: havemos ele mente inter-co11fessional, elle ,pafra, 8obre 
p:iss1r por clivers1s pbases interrneclias de tocl1s as prorrssões religiosas; é eslct a for
trans çilo, ele evolução, de differanriaçlo c;·es- mula estabelecida por publicistas emineutes; 
cente!:'; e as n0rm:ts constitacioqae> que ado- mas é nec2ss1rio que o gstado não se despoje 
ptarn1'JS actualmente não levantam, ntío tlo- ele certa faculclaclc superior, para que, em mo
vem levantLlr unn muralha eterna contra as mento dado, possa. impedir quo 03 interesse3 
nspi::açõcs do_s e_st_ados ;, tr;;.duzom hoje con- e l?aixões perigosas, a somb1-ct de m•enç'.lS 
cessoes ao prrnc1pto umtar10, am.anhã ao fo- m:us ou menos resp3itaveis, 0:1 que as divers1s 
deral, alé que, por um pro~esso ele tliver.sirr- fórmns do culto, em n,o-itaçõ3s extern:is. ve
cação norm 11, alcanç1rernos os lim't ~s . n.h ;~o a psrturb:n" a vi•la regular do governo 

As~im, p 'UCO a pouco cheg,Hemos até ao ctv1I . · 
ponto a que elevemos chegar, em que os po· E' um prin~ipio ele defesa so~ial, urna fór1m1, 
deees S3 congracem, se reunam, se concre- da tutela j n ridic~, · que é um cliecito essen
tisem em uma lmrmoni:t superior, mantendo cial do E,taélo, um attributo irrec:isavel cio 
a sua autonomia no maximo grito admissível. poder publico, _mas clolle nilo se podia tirLlr 

UM SR. REPREJmnAl".TE-Nesn l"(u ~stão tal co:.isequenc1a neste l1181119tlto. 
de terras. V. Ex. esta m_:us alraz":·lo elo que a _Aincl.t sobrn illcomp1tibilidacles, penso qlie 
monarchrn, que uos havia dado a 1mportancia nao deve fic_ar mt Conslituiç5.o ess1 meJid<> 
da venda. exc3p_c1onal, anornala e o.:liosa, pela qual são 

O StL Tl!EODORETO SouTO-Parto dct uni- cxclm1los chs eleiçõ3s de governa.dores dos 
d d d t · 

1 
d · estados, os cidadãos qne hajam sido governa-

,i e -. ª pa ria; rn_sço ª conce_pção superior dores quatro mezes antes da Constituiçã'J. 
do e~ta~o, d,ct Um:10, dJ. Repub!Jcci, reprosen- 1 tando a rn tegr1dacle nacion:l.l aincb imis fort9 . , Se~i 10re.s_. isto ó u!n .a~aqne ao peincipio 
do que foi s;ob a mon ctrchia, da nac[o e:n sm fe5le1 ,ll. SêLO a_s const1tmço33 dos estJ.do3 qu3 
p _ - h~w ~le det::irm11i::tr quaes são os cictidãos ele-
t0rm1~~ao , em sua org,iuisJção 03ntral, moral - 1 e po.tl ica, . . gweis, qu1es nao. (<' poiados.) Um acto qua l-

quBI' do Congt·osso contn esse í11'incip10, é 
~enh?res, nó::; e ramos um estado com li- um a tten lado coD lra a sobomnia doe; citados. 

~m?o_, formmdo uma grande ·persona licLvle Voto contra scmelbante elisposiçã_o, sobre
.JL11'td13:t, com, uma geancle- complexiclarle lle tudo quamlo, ao que me p1rec~, 6l11 se 
relaço3s 1Dlit1cas, soci,1es, ec::momicas, 5.nan- reveste de c1ra.ctcr singulal', ou pes301J, 
ce1ras: pC>is bem, parto da idéa geJ'<Ü d:i naçto alé::1 de an tagomco. com o direito do3 estados , 
com o seu poder,com asna soberania· tra "O o e ~rnda p~rqu3 vai arrecbr injustamente elo 
conc?ito elo P"1'{0 brazileil'o, e nllo 'elo povo pleito e,e1toral, aquelles que nssnmiram a 
pai:I~st), ou do pwo ~earense, e cogito elos gyancb responsabilielaclc da org0tnis::i.çt1o ini
me1_9~ moraes e materrn.es elo g-overno da c1al eh vicht nova dos estacl0s - até o mo-
1~açao sobsrana no as_ p~cto d1 villa iaterna- , 1;1euto presente, lutando CQlll ~.s mfüorc3 dif
c10n~l, ~ no da vida pr1vnA~ • .- ü~;1,lcLtcles; __ él7,·h'ii.-~ão elos p.trtidos não 

~os.11::i.n ~:;i0i11os fazer tudo quanto fizer,,,,_,~ P;<-i:fr1êfÕS: v1ct1mas de toLlos os odios nii.o apa-
0;; t<:st~clos Unidos do Nortc:nrou h em que 83 gados elas antigas fücçõcn. 
orgarnsaram. ~1. "_s n~o é só isto, Sr. pre?H·rnto, o proj~cto 

Ui\I Su. RSPRESENTANTE-V. Ex está que- C?.bti~UCIODÜ et~len:Ia,clo, arnd.\ nas me smas 
rondo uma republica sem fécl ;raçãd. d!.3posiçõas trans1torms, vae annullar as elei-

m~uj~tR~o~t.~ ~E;:,~~\~~TANn-En tão vote- ~?r~;~ ?~~~}ei~0~ 1~º.c~~1~1~1aa~~, 81~;~~;~~~5g~~~~g~~~~ 
trn due1tos adqumdos, e lançando por toda. a 

0 

º.SR. THEODOUET::> SouTo- OutrJ p'.:>nlo p:trte a ser:w.nto cta cli:icodia. Os esta,clos na 
,obre o qna l nnndet uma emende' (preêiso sua c~l lecti vidacle polltica e moral, n i. sua SD

pass1r rapidament~ .s?bt•e toloi.esses topicos) ber~111a recot~hecitl:.L, teom ? clil'eito elo voto; 
f? 1 ~-ela~ rncom?1 t~b1hdade~ ~.le1tor .ws 0 poli- quer se co::is1dere um cl1re1to nn,tm'<d, quer 
licas, Jhl? ~o das rncornpat1p1dac1 9s olo1toraes uma fu 11 cçao social. Como, pois, ides att en
e ~n .r~laçao aos ~1r~os !eeleraes;nps de i~1 com- tar~ CJm, aquel_la m_eclillii. ~cciclental, eQln mera 
pat11Ji11dades e!ettor aes em relaçao aos ca1·gos no" seu~ eíTellos unmecliat03, tlli1S ~:2 .Dl\J al
rnternos ele quaesqyer elos esta;fos; 3 aq Lli , c1nce funesto, um direi to funclamen tal dos· 
n.es_le tenono, des~!io ql1em seja mai ;; federa- estados? (r1poiaclos.) Si demorardes as elei
ll [fado que ~ u , i~o1s _entendo qu~ a federação çõe:; tres mczes, vindes fo zel-1 coincidir com 
se ha de foze~', nao so_ com 03 me10s economi- os nossos _teaba,L110s orclinarios, pertur bando e 
cos e financeiros,_ sena.o tambGm com todos os clesorgamsanclo a funcção eleitora l dos esta
e~e1~eutos IY!ateria~s, . moraes, politicos e so- dos so~eranos desde o acto imugural ela forinn, 
ç1aes ela patrm-lJTaz1Ie1ra.. republicana fed1mttiva. 



E af[_ui, SJnhoees,pJsso naturn,lmentc a nnm 
questão para mim c;•pitnl. Sustento, CJrltea o 
vo to do Congresso, com todas as forç1.:> cht 
convicçi\o, e de a<:córclo com as itlóas que te
nho hóbillo na sciencia o na pi'a tica, a unida.ele 
tle legislação. Quero qne o paiz tenha uni
dade 'do leg·islação civil, commc1:dal, maei
tima, criminal e processual. (Muito bem, 
ciz iuictilos .) -

A hora está qm1.5i t :.rmiD acl a; vou po1' isso 
re.sumit' as con5 i<.ler:Jçõos (1110 tenho a fazer 
sobro a matcria : enuncia l-:Js-hci cm forma 
synth3lica.Senhorns,em todas as épocas cs e3-
tauos civis c poiilico~ sào formados no seio do 
povo, pelo p:ivo e para o _povo; os . esüttlos 1~ão 
são rcnrnõ3S de homens rndetermrnados e tn
depcndcntes da un!tl.ade nacional, nem a su:i 
crearii.o é um neto das von btde.s iudivit!u1es, 
011 o 'errei to de um contracto, como entendiam 
Rousseau e os convencionaes. Tanto cm face 
dos pri ncipias da escola chamrtcla 11is to.l'ica, 
como das theorias dii'.erge11tes,nas suas di ver
sas manifestações <loutri11arias, o elemen to 
formador o individual da> organi.sJçõ3S . do3 
estados não é um acto <1l'bi traria da von tad 3 
humana. QL1m· se considere o povo, a unidade 
natuml no seio da qual o estado nas'.:e, desen
vol vc-se e perpel ú l- se de gcraçKo em gcm-

, ção; quer uma. reunití;) do contcrnporanêos,en
c'.)r rada em unrn. é;ioca determi nada; que a a.s
sembléa de cidadãos onde reside a sobemnia; 
quer ainfa uma fusão forçada de elementos 
cthnologicos diversos, como nos caso:; do con
quistas e desmembramento~; é o povo, ~ tal e 
determinado povo que 6 o snjeito act1vo do 
direito, e seu creador, o obj ecto flO mesmo 
tempo concreto, re}l das h1 fi nitas appli ~açõ3S 
das insti tu içõ3S juridicas, qner nas su1s for 
mulas expres-;as, quer nas suJ.s form ulas la
ten tes. (Savigny e l hrrinr;.) 

As relações de direito tcem uma natureza 
organica, e cada relação de direito tem uma 
instituição que a domina, lhe fixa o quadro 
d\ sua cyolução, e lhe imprime o canllo, dan · 
<lo-lhe o typo. 

Ora,scnhorcs,o povo brazi leir,),nno,indivbi
vel, idenlico nos seus elementos de f'orirniçio , 
tem o seu direi to, que s:ie do espiri ta gerãl, 
que p:iira sobre tot.las as funcçõ es juritlicas tla 
irn.ção, que se -filia na trc1clieção. his_torica_, que 
ó a força maxima da sna orgarns,1çao socw.l. O 
poYo tirazileiro é uma comrnunhKo de rela
ções intellectnaes, moraes,juridicas;é um todo 
viven te do qu:il emBrge a cre~ção do di reit~ . 

Os principias novo3 qne prasidirão a ctell
heração do Congresso, si fôr ol>jecto de lcgis
lac'io una sómente o direito pro::essual, sem 
qtie acompanhe o co:ligo civil e commercial , 
sã:> de uma alta inco~1ercncia . 

Não devo e ne;·11 a1ui é o lo rar propr io para 
um'.l. diss"rtaç'.io }tridicJ . Todos rnbem que :;i. 
materi<t proces3ual ó mixta.. De um 1.act~.,es ~a 
li,,.a'la ao direito publico, ao ]Ki ler Jnd;ci;H10 
p~las suas diversas fórmas de funccionamento 
normal; por outro la"lo, está ligada ao ~li re_ito 
pl' ivaclo, desde o sys thenn ela prova at3 lt .i u
ris.licç1o volnntaria, o nrhi tramcnto e tolas 
as outras i~0lações que lhe port.oncem nc; '.a 
csphem . Ora, si o GongTe;;s'.l destaca o d1-
r aíto processual tlo direito priYê1d~, v1rqu_c 
r:i.zão não estabeleceu t1mbcm o cod1go ci
vil uno, bem como o codigo. con~me 1'cial ? 

O dil'cito elo prncessv, cliz J1 tli1, tem dous 
- elementos que se entravam coastantemente 

um no outro . 
o clit'cito prfrado, elas parte~ s;1hiudo r~ o 

repouso para o movimento, arrasta um:i.ser1 l 
de relações , das quaes uma prende no dtl'ei to 
publico, pois que a ordem socia.l torna nBces
saria a intervenção da autortohde p:Ha a 
administração da jnsti çn , a or•g-anisação cio 
poder judiciar.io é umn. U;ttribuição cli1 sol.Je_~·a
nia, e a autor1dacle do .1ulgnmcnto e a ~u a 
sancção clem::rndam a acção do poder publico; 

_ e J).._ QJÚP..l. iwende no direJto pri vad~, .e.amo 
~jam, por exemplo, a ele1ç to .rio dom 1c1l10,_ a 

nomeação de peritos, ª. capa.c1cl~cle, a Cf1:1estao 
da·prova, que fórma a irra'.lraçao exterior do 
direito. 

Si, pois, a leg islação p1'oêes.:; tial eleve pc:r
tencer il, competencia federal, porque J'elacio
na-se com o direito publico, n:as po1: força das 
cousas, pela natureza das rnstitu1çõe.s, es.sa 

legislação vincula-s:i nccess 1ri:l 1mnte no tli
rci to privado, no direito civi l , no ·dit\iito · 
cornmercial, 6 loc::;icJ, 0 i:rnvitwel quo o di
reito priv,1do en tt'c tnnl1c :n no qu.tdro cLts 
attribuições fc tlemcis, que os estados não po
dem invad ir sem quebrar a nuit.hv.le nacion1l 
e derruba r todo o ediftcio do nosso dire ito 
publico , co:110 o esbmo.> f'o :·m1nclo, como ele
vamos forma 1-o pelD. Consti tuiçlo . 

Scnllol'cs, a unida ledo clircit•J pi·ocB>snal, 
não só niio é sumcicn te por si ioó , como 
seria uiua abstr.icçi.o sem vi .l<J, um puro no
minalismo, prira foliar a lingu,1gem tb cseola, 
sem a uuHa,dB elo clii·cilo civil e co:muar
cirll. 

A uniLhdc j uridi c.i 6 hoj J um princi
pio fundamen ta l, o Llcal dq todos os po vos; 
a uni .la.de jurid ica no pa iz repi'esenta a 
forç1. morei,! do povo brazilei1'0 ; torna uma 
rea lHade vivente toda unu serie c!B relações 
que ss ct'euam éom o tempo, de accordo com 
as condiçõos goraes do p:lVO bcazileir:i , e O 
povo brazileiro é um só . 

Co:no, pois, estabele Jer diversos codigos 
para. as divcrsJs circumscripçõJs que fornnm 
os estados? 

O Brc1zil é um p)iz novo, quo devo attm
lrir e assim ilar as forças cio velho mu ndo, e 
si vós inve3tis cada estado nesse supremo 
alt ributo da decretação de codigos p ;rticula
rc~, em poucos annos, com a. immigração 
ita\ian:i para S. Paulo, a allemã para o Sul e 
outra e 011 tra para este e aquellEl. estado, 
tereis perdi.lo a. nacionalida.dc brazileira, 
porqmi estes coiig-os irão form:in'.lo OJ tras 
tan tas na~i on1li1.lades . 

E' contra i5to que me levan to e liei de em
pregar tojos os esforços ; devemos forma~· a 
unidade juriclic,1 de moJo qne a no3Si1 leg:ts
lação represente sempre todas as energias 
centracs e indestl'uctiveis do p·tiz . 

Vós s:1beis qne a colonisaç'fo 6 um r.le
mento permanente de dilferenciaç1lo, e si o 

· povo brazileiro nKo for umi1 undacle, scmpt'B 
for tcmen te consti tuiila pe la su \ lcg-islação , 
cC1mo p3la stu f0rç:i, moral, 00111 1 p3lils suas . 
insti tuições ,iuridicas, em pouco .t '=lmpo SBrá 
uma nacionalidade dispers1 e extrncta. . 

Senhores, ainda um antro ponto em que 
estou cm cJmpleto a~córclo com o orador que 
me antcc~deu na t r-ibuna e a.o qnal tiío mal 
estou ;;uccedeudo (11ão apofridos), é o que SB 
refere ao arbitrameu to . 

Sei ql~o o arbi ti'amento é um princlpio ::uno
ricano ; elle tem sido mesmo levado até it 
flltur.1 da. obrigatoriedade, CJm um supremo 
tribun~l on alta êommissão, a cujas decisões 
fossBm sujeit<1S todas a:; naçõe> que arlheris
se:-n a um coligo ·internacio111.J, e espero em 
Jogai' e tempo oppwtun9 discutir as ques tõ ~s 
que se ligam a füo cu lnunante as.su mp~o . 

o que nest.e 2uome1~to _ quero ~rzcy ·ooments 
é qus a concl1çao prslunrnar B rndrspe::isavsl 
para rcalisrtr ta l des~ler~!wn será odBs::trm:i
mento_chts naçõss nao so th Amcr1ca, como 
cl<t EuroP.1 :---......_ 

Então Eim. o que me pi~ clltrJtanto, 6 
qu::: s~1·:i. um erro i11>crever-s3 em u:i tr~"'f) 
eh Constituição o principio d<l ohl ig-a toriedade 
oa quasi obligatorieda.de cio arbitramento, 
cujo recurso será esgotado cm todos os_ sens 
tl':imi t·?S e ptnses antes da cleclaraçao tia 
g uerra . _ . . ' . _ 

Isto nao se pofo conseguir s1 n io por 
meio ele algL1ma convan ç~o ~ll'. congrc3so _in 
ternacional e fic~ ndo o prrnc1pio estab3lec1clo 
em um codigo de direito internaciona l pl'i 
vado, o que, creio, serit airnfa por muitos 
annos um simples ideal. 

o mais que podemos fazer é render uma 
homenagem il. idéJ, e isto creio que Bstil. na 
emenda do nobre represenbnte pelo Pará e 
em uma outra que apresentei, estatuindo que 
o Congresso autorisarà. o governo a declarar 
a guerra si não preferir o arbitramento. 

Sr . presidente, muitas outras materias 
pretendia d':lbater neste momento, mas con
sidero desnecessario . 

A Constituição que votamos está mais ou 
monos vasada em moldes superiores; contém 

os dogims e doutl'i nas as mais . ~dirntad ,1s ; a. 
pratica leal elo systea1a re puLlicano fe d.era
tivo clep:irn ah i totlos os ehime:1to.3 the?r1c~s , 
e nfo S3l'á por falta cb umt bo »oi·ga1us1,ç:10 
que o paiz eatrará ft·rnc1m31Jt9 ,em uma. 
nova vi<l;\ politic.• e ndmin istrati.va . . . 

O que ó prs~is :> é ir, desde j a , n;t1 ~·audo a 
m::trg-.3m uma gr.wcle p:1.rtc di1~ id .:Jas. 91n 
constituem a n0sn velh:1 eclncaç1t0 po l1t1c:i., e 
proc111',tnclo não só té1' a irüui•;i:\o perfort~ ~·º 
sy;:;tcm:i. norn , cümo a cronç,1 viva tia .sua 
cmcarht 1uoral, it re nos de:i ti no3 ~la R'lp:i·
blic:J . 

Estamos fazeodo um <lil'eito publico novo 
ou quasi int0ir:1mente desco:JhecUo; nio é ? 
que aprendemos nas c 3co la~, o~de prerl?m1-
na va m o racional ismo e o nn itansmo fr.rncez; 
ô outro, todo outro. Assim o en tendam:is 
bem B o prafr1uemos melhor. . . 

Tor:los e.:;pe1\uu CJ n0 depois rle t'eita '." noss1 
Constiltuiçião não deixará de. ~Jr coi1srdera1fa 
pelos mais eminen te3 . pablt~1sta;; como uma 
obm digna de nm povo americ:ino cm plena 
ci vi lizaçã.J · 

No qne diz respcí :o princi p lmente ao sy~
tem:1. dct c!Bscriminação dB r il11thls, queslao 
no3sa, qnestão -prntica., qno não póde ser,..re
solvhti1 sioão tendo em vist<t us n o~sns con 
diÇ'õc3 cconomicas pBculiar2s,. mu i to certa
mente teremos que rJ manear amda . 

o systema da desc!'imin.aç..'ío ds renda:, com
plexo como é, sem Jl'.a1s a tarefa do~ cJn-
grcs3os rrdinarios. . 

O mais que potlem:is fozBr. agora, e talvez 
eu o req usira, é eleger do se10 elo Congresso 
uma commisssiio numerosa que com outros. 
auxiliares extemos, notoriamente compe
tente3 em materi<1 financeira , reuni1m-se e.no 
interva llo que vai daqni ao Coogre350 orcll
nario e or,:rnn izem um plano de accordo cor.n 
as necessidades dos estafos, porque, noJ 
temos .di;;cutido aqui muito, mas no campo das 
abs t racç.õe3 . 

Eu desejaria qne esse estudo S3 fizesse no 
terreno pratico, porque os representantes dos 
ili vBrsos estados conhec3m bem ns suas forç1s 
financeiras os rBcursos tle que ell es polem 
di;; por e sabem q ua 1 a ma ter ia. qiie p?de ser 
tributafa, e qual a que n?ío comporta tr rbut~3 , 
quaes as industrias, as fontes de proclucçao, 
os elementos ele rirrucza particuhr do:s es
tados . 

Ap3nas hlnç1mos agorã as base3, ou tr a.
ç:imos as grandss lin has. 

Alncla em relação il, discrimimçlo de rcndu.s 
os nobre> represent1ntes sab~m _siue, em t~i~ 
re ryimen de plena dcscentraltsHçao , é preciso 
attentler,não só aos estados, mns tambem ao3 
mun;ciplos e at'l á p'.lrochia.. E ?U poderia, 
caso q1,1iz~sse prolongM o meu discurso, rc
fer ir-ms neste ponto não só ao Self governe
ment, n1as no quB alguns pub licistas clrn mrun 
a sclf aiministi:açcto, fu ntlament? de toclos. ns 
liberdades pr.1ttc1s, de to:la a puJ'tllÇ\ da vida. 
economica. e i)oli tica., de tofa a rica exp:rnsii.o 
milleria l e moral da lnglatel'l'a. segundo Rti-
clorf de Gneist e dos Esta'.los Uniclos . · 

J.á se vê, Sr . presidente, que a, ques lKo de 
·';"~. 1·imin nçiío de rendas é extraor'Clinaria-. 
mente com1Ji.:i.ya e sobretudo cxperime.n ta.l; 
deve ser estudada oh~ns ectos var1ad1s
simos . ....-. ........_4 

Nito quero roubar mais tempo ao Con
grc3so . 

Antes de c.Jncluir, porém, peço 1nrmissfio 
para mani restar .nm voto, e é ~us , s~ nós niio 
ptd ermos um di;1 t irar da cxtstencu1 de um 
governo anti-p :irla1;10n~1r ou presidencial os. 
elementos de consolrtluçao da orJem e dessn
vo l vimento ela libBrdade, havemos uece3sar ia
men te de voltar ao antigo rcgimen parla-
men tar . · 

o Sn. . ZAMA- Escreva i'SO. 
o Srt. THllODORETo SouTo- Esse ragimBn 

tem sido a ba.se de toda a, grandeza do3 povos 
de raça a:1glo-saxonia,mas adapta-se tambeJl'! 
atlmir::welmente ás raça!? latinas, apéZ'ar .dos . 
que o malsinam .e condemnam como causa ffe 
decadencia politica e moral. · 

. t 
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A propria Feançn, que atravessou enormes 
dililculdades, uesde a guerra de 1870 até hoje, 
tem-se abrigado das tempesiarles á -soJJl:irct 
desse im ra vil hoso mecau ismo, que mais que 
nenhum ocitro possue todas-as v11.l vulas, t o~l as 
ns forças de re.:;istencia cont r:t o de;poti:;m-1, 
toJos os instru mentos da gran ieza social. 

El lc e o nni~o cm que nilo é prcci3o recorrer 
a vias rle fac to, :\, força brnta, como está acon
tecendo no Chile, para rcsol ver crise3 simples
mente mi nistcdaes (Apoiados; muito bem.) 

Senhoras, ui'í.o nos illudamos; ni'í.o foi o r0 · 
gime'l pa.rlamentar que nos prejn<lic:iu; foi o 
parlamentarismo levado ás su1s ultimn,s e 
t ristes consequencias (apoiados), fo i o vicia
mento do s3~stenm parlameutar. 

l1fas, o regimen p:i.rlamentar é e será es3n, 
secular instituição que tem as suas raízes ntt 
velha Inglabrt\1 , asylo_dJs liberdades politi
c::i s, couto da foi-.igiJa, li berthlL, na, phrase 
eh poetn, o:i:.le S3 prüg.im prii1cipios que tenho 
vis.to aqui co:ite3tir, como o da sobJran ia ab
solut.tcl ll.ste Co:igre.>so , porqu3 VÓ3 sab3is que 
p~ lo sy~ tema p·wlamentw inglez as suas ca
maras tem alisoluta, e illimit,v!n,mcnte todos 
os po-:le1·03 cLt soberania (mu:1os ap oia·.los ; 
muito bem) e tudo po:lem fazei'. 

E 11ô3, é pt·ac iso que fique i3to accentuauo, 
1163 somJ3 necess:niamen te uma irradiaçi'í.o 
desses princípios, que sãri tambem os e.la revo
lução frauceza ; e, ·sejn, qual for a doutrina, 
originaria, n, t11eoria. fundamental, o direito 
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orga.nico, latino ou anglo-saxouio, som:is um 
parln,mento com p'.llleres soberanos, absolutos; 
illimita,dos, salvos o3 diraitos anteriores e su
periores do cidn,dii.o, qne não delegamos a 
uingno:::i, po's q1rn o g Jvei·no f]ll8 exi6te é nm 
governo tb f :e to, e uô.3 so;nos a asso :nblé ~t 
oon~lituinte represent:1nte de tola,s as fJrç;as 
soberanas d[l, 11açlo, que aqui est~ organi
s~rndo a su1 Constituição, o que não pôda 
S::t' disso! vida, e:n con Jiçõ::is nenllumas, n, não 
ser pclaforça, . (Mwto bem ! mu'to bem!) 

O SR. L.u1ou:-<rna· GJDJFRSDJ-F0chou com 
clm ve de ouro. 

(O oradoi· e felic itado e Ctbraça:lo ZJOI' muit?.s 
Srs. represeiitMleo. ) 
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AN~O II QUARTA-FEIRA 4 DE .M.:ARÇO DE 1891 ?l. 49 

nm.TGRErm · gisl-ntivas ordinrt rias', nem rpesmo quando, vee no bojud_o co:'po dct legislaçfo da Re-
llU n - ~üO NAGIOMAL assobeebado peh\ perda irl'emediavel do ºl'i\llde publica en tre os innumeros decretos expJdiclo3 

cicl:i,cli'ío, Benjamin Constant, se éons~l'vava pelo Governo Peovisorio em 14 mezes, muitos 
indeciso no modo de patenteará nação a co- revogator:o3 e modificativos de oútros ante 

DlSCURSO PRO~UNCIA DO NA s Ess:1.o DE paeticipação na doe ímmen':Et que a todo.> rioee;;, alguns syn thetisando theorias e sys-
18 DE FEVEKElRO DE 1891 assD.ltava; nessas occasiões ele indecisão, no temas completamente oppostos; e-mais é de 

moela de parecer, o Congresso acceitou sem- n,dmirar que não houvesse mudado o respou-
0 8r · 0.iticica 6novimenlo de a!len- pro a opin ião mais avisn,cb q1n lhe deu a vel unico por esses diversos actos, terümm 

Ç<io) -Pareceril a muitos uma impertineucia , orientação par<J. a.gir, ssm r0assumii' <J. ruuc- sido todos elles, antagonicos entre si embord, 
Sr. presidente , que o Congl'esso Constituinte se ção legislativa delegn,cla v.o Governo Pro- exp idiLlos pelo mesmo chefe do governo, 
estej <J. distrahindo dasua tarefa consti tucio1rnl visorio . ' se1;1pre em bem do int01'esse publico . 
para occnpar-se com 'os actos prnticaclos pelo Para cot'respogder a ess'J pràcedimen to alfa- Nutrimos n, espemn.ça de que mudasse es t. ::t 
govemo ; parecerá uma irnpertio encla, que a mente conveGien.to, tLt maior conecçilo pos- si( nação com n, nrnclança de ministros ott dos 
missão na qual está eú1pcnl1ado o Congresso· sível, o q[1e tem foi to o Ooverno Provisorio , sim ples seccetarios êle estados; mas alli 
seja umtt e muitils vozes into1Tompieb com a. qun,nto nos poderes delegados? temos novos decretos; nov[IS deliberações , 
analysc elo decretos es:ped idos lJe lo Governo Podemos dizei-o com os factos tr.aziclos à novos syslemas e theorias, explor.lcl,ts atã 
Prnvisorio, no ernrcicio pleno do poder lrg·is- cliscmsflü neste rncinto,c a perturbar coustan- duns fontes ele graç~s fJUe j á sup punhamos 
lati vo de que foi inves tido 11or esla assembléa. tm110ute n missfi:o à que nós restr'inghirns as g·:istas desde o tompo da monacchia: as re-

Delegando ao poder então .existente a attri- no3sas foncç5 0s : o govemo nsou e abusou moções elos j uízes de direito e as reformas e 
buiç[o ele legis lar, solicitnrnlo elo Governo htrgamente do j)Oclee e!e leg;tclo, expecliudo i nomeações para, a Guarcla Naciornil. B isto sa 
Provisorio a continuação Llo exercicio ele torlos . clc.cr2tos, verdado1l'as lei~ que. <~lt'lrn m. pro-

1

1 foz cm nome cht pur.eza eh doutritrn rPpubli
os poderes em cuja posse o onconfrou, o Con- . f~rnclnmento a v1d11 da naçaC'., leg1sl:1ndo. como can[I em cous ?. qLrnnc1a de uma revolução que 
gTcsso Nacional quoriu , e. o manifestou por si fosse e~lo o _umco poder. ::unch _cx1stente ou, 1 teve como cous•t e pat\L jnstlO.c1liva., a. coe-
11m _ acto pulJl ico, ümr em nma espll era rle drgo mais amlo , como si a naç1w foss0 pro- l'i.lpçl'to esta,belecicb' na m<:1i s larrrft escala. pelo 
acç•1C'. completamen te livre dns porturbações prieda.de sua , de que possa clle clisp01' como reg- imen clec:illldo . . " 
occ:i.s1onaclas pelas necess<cbrlos do g·ovemo 1110 a.pro1:ve1', S'.lm pel~s !.. desorclem1:tlamen te. I Nós não podemos conser1:a.1'-nos si lenciosos 
1lo paiz, tl\ lllqnillo no desempenho elas f1rn- cm rnaml'esta. contrncl1çao com os rntercsses pernnte tn:lo qnanto se tem feito, anã.o flue 
ções constitucionaes, libsrtatlo cl.1s pílixõos · füt comnrnuhão nacional e, ate, às vezes, em ! reemas ser· accL1saclo3 ele nem havee la
politic~s, pairnnclo e112 plàno elevn,rlo, onde a contmLlição comsigo mesmo, em actos an- 1 veti.clo aqui o nosso pt'otesto contra esses erros, 
S!i_a u111ca p1'eoccnpnç·1.o fosse: dotar a Repu- tenores . . Llas mais g-eaves, cbs mais fLlnestas conso-
1:~1 ca, apt>nas lJPOclamadJ , . ele _u n! fl._ C~nstil~1i"' [ Serft necessario citar factos pa,l'iL prova. queucius pa r<t o futuro elo nosso paiz ... 
çao que fü1;iasse ns novas msl1tmçoe.,, e1lt1 ~ - desta vet'clade? . . Slll'"'iu-nos ullinrnmen te este convenio Sr. 
p:anclo o pa1z a um govem o legal, expressao _ . ,·ct° t f"t ~ ' ª -.,, t 'd 
da vontade nacional mani fes trvb com a revo- . Nao temos a verdade destas prop?s1ções na l'.~,e:ot en_ e, ei ? . . '·' ~ prvssas~"::.vm .º cs u o e, 
Juci'io dfl 15 de novembro·cle 1889 . serre do actos elos actuaes secreta.r10s de Es- S.:.•n º. exn.nw ex1g11 .os p_or a:s::;u'.n~~o ele tanta 

Éea de espemr que, reconheoen~lo a le 'iíi- fado, nomeado;; e invest.ido.;; elas fuacções ssm i~~~·rntucle, se 1~1 ser o~l:~cla a opmmo t~o P?d?r ·u l d d e 
1·1 - g . quea·o menos se dwiYs"em trnel-o ao 1103-. 0 leg 1s:tatt vo, fac!l do ,, ... 1. consnltado si lrnvrn, 

m1 ac e o po ee que ez a e e e!lnçao, acce1- . ' " "' ~ ,. ' . " t111ta rg·encia couyeniente de e::;r)et'ar" con 
Laudo a in vestirlura elo unico iioder ema.rÍ·aclo conhecimento, ados em contr[lposição aos elo ' 1 ' u ' ' . · . , _ ' _ 1. ~ 
1 1 

· · l · '· ' n· 0 n1·t1A·te 0 11tor1·or' ºI'cvo o··' l os ºl·nut1·11·-.. 11 o·· su ta llOl" tres mezes apenas , 11'1 sess<:10ore1-t a so Jel'aum n~mon;1 o '"OverL10 cnmprel1en- to"· " , " v '" o" - · '" "' - ::; · · ( 1 · t ) 
lle-~e como l!avi<t mncl'1rl:7 desrlo enlii.u _n, pli~- a constituie novos clil'eitos como si. fossem narta prornna . , poiçu .os. . . . 
nitude ·de l'un cci'ie.::; cl ci iln. pela 1·evnl uçifo, tjuão um. pocle1· legal , e.manado Lle ~tma let conslt- No clu cm 9.ue ess~ ?_?11V3111~ fo t pnhlwaclo, 
1:es ti·id<t rnomlmenLe foi·a a. dk Ladui·a de qr.ie luc10nal, que o::; ü~_es,se os al'brtros su]J r•cmos antes do ouVH' a oprnrn.o d~t imp1·e1.1s:t .soi.J 1•e 
a assembl iàEL ll'iciunal o investim exereítanclo dos clest.rnus eh m1çao 1 ell (:l , ::tpo;; apenas uma leitm·rL n1p1Lla, 1.hs clau
u poclee do qual Gl'<t apenas o rle1;r,sít:l!'io: por J'!mqnanto o Cong1•esso eh, o e:rnmplo da sulas alti e~tatuirlas , , en - levant:ii-me nesta, 
estar o seu legitimo d.ono em f.toe elo propl'iu ma101' c1 lma,yrorns ele deseJº. que o possue cas::t e clam.e1 dest~ t!'lbUL1;J, cor;tra uma das 
govemo, simpbl cléle~·;ido de outro poder de dota.r o pa1z com ft su:1 lGt. 1un~lamenttl, o cou·;equoucrns clesastros;is, tn~z1clas P?l' . es~L:J 
qtte representa a naçã.1 soberana. governo abnsa elo eocler le.g1slativo, .p3rtny- n5rvo acto d? gwrnrno chct,'üor 1 ~] : a dumnm"' . 

E assim mudasse de Jílano. n,gindo Jivl'c-1 bando toda~ as relaçli~s e:rntentes no , p nz, çao dLt rec3Jta rese!'Vad:1 lt Umao para, pode~ 
mente sobre nssumptos ar] minist rntivos! nrn.~; ~lm~~l o e tlr-~? ~lo ~11:~ 1 ~os , n em~ ~·e~?eitan:lo · acu:lu· aos_ rnun~l1Gl'OS e11G'.U'gos elo seu orçn.· 
ab3tenrlo-S3 de decrct:i.l' s0bre rnat r.rn da 1ne~,no as cc1::l1b euçc3~ elo Con0 1e ,~o, co i!~ mento de de,,pszlt . 
competeneia do 110 --ler legishL tivo, gua.rd::tndo :fia~o na su::t _omnipotencia. __ Não üis~uti o tratado em si, pors1ne n1fo 
:.L plemtude &1s foncçõ"s ·unieam,rnte par::t 03 Foden703 !108, os representante:<: da. naçao., ll:rnvera tempo ele est~il a~· ~ssa1 clausul~s e 
cusos exce1icíonues de w\lvaçã.o pnblica,me~mo o:i tl:positanos de3s~ sob3m1mi. riue _n o:i. raune conhecer quact_o de p~'il.JL1d1Grnl ellüs trnna~n 
p:1rn quando neePssi~ades m·gen tes, p·1·,wissi- a·tui parn ela,bornçlto ela le1 co.ost1 tuc1~_11 al .e p:i.r::t ?- e.co :1om 1~ nac1on.n,l,, com ~ protecc-20 
sínrns, não p8l'mitti3sem o ad iamento elas pro- no3 reuEieft annnhc\ p~r~ as leis_ CJ'.lG hao de clacliL a.s 1:1uustm~s do pa1z lctvoi:ec1do; em gra.~ 
v ide11ciE1S exigidas para. a consulta ao con- l'agel' o3 c\clacl:'los bmzllen·os, ass13l!r, mudos , v~une as rnclustnas do nosso pmz_. 
g'1'esso orcl inw io . irn'p)SSi veis, a esse .de~".a liibr? em que vae o . V. E:c e o Con.;;T?_:lSO t ee1:1 visto, Sr. J.ll'e" 

Isto ni.3~rno pam nfio pr.rturbat' a A,;sembléa, pai" qmrnrlo a. optlll6.? n:tc10rial se levan ta. s1clente, co:no fi ?Jlll11l1.0 publica tem coi:dem~ 
Constituinte, cuj:1 attençfío estava serin.mente p:wzt cond.emnar a. levrnnclacle, o clesn.so com nado, CJU[lSt un~mme11rnnte, esse_ CO!We_111? ~~E 
occupada com <1 ebbol'itçã.o da Cart:L Constí- .qae SB expedem todo.> o~ dias, decreto~ con - que_, como se ve ~e todos os. orgaos _ela upi ma:o 
tucionnl, a lei das leis, qae eleve c1»3ar e tra os i11le1'e:;ses dtt inça.o, s.:>m consulL'.11' as n:i.c1o:nl, cstu. t ribana, a im prensa, a mam
re;<ularis:w o prop1•io p:1de1' executivo nas nec3S5icla.des publicas? füst;ição elo pens;im~1ito cl.ts çlass~syroducto· 
mão:,; do governo revolurionario. N,fo ,,, eleve crmclemnal' Pº'' tmto· ao CO'l- ras da ri queza pnbllc '.•o .Braz1l fot c0mple-

, . 
1 

_ . . .. ~V • • • - - • -~ , ~ • ' I tamen te en r::·anado, cle!Xlt!Hlo-se o seu govemo 
, ~elta. .no c.ele~_:19ao p_or,esh Ass:>:n~lea ,. _ ac- ::.n:;;so ,c~~st1t;~mte, ~~· l'. 1~e.~1:-e11;e, e~u.s .1,n- fasci nar pelas vantagens ele occasião, postas 
, 01.tfl,. n, .rlele zar;ao, e, 11 0, t rn to, r3co.1hec11l,t ?.o te, i_up,,õ,,,, con::.t,i,nte, ,.o ''"_;>•ll11]l tO qn';., umt:o , j 8 b f ::enM olho;; p:3b;; intore::sados n:1 ass.;~ 
1 e~·1i En111arle do nmnclante, o Cong-1•esso l'lllÍl'flll cle\'l't o:õc:U pa1' a sua :ütencao ; ~ul pa e do go- 0 0

' ,.' 1 ~ c:m venio, 
fr~.11 came11te no estudo elo pro.iecl:o de Consti- vem::,que,do poss3 ele um tbpos1to confia·lo em 1 gnatma, e 0 - · 
tu i0ão ; e, V. Ex:. t Gm visto, rnnni restou-se, cl;t cJnrl ições ex:r:ep1\ionaes e p::t1'a ser us~cl) em Legis\aclore~ d~ p1~esente , os membro:; do 
parte ele todos, o maior empenho, o nnximo po3si 1'eis o~casiõas, tambe·11 excepcionaes , 1 Governo Prov1sor10. na,o c1ttend_er;i,m ao fut~n'o 
interessem. eliscussão elos lll'Oblamn.s divorso3 abasa 1:1rgmnonte rl ;\S ci1·cnmst:tncias e dis- do paiz e julgJ.r,rn~ o c01r~o1110 bom , pOL'.·1UP., 
ofl'erecidos á sna. i'tpreciacEío, sem intentw, põe elo prüz como senhor ahsoluto, a bem de desde logo, ~ B2azll _auferrn, lucros -maiores 
urna voz só, excarle1' o limite dns fouccoões int·3ressos de ans ou do outr03, mas sempre: que :1 l'epublicn. ::imer1cn,n." com quem conti:a
que ri, si pr,)]}l'io se t;~nçou ; dis>e-s0. ];1. fóPlt, con trn. 03 i nteresscs '-publ icos. clav <J.. E' elo. Dfr~rio 0/fi.cial estt affi rmaçao, 
ri ne· o C0'1gres~o tivera a ·velleitla.<le ele s0 Teremo3 ele eu tnr, cm sessão Ol'dinada, quB . ep ap1'oc1are1 d\lqu1 ha pouco : «o con- . 
converteP em Convenoiln ; nrns, V. E. ·. sn l1e, nn, ap1'ecinçã.o cles.:;o>; actos do g·ovei'no, e se1•ft vemo faz -nos peder 4 .ooq e t:rn tos contos, ao 
como é fo!s'l. essi. accnsação, corno é infunclttdo esse n, occJsiã.o c[,3 cli>cu til-os tcdos.. tlemon- pa,sso que os 1%t<"tclos Umdos perdem. cles1.le 
ess: bonto, lovnntado ele proposito, para ser strancl0 o nenhum cuidado na dist.r.ibuiçlo logo, 11. 00~ e tantos .» , 
therna el e ac"cnsaçii.o ácorrecção elo nosõo pro-1 lar!l;a elo cofre c1:1s p:mç1s. , . Eu começo a censurar o trn.tn.c!o,_Sr. yrn- _ 
cedimento. (Apoirf.dos .) I•\lça.mos desde logo sentir que o propl'io s1tlente, logo ao df:lSconlrncet• a leg1tumdade . 

Nem uma só vez o Corrg_resso Nacional ma- "'overno se tem incumbido ele provar " incon- pa.rn contrn.ctn,p, elas clua.s p~rtes que fig~lram 
11ifesto\J_ Ui. NSOlt1ção de 0X0l'C01' 1fllncções leQ vep.icuçia de muíto3 des~es actos ; po·:iemos no CQ!lYCUiO. De U11l lado • tigurn, O governo 

/ 
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prauisorio do um paiz que -se estó, rcorgunl- supe_rflao 'expor~1tdo, gosa ·.tla ÍSel\0t·o de iu1-r De3de que a nação an1eric•1 n•i Jici). em mo
s1ntlo, que já elogeLi n. sun. representacã.'>, que· postb3· ou de .j·~ducç:ío CVllsicl.eravel; qtn o. ho1'e3 cJacliçõ3$ • do merc:ulo sol.Jro tOLlos o~ 
tem o s'.:!n poder legblatlvo aincht occL1p::1do t'lrnil accossivel aos c:insummido1;es,:como esse !Litros paizes Llo mundo, qu1uto _;;L e,;sa 
com a sua cM-Lt co11it itn•:ional; o tratado.de supcrfru:i_ entt':t no P?iz_ co:.itr'1:ctai1te prote- ouot'_me tn.liel!a dege~~ro~ que ,con~tJC~e.n~ a 
cornmarcio é fei to por- uni governo r!e ' revo- g-1tlo por 1sell '.iUO elo eh rei tos eqn1valente. ou1st t0Ltl1 clu,clc cLi no,,:i, 1m poi taçao, ~100 . i
lnçlo t!e3te pu i ,,, com o seu período dictatorial D~l isrnçJ.o oa ::i1q·me::i to dos impo;tos pari\. q9ceriiqua , clcsapparecentlo aconcurrenc:a duo 
.iá tindo e us11ndo de n ttr· ilmi ~õ ;s deleg i da~ , os gl!nerm t1\.Jc1lhs velü3 divcrso3 p{tizes oulro3 p'.l.ize>, hoje senhor.is clono3s~ .me1·
si111, mas de q•;e elle '36 •leveriit nnr p1l'<t a r:rntee si, pro voem oi dou> systernas: protec~io - tca.clo, por nilo paLle::em ·c:Jm]J~l1t' no pre~:o . 
n1·g-e;1cb tl1t s;:i lvação pulJli ~;i , cm met!ichs ia- ni~b 0:.1 liv_re cam b··s t.1; o primeit'o enten11e th vc1J.!D. co:n 11 naç w f:wot·ecitl[),, estn, lor
adiav.,;s. que <lernm sei· pro te.;·id<ts as inrlns tl'i .ts Llo3 nar·-se-!w. senhora, P?t' su8' vez, elo mori; :L~lo, 

Devh es.'e govornoapre;:sw-se om oo le\1 r;u p1izes protucto~e,, que :1 importaçCT.o clovc ex .~luin ~~ o :1 importaçw c1o gcne1'uS 0u1·0111;;01 
conveni·i que tu.nto vai alfoc:tar as re laçõJS S8eg t·anclomw to t txatl 1, ~tlirn de 1la1' con;umo, e am3i•ic,1 no3 do sul, tal como ac,luall2wntu a 
eco11ornic1s elo sen paiz, mesmo com o estran- V<tlori;:atl'.lo-os, o> genero·; pl'oJuzitlos pelas C1tvor d<t liHe co ncurTonc~n, tem _a !"Wªº an11.1 -
geiro, com ns Haçõ3S excluiLl::ls lh preferancia,, induotrin.'3 nn,2ionaes, ele mo:lo a só po- ri~ruu em in!'et•ioril11'Le de coml1çao nos 111 e 1· -
na prutecçiio tlatla aos generus ele uma só 1 derem ler entr,1da 03 gener03 csti'Mgeit'OS c:dos heazileiro3. 

De\·i.t esse governo >e1· Lilo pressuroso em quando prodnzi,lo:; a IJ reço inflmo 0:1 pJ.rit füs:i. exclusão de t ·xlas os ?ult·os, _es~:t p t'0 -
a:111nlhr a cJnsult<t ao pwlarn3nto, a 'J p::der ser adqairiJ03 a proço e]()ndo, por p:i.rte di- p::rndot\ll1 Ci.t s'.llJrC as tl :i :rnu ~. na,'.Õ )S. p:·a 
Jegislati\ro, qLrnndo, C'JnstituiJo como estava, mi:rnt t d,t p)pulilç1o: a class·3 ric:l. O s1gu11 - duziri o pllenomeno O:!Dll?Jrnuo latt~.l11nH l <J 
cllc se poderia mauifest•u· em menos de tres clojttlga inj cist!1 es;:.i. protecçffo á industl'li:I, decorri.lo ele todo o monopol 10, thi_ C:ílstc11c1;t 
m~zes, estn•lanclo, el1wid:1 lhlo a ques t!io com- SJj:.t quo,l for , o so:1 1ln, n, lium:rnidacle int'cira tios g0113ros dJ unn só pro?etlencm : o aug
Jla1·liudo com o governo legal a resp:io>abil i- trocan:lo livremente os S3U3 prJJncto3, sem ment·J do preço thmerc:tdol'l.t p1n chw_ maiot' 
<latle elas cons0quencias resultante.:; do cou- tuas de impoi't,1çã,o o:.i tle export .ição, sem lu cro ao pro.luctor, ao ex por-Ltdor, ao tlll_IJOl'
venio 1 ob:; taculo3 ao li ne cambi:i d~s rne1•cado;·ias, tctdor o aos intermed'arios ató ao consunrnlor, 

Do outro lado, temos a naçfio americana, a S'.)n ho clifficil de ro,\lisEtr ent re todo3 ·os pEtiZ3.; _o tm ico quo não ter;i, npprovo1 t:ttl~ cous;t 
republica por .excellencia, aquelh qne tamo3 elo mundo e fonte de rnina para aqnelle q1Je alguma dos r,1vore3 outo1·ga~lo3 a ua çctil [' l' O
J.ll'OCL1raclo - pn.i·a nos servir de modelo, rJi o·na o quizessc acceitar isola·lnmente, em concur- tcg- itln. 
de ser imiL1diL como o exemplo ela lib;iró.Í1tle t'enciJ, com as brifos a·1urneit'a5 ele toLL1s as DJ m·)Jo, Si'. pr~3iilllnte, qu~, allogai'.do 
é da s1berttnia Nacional; alli se eleve saber outras mções. vantan·cn3 ao aurerH' d;; converno aduano1rn 
qno o govel'no s::ibernno Lla. naÇc'io é o Con- Atten.:lamoo. pot'-~111, nnus_ senhoras, qne pele\ g:'l'o,nde classe do> proletarios, Llo povo 
gr·cs3o N icioJa! e só:nente este é o r:ompatente o.35'.I. milt0r ou me1101' i1ppllc:1ç to do systcma qnJ menos gaulli e sobre o qu:il pesa a 1m1.1or 
P;tl'a a c.ele b ~açi:io de trata:los de co•,11·,11e ,·c1·0. 1rot•F·ciont· ·t 0 ' ' t.Sº se11101'e llI'otecror '"·i. Ml s · 

'. ~V • ' , " ' •• 1 • "" '"" " L u. - p1rte cios imp stos, a ene<.>re<:\Cl' o genero, o~ 
Entretanto, o seu goveruo ap::>e3sa-se a vir tl'ms existentes em um pfüz CJntt\1 a invasfo elefünsot·os do tr~it1do el e commorcio com os 
tratar co:n 11m p::iJer Lh revoluçiio , nas ves- das dos outros productos de g-eneros similare~, EstMlos Unidos cht Ame rica, der,rn clem , tlo , 
per~s de 0'.1tr:u: i], 11 '.l.Q'io 110 regimen legal , son~pre com o !i:n ele concitar a pro lu'.!çã.o r.icto, 0 monopolio cb qnasi todas ns mcrca-
co_ntr:~ as clt,;p.rnçõos d,i SLB propriacartt co11- llHl1;i:ena, para naD vel-:i, morta p:LI. con::ar- dot·Lis necJssii·ü11 1t subsistcncia dess.t cl ass~ , 
~t 1tuc10 :1 :tl, synth_es J d~ systerna republic;ino,. roncia do.'l g":inoi·os estr~tngüiro3 . csqueciJos de C[Ue 0 monop~lio traz o l~t·l.Jit~'iO 
em que a soberanut reside uo povo rept'esea· Não lia, p6rem, em econo;ni.a polilic.a srn- do preço e 0 vemleclor _mw tem colll~es~on -
tado nos se:1s elei tos. . tema algum que atlmitta protecçlo aos pi~O - eia, não atteude a movnnentos ele prn'.lade, 

Vó V. Ex., Sr. pl'ilsidente, que Calta a este d.u ,:~03 de industrias estrnngail'<1S que teem não ' se lembm das desvantagens ela 11suea 
tl'atado a legitimidrvie elos con ti\1ctantes, o .sumlares on podem ser alcctuç::tdas uo p1iz quando póde aufcrit' ma.is lucro da revellllit 
c~emenio moral _para a lega.liclacle elo acto que proleJtor, levando o cumulo da protecçào a por preço 1119smo exhorbitaute da mercacloeia, 
nao tem :1 ~auc:ç:.ao do povo, da repre.>en tação restringil-a a certo e determinado paiz, ma- imr.iortatla a rweço intimo. 
<lo P'lIZ, muco competente pam acceitar essas tando a ooncurraucia de todos os ontros tam-
clausulas, que vão reger as relações da sua bem. procluctores e exportadores . O SR. Assrs BRAZIL-0 mono;iolio mata as 
viela economica. Este systenn origimtl, que reune futlo iuclustl"ias e fo,ltanclo estas, o p:ivo n1o terit 

UM SR. REPRESENTANTE - Era preciso a q~~nto os dous systenrns te_em ~le m~is pl'eju- meios com qtie comprar. 
obusula ad-referendii:n. dicml na sun, extrema appl1@çao, foi o ado- o St~. OrTrcrcA-E' outrJ, a füce tla que.;-

0 SR. OrrrcrcA- Censuro justamente 0 Ira- ptado pelo Governo Provisorio em relaç'io aos ti1o e que eu t9rei de enc.\l'ar. Temos ~ctual
tatlo por lhe falhr esta clausula, deveurlo ter Estado3 Unidos ela Arneriott . Esse tratado mente 0xemplo do qne acabo de enunciar 110 
elle execuçi'io a J de" abri l, antes da rennião que dá protecção aos pi.·oluctos da temt, ~ facto conhecido ele ~pproveitarem-se os ven 
do poder legislativo; dispensou-se, p:irtl1.nto cereaes, a manufactur<ts ele algodcio, a indus- deJores de qualquer circumstancia, por me
ª· ~ua app1'_ovaçifo, .nullilico_u-so 0 poder le: trias gAneralisadns em toJos os paizes e nas- nosj ustillca,vel , para elsvar o preço dos_g·o
gittmo, como tem sido uullificaclo este Con- oentes, em pé de florescimento no B1·azil é nsros; neote momento mesmo no3ta, capital, 
g·1'\SSO uas deliberações elo g·overno provi- feito pelo governo deste paiz, ele solo imme~so auo-mentados ele 100 °/o em preç;i, a pretexto 
so1-w . - e uberrimo, capa,z da p1wluzir todos 03 gene- elo paa-amento de 1111is 48 °/o dos direitos em 

Verificada assim a primeira falha que tem ros. alcanvados pela protecção,· clss te paiz Olll\J poe causa d:1 lx\irn do can~bio . · 
este tratado, estudando as suas clausulas em emment!3mente_ prod~1~~~i', que começa a to!'- Demai» Sr. presidente, a lei uu~v~rsal ela 
rel nção aos dous p 1izes, reconhece-se facil- . nar-se rndu~trrnl , pa1z Jª ~hamado, ao tempo rique;;a ele um paiz não ó ~utra srnao o au
rn~u~e •. Sl'. presidente, que é uma YBrilade d:1 mon~rchta, . ele essen~ialmc:_nte .a.r;ricola . gmento constante, progros~1vo tla, SUitJH'O· 
tr1st1ssrnia para o govet'no elo Bi'azil 0 que E.º tea':'.1clo cht -protecçao, ni1o a todos 03 ducção; este augmento nao se t)<t, nau S7l 

<li ~se ~esla tl"lbmm o nobrn repres~ntante paizes~ nao accesso :1 todas as m1nit'c3tuçõ;s 1 tla1•:1, siufi'J sabol'dina'.lo _ú necoss_1rlacle r1~c 
, pelo R!o Gr·aude do S_uJ : o Brnúl f'oi 11erfeitu.-· ela acllv1dacle produ-~tora. do ío:los os povos, Lcnln c~S3 povo de proclLlZll' pm·a y1vJr. i\.<LJ 
men!e enganmlo uessc convento ; c.lii·ei imis : de iwxlo a que todos elle:!! ".euliam tlar a S'.l acl'oJite que o augmenlo d1 lf!!purtaç<10, 
o governo deixou -s:1 seduzi!' pelas vanüwens grande batalha ela con~urr~11cta. com a lxm1- unicamente, constilmt pat·a um p~12 :1 suan

. de momento, encarecidas_ pelos interess'aclos tna do_> 1'.roclu~tos o~lerec1clos _ao. mercado tiueza; isto é print.;ipio ab~urclo ~rn econom1<~. 
na assvnn. lll'<"\. do convemo. C'lll:<;unmlo1 ; nao ! Dlt pt'?tecçao, 1::1entaudo A riqueza de um pa1z esla. 0111 prn:lu::_~r 

Os p:1 ize>, Sr . pre5itlr:mt.J, far.oar tr11 tuclos ele impostos a uns e reduzmdo-m considera- tanto quanta lJaste pal\t que a sua. ]Jüpulaç:a·.1 
de c0i:rrn1c1•cio cm circumstn.ucL1s excepcio- velrneute _p1r,~ outros, aos g·enero> impot' la.dos vi"ª ii fiU'tlL e sobrem-lhe atULhL gonel'oS pn.t'<L 
naes Pai'[t :1tnbos os contracl!tnlcs ; quando ele um so pa1z,_ estabslecanclo o rnonopolio ser permul<~clo.> por aquelles quo ess~ pu· 
um dolle,,; é g-mncle e ás vezes unico pmductor pn.1'a osse,L oxcl u~ndo t?clos os outros tlc trazer pubção nllo possn,_pt•oluiii·; qua~to Hta101· o 
de um gon0ro d.o consumo, fJ !tando-llie outro o _producLO estrange11·0. para os portos elo exce3so d,t prnclucçao , mais pe1'm1tlo a tt'Ot.;" 
genaro quo on l1'0 pn iz produ;1, cm qunntidatle pa1z prot~ctor e _monopol1sado . . do3 pro luctos uacionae3 polo do ostmngeit·o; 
e talvez como productor unico; dá-se· entee Eu ouvi, ad1mraclo, Sr . presidente, os pon- e essa. m'.lioe ou menor ll3l'l11Ulti que dclol'
esses paizes contructnnles a troc1 do suner-1 cos ora~lores que clefe~1clera~1 o convouio, min:t a riqueza do ]l'.liz qile a enteuter'.L 
!lua de um pelo superffoo elo out1·0, accudindo desta tr1bun_n, e que srnto nao est~j.tm pre- E' claro, Sr. presidente, que_ :1 f~w1~1Lhdo 
ao necessar10, sentido por ambos ell0s para 0 sen:es', ou-;rnclo-1110_ ?ºm a attençao que eLt de. obter _os. procluctos neccssa1·103 <t vid'.i., o 
.sBu co nsumo. l he~ piestei · · ·. ( A.11oiaclos.) baixo 0 rntimo preço desses ganoros im-
" E3sa. t~oc:t subo~·dina-s~ sempre, entretan to, O SR. Assrs BRAZIL-Fui 01wlor e protesto. pres~lncliveis ·ao consumo, quer jlOl' lmbito 
a _i:Dnd1ça?. essencial da u~o Jll,'Oducção dos p;e- ó Si't. orrrcrcA"'."':'~fos s. Ex. não defendeu contrahido, quer por serem os u01cos conhe-
n~ro3, obJecto da protecçao ~e um convenio, 0 tratado e eu 1119 r \füJ aos defensore3. Onvi ciclos tl•t população, levarão estot a p1'ocurm· 
p~l~s duas par tes cont_racta.mes, unu ea1 re- clêl!es que nó.>, ariuelles que atac;i,vam 0 COll - o trab:i.lho remune1·11dor tanto _quanto Ht·3 

laçao ao_producto_ d!J. out.t'a.: . venio co:nme1·cial, nio tinhamas raião ele b1ste p'.l.t\t hwet' ::s mer~adol'_1a.s a ,pi·e90 
, U:n;. na1z <J 'le p1·~:J.uzi1 v~nlio3 _~m.quant1da.é~e fazél-o, porqu~ a isenção tlos impostos quanto b:tixo, sernpr.e 11:1s rndnstrws cl1fi'e~·emes as 
snp~uorao seu co_n~umo, r.ao i~ns po·le 1~roduz1r aos E$bdos1,Jmclo.:;, tr,:i,ria a abundancia e Llah i das met•cado!'las nnportacbs e que rn.to podem 
o .trigo, ou o produi Bm quantidade mnmna, faz a bii.rateza consequente pat\'1 03 "'Cl1ºros vindos ser remmrnradol'i1s ele trabalho .mu,ts curo do 
n_rµ tratado ?e comme1'ci~ coni 01H1•0 paiz em ao mercado, lucrando com Ísto uo "J:ivo as que o valot' intimo dessas . . _ ~ 
mrc11mstancw.s opp_:istas. as su_as; ~roduztrigo 0Ja3ses menos favo1·ecidas da fortuna1. ' . E então as industl'hs tendem a Lletinltar 
em exce3SJ, mas na? .po 1~ prod11~1r a u.va ou Este al'gumento, Sr. presidente, é inteira- no paiz importador, . começam a ser a.baudo
pr~-~ ul-a. e>m quantidade _rnsuffic:ente as ne- mente falso, porque a protecção dada a um ua•las pelos que·potliam clesenvolvcl-J.S eco
ces~1dades da sua populaçao. Assim para ou- paiz traz comsi;,.0 0 mononolio pw 1 0., g-e- meç:inm a fazei -o, porque, ning-uern coa
tros ~enero.;. , _ nBro3 desse p :i,l~, prohibüi ~lo a falt<i'c1,,"'con- tcstarú,, nn_is vale ~iaver o gcmero barato do 

De_s.sa. ~'.~C'L ~e· p1ocluc;o::s,, resulta que o cm·renc1u., que é a gT11nde determini1dora ela que .procluzll-o mais caro, de n~oclo a não 
gcmero entrado como nece;:;SfU'to em tl'oca elo bar a te'Za cto·s generos. ( A)Joiailos .) comp-ensar as clespezas da pl'Oducç<w. 
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Eis a rar,[o, Sr . p1~esidente, porrrue os prtize3 · tlú totlos os Ji1'.lis ganMo> precisos, llúle o.nt · tau te .dn. 1i:ação, qe sulJ'ordinar os interesses 
que se CO'!JstitLrnrn, os p.;iizes damado.3 ;19vos , pi.>t:t p::t1' 1 vs . lL\s,a1'0:; c).lfliY:i; em nossn.s gáaes. a . e3s:0 . .' meu preveito ' part icu lar tl.a 

· rintes de sernm rico3, Gnte3 de podei' apre· casas, até ti, batat•t clràm<tht áin h ll:::ij} in - ~la.i;;e · !L · rru~ pertenço o meu dever é vert· 
sentar- se corno, e;r1porio3 els commerGio, cea · gleza e q1\8· SE). p:'l le alc::rnç <r · no . Bt\tzil s~t- fi oa,r si ha ;1 mesma y,, n t:lgem p;1ra as oütr is 
tros tle llro;pericbde e · gmmleza., s5:o todo3 periol' n, ru1e irnpor-hmos . · class"Gs e co:Hlemi1ar, c.)rno condemno, o acto 
protecciouistas, taxando grantlem•3nte as in- Que iJe'lli:;3im:J e rnsto campo pat'a o em - do ~overn.o do meu p 1iz qne ravm'ece um:i, 
cl nstri1~ csti·angeiras e qu; poclem ser tlesen- · prego clecapitrws oxistentos na Em·op'.l. ap9nas ordem ele ·inte resses, sacriricaudo t odas as 
vo lvidas sirniln.rrnonte· ilo propl' io ptti ?. , obri- com a. rctrib itlçfi,o rtl!lllnrn. de 1/2 .º/o ! 13 ni1o ' outru.s. (.1poiaclos.) 
g"rntlo o povo, a m1çflo, a prJ!lná1' r11Ftff!o:;ej.:1. fnlt:H\1 m bo:1 yonl:vlc e cs;iirito commarcial, Sou peoJuctot' de as3uca1' 110 nY9 ll estado, 
n'c1:essario ~o cansamo, solJr;u1clo-ilrn ninei,, p:llri Jtismo o in t31'e3ses pe3so :l qne, alliados, te nho aco:n pn.uhado c::im nnxirno inieecsse o 
o ncc3ssa1'io p::i.rn ser expo1'(ado om troc:t rle lizcs;e:n do3:::.1brit• n, bo::i. applic1çi'i.o p~rn. ess93 de:;enrn!vimento desta indus t l'L< e as c::t11sa.3 
nrnrc1doric1s, qLie nfo p:iss:t ou nrr:o convenha c;q1itne3 1;0 romenLo de toths ::ts i:lduslri;ts 0:11 d;< clo ::;[l.donc:::c 0111 que c!la. s6 nc!1a . 
p1•0 1lnzi1'. ' um pai?. de Unto LLtlu1'0 . Náo onlcndo f] ttesejaes30 meio , o da isenção 

UM SR. R EPRE3EXTANT8 - Elle-; só ~cll - sn:'gir,1111 as co:n:)anl li 1~~ in Ll: 1·;tda33, lll'.lll· do imp'.l3tos Q.1ra. csrt'.l. qnnlidadc ele assucar , 
mi ttir::tm o·livl'o c;1mbio depois de se conhe- tMam -SJ eotn bele~imontos f,ibt'i5 ele diversos o favor de que aimlnstria asmc:.ir~ira preci>n. 
ccr3rn em con-J'çõ.:s f'crl'"OPavcis. g·e iet'o.s, 0;'3·anis1r,1m·so bJncos innunwros a p::t t'a s.illÍt' do tl'i.;;te estado e:n que se acha.; · 

o· S;i.. OrTrcau.1 - NC"n'.rn.n L cbs ~. tmtJS l l"o:'n2ce1' clmlwil·o .11 p ·~ço commoJo a todo3 lastim1 qu'l o gov?t'no cio meu p:tiz ni'io ten ha 
lJ ,lÇÕ)> r.!i:milLlS l"ica3 c·12gou :'!. pl'Oõp->l'JdJde o> ,PI'O,:l'.'.ct~.rc~, 1'.muf,urnu-se2 . em~m,, era, est;1rLi,~1~ . . ~º~~ven.wntem~ute, ;stJ :issu;?I:~o 
sem. ,11 1.r0 1.11 ., ns va1itngons econoi1llc:a3 do pl'o - i no1,\ 1n.1,L e.,tc1y:itr m 11ca , m~~. 1nc.:' plornd \, p:i1:: . \ti dtzo, '.,,co,110 º. ,dccLu oa l'.:l~-~.Z:.·ª.1 w 
t .:~cwnis•110, t,i !i•ez cta qa::si p1'olub;ç1o adu- gr.~Hfo ,11~s ,.cl e1~p ovo:td,'.'. ~l?, 1 .n,1~en~~ futuro Off:. ··~~il c,~11 c~e;,vz'.~ ~o tr. act~do q1~v ~~~~~in
:i1w 11';\: a In {l'!.dcrra, a F,'a·iça 0 os mesmos m:i::; desrlv1 .. M«t no p1 eS1:!.lLG P .~ l~ 1,t1t L do cl1i,_tria. ~Ln o.efüLL .co.n o aocor.clo c~Je .m1clo. 
Est.ttlo;; Uni .lo"3 ti.e A!l1Gr·ic<:1 :.\Soim o fi.ze1\tm e g:1'<111Je, elo ei1.o~·me, elo po:l~l'O>IS3 llTIO l'er l1- No pnn~1p:o d .~ Vtda de3te r.:,uz, Sr._1n".2st -
fozom-:10 :1illd .t Jw i'l . ·. lt3a; l:w: º· cap1rt l. clonte, lrnn1 na Eneopa o, nos 1 ~st:itlo~ Ul1td:is 

Ha, S1·. pl'C'Side:\tc, ilo proprfo pJnto ::i. que .. ~i1:17·11c1~1 .ª.crnclitrirá, s.r . J~ l' esi~,:i_n te, que m;1 1 lo ,,p3~~en~ .. qnt1nt_i.facl e do ass~1c!.r ; a 
choo·.u'<11l') .:l '; p·r<1ndos n:~ç:õos doanl[n·oedo o,c1,),tae::_co.11q LDSJte:i,1101gan1::>ccdo to1h gran.dv pro:sperJ>fatleda.catrna deas"Ut.a_y no 
r: n \'~ cn:i ti:io n t'c, 11 :r, .nJi c:io!lleno . eco~\::Jl1l 'co o.s»~ n.1 11 viao. rle cornpa~1llL1.s. o b.1 ncos, sej am Bra~ 1l fez com .C! uo começ.asae a, expl~.'.:"'ga,o cl n. 
res n\t,rnto da pl'otecçlc; cln:.la pot' o;;S[lS nflçõ.33 c1p1L10s n·1c10 nae.> e 11 :10 mmtos 13strange1ras prec1 ~3a grnmrnea, fab n can .lo-se , n::.~ucar de 
!1 ~ SLrns i11 cl 1ht1'i:1_S : a c·xceos.iv. a prollncção, onm·-1 qn ?_ p1•ocur,11;.1 appl!caçi~ yrove'.to3~ e:11 um s~per10r qm~ltthcle'. b.rat~co , cr~;;.L:hzado,, on~ ... 
mc:rnmte s 11 pcrioe ns noccs3iclotc1o3 rlo con- p:i1.~ do ho11zo1ücs cLu º"e abJr to,, ao ft1- bora por processos rnclt.meolavs. A c,uest1,1. 
snrno, n. exigir mcrntlos nnvos O!Hk tenha tnro. do pro;tu c t~ n~ rnet·cad,o ~mp~_;t[ldo.r ~~1~nlt.1.va, 
ex!1'i1cç·.i'\o osso excesso qne. deve sor oxpor -1 · O Brazil estav,l., porln.nto, n, osp1rar os rr- - a~s P10J,tL t~ t ~.~ 1 ª, pl od~c ,. ~i,0, • St~ ·"nt;u~l o 
tn rlo. "liltalo' ])rotli· ·~ · oc· o' les'·' co , . ·, l p1 eçosco.i1pvn,,,,aores do 1ab11 .o ca10embo!n, 

. . . .... ( ~ cl ... :-s l ::>.11 n cutre11Ch\, ce . ,. .. t·. '"'· o!,. .. Ar d Er1 t:'\o 
. ~1 eslrnlvrrnos 00 1110 pu~l e r::un os E:;L1dos ca.pit11os, totlos a affluit' pr0ssu1'osos em bem' rnh ':'ª'1 ,nJ oo~.invlhe re.mu n~ ,ª ,?· '·:.,en ', 

OJ\ldos e os~~ 3 outrns pa1zes cheg·n r a esse 1 do'l interesses dos seus possuirlorés que vir·iam, e 0 foip~t1 111.L;ito, t~1111 1;o '1 rndu".~ 11~.cl~- a~opca ! ! 
gTal1rle res'.ilbdo, 1·rcon li ecc:'romos f.1cilm.e;1lc 1 do toclo3 o ·~ Jado.>,. .da. t' a batalha elo melhor n~1~ 1 ct1.~ n;,::-1;;s P1 º., 11~ 1 •1 ~ no paiz, ; 1~ 1 ·10 ~ 111ª 1~ 
:11.1 0, n._rl11J 1culdade tlo t'.'an.sporto, antes ela. J u ~.rº. nos ~ltverso~ e em to.los os ramos Lh 1·:1001Jern, •. :~zen,d~i .11co, º,,3, ce n!.1 ~,' pop.t ~so~ 
11wow;:ttJ rlo .> dou3 ill.lPl'OXllllflrlore3 ·ch3 cl1.>tan- n,::ti viüade imlustl'rnl. c1ue a c,e,vnv~l\ .mi? \1 1,.n detYc•ll lo \LZ::ll 
cins: o rnpol' o . o ·t-~le .~Tclpllo, ~brigar.1111-n:cc; I E o coll'rcnio, restr ingindo ess1 concu1'ren- ~ 5pnl r1uer OU d '[\, CUJOS _luct'OS fossem ma is 
psln. ,~·1'.1n r LJ lm 1hh1l:tpol::i.1r11.Jn,ati:·nrd131 ·cia, app:u'ec.3,S1' . prns!dento,jnstarnentonf'sta fc1 r tos. "•º ., 

0 
,. , ,,,,, 

Jll'Opr!o. solo os recur.>o'J ih cx i;;teLléLI, som 08C~1sii10 , npanhando nus mn.llws eh su11 rele . O bom ao::h!~,11 - u~ha; a ,Pl e?o l.v1.'1.1nerac~~r 
podei'. irn:}Grtnl-o.s.do o11lt' .1.s proceclcucias, proteccion!sta em fav or de um esll'angoiro b~s t~1~te . j) J l ,\ n ao d a 1 . (1~ereien?ta~ . ~~1iJJLO 
r:nr:.sõ."110> com~ viriam a chsgitr a OS31SP '.lpu - unico, toJ:<s as fo,ntesclo peoducção riue ro:le- do ª;'.-~car; nuo, , ;;?. btl,to, CU.JO n.,,xi.no c;o 

""" ] ~<'"'' n. ·~ºT8ill! :1rln~ ü''l cr> 11t·1··os Jo11n··11 ri'l "·S 1, . . 1.11 sw º'"•er'n-• n I" q •·oz n i··nci'oin l perfe1çao e. O CL\" tflcado no 11 . ]6 elo ly[o , 1 _,, , ' .:ib ~ . . c .v .i v 0 1 , .., ·L c: l:J. u i_,, l(l::>tl. 1._.te.ct.. l o...l lu. · [ 'l l fi j · t t j · j' ' t 
ll ilS do ·• o·ltro·· · totl~ ' ·1-.,·· 1·nrll·,·tl'l. ºS c't ·'~" 'l - ]c'--·lll'' f' [) ,.11·ze' a'·• 'i' fO!ll ·[e n•Jtn ,011 10• ;tllCeZ 1Xfcl0 no ra· uco Como 11111 eprtl'c\ • _ ) • _;, ' • ••'1 l.. U .l - .J LI,. \;,_vl J.\.l_; ,;.J J~ '- - '-' .) (.._ " JJl.1 . ) l >:'.) 1 1 l (._, ! • - 1 lº 't ~ 

Y11l vr.1' .1 m-g:; d0 t:d moclo q11e, ao ·cJwgarom os o limitarli33imo prazo rle· iw·? e mei, da vos · a· isença.o e os '-irei o,; · _ . 
rlons nn iLwes pró:110Vires cln. riq 'lOZ<1 n ni v01•3aJ' si bi lichtclB ele conc:wt'Bm ;;~ co·.1st;;110 'nü:J 1 03 rns1rl uo3 do bor'.1 as·:;ucu' emo co:1Vert1Jos 
q11n.udo o li:t roo n, vn.pot• foz n. nn;ã.Cl dos COllti- 1 p Ha incit n' o de3envo!l'imellto d::i.s ~oss,1 s em assnc.n br1~rn, d1g;u~10s pelo nonp'. o qunl 
íieutos , q!1 amlo a locomotiv.i. inv:1cti n os ser- imtustrins,nns pai'tt Cl lD 03 Eshdo'i Unidos dn. :< c lnv.~t . n~arc;:c. o p1·opr:o mt ma.uufilcrnrn rb 
tücJ, . sur primindo as distanci ,~,as ri cpezns Arner·ic.t. se Jl '.lSHm -toroi'lr· senhore3 nnic.~s 1 ?,ntrns inctustna~ que ex1gc:_n o scn emp1·ego . 
j á adqnieicbs por eSS'.lS pcpulnçõ3s pernlit u 11 : I absoluto3 do nnsso mel';) ido lle'Jl permiltillrlo 1.<;ste esta;lo de cou,;;1s cornrnuou, nacl~ tendo 
l !:o\ :: ngrnonfo e eh muito rn ·ti3 nin ch u. prn- , lis nossas indu:;l rhs viver 'm or:ta::i neh con - ª lam e in~r ?3 P'.'o:iucto2'º.J ~ .de ns;;i~cnr 1

}0 
tl 11 cçfi.o, com n. faei! id,ule d:c permut'i.un .ivol'sal . cm'1'e:1cia, fovornciclas de' proJuctàs csti'an- cn1rn~, CUJlt l~tlu:;Jt'l <t o., .nmmava a c0nt.1- -
c!o excesso elo p:oclL1cçito .ele urn'1. naç:Lo pelo gsir·os simiLn·e3. . · · nt~1ÇlW eh pt'oass:w Yat1L1JOSa pot' el les aclo-
snperflno obtido cm untl'a.. E seremos eternamen te 01 pro:luctore:> só- pt .. lLI. 

Um fa ::ío1· clinch mnis porleroso veit~ con- meu tB cio (l,Ssuca'.' aU ou. JG d·J p·1rH·ii,r1 hol- De .• alg-nns annos pnra ~á pri.n::!ipio·1 a. ser 
COl'i'G\' p:.ir;i. esss p1'ogToJ1r oxtrnorJrnano rlas landez, 'lo cafe, CIO o:;uro e da. bo1T;ccha ! r egonaclo nos merc:1clos est1'11.n.Q·e1ros o <ts;:uca1· 
n:•çõc> cm 1!ossos clius: a re11nião das pc!]U~- Co1·t:rn103 a3 relações com n Europa, iirni - 1 brau20_ elo Brazil 011 a. obttn· prev(ls tão l.!ti.ixos 
n 1n ;n q_uantws, :lvol;1m1nclo- se pela roun.mo i tnmo.3 as n::is~as rel riçõ33 -ao.; Estad<>s Unidos que rn~o cori:;pens;tvam , ao menos,a.:;. d J~.p~zn.s 
elo .;; m1.11 tospo:1co~crtn'nu11.1.l oog-rancl;:icap1 tal daA n; er1ca,éverLhde; mns pr1rgunto: c1 0· 1cl a producçc10 ·; no me.; rno te1 11po rn podiam 

. ..f;Ha. a orgnn1s?çao chs soc!eclotcles aDonymus; quem é
1 

a que1!1 _pertence 11 gTancl::i nrdo!'ia. I ?hler prego poss1ve l rle. acceita.r os a~S! ~ 1'a 1'0.:; 
\. P.x . SJbs, Sr . 111·csLLlcnt.0, quo csta"desco- doscap1tnesex1stentcs nestepaiz e que são os !rnfet'lOl'cS . ConsecJ1rnn c1~t Cc1tt1 l dr.ste p·181!0-
lJ3J't~ '~cio mu ito. pouco3 annos o como a sn1.J - fornontJ.~lol'cS tb !1oss::t r iquez1. 'I N:'i.q sifo m~no? que foi pouco 11 ponc,; sendo deselllwlo 
sl1t_u1 çao das soc13chdc3 em con:mancltta pehs outrns s111:.\o os c1p1 laes e11ropeos e nií.o julgo ? bb.nco do bom assuclll', .augmentando o do 
soc!Ccli\cl•s an?nymns pe1~1111tit~1 mult1 pl!c:i.- el e ró:,m'.l. algu111 '1. n~~ei tave l 11 polit ic'.l. qu e rnrcrrnr, com .t;m:.1. 1m\)l'~y1denc1a sen: 110111~, 
!'em-so . os c~p1tc10s lU cxp1or,1çao ~l e t ocL\s ns t0uda a tlG~JWe7.:.tt' cnpitnes de qqe prncisamos com_ um dosCUl/\O mq 1rnl1nc;n ·el pcLc mvcst1-
11Jdustl'1 :1s, 1:t no velho mundo, rill1 no f>Sl,aclo P~.1\1 res tn1Jg1e-nos aos de nm paiz r1ne nol-os. g"<t<;ao da~ c::ws1:· qno ·· no:; lc,v~vam a ser 
Am cr1c} no do Norte ]l't.\'11 onrlc a corrente elo oftei'eco com a coml1ção ele lhe darmos uma muo3 pronuctorc.;; degenero Oll Ll' 01·11 r ernnne
i1111l1i g1'<1çlo EC) oslab:clecou desde logn, an - prcfor_encia foYo t'eciLh . radoi'. ,Tanto mais ·ern. abandonado o tJoill 
~·rncnta 1 h1. i: pop.nlação ~com. os ta a protlu8çüo Yó \'. ~x . , Sr. pr.,sid3ll te, r1ue o tratadt) de as~ucar , nrnb . . e n:ais se procurava to~'JJ<: r 
1 :11 p~'o:;ceml:vel a sna Y1<.b. com::rnrc10, quanto ics concliçõ.es economicas mao o bruto, Jlt r uim, PiJl'Cj ne mats e mais 

J•::cplor;ulas tcdns ris ioelnst r ias, augmcn- dos tlüus pain13 contr,1ctanlc.> nfío resiste:'!. decrescht o preço, mesmo pfl.ra esse, que bn i
facbt cnormornenlo a, profocçilo, multip licaclris 1 ~.,n1.1}:.->e; pl'eciso ali t'JV.i<H' as collsiclel'ações qn~ xár~ ele 3$500 a 1 $~0? e l $2qO por 15 .kilos . 
m c;1p1lftcs, som acl1:l ro;n ma is a qne so 8 ppli- eston fazendo, .p'.lrque a!ms~ da. benevolencia Nao era po.:;s ivel <t rndustr1<t s;ichn.rm;.1, pel'· 
!Jlt '.!111 , n ''.clilo miu;rln, corno 03 Estndo.i Un ~:l os llo3. coll.eg~s _poucos qne mo ouvem (niio rnauec~r assim e \nclagai'irn1-se 11s causas rles~e. 
el a. J\merica eh Norte ?llrnm Pfll'<1 os p.111.cs j apowrlos) e nao qnero prolonga!' esta hot'it c!epreciamen to do gen ,, l'o ; c~a heceu -se entao 
novos o f[UC p::iss~m oflerece1' campo ao em- ac!ianbcla eh ssss:to . qne nos mPrcaclos cousum1rlol'es nparecern, 
prego desses e:tpitaese.doss'.\s mercaclorias em Disse-se ::tqui , Se . pfü3iclon te, quo 0 Ü\c- uma competiclora 1:ara a canna: a bet01' 1'aba 
excesso; o o I31':<zil, J1'.1lz no.vo, 1m111enso, des - ctarlo.er11 muito bom, porque favorecLt a in - que, embora produzisse em menos quant1clado, 
povoado, nbor1•1mQ, rn ex plM>ttlo, é um elos clu ;trta nssncarcira digna de protecção ~ alle- o genero consumnmlo , t inha melhores condi
pou_tos q.110 todos 'tem em 1111m ]lll.l'a. a col lo- gon-se que o nssnc.i r subil'.t ele preço nos çõe.s dJ ,:'3e r tr .~ n sformad n. em aswcar, .com a 
caçao das s•ms sobras, volumosas cl e111a13 para Est::tdos cio Norte, sómente com a noticia ela ex tracçao 1~a1s fac1l, m~nos dtspend10sa dii, ' 
sei' g·un,rclacla s, mas rnu 1 loca pazes ele fomentar. celebração elo co1wenio aclunnoil'o. parte s·<charma, nelhi. con ttda . R·::conheceu-se 
a riqneza dos paizcs .inexploraclo.3, augmou- 81° . presidente, é pro fu ndtu11ente l[lstimave l tn.mbem que, 80 p1sso, que a nossa clesid i:1 
fancl_o a <103 ssus i1osstmlor2s. que, quando se tl'ato. de estu b r assumpto '.'bandon11va o bom assuc:ar pel.o ele qualttlade 

Nos lia vemos s1clo aco3tll ma dos pelfl me - como este; que entende com a economia tle rnrer ;or , a beterraba approvo1tava as bou.s 
t rnpole fl. se1' apenas CL1l ti vadol'es ela canna todo o pa iz,hajn quem o defendh, encar,1nrlo-o condiGõ2s elo me io em que-ell11 se desenvolvia., 
dti .. ass uca r e do nlgocláo, fornecetlores clas n:ia- não em f;\CG elos interesses gemes affectl1clos, aperfeiçoava os mach inisrnos ex t racl~vos , an
de!l' . .\S nbuudanle3 no 11ttora l, apenas havw- mas pelo lado p'1rticular cios iuteresses de gmentl\va as vnnt·1gens ela produc ;ao e tor
mns ri lc.rnçado mais em meio secn lo ele vida, uma ou de ontra. classe . nava-se pou~o 11 pou~o senhot',t dos rnerc:i clos 
p1·oduzir o cafti no sul e exll'al1i1· a bonacli ;1 Aincla qnanclo ou reconhce;;se, como pro· abauclonados. po~ nós , no pas30 que ell ;t os 
1:0 ~~tremo nol'to . A extens::i. cos ·~[l. d.e ,mJr ~ln cto r ele assucar que sou , que 0 tratado em c~am.av n. a s1, N::w esqueçamos que as. posses- · 
fac 1ltlavn. a ren:esstt desr;es 11m1tad1ss1mos 1mmcnsamente proveitoso :1 ind nstl'ia que eu soes rng~e~us, Cuba, o Egypto, r::_perfe1çoava 111 
gcncros e o reccbunen to c1e t0do;J os cerertes, exercito, não tenho o direi to, como roprescn- . os m;\Cl1m1smos para a producçao, mesmo do 



assuear de canna, M me.1 rne tempo qlie nós 
des leixa.vamos a cultura., mantendo o regi
men do fab1·ico primitivo. 

Despertamos então o COll V8l'i(' ÍlllOS os LWSSOS 
esfo1·oo:s para ap .. ·r f'oiçoar tan'lbern o assu ·:~i r 
de C·• n tM. re. f11t•m.1wlo o:; mncl1inis11103, dim i
nuin ·to.;h desp:nas, tle morto a po.ier i1· drtr 
b .. t 1Llia it, J.v>terr•:1bn., rec1 n1q 1 1i ~t;tnclo os mer
ca lo.; r111e ol!a nos li;1,,·L1 tJm;u[o ; fo i esta a 
nos,;,, resolução, depo is que a nalyscs cbimicas. 
pl'Ov iram U;lo porlel' a bete1' l'clb.i support!l t' a. 
c·rncurl'aocia da c~nna, muit ·) mai s ric,1., de 
muito mais fücil cultivo, ni'Co estr;iganclo tanto 
os. terrenos corno aquella :graminea. 

Dab i os favore3 do go vo1.·no aos engenhos 
cen trcW3, as gat·an fois ele j L1l'03 e a wn vic~ito 
em quJ est:'ii1 hoje os p1'0<.l uotore3 tle assncar 
cl0 que ó mu ito nnll1ol' pl'oeluzil' bom assucn,t' 
em vez elo prodncto ín fimo do a,gom . 

Dahi hmhem, da Juctri. t rnv;1ci '.L en tre as 
tl<.1as inimig is, n, série ele l'u.vo1·e;;,_clfl premias 
que OJ goveruos dos pn,ize;; [ll'Oc111ch1res de 
beterrJ ba concedem ao.;; cu! t i vMlo1'eS cle.> tn, 
e:;tabelece ndo a maio r protecçio a esn incl us · 
ti:b, auxili;tnelo-a pira niío p1wecer, cumo 
e.,;tá con(fom:rncla i1 aconbcer em .foLnro i1ií.o 
muito rflmoto. 

O nosso empenho <]Uai eleve sei', S1' . presi
'rlen te~ F,1 vorecor a. proi.LL1cçií.o lb bom ass·.icar, 
augmenLtndo e< te até pnel •! l' !1' procurnt' 03 
rneccn .. lo.; e obr ig>Ll- os a preferirem-no it ,;ua 
rnort \l ini niga; quando is to succer:ler, il in
du~tl'i 1 rem un ee,w!t totlos os sacriflcios füitos 
par;1 este resultado. 

U111 govern" q•ie se inter Js.;asse S'lriament(l 
peh pro:' p3ri1hlcb do 1niz, n;tcb mcti.3 tinlL1. a 
foz<Jr elo que colloc.tr os pl'o1Juctoi'as de assncat' 
em -c111•h;t•<;S (['.) p ;•odu zil' mel l! ·ir e mai3 b[t
rato, auxilia!' a pí·o.lLJcçitJ, ele rn'.lJo a vencer 
tH~ t ' g-1·.1.n.ie ca;rqnniHL cb conc;HrencLt, vi
t[tl ?~-t'.l . rt C·LIH1fl .. 

· O qne f .JZ o co nvenio de comrnercio? 
F:w oi'eC.'Hl i1 int n tlncção do 11ssucw bl':tzi

leico e·11 nrn mcrc lclo mn lti ;simo f'ctvorilvcl 
[t') co'.IS '.11110 ; limitanrlo, p0rôm, esse favo i· 
::n ass nc:: r a té ·10 n. ] 13 do lypo ll o~ l:J.n:.lez, o 
il"C que r di zer-fovo~ecen o n.3mcn t' brnto, 
i·nim, es11Bc3n'lo o n.s.'m·; ·n' l11'1!1JO, o bJ'.n o 
h 1íco qu: t'~ m nec ·1ssi Lcl:i rl11 c·JmlJatcr a i'n
v.1são ela betCL'Llln 1103 mel'c ·idos do mtrnd" . 

l~:-J::n pcotecçti.f~ , a:, n)e!h )l10.~ r.qndiçõJS 1 

d;.tquelle a3s:1cae sobee ostc, nrrJ.st,.wii.o a p1'e· 
t 1renci'L 1r1ra o fali l'b1 do m'.i.11 assuc tr; d:w· 
s 1·ha o Lteto cfonun ci:tr.lo p.')1' mim h i pouco: 
.nitrogradamos ao nbandnno do 8pwfe içn-
11:nnto do genero, doixa ndo qu ·i, p3l"t nec:es 
s1dürle do consumo, a bot13t': [t[m se apos>e 
dos poucr;s merc::tdo3 ros t8nte:1 aín ch , i cünnn, 
in-varl indo até ''º pt'O;Jl'io p:ti7,~ondem '1ando ns 
n o<'\~S fab l'bls a prnd uzit' só:nente. o assuc:1l' 
bmto. 

Ja nã1 quel'O lembrar ao que fic:im r ' cl11-
ziltuS as uz11i:1s e enge ·1 hos centr 103 ji1 exis
tentes no paiz, nem ns g«rn.nti as ele juro ~ 
concedidas pelo go11erno pal'n, .nn:~ili a t' o apet'
feiço:trne11 to d 1 i n -Iustria sachnri tn, 11 3sse 
p lano per reit111Bn te concebi lo, tr:li;n.elo apoz 
o e:;tndo acu1',1.do d is c1usa;; concnr1·e1it 1s á 
cl3cn:i meia el él incln·slrii1 tio remunc1'auo1'<1 
ontr'ot'<t. 

Qu.:i ro aJJt'.lCi.1r, Sr. presiden tB, as conse
quenr.ins rlo<: r,rctos r r.snHa11tes 'lo trat.nd·'.l : 
quando a beterraba houver invadido torlo o 
m mdo, a n:< iliacb pelos pre mias o favo res 
concedidos p3los gnYernos elos pai ws !]ne n 
p rodu.zern, <l\1gment:1dos com il imprevi1lencin 
no:ssa C{'.le coJlflemn:l as · no31as fal!l'i cas a ·peo
rl ·PÍ" •11 ·,,1 '?'/\•10r.1. sB111 crn1pl'ehenrler que n 
$ cl vaçfo da Íncfasteia G3t;L. ll::t bJa prnr]nc0 [0, 
Jll ')ri i,1: rjn.e '1.d:t·bete1Tn.h;1 ;r11rnnr!o 8. H.0pnlil ic• 
'Ame1'ic>i:11 i1. hi q'(riJi'·r. nr,liirlo os nossns l11 P1"n.rlos 
. crnr , 03 p1·ririnr,tos rJ 13. torl·i's n.~ .s;ins fabri ·ns. 
. a.1sen hií1'tennd1i-:;;~ rio b0111 m~r·arl11 r m flll P 
:el i.:c depo<it i. n~ PSp ·;r:1 nç1s p 1ri. a sahi rh ·r1 s 
s :us excessívns · p1·o'luctos, nilo prPci ;·11Fl 11 
rn·d j de p1'ote•ç·'í.o p'w 1 im pnr.se, r,01110 ncnn - · 
tece actun l:11r. ntr. aos 1wo'l11ctos europ"ns. n 
in ·1u~tria l'Íf(llir;inn rio n ssu~ar brnzileir·o, 
n n·t· da<; m".is ímpor b111t rs p:1 ra a ri rp 1ezn 
de ~ tri 'p:1.iz colossa l, onde ol ln se pócle r!esen

·Vviveraté 11m 1mximo ftll'l po~sa, garantir-llic· 
· a ·preferenci'l. em todo o mun·lo, com a ' ube1·-

da·Ie ex t raorclinari i, d,i gr<111cle zoun, ela naçfío 

br,uilci t'a, ·c.:;Ln.rá i•0cluzLhi, a prod11clorJ. do melhor üa r iq1nza dGr out1\1, parlo co1ll1·a
genero de infim'1 Gspecie, mo1' til, incal_laz do ct :rnte. 
ergne!'-se, ·em concliç»Jes muito mais desola,- Poi'êJL1B n:io foi incluido no conven io o Jrnl'O· 
dol'a.s .r io q1rn t!SLi lwj e, no 1J]l)111ento orn qcie ~en8, a 111 <1 rlo poiJro co1110 é VL1lg;urnenl8 
fol' 1.lenu11ciaelo esse L1';t taü.o tle com1nercio e cl1c1mácl1, e que l'Gpm:;enfa pmt 1163 tllnto 
reti rarem-::;e os l'avores de que as inclnstri mJ 

1 
co·no o nos;u t;a f0 p u·a os Es.t1clos Un i•los ~ 

am1-!ricaw1s mlo peec is1.l'em nu is. Co111p rel1e11 tlo-se q11e o convcuio co 11sngrnsse 
O Sa. Jos1~ MAIHANo -re:o riuo vejo o apor111uLi liv1·e rlos clous · g-e neros rlo que as 

nobre r ept'eseuhnte CJLWl' que fiquemo3 sem ilnas na.çues sii.o qua.;i us nn icas product01'as, 
comp ltirloros na [~uro1m. nilo tendo o Brazil o 1~e ràsene , os Estados 

0 S:i,. OITICICA - Aclmil'a-nn este ap1l'te do Unidos .u;'io profozintlo o e.ire . 
nobre r ept·esentante . Quizerc1 que fossa esto Ser iei isto pe!'fe'hrnente exp licav Bl e !lC-
o nos.::;o unico c!Jjeclivo e elis';e quo o governo ceita pela sciencia ocon0mw.i. 
cltweria pl'ocedel' de modo a auxiliar a indll':i - Corno foi incluitlo no convenio o oleo de 
tr'ia rla canna p.1rn ssr obtido 1nel ho1' n.ssuc;1r, cm'OGD cb alg-oclfi.n, ft. imlu3Lt·1a nilscen te nos 
co:n Ll eSJBZfl.> raduzídas, e ass im ga nharmos estn.tlos_:1 lgocloeiroJ, fonte ele_ remhL jit com o 
os 111e1'c tdos europsus e elo muncb int ei l'o . nprovcitc1mento elo c.iroço qu:3 c ru nntig:1-

E' est11 a- ::i3pi raç'Lo .!e todos os f;LIJi' icanl. 'S mente i11 :11wov,dtaclo 1 · 
pn.m salvar a pl'incipal indu3f:1' ia 1!03 nossos Nem e3Cí1pou :'t,' maunfactl1l'n. el e a lgod iio, 1!0 
eotado3 . _ · 1 que nii.o t e.1 tarei porq113 t evo nes l:i. üih :11t:1 

o Sr.. . Jo.>1:: ~fAR.IANO- v.-Ex. o que es tá oradoi'eS que rlemonstra1'<1m qn an to füm m 
fa zendo é elefe nclet' 0.3 inter2.:;se3 elo tou cinho cles :;Ul'nclos os inlerc:;sJS cbs fa1Jric .1 s . inn n
e cLl lnn ln ele p:Jrco . mm·;cs cxis t ,~ ntei ern qnasi todosºº ostndos elo 

O SR . Onrcic .. ~ ~ 8 acredita. V. E:c que Brnzil. (.l po ict'las.) 
e3tit clefrn ,!emlo os intel'eS3eS elo as3ncat' '! Vej:J na clefcs!1 pnb lrc.lfht. paio governo no 

O SR . .Tosh: ~IA11IANO - Fique V . l~x. certo Dia;·iD O!ficial , lia po uco -; ri ias , nessa palavm 
118 ri_:ie i16J, do norte, d'.tmo-nos por muito olfü~;a l quo acu liu em d·· fo .. n do ne to do Go
folize3 com este trat,tclo . vei•no Prov i:;orio, a füscinnçiio do qne e ll o 

o SR . ÜlTICIC A-,.. :'laturalmento, JlO i'rpe V. ro.i vic li ~l1 1. C{U in do assign011 esse co nvenilJ: 
E' . pe1B1 c.1rno o gove rno e dei'i:i.t- :;e levar JJ03 pm'.1e:n03 :<penas q1111 teo 11111 c:intos, ao 
pehs 1ra ntagens llcLicias e elo occ:ish'i.o, es riu0.. p:i.sso q.ue a Rep ubl1cJ. Americana perde onze 
i;on rlo o flltu l'O . · mi.lo tanto' con to;. 

31'. prosidente, t1 p1'otecçi10 ao ilsmcar at :i fio D.i e-iimos eles 10 Jogo fio govenn. qne n:io li a 
n. 113 do p tcll'Jo 11011,indcz, ·llle é o mJllior do pan.lade entre a peri.la de onze 1111! con tos e.m 
;issucar bruto f. ;r :'I co m que os agri c;!lt .re~ um ?1'ç;i,mento ele novece nl.os e tant is 1111!, 
prnftr·,1.m fa bric 1r e::;se , tle ixiinrlo de call:ivae 0 1Jri u1 Lhd.o co:n sa·l lo fl llO!' ll1e o a de qna teo mtl 
m:lll10r, clispJnstcloJ elo t1'i1i)<llll0, cl ,t clespeza ~m orçam8n to >tpenas. d.1 Jô q.00'.J :OiJO$, liq ui 
qtn [t clnrifi caçlo r8cla ma. . chlo ,:;rimpl") C?1~1 rleí1cit enorme seg·Lrnclo :cs 

Pct1'a obt1ll' pr2ç.o compens:l.llor,já os acta·rn; nP! il ore; prev1su:J3 pu.i o . nosso ull11n'.l; l'e
ilgricultot'BS Jll'J fe1'0:11 o Jll'·)tfucto in!t 111 o, 1 lat v:1mc .1t0 pel'.!orno> m111to 111ll1 S, c!..;;s 1pp1-
muito nnio focil ele obter, estand o hc:n de.- j roconrlo a. n111ca v ';nt::i g;m n.chfli.la pelo go 
senvolv1do nos e3taelo.:; e:1:p:lrtn clol'dS de ttss 11- vo1' 11 0 p1 l'<1 o s,m ·1cco. 
c,w o proc:·sso eh m'stnr·a· üo3 p :; i or.~ s cJm os L~mkemo-n os t n.rn ':em, S? nlloro~ , elo. qne, 
melhor :,s e.o;~ecimens pat\1 obter o assL1~ar 1'o - accet!n nilo Bs;o conven10 com oio;:i. d1.:;panfa11ü 
g·ular, typo ·r1 110 consh tu:; a fJ.uasi tnl::i!i hcl .. ; ::ip ;i::ir.~ nte do v«1.nL1A"' llS . o g.wo1·110 amori '.;::tno 
cl.t •,J Xi o:t ,çii.o p.1 1·a o:; Esta·lo3 Unid.os e para cJ11;;1•lN011 n 111n1to 110·11 qw, a. rht:u ilo co
a 111 ~·ia V.~ rt1..t . . m rn~~n rlo r~.\ 1:i e n (i ·1 rl n -lt•:1La 1ol os pn,poi.=) inin 

ReCLll'.:;os el tl ini.Iu s· r'a cle~;:i, •Jr,nte, S;' , pro:::- s:i'. i::ve.:-t i ! 1) ~ : a r:if:·;c lh !> 1n pc r. L~ t c :1 1 l er i ~i 
den te, rpie não adLt!l lam n,- ri ·1nez1 de r ·:iz 1n.d1111111n11'oa1n·;s1. ~ a ngrn ontrt.1' . . 
a l ~· u m. ! o 'rpe, con nnç tm-s~ c;s Jc g:H 1rlnrc.-; A 110(\.0 nm~ ric . na. 6 compo)Lt rfo horn on·; 
·Je occ:1s~1.o, o nperfoiçoi.mon to 1las \'n ];1 sci'in:fj i ,wl n ~t t • i ,1. 0) o in Jn.' Lto'o;, q;io pons; m n.1 
~- obtençao 1.hs 111olho:·eé; cpnli•lade;; •113 pfü- 1 f. llLtr'.) , e·,11 ;;1 rp1~ n 10 s; f. \.Z no3to pa1z; trn :; 
ducto3 ó qu'" constilnom a r i1pcla. cll1;o .1101·03. L!nrn> o rl or1J1 ln ri o pon;nt' LH1i1~rnn11le no pl'r' -

G loio no tt'.Ü;Ldo ain lo. um:t üla11rnb ::t sonto; ins c:rns i:ke~ç<:h; e 1·n.nt tg:J:1-; ri '°' rnD • 
nmi.;; pn 1. o co:T1ploto al) :t t imonto da iorl11stl'i L mG :1tri, º'fl' ll'co11rl0 o r11t11ro, n, sil inr).o rn n 
sach•u'ina ro · n ra·dl , p::t1':1. o do ;lcJt' cimo:1to qn'l ncamnn:; tt:lo:1.nlo. 
e:n Cnturo lWOx imo ü'essa bolla f0nlo do vida O Sit . .l v.lo f•E Srótn:mA- \ s tl o's;1m 1;; d .\ 
do n1;;so p1i z: o eonven io is::i:ib dG i.rnp-iotos t 1>:tn ~ nri1't•;, a q·10 o:;t:io snj ·)Llos 03 j)l'·.··ü td:os 
o melaço f{LD eleve s :ll' recxportarlo 1nra o 110> I-:~t :1.d.o ·; - lJ 11i 1 l ns, Cüzem com qnri os pro·:-. 
Br1tzil s~b n. füenn r.le ag1rn.rtlente e d0 ilkoo1 , rh cto ; p;'IVileghilos no flt',t:~i l sej :.trn nl'•iS 
n1b comprellendirlos na isenç'lo, poró 11 fab1·i- b:H 1tris. 
carlo3 lá em co:Hlições van t'l.josa i s:ill1c ion te- O Src ÜJTICUJ \-S. Ex:. 6 .. i 1nt:1. m811t3 um 
m11nto par1i extingu ir osn p1'J ~ lu cç1o no rl os i:nis a•ll rtnLvlo3 lli>cipnlos cle3tc eno ec::i-
Bl'azil. no :rn .~o rio q11e es tou filhrnlo. 

LBvaclos p:i la S'Jclucç1í.o rlo bom 1weço, rbs F,il ln. ins g ra.n lns chs;)3Z 1s rln f:ra,n3port'3 
vant·1gens eh venla do melaço , livl'e elo im - 1lns Estacl o>- l1n irlos p11\1 o B:'n1.il, íl.Q'Ol',1 , 
po.>tos, podendo angment<l.1· cl 3 vnlol' 11 :1 com - qn;111rlo sito po11c1s as roln çõe3 commerciaos, 
prn, Jl 'll';J UB ol le seri remtrn erarlo n1 vc!1da 0121 po1neno n;im 0 ro m ll"' nerns a trn.n3portar; 
ria ag un.rrlente o elo il!co. i! i111p .1rt;irlos, os tmo .se lrimbr!l rprn o ti'an.spcirt e en carec'.) co :n 
fabricantes br,1zi loiros nii.o deinri'\) elo r.:: :Juzit' a fal L<t r.le !!·eneros. 
n e~sq, e>pecie, f<t cilim'.t de obtel', tocla a SLU No mri·nen tn em qu3 se e:; tahcl ocee a cor 
pro.lu~ção, deixan.lo que fiquemos t'odu frlos a rente rla i n1 p~rtnç\o, a trn.vog"ição ha de au
pro·lL10lol'GS ela m ~ter iu, lli'ima pa"a a matLI· Q'l11en tw , stu'gindo lo ·w depois a. conc1w1'en cia 
füctnrn rias indust rias dos E;tarlos UnHo3 . qne ll il de tnzoe a lnratem, si.n immediatfl-

E são º 'tas :is vant:1g.3ns elo t rab1elo pMJ. 0 co:1s8r,1 ;10n ci;1, · 
assacar: recln zil-o it. SLH peioe qLnl id;1.Lle, em- F:~l n. s. Ex . lttl:o 1'.1nrlo no rne3!11o Oi'l'O do 
'F1·111to o; pl'O lu ~ to3 ftl11 <l l' k11n o3 se t ornam qno r; 11 rtcc1so o govP.l' r'o (lo mon va iz: a im
~0!1hore.; .cb;sto 1xi1z, 1~nl'."n rl o tO'.las as inrlu i- Pi'Cl'l· le.nc1;i , o des~111rlo.rle es tl.l[hl' :is qnestões ..il 
trf 1s llflSCGL1le3 e p)3Sl\'ets ele se dese1no lvcr econo11rc;n p:tr[t rtcceitw vn ntn go us 8ppa-
011tM noi . · . . 11-..1nt~s . de moarnnto, rs q;1,,ü Jo de r1ue es3ns· 
D.1~ no :i;;ns gen~1' ÜS forn m. prote.2i:lo3 mai s : ll~'l <h_ven1 rlecrescJr o rl e1ap:i.co.~er rfa propor

o_c·1fe, o rm Mfe , (flD se unpõ:J la, com on ça.o dtrecta ela exeençlo do trala'.lo assi 
'P. 111 i n1pn~tns , Cjll fl não precisa r\;1, protecç'ío gn1do . 

'r le qnei11 quer <J ll' si·d·i p U'n. cnt r.u n:v11ie ll e O Sr" . . JoXo DE S1Qu 1m1.A·- CJ t1';1tnrlo nlo 
p IÍ7. 011 !r; já hnjll .nilo soffre imp·J, tos eº' t 0 m Pl'ilZO ; pó.lo S)l' ana •1l·l<1 lo c:n qnalqnee 
c111 ros rrus; nem :;ei co mo nos Lle1xaram eslo época. 
pro 'ucto ! O SR . 01rrc1cA-B' j 11 st·1mo:ite o.que en rc-

l~ n} cn•11pn11s:1ç i o a ess;.;; perpwnos f,:.vol'es, co 'o; 111e11 r:a1'0 coll ogn ; co;11P.Ç '.1. a t e~. execnçfi.o 
q11ns1 nullos nos s.eus rcsu l tnrlos, org.:i.nis:i.mos o conven io o n ser i1.1v:ulirlo o uosso mercado 
uma l1stlt lle to ln:-; os protuctos pod.li >,-ei·i de com procl1.1ctos rla rn rlnst rü nmeri'.;~ na; a 
o'rle t' no p:1 iz, nlg u11 s j1\ em vh tle granJe nos31 ms·~e11 l0 i11 l u:; trian itn po:lerá snstentilr 
ílores~ímento, li-1venrlo o cnidado el e exclui r "' l 11Lt e nem a el P. finh H' até moreer ; rnoi·t:i 
ou de incluir nquel!es qne entendem com o olb, inssndo o perigo do so--to1'D'.ll' es te p >iz 



grande productor da mate1·i:1 prima., que a 
te m toch para todas as iodustr ias e de ma
nnfact urefro com o desenvol vimento que ji 
corn,eça ele fübrica '.{ão de todos os ohjectos ne
C·3SSarios D.O cqnsumo, O tt•atarJo sera clenun 
cittdo pela naçã:o a qnern a pro te ~ç1'lo não set':l. 

· .mnis necessaifa, ao contl'ario prej11cli.c,trú com 
a p1·ohibiç5,o dos impostos sobro o.s generos 
it11p'.lrtitdos Jit,. 

Havel'it van tagani , Sl'. presidente, em pôl' 
em execuçfo · um cJn ven io jit condemnaclo, 
sómente .parn elenun'cial-o clepoi31 Si. elle nilo 

-pre.;ta, si nos prej tHlica-:'.\ no fotul'O, nio es· 
peremos pot' esso pi'cjuizo p)l'<1 inutili7.al-o; 
façitmol-o clcs~le logo, 

Quer s. Ex. ver a te onde vai a ingen•.ii
rlacle do governo nn, deftl1-a elo setl acto ~ Diz· 
uos pela. imprensa ofl1cial que tal rrefel'encin, 
nilo lla p1ra 01 genei·os americauo3 so'.:l re o.:; 
eul'opeu.:;, porqüc as mêrcarloeia3 d'all i im
p:irt;1clas terão apcna3 a re.lucção cio 3 até 
9 °/o sobre as eh Guropa . · 

P.ctra o go 1'erno cle3te p :ti7. a p'lrc311La.gem 
de ::l <i té 9 p1ra o cJ mmet'cio di.l im rort ação, 
no v.1lor ele centBnas de milll:lras ·ele conto> 
ele réis , rnvfa valo, em nada iuflue , coc1sa ·a1-
gunm é . 

l~ corrobora os S8 US argmnentos com unn 
cl~ll'erença de c:.unbio, fado aqclde nta,I, qL10 

nao tem valor pwa o fotnro d.ts trans'1cçõe3 
Ngulacla:; polo convenio ; argume nta-ss com 
o pagamento tios direitos em ouro, justa
men te quando se trat t tle i.JJnçlo de direitos 
que n:\o terão de sor pagos em pa.pel OLl em 
our0. 

Perante sitLrnç'lo como Clquelhi, a qin est it, 
reduzido o paiz, Sr. presiclenü, quando o go · 
vel'llo por t11b" as 11033:1s condiçõe3 economicas 
com um con ve:lio como este, em que tudo 

' temo3 a, perder, qnmvlo o Min i:;tro da F\izemb 
f)tit' ,t :1. praça novo decrnto reto .~ando a jiL 
retocarla lei das sociefades anonymas, cober
t [l, ele re talhos que s.ervem somente p::tra p:w
tmbn,r as relações commercia.es do paiz, produ
zindo o pan icn o fazendó o mer.::ado ass1Jstnr-- 
s 1 com as osci ! lações el e pens1me1ito do go
vo!'L1o, qnan r.~o .º governo entra como agiota 
na. pi'aç;t , ex1grnclo um bnrl1to rlBsproporcio
nal de torlas a,s op:m:içõe .:; do :joQ·o, represen 
tnnclo o p1pel dos i11cita.dore1d1 jogatina colll
L1n lo que llw paguem, ioto com o fim do im
pcrlir o vii;io rrne timeap levar -nos a banc:tr· 
.rot[l, a 11111 rl es::is tre tlnanciCl it'o, n63, membros 
do Co ngmsso Oonsti tninte, n?í.o po lemos fi car 
111 uilos ante focl.os qne p1.'ovam oss!l doseou he
ci meu t.o completo ri.a, sc'nnci;t cconomica., lá 
pelas regiõe '~ officiaes, por pwte do::; homens 
a quem eJlilo en trognes os dc >tinos lln. 
naçlo . 

N::Lo comprehcn.lo como, t.lesc.irndo matai' o 
jogo na praça, entl'e o govemo por el la, 
anime os jog·.i.rlores a continuarem a sua fa in ::i, 
vicicsa, com to.nto que lhe deem o bn.rato de 
3 °/0 , não do valor real das transacções effe· 
ct1nrlas, mas ainda do valor nomi na l das 
acções, tenham estas 10, 20 ou 30 º/o unica-
men te de entrada. . 

Nilo se pro~uram os meios il e evitar a espo· 
ct1laçilo que visa o lucro immecliato, embora 
a rnina, de quem confiou no passaclo1' dos 
titnlos; niio se quiz evitar a morte elo ci'e 
tl ito, cleixan.do v iver as boas industriei s, as 
que tendem ao desenvolvimento tilo neces
s Hici ao paiz. 

Bom ou mito, ruinoso ou tle van ta.o·ens, 
todos podem especular, arruinar-se, en ri'q ue
cer sobre os destroços clcts economi is alheins; 
gnnlte o governo m seus 3 °/0 , aureridos 
com arte e siga adeante a vertigem dí1 ga
nancia, elo jogo anela cioso. 

· R' jnst ificns8l, Sr. presidente, que suspen· 
tlarno:i por algum t 9mpo o exot'cicio tb nossa 
mis ;ilo cO!isti tuint e pam pecliL' ao governo 
que nos deixe trabalhar com calms, tran
quillDmente, não abusa 1i do dos -poderes que 
iüo silo seus, para levar este pai7, a esse de
p!o ;'[l, Ve l estado fina.nceil'o em rrne j ;\ se ncha, 

. co;n o cambio em ba.in a1' ruinarlo1'a p1 1•a o 
commel'cio, com a p!'•Wi.,ão de um clefi.cit 
collossfl.l, aindf\. não sentido pelo pniz o qne 
ir;í, [t,ffectar o nnsso cre lito, pl'inci p 1lmente 
qu rndo os ado3 do governo p1'ov;1m 6, eví 
de11cia qne elle anela its [lpalpadollas, sem 

orientação, vertlaàeiros' aprendizes em ma
teria fimwceiea . 

Voltamos já, infelizmente, ao3 putigos tem
pos, ·a to:los o3 erros condea111ados aõ tempo 
do regirnen ex lincto . Co11t1mte-se o g·overno 
com a~ nom "açõ3s de o!Ticiacs P~'ra umn, guar
da nacioaa l l1ypo t11·etica e de que esti.Lo cl10i.as 
as cDlumnas dos jornae3 ; era voso antigo 
abusar dessa arma de corrupçKo eleitoral. 

Entretenha-3e com is to sem abusar d-1s fu nc
çõ3S l eg· i s l ativa~ q110 uos psrtencem; de quo 6 
a penas depos.i ta.rio, fon cçõefl qno 115,0 dispen
sam o conc1u'.iO cb muitos, a clisenssfí.o e o e.s- · 
tudo acm'aclo de homens a l11 eios i inrlucncin. 
ela poli tica . 

Corone li sB mais l'litllh o in iz., mas urro ar
rn ine-l lrn oceecli lo,."éonosso voto. E revogue 
ou snspencllt esse Lra La.do fonesLi ssimo pnr[\, a 
sua patrfa. 

E11 conclno, St'. prosii.l.en tc, agl'a·lcc}llilo 
ª·º' meus c.;lleg,1s a. benevolencin, com que me 
p2rrnittit'tu11 abus:i,l' d.::i. s.na. lJonchvJe em 1101'.1 
füo mleanlacht; e pedindo per missilo para. ler· 
03 üous telegrammas que Ii1e for"m entre:~ue3 
p8los seus de.;tin1ttarios. Um é dirigiLlo ao 
SI' •. Dr . As3is Brazil pelri Associaçfí.o Com
mercbl de Porto Aleg!'e, e é co~1cel:Ji clo 1103 
ssguintes te!'me:> (tê) : 

«Associação Commercial, nome commercio, 
industl'ias Rio Gr.rnde, applauclindo vo3sa 
a ttitude relação convcnio amet'icano, esper'l 
do patriotismo V. Ex . e domais 1'8pl'escntan
tcs ·estado, esfo1'ços perante Cong1·03so, go
verno, annullaçilo odiosa, iniqL1a. convenção.
.Joao A.retz, presiclcnte. )) 

o SR. THO~IAZ DELFINO- Nos seus portos 
cio Mecliterraneo apemts. 

O anno passaclo demandaram o p)1to cio 
Rio de Janeiro 1. 000 navios,. qt1e co;teavam 
terras llOS31S; delles somente 40 eram ·Jlacio· 
naes . 

Ainda ha pouco um illustre representante 
pelo es ta_do de S. Paulo nos dizia nfio compre
hendoe conio é que se r eclamava paea a c11-
bota,,:;em o monopolio, e não se pretendi1< lo
gicamen te fazer o mesmo com- as estrndas do 
reero e oulraR g-rancle3 oxigenei.as publica~. 

A r1tzKo rj·o rechrno pareeo-me tão sirnple8 
r1 11 anto justa. E' qne alóm de ser nma im po
sição econorn icJ,,é u rnh. questão de patriotismo; 
é o modo prat ico de estabe lecermos a dctcsa 
repentin R. das mil e tantas legnas do litora l 
do Brasil conh'a, uma aggressilo estrrtngeira. 

Srtl le 8. Ex . bem qne a America elo Norte 
tom .:t s@ nrnrin ll :i do gnenn. eonsti tnida 
subitamente pela snn. nnr inlrn mercante . 
8xactamentc visa o monopolio nacional. este 
fim, um,i, grande esquult'a para nossa defeza . 
· ~i não ha maruja bm?.ileira , que ja houve, 

surgi1'ú dó povo teU:b:.ülliidor e corajoso que 
habi"tlt este p;iiz füo largamen te banhado 
pelo OC3ano . 

A industria e o capit '.1.1, que se agitam febril
mente, farão nascer os 1111 vio3. 

_E depo's, si lm contractos e mutuas obri
g-nçõ2s entre o" govemo e l)Otencias estran
geiras, na lei Ol'Üi.rntria, que re-g11lara a ma
teria, comequencia e corotlario do preceito 
constitucional, ha veriL meio clé sanar e vencer 
o embaraço, o que não snpponho extraordi
nariamente difficil. 

Terminadas .estas ligefras consiclen.tçi'íes, 
O outro, tamlJem de P01't•) Alegre, e llil'i- occupar-me-hei do que especialmente me 

gi.Jo aos nossos illll3t1.•03 collegas Assis Bm- obrigou a vir occupar a bcnevolli attenção dos 
zil, De:netrio, Antito e Oso1·io, e é nssim redi- Srs. represe nbn tes . _ 
g iclo : (l fJ Se. presidorite, o ar t. 3° do proj ecto ele 

«-Comrnissfí,o nomea.rla habitantes m11ni0i pi,1, constituição no men entender nITo devi a. ter 
r emürlos represent 1rCongl'es>o cJ11tt'<1 tratado figurado no logar em que se ncha.. 
americano, rog-:t-vos apresentai' CongTC3SO Notava-se na segu nda discmsi.to en tt·c este 
pro testo agricnltot'GJ industrialistas s: Leo- al'.tigu e o paragraplto un ico do a.r t. ~'', anti
poldo, eno1•memen te proj udic::ulos, isençã:o, these e contraste . 
diminnição impostos, importação to'los pro- Ao iia ·so que no a.rt. 2" o Congt'GS'JO afllt'
rlnctns munLipio. - Ca;·/os Fi·edcri co Bier.- mava po:ler aclrn.t' conveniente no futuro · 
.Tarob Spci·b. - Miguel B ecker . - Hem·ique co llocai' cm outro ponto a sede dJ governo 
Brietzhe.- Val en iim Il.iel inr; .-I!enri1J.ite Giti- cent l'al , elo governo uniona!, mndrn' a cnpHn,I 
lhcrme Pmiit z .- F1·un~ Von Ileim.bui·g.-.Toao federal, no art. 3° cfava-Sél jà como delibe
.Dutra Málhias D :mdti . - Fernando Felie11e , mela., como j·\ rosol v.idil a m,1rliwo~, dderrn i
P1·essc1'.-GHilhcnn.c Hoffmc;nn ,- F i·am Lui.:: nado o loca l. 
·we1:nmmm. - 1Yicotâ o Schirmcr . - Fclippc Para ohvial' n, anlino:11iJ, o ::t opp oskifo, um 
Jacob Si1erb. - .70 17.-1 .lfonri']11C I'ischei' . - 1113U nobre amigo, CJllO YCiO ::trjui dignamr.n t..-, 
A.ur;usto 8c7wly . » represen tnr o esLrv.lo d 1 Rtl\ ia , a presentou 

nrnrt emenda, riu e comprnhonclia cluas partes. 
· Na primcim es t;wa o art. 2° e o seu para

DISCURSO PRO:WNCTADO N 1 SE3SÃO DE gi>ci,plto modificado de modo a. ücar inteira-
17, DE J ANElIW DE 180 1. mente harmonico e concorde com a. segnnch, 

O Sr. Thomaz Delfin.o (Movi 
men'.o de o.ttença.o) - Sr. presidente: A' vista 
do manifesto cansnço tlos representantes e 
ela na.Lura! ancieclade que todos possnimo:> de 
·entrarmos no regímen lega l, nesta ultinm 
vez quP. occnparei a tribuna nbrevi,1rei o mais 
qne pucle1' '.1 minha argumentação. 

Nilo pretendia tratn,r da emenda -ao art. 13 
r~lativa :1. nacionalisaçã:o tla cabótagem, m 1s 
d1;:;l rncto co llega tla bancada ci o Rio de Janei· 
ro , qne conhece perfeitamente bem o ctssum
pto, que o estudou por todas as faces, que é 
o seu maior prnpuguador, prclvendo nm 
encerramento ele discussão, ped iu-mo que 
sobre e lle dissesse algumas pn,la vra.s. E é o 
von fa7.81' , 

E' na verdade, e a minlia boa fé nnnda 
que o affirme, uin ata~ne ao pri nci pio carclea.l 
da. liberllaclo o abrasi leimmen to por lei cb 
navegação costeiea; não se regem, porem, as· 
naçõ3s na -sua >ii ~ '' ernn?mica pelos principias 
emana.dos tLt pl11lo ;:opl11a., antes se curvam 
fatalmente ás propt•ias necessidades e inte
rnsses no grande co mbn,te pe la consel'vaçã:o . 

Dos pai zes da !i:m'o[la o unico que não tem 
o ~-i:ionopo lio ela, cabotagem é a lngla.terru ,que 
ahas o nrn nteve dm';rnte largos annos, e que 
absolut~mente nã:o t eme concu rren ~ ia . 

A França e a. ·ltal ia .permutam as vantagens 
daquella. mvegaç>ão ... 

0 -Sn.. Rwr1sTA. nA ~Ion'A-Só nos por- tos 
elo Mecliterra neo. · 

ciue era o artigo t ercai t'O. 
Vou ler a emenda (ld). 
« b a.rt. 2° sejD, assim ·redigido 
Cada uma das antig·as províncias fo1•ma1'á 

um estado. e o antigo municipio neutro. con
sti tuirá o di~tt·icto federal, que passará[~ ca.
tegoria de esta,do, logo que o Oongeesso .inl· • 
gue opportuna a transferancia· da capital eh 
Republica. 

Pamgrapho nn ico . Logo que esta üansfe
rencia fot' del ibel'ada, serh a capital estalle
lecicl[\, no planalto ce ntral cl<t Republicl, 'par;1 
o que fica pertencendo :1. União uma are;i, ele 
400 legnas quadradas nelle sit uadas.- A1·tlwr 
Rios . » 

Posta n. voto3 enr parte.:; separadas, a pl'i
meir[t foi r sjeitada . Por conseguinte amr. 
mava o paragra.pl.to primiti ve, e e Congrcss() 
ele novo, qLie.não esta.va tornacln. a resoluçfio 
el e mudar a Capital Federal, e, ipso facto , lam
bem n5,o existindo e s3111 effeito o art. 3° q:1e 
a tlava, c1mo tal. 

llfois robustece a minha opinião o fdc to ele 
ter sido post~ f\. vo tos ti segll11da paNe ela. 
emenda "rejeitaria . 

Ora, que continlta a segunda parte da 
emenda 1 Exnctamcn t3 a mesma. cansa que o· 
art. 3°, isto é, a determinaç;c'to de transfel'en
cia ela. capital par_a um pon to desigqado. 

Por con.sequúncia., cll 11110 e peço a attençfüo 
dr.t fn lma commi5s'\o de revisão do projec~o 
de lei ru11 (Lunenüü pari.1. este fac to. Pense> 



~96 

que o õôrigresso mais cl_e uma 'vezjicl::wa
mente se manifestou contra o que encerra o 
artigo, que é clado coino definitivo . 

Sr. presiclente, si não pelas votações repe
tidas do Congre3so, n_Je convenceria que elle 
não deveria permanec::ir 1n redacção, quanto 
essencialmente contem o pri1.1cipi o monrtr
chico. 
. Não que eu seja c:ip'.IZ ele suppot' que os 
dignos signatarios fa emenda apresentar.la n:i 
primeira discnssão queiram rle q1wlr1nsr fút•rna 
accentuar perante o Congeesso e o priiz ten
llencias monarchicas; ni1o qu8 cu imagine 
qne de qualquer maneil\t elles cles.ejern a 
volta a terras brazileira3 desses príncipes 
que vagueiam na Europa co;no espect1·os 
agoureiros ao redot' de thronos vacil ltlll tes; 
mas porque elles se daixriram clominar com
pletamente pelo espírito que durante tantos 
annos predominou no Brazil inteirn, a centra-
li sação . · 

Sinto tambem em rni:n pt'Opt'ÍO esta 
tenclei1ci11 para cent1·a!isar, tendo ele comlla
tel-a muitas vezes; e acredito que o longo 

. espaço que duron o i'egimeu lh realezn, in A l
t t'on-a om todos insidiornmeate, larvachuuente 
como na extensa costa do Bl'azil o veneno 
tellurico invade o individuo, e elle soffre de 
um mal de que ni1o tem conhecimento. 

A e:110uela qus foi apprnvatla lli\. primeira 
discussão, e que é o art. 3° actn:il, vinlrn 
acompanhada ele uma longa just ificaçlio -lle 
nm home:n que tinha uma r1levantaelã intel
J igenci:1. uma granJe cap<LCidacle, e que er11 
11111 convicto monarchista ll'.l vist:1S largas e 
firmss, Wargn:1gen, o Vis"ondc· ti s Porto Se
g:i : q. 

Nesm jnstiflcaçfio 1111 um topico que ó ::1 con-
11rm:i.çi1o clar;i, e for1rn.l tia tenLlcnci:L 1]11 '3 o 
artigo contém (/ ["): . 

«Uma parDgem, porem, lh importa ncin. 
desta, riue pelo seu clima recomrnen darh no 
n3lra.ng.:iro o Bra7.il toclo, o qne pela sua po
sição favoreci::i, notavelmente o desenvolvi
mento 1.lo commerc'b inteiro ile to11üs as pro· 
vincias, B até qnando viesse a ser a sédc do 
g0rnmo, aílançaria nos seculos futm·os a sc
g1tranÇa e nniLlaclc do ünpel'io ... » 

Era, o monopolio politico, o monopolio atl
ministrntivo, e rnaisaindn, o monopolio el a ri
JJn ezn, n:1cional, tendo tudo em vista como ob
j oe li vo princi p2l a imida :lc e scgiirança elo im
perio. 

Sr. p1·es id en te, diversos sfo os requ:s ilos 
rlxi giveis pa1;a nm::t capital tle rnonat;chia B 
S:) Republica, o tal fómm de goveeno tal su1, 
s~de. 

Não invento DGm fan tasio comlições parit o 
e3ta1Jelecimento ele capitae~, uegido pela ar
g·n mentação nesta tribuna: enco nteo-03 n·t 
historia, ahi deparo com largas ll13Sses ele 
fa ctos que as caracterisam . 

Quando, ao findar a idade mé:lia, começou 
a tt·ansformaçi'Lo do regímen feudal pat'J. o mo
narchico, pouco a pouco foi se enl'eixando nas 
mij'.os ele alguns senhoi·es feuclaes a f"orç11 e o 
peestigio. 

Pela intriga, pslo sobot'llo, pela corl'Upçffo, 
por tocln a cast::i, ele allirinça, as monarchias 
foeam·S3 estabelecendo e fun dando. Ao refor 
tlo rei, ·cómo cieculos conc0ntricos, que abnn
giam pot' fim n massa popular, el ls collocava 
politicamente os seus ebmentos de dominio e 
prepondernucin. 

Era assim que a cüpital, n re3Í'18DCi::t elo an
tigo senhor l"e11d11, do rei agora, pt\3dorni. 
nava pelas lettras, pelas sciencia!:', pelas ar
te's, pela moda, p3lo luxo, pelo brilho cl8s 
armn:s, era., emfim, o ceutro de onde tudo 
'irradiav11 e para o qu::tl todos S3 voltav11m. 

füte proces30 de formação el as monarchias, 
mais ou menos o mesmo em tecla a Eut'o1n, é 
sobretudo mui to manifesto na F1·a11ça, o nele os 
historiadores nol-o mostram se desenvolveuelo 
desde Luiz X I até Luiz XIV , em que se com · 
pletou. 

A capital d't monarcl1i1 é a côrte com to:lo 
o seu brilho e esplendor . Como o romano qne 

- dizia: - ci'ois ronwmis swn, o brazileiL'O affir
m:wa durante o imperio - todo o BPazil e o 
Rio ele Janefro. 

O SR. Jos1:~ AVELINO - Nu n;;a deixei de ser 
liom ccarencs. 

O SR. Tuoi\IAZ DELFINO - Nli:o dnvielo, e Kão sul'gem subitamen te vias ele conimnni-
cai!:1 vez melhot'. cação entre os estmlos, não se poderão elles 

Sr.· peesiclent0, ao Qbordar ao Brazii, rcpan tiuamen te" !ig,1r uns ao's ontros, nem 
D. JoJ.o VI encontf'ou umas tanbs liberchtdes sol' n. capital no iuteriór de um instante pwa 
e tra,diçõ3S de autonomias !oc<~es que a divisão ou tro o gangl io ner)'oso que rec)be as irp
cht torra em capitanias tinlia crJado e man- pressões ele todos esses nervos . 
tillo. Fixa.nlo a sj !e do governo no R io ele E forçoso apro·rnitar o oceano que a perm
Janeit•o, comoçon do concentral-as ahi .. A te- cleri'rt a muitos fl stllllos, e a rede el e fm•ro.,da~ , 
na cida.dB neste pt·opooito dos 40 :i,nnos elo rei- ele estradas, otc. , que pa.rte rl cstn, cicladc . 
mrlo cltl Pedl'o Il t~rminon co11 perfoi ção a Este foi o motim porque ;i, mn!oeiJ. 11:1 
obra, e foi e3t:"I som dnvi la unn d:1s suas s:rn representaçffo l'ormnlon e aprAsento n :t 
nnioros faltas, sinf\:i ti. m:1xi :1n. em3ilcla aue transportava a cnpital da. 11nifí.o 

Um govemo de fol'\:1, ele cmqni;ta e ele pal'à Pefropo li~, como o podeeia t or i't:lito, 
· gL10i'i'3', o go vemo romano, p)t' cxemp lo; ó n poiar1a na. mesm11 razio, paru. Theresopolis, 

poL' e3S3ncia, centralisailor; todct a rapub lica, Friburgo, 13:.irb'.lco a, .Juiz de Fora . 
e toJo o impel'io romano, .ora Roma; nas O art. 3°, pois, nilo dó. a soln ç~o elo pro
m0trnrchias belo o govot'ilO é r: c311tt'O, o Jogar blema., nn les o emlmra:)a e cornpllca, ou me· 
on:lc es U1. o rei; ain llll ius l'opubl icas unita- lhor , o ad ia in leiinicb men le. 
rias, como n Feaoça, o g'JrE:l'llo e a capital, A solução acliaclà serv irlri perfeitam0nte 
Pa1ü, a cicla cle-lnz. bem para uma rnonarchin, fiam uma repu-

1\lns nas republicas fei:lcc•ativa;, a Anwric.t blicn, unilaria,. OL1 oua ele fotle rati va aponas ti
do Nor·tc e a Suiss'.i , divors.t 6 a iufluencirt Lhl. vesse o nomo, ma> \rnncn, pal'<"I unrn republica 
sede do gove1'L10. Ntt Snissa v.11:i ts vozes tem leg itimame nte federal. como o Bl'ar.il cj1wt' se i' 
sido mu~Lula; este r11cto por si s1Í v.110 tofa e lrn ele ser . · 
nm11 longa série ele '1rgL11r1e1llm. Na A111eric1, Por e3sas cono:i1.leraç1J3s todas cltfl.mnrui mJ iJ 
toclos sabem, como cen t1·0, como popu bç"i.o , rnrnt vez a a,ttenção clD. cornrnissilo de revisfí.11 
nenhuma acçilo cxerc3 \Vasll iugton sobre os para o ar tig-o, q11 13 não pó lc pe1'111ancc;1• o foi 
estarJo3. repe!Litlo pol:i. ass9mbl é;i. 

Colloco-rne, sr. prosi lente, n;is minhas St' . prcs'dcn le, f,Ji a.pprova.d;i uma em ~rnh 
ob~er vações, 11 0 ponto tio vistt superior das qne mandava cnteegae tt in.;; lrn1°çilo prirn::i.t·i•\. 
relações e mutuas üepcudencbseilli'e a UniJ.o tL:ista ci·laLle tb sua municipaliclacle . 
e 03 est:úlo>. A digna commissão elos 21, ciue rnnccionou 

Nos governos monarcliicos, 0 impulso civi- sob a prJsidencia d 9 rnn nota ve l o p1·estimoo;o 
lisa.dor é centrifugo, vne do e3 ntro para a rcp7e3ent;i,ute ,_ conlwcc1lor Llo3 negocios eh 
peripherin, nos governos repubi ic.lnes fc-Jera- cap:hl, de cuji. intrncleneia foi pl'C.;; icl en te, 
ti1•os é centrí peto, vae lh 1nrip'nri;i p'.tl'C\ 0 cloixon no pl'ojecto ele consliluiçlo :i. instrt1-
c:ntl'o. cção primar i:.i .. como a sect1111bri:1, a c:wgo do 

Corno cl1eg:w ,-\te os po.lorns legi;lrdivo e g.wemo get'::tl. . 
execntivo, ::qirision aclos em nrn a gl'ande ci- A orn r. ncln, appeovn1L1 t;'i;Zi:l ::t :i.s:;tg nn.lnt•a 
thtcle, :1 vontaLl e nacional, a3 asp!r:l çõ8s rlos de illnstres roprec;on tnnto3 , mas ign nr[l.11 !1'!~ 
estados, si e 1C,)l1 lt'n.m do 111 te de sl a fot•mirJa- das no,sas conci içií83. 
yel bari•eit'.l tle ccrc:t ele '70J mil ll.c!iit.rntcs , Con 1:o t\lo qne n. peinrnir<l. ins trne1;:ã11 pe1·
mnlticlõas qno um insta.nte rle p)isão fa·1, tu- tença á mn!1i.cip rüi~nrlo, mns os rornrsos r;o 
multunr, si enconte.1.m de:inte da si 0.3 ban-- 1.10sso mun1 c1p10 _srio .elo tu l. orr!Pm qn:1n.n 
qne irosqu3 poilem Lia nr;: nnrnento imra ontro a ~; stins appl1ca~u33 11111rn:dtr1tus rpH\ ~ t :1. 
dizee-1103 temos 0 commeecio, a. inclustrb, 0 J c!nemla ro3so logo i10sta em o hscrYan ~ 1n , lo
credito cio pai?. 11 ,18 mãoJ, qnei·emos 0 cm'oO n1mo:; do r et' fGc li ftdas g·r.1nclc numero do 
forçado, o mo:1opolio ela ern i 3s~o ·- . si cncoa. esco ~.1 s . . . 
lt'itm c[3an te de si a im1;rensa, nrn dos oro·ãos _ ~"º lcnlto o rl1l'Jttr; üo pon sm· r1110 o in
cl::t opiniio publica , s;1h d11vilh r0speit~vei , lrnt::> do C')ll,9:l'O.s-;) lo: che.;:11· :1 c.i to re.';u l
mas qne é unn classe, e que existe pala capi- t::i,tlo . 
tal especialmente, co:n :i, gn ll nmn !em cslrei· II< tlo, po is , cahoe no caso o art. S0 (bs 
tas li gaÇ'õ3s? ! dispos içCí.Js transilor ias, fJLlG 10rei (Z G) : 

No terreno em que dis·:onto, não p::;rco clô 
vista ar1uelle em que mo tenho rip1ixon:1'ÍO 
neste log.1r, que ms ó pesso1l como doputarlo 
cLt C'.tpital federn 1: a perda clo3 diroitos poli
ticos tlo3 habitantes ele3ta cidade, o r0baixa
mento elas suns antonomi:ls lo::me:;, sob a pres·· 
si1o centmlisadorü do governo, peessão que 
sofi'ramos só e unica men te por•}He somos a ca· 
pital ela R')public::i, . 

Sl'. p1·csid3nte : si 11l'illicamenb examino o 
a!'t. 3°, encontt'o-o cheio lle c\itl1culdades p:n·.a 
ser uma realicl::do e p.11\l l'ecebet' execuç\o . 

Qnatroc3ntas lego1s qn:idmcbs col'l'Cspon
clem i1 ,~~ p'.1.rte dtt Sni ss:1 . Nfo t ::n·âo por 
ricaso no pl an'.1.lto . cen trili pJssuidores estas 
quatrocentas legull.S qu:idrncbs? Ihver:'t re· 
c!anmntes '! 

1\fa3 itnrtginemo3 qne e devoluta tor!:1 a 
area. Começa a sm· povo'.1.ela. A uniio entl'Cga 
03 S3U3 habitantes a direcção e g·overno de 
um estado proximo, ou e nvia-lh~s um preposto 
se u ·? 

M iis: t odn. a regiiio se cobreelc fo ,~·os . lovan 
ta-se uma gran'.le cich rle, um c3n tro podero:so , 
como queria Wargnaghen . Estànelle a c::ip i
tal político, e e ao mesmo tempo n su1 c1pital 
commercial, ou pelo menos, uma dfls gr.:tnclos 
metropolis do paiz. 

Desloca-s:; sim plesmente a queslifo: niio 
seremos nó::;, nessas ci1:0urnstancins, a fazer 
recl>11m çõ3s em JJOll13 ela fsde1·;i,çifo offonclicla 
e fa lseada por tantos 111oclo3, mas[), nov,t ca
piL1l centl'.i l . 

Esta situa.ção,a eq11iclistaucÍ'l ele norte e sul, 
é, não ha ne ::rni', significando a coopel'ação 
de todos para id1;a 1 prog·eessiYo qtrn se procura 
atlingir, uma condição clesejavel. 

Mas O!Ürn. existe ig1mlrnente importante a 
ser attendirla: é a p1·oximi<Ja.de do litoral, pelo 
menos no rnom6nto pro:l" iltn. 

« A' proporção que os nst<t1lós se J'orrm OL'- · 

gat1i sanclo, o Governo Federal en t1'egur-lhes
)1a a a.clrninistraç1o clüs sorviçcis que p.; la 
Constituição l!Bs com [Jetit·ern , e liqni1hrá a. 
l'esponsabiliclacle ela adm inist1\1çü.o fer1eral no 
tocante a estes se!'viç::i3 o ao pnga111cn to elo 
pessoal respectivo .» 

co·no não somos estado ;i, cJnslituir, m8s 
temo:; o regirnen rn unici pa l nll. clepel1llencL"I 
quanto a ol'g,1n izaçi10 ela lei <lo Cong t•esso, na 
q1mlicJatle ele Cctpital ~eder,ll, o nr li go S! 
refere na intenção geral iL nos3a municipa
liclacle. 

Leg·::i,\isallã ella, n;i, p)sse o ges tão elos sm::: 
roçHlt1:.s, se ri occasi[io ele ter act1rnl iil fülo :1. 
omonda. 

A mu nici palitl::tdo ... Sr. presidente: 
Quando, npó3 o app::;llo as m'nns, n.s as,om

blcas conslituint"s elos eslac\03 tiverem esla.
lJeleciclo ns suas !ois, qnand o todos os m11ni
ci pios enti·cg·;11'om a ndministe<1 çuo ao3 so ns 
cl0itos, quando, emflm , for por to:lo o in it: 
noemalisacla a existonci[t poli tica rlos cic\aelão:,, 
Bncetamlo o Congr%so S3US trabalhos, em 
junho, encontrar-nos··lrn , nó3 .corno excepçiio 
unic::1. neste Brazi l inteiro, sob .a plsna dict <1-
clura. 

E'. t ailto mais inr1uie~ltdora est::i, prr.sis
ten cu, da dtctaclura na c,ipt tal FeüeraJ, qnan to 
a sua in tenLbnci::t G füo provisoria e EÍO inle
rinJ,, é tã.o sem qrn1li ficGtivo, que j[t por tl'c· 
vezes fOL mocl1ficacla completamente. 

Sendo os uuico3 representantes elo mun ici 
pio, pelos voto3 e pela escolha do povo os qne 
tom11m parte neste Congrns;;o, parece-me ra
smtvel que, findo o governo eli ct n.torial, l!i .~s 
fiquem a responBabi!i1lade d;i, arlmin i;;t1•;1ç:tri 
Joc'.\L 
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N,~ iutendeuci<t mllnicip1l tenho amigo\ a 
qut:n1 de longa e.lata. respeito e co_nsiclero, ma.s 
sen ti o lamen tei que del!a fizessem par te 
quando ti ve ensejo ele ver pelas l'olllas pulJli
cas aecusaçJes o iosiuuações , que uão fo -
1\1m, Corç:i, é clizel-o, snffic;eutementc roln 
ti<.las. 

Factos siogultires e aDornalos .. . 

E' o caso, p3nso, de uan intet·fet'dllcia p)
llel'Om d11 dictadtJL'ct; é necessario qlle o 
governo diga : a internlencia não fori mai3 
cotltfüctos, nem c:mcessões ela natureza 
llossas em que silo tão s:im caremonia tt\t
tadas as rendas do municipio, emquanto niio 
!lte ror dada umíl. organ isaçJ.o pelo Congresso, 
o omquanLo niio Li rni' ú, sua frente os tlele
gaclos 1·ospousavei3 elo;; cidadãos . 13astti r1Lrn 

O Sti . P1u,; :; w1~NTJ; - Obse 1· vo ao nolJl'O CLlir.lc do <JUtl fot• [tu ·o!utarnente indispen.s<wel 
1·upres0ntaute que o C[Lte ·o,L:i om dbcus·.;ã9 pa1>c1 a continuar;ão doJ serv iços Jocaes. 
~:w as o:ucur.1.as ao 11rojedo lle CoDsttt ui ç<'lü. E' doloroso qu3 se preci::>e pedir i.; to desta. 

O S1~ . THO.'lAZ Dm,Fixu - Em duas !J<lla- lrii.mna, quando ê uma que;;tüo do mero o::; -
\Tas Lermina1·oi . E dspoi::;, V. Ex . saiJe, o Cl'Up ulo p~::irn:1 l · . _. . . . 
111eu pu qLteno abu::io tem desculpa. : a, Ca.pittd 1 Et~l tempo JIL'OJlr:o, s~mo tl\1z1dos a d1:; 
Fedenl ê lLtte ladt~ Lht União ; si os cid ttcW.os 1 cuss<~o no Congresso . a lg11 11,.; elos twtos p1:;1-
tll lll t"[ Lte ixn.s Ge to:n rocl::mmções , tt quJm t10J.clo;:; pula 1·ntondoncm sem_ compe tencrn, 
J eval ~as , a. q~10m üu:el-as senã.o agora a este que ~·i:ayam com grttnde Jcs::io 01 IJ :rns do 
Cang1·esso o, em tempo oppoetuno ao Con- mun1c1p10 . 
g1·osso 01·dinario 'I Os eleitos· do povo saberã.o corrigir , por sua 

. Tem sido feitos concessõ;s o contractos pela vez , outros, o tct·rnill'.\r6. asbim a llictmlura llo 
in lenLlencia tão pr0Yis9ri:1 o liio iusta vc l, munici pio . 

CJ ue úão tee1~ rosr?ns.tbili cLtd~ germ~te ~ p.o- Vo u dei.rnr a tl'ibuna, nrns an tos peço per
v o, que a ,.ti.to coD.iec?, de. C<1Idc te_~ p~1m,t- miss:'io ao minisll'o da justiça do g-ove1'no pro
Denle e d.e ~Hllt'.v.o ~ci o~ riuaos ~tir01:L hlLIJto visol"io de J5 lle uovembro, illusfr .; patriota. 
tc1'.1 po ,as rendas Ll,i ca,p7_t~ l v.1~ íicf~ a.lten.a- uma das g lor-ias úa tl"ibuna da propaganda,, 
d,is:. I or exomp l~, .c~ t~.~,idou-•. e (lc).,, « 0 1 ~- para füier alguma.s considerações sobre a or - · 
cal1,.1men\o e con .. et i a.,.,'.t~ do ca.l ç.:un:,n~o d,~ ganisação que iüeou ela j ustiça na cap ital fe 
c1 d ade pe.o ten!Jiº de tt es anuos, aos pr eço~ dera!. Fa~o-os não como censura cri tica ou 
lfa s~.ª tlire~tor.m _tle

0 
ob1·as,_ sendo o ~ª~"~~nou- a taque , 11{as como sim ples iute~roga ções e 

lo L1 to pot u.11.l'.uL 111etr1ca, o .º· e~t,~bvlec:- cluvislas, quo tlesejnria. ver por s. Ex , respon
rn.en to,,. Lle um rneicado novo, oxt1n"uuulo-se c~ idas e e3clctrecidas ., Disciptilo, aca ta.lia. as 
o ant1cº· » lições do mes tre a!Jttltsaclo . 

Silo contracto:; de:Jnitivos, ·que compro- S . Ex . lleu no s:rn plano a tl ribuiçõas aos 
mettcm as rendas munici.paes por. lai·go 1 pre tore~ q:.re mo paro~em cxage1'c<das par<t :i 
]H'aso, hvrados por .u 1nct rn tendenca sem sua maio n a . 
compcteucia, q11e nem ao menos dá a, opinião J Em algunus freguozias o pretor poderi~ 
pulJ!ica a, sa t isfoç:<io usual da cl111mach1 elos clesempeDllE~r a sua missão nos limites que o 
concurreutes . . decreto do nobre ex-ministro lhe traçou. 

JHo de Jl\nei!'o = Imp1·en::;a. Nacíonal - 189 l 

São as su!J-urlnnas. B:n muitas do centro 
da cidade ser-lhe-lm a!J::;o lutamenle is ' o im· 
passive!. 

o SR. CAMPOS -S_\LLl5S- D:i l icençl [l'.U'a um 
aparte 1 

O Sr:. . Tuo:u.\.z DsLFJxo- Terei grn nde 
prHer em ouvi1· o ap:U'te lle V. Ex. 

O Sr:. . C,L\ Ll'OS S _\JJLES- O assump lo do 
cp e V. Ex . se oceupa não ó consti tueio1rn l. 
No Congt'03So ordiuM·io pocler~t sei· to rnatlt~ 
qualr1uer mmlidtt ele ordem a faze r cessai· o:> 
incouvenieutc::> que o no!Jro represrulaule -
apresenta . 

o SLL Tno:.JAZ DELFJNO- ílem , alLemlerei 
ao aparte de v. Ex . , e deixarei Lle J'ormulttl' 
outras duvidas . . 

A penas tlirei que rn ti ve::se prestigio suITT
ciente rnotlificar·ia o rigidez do principio 
constilucional, admi ttido sem discussão, quo 
repelle a magistra tura, elect iva . lteconheço 
rrue a magistl'atura sabida das urnas trou xe 
pa1·a. a America. do Not· te os peiores resultados 
o vergonilas SJm nome . Mas no Brazil in
teiro o juiz~1do de p:i,z tem !'unda.s raízes DOS 
lia.bi tos elas popubções e clei:u boas t1'.\di
ções . , 

Conseevari<t, poi~, singlllarmeote o j uiza
clo de pa~ . Os ci.ladão3, escolhendo dentre si 
os riue lhe parecessem mell10res par <t decidi
rem Das suas pequeuas causas , educando-se 
nesb escola ele liberJaLle, apreni.lenclo '" 
amal-a e l'espei tal-a, co mepriifo a tet' a uoçilo 
prec!s'.I. da sua força e obrigaçãsJ, dos seus 
direitos e deveres. (Jlli1i 10 bem, muito bem . 
O orado1· d comptúnentado e abraçado por 
rn uitos Srs. representantes.) 
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CONGRESSO WAGI01~AL 

DlSCURSO PiW:-!UNClADO NA SES3ÃO 
DE 19 pE JANEIRO DE 1891 

O Cassiano do - Nascimento 
- Sr. presidBnt3, Srs. membros do c·ongresso 
Const!luinte, ao sub'r p3la primeira vaza 
estfL tribuna, eu, que me não presumo his
toriador, ne111 tel'l ho cornpetencia pa1'a sel-o, 
sou obrigado como que a füzet' urna justa 
rei vindiCação historica, dos merecimeutos elo 
actual chefe Llo Governo· Provis)rio, · cujos 
serviço3 immorredouros :_\, p1tria e :\ Repu
blica, p{etenden desconhecer o ill ustre re
presentante que vem ele dirigir a palavra ao 

. Congresso. · 

Ao ou i\ .. o; senhores, mais se accentuou
em meu espirita um1 convicção que ha muito 
alimento e é a de qne o mau vezo da in
grnticfüo vao ganlnndo por completo o cora
ç:'ío dos lmtzileiroJ . 

Pois que, quando se p1·0tende fazer [L his
toria ela gloriosa jornada de 15 ele novembro, 
quando com a maior eloquencia e talento se 
ex:alçam os gTandes serviço3 dos propagan
distas ·Lia Republica, qua,ndo se rememoram 
o3 feitos impereci veis do illustre general. que 

1:: ainda ha pouco dias descambou no occaso ela 
1 viela, UMS que não morreu, porque a sua sa· 

grada, memoria e immaculado nome viverão 
eternamente no coração elos 1ntriotas qmnclo · 
se enaltecem os serviços das escolas mi
litares, onde fulge sempre vivaz o senti
mento do patriotismo, como desconhececer ou 
olvifar o Civismo e o valor claquelle qu9, em 
un1 dia que podilt ser o, mais angustiado p:i.ra 
o paiz collocou-se á frente de seus camarMlas 
para operar, a justa raconquista dos direitos 
lJopulares 'I Como esqnece1' o nome elo marn
clrnl Deocl01 o da Fonseca, ? (Apoiados.) 

Ui\1 SR. REPRESENTANI'E-o Apoiado. Nin
gLiem negm·á o seu mer·ito; qu3r queiram, 
quer uão, é o unicn que tem a responsabili
dade do movimento. 

o SR. LAURO MULLER - QuGm esteve no 
campo naquelle dia, sahe que elle se achav-a 
á ft'en te das tropas. 

o S1t, CASSIANO DO NASC!i\181\TO-Como cles
co11 !Jece1· os sel'viços elo almirnnte illustre que 
soube concluzit• a su<1 chu:se par.t a.po\ar º' 
companheiros elo exercito nesse QTandioso mo-
vimento em favor' ela Republica ? ' 

( 

Sr. presidente, foram !!mitos os batn lhaclo-_ 
res díl. g1·ande caus:1, a 1111111 cabe-me unm pa!'. 
ticula insig·niticante, alguns annos trnb~llrn
dos ness:• enorme cruzada, e sendo nssim,cor
re-1irn o dever de protestai', como faço, com 
dig-nidacle e energia conlt'fL esSlL obliteração 
p1;oposital de serviços de0 homens eminentCJs 
c'omo Deodoro e \Vandeükolk-, para a conse
cução daqnelle desideratwn, po1·que consídero 
tal pt'ocedimento como uma injusliçJ. e urna 
iugt\1tidiio . · 

' SEXTA~FEIRA 6 DE :r.:IARÇO DE 1891 

O Shr~CASSIANo DO NASGBrnNTo-Negou,por
que fazendo a historia daquella jornada glo
rio3a,:recordou os servi.qos ele outros, deixando 
e111 _esquecimeuto o daquelles, 'cujos _nomes 
citei, negando, portanto, por exclusão-. 

Sr. presidente, feit:1 estil. reivindicação, 
levantado este protesto de brazileiro amigo 
ele seu paiz o reconlleciLlo, protesto que foi 
tanto ma,is espontrrneo qua,nto é cBrto que ao 
subir á trib1rna, uão cumpri o dever de agra
decer aos collegas qu~ me antécBderam hoje, 
a cc1Ja benevcilenci:i, d~vo o poiler cfüigir a p:t
favrit ·ao Congresso, antes elo encerramento 

, do, discussão, que se tentou hoje e se pre-
1pedjta annnhã . 

-UM SR . REPRESENTANTE- v. Ex. viu-se 
livre (lá ROLHA. 

O SR. C.~ssrANO DO NAsCIMENro-I\ão posso 
tambem cle1x,11? passar sem p·rotesto esse fücto 
essa projecção do systema· monarchico que s~ 
busca introclnzir no primeiro ConO'resso Re-

. pubiícano, onde devi:l haver piem~ liberdade 
de palavra, obrigando-se o -representante ela 
nação, para }JOcler dizer o que pensa, a anelar 
de bancada em bane.ada a soliciV1,r de seus 
collegas o não eucerramen to dtt cliscussffo. 

l\fas, qual o motivo ele ordem superioe papa 
que se pl'etenclá encerrar a discussão tão pre
cipitadamente ? 

Porventura, a ordem puÜlica corre perigo~ 

Ne!1hmi1, está p2rfeitamente g>\.ranticla. 
Have_rá alguma calamidade qtrn paire sobre 
este paiz que nos obl'igue il. prescindir do di
rei te de discutir o nosso pacto fundamental 
inra; vobl-o de afogadilho,_ sem maior refle-
xão e:cnidlldo? CGrtmnente que não. ' , 

(_,a v;1:ados, pois, estes dous protestos, entro 
Sr. pt·esidente, proprimneute · na analyse elo 
projecto ele Constituiç1io e prometto fazel-a 
t:'ío do corrida e succintamente quanto me seja 
rossivel, ele modo a não cançar mais a atte11-
ção .d1H11eus collegas em hora . tão adiantada, 
e a não infringir o regimento, pois, que é uma 
nota dominante do meu cwacter o m:tis 
absoluto respeito á lei. 

.o iwojecto ele Constituição que se discute, 
Sr. presid:ento, póde ser encarado debaixo ele 
dous pontos ele vista, isto é, clebaixo elo pou to 
de vista republicltno e debaixo da ponto ele 
vista füderfLl. 

E. tanto isto é V8rch1cle, que o proprio le
gislador constituinte disse no art •. l 0 da Con
stituição, que a nação adoptrtrn a fórn1a de 
g·overno republicano. 

Debaixo elo ponto de vista republicano, siio 
n:uittts as ína,terins que na\'ecem de detido ex
ame e teent prendido a attenção elos illusfres 
membros do Congresso, que me teem prece.,.· 
cliilo na triounu. 

As mais importantes, para mim, são as 
da eleição do P\'itneiro ma,gistm,cio da nação e 
toda~ as theses ou principios consageados no 
capitulo que se ·inscreve . sob a eprgrn:phe -
Da elecla1'\1ção de direitos. 
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diversitlacle de legislação, e a questão ela dis
criminação ele rendas. 

Ora, preten::lendo externar a minha opil!ião 
_sobre todas estas questões e Eendo es_cnsso .o 
tempo de que disponho, é_clat'O que limitar
me-hei a afffrmal-a e a produzir sobre cacLt 
uma dellas um ou outro arg·umeHto· para 
mostrar ao petiz que procurei cumprir o n1eu 
dever, e ao3 que me elegeram que o repre
sentante quê par<t aqui enviaram é o mesmo 
propagandista que durante alguns annqs t&ve 
a honra de, em conl'erencias publkas, d:l'i-
gir-lhes a p_1Ltvra. _ _ 

Qu1nto a eleição elo primeiro magi;tradt) da 
nação appareceram aqni cliITel'entes sy.,temas: 
o do projecto constitucional, systema indi
recto; o ela bancad.a, paulistfL, tambem incli- , 
~·ecto; o Lia commissão dos 21, systemfL ainçla 
111d1rect0; e, em co:1traposição a todos es3e:::, o 
systema ra'.lical da eleição clirecta. 

Escuso dizer que, para mim, não ha sy~
tema eleitoral :perfeito, escorreito (!e vicios 
ou defeitos mais ou menos palpa veis; todo o 
systema eleitoml póde ser fcamlado na ex
ecução, sobretudo quando se tratar ele uma 
eleição Vío importan_te como a do pdmeiro . 
magistrado ela Republica. . . 

l\fas voto e penso que é preferi vel .este ul
timo systema, porque, si se attribue compe
tencia ao povo par<t eleger os membros de 
S?as assemblé .is, si se lhe aHribue competen
cia para eleger os membros deste Congresso, · 
senadores ou deputados, delegando-Jh2s , a 
funcção de escollrnr um determinado cidadão 
para cbefo cl::i Repubíica, não se lhe pó :h 
113gar competeucict para por si proprio füzel' 
ess'.t escolha. 

o SR . M1ÜRA DE VASCONCELLOS-0 ar.o·u
mento resente-se de um vicio de logicft. 

0 

o SR. CASSIANO DO NASÇÚIENTo-Convenho 
q11e póJe resentir-se elo vicio ele concluir do 
menor para o maior, mas representa um ele
mento mais para formar-se uma convbç-.ão 
que se robustece com as outras razões. 
(Apartes.) 

Sr. p1'esitlente, n[o aclmitto, como 'ia dizen
do, nenhum elos outros sytemas, porque ' en
tendo que aquolles que os propõ 3m, para 
serem logicos, q\lerenclo, como queram, um 
éleitoraclo especial para a efeição elo presi
dente ela Republica, não precisani crear uma 
nova mola no organismo ela constituição elo 
poder publico, teem esse eleitorado especial 
uo proprio Congt·esso Nacional, e nenhtnn em 
qúe se po:>><t e deva pPesumir mais '. coi:npe-
tencia, inrn aquella escolha. (Apoiados e 
apartes.) · 

für S~-t , REPl-tBilENTANTE-V . l~x, é:;tii, Je.,. 
vantanâci -mi,stellcis para corübatel', elle'.' i:ião 
negóu os sBrvi ~os desse·s generaes. 

Debaixo do \iOnto d , vista federal a:s magnas 
questões, no meu modo ele Vf3I',, são a- questão 
ela oTg«úJisação• eles.estados e 'elos · ümniéi pios., 
a ·ela dualidade ela. mfrgislr'1-tur::l- é coriseq_u~n.t: 

Além disso, os tl'es systemas iodiredos re· 
senteú1-se do gravíssimo defoito de poclçii' ser· 
o primeiro magistrado da; nação escolbirlo ou 
eleifo pela minoria elo paiz; defeito que .r@pufo 
.de g1'otll<le monta e, até c13rto ponto, u'iua 
offensa ao proprio regimen-demcicratico. A i'e· 
pl'esentação rio-grandense enviou á ri1és11 
unia emenda para corl'igit' o vicio clú vencido 
em primeil'a discussão, isto ó, paea o ca,so elo 
2° escrutínio, determinado pelo facto de não 
havei· ilenhuni elos candidatos obtido maiol'ía 
absoluta dôs 6lilfolgios popüla:res,-emerida qu\3' . 
ci_or!si,ste em cstfJ,be!y~e1' q\le o· ~oi'ipo ·eleítoraJ; 
tJara esse-seg-urrclo esta1utímq1 SGJa o·cong:re.sso; 

*: ·. 
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Nacional, e .q.ue,.ci:eio, .mer.:icel'á a approvaÇão 
da casa, pois. que se .. comprehende que tive
mos em visto evitar o grande a.balo que poõsa 
i>roduzir n:o p1.iz duas eleições conse~utivas 
para um c~ rgo tão importante, como seja. o 
de presidente da Republic1. · 

Mas, 81'. presi.lenb, eL1 não queri a sinão 
c~e:x ar iigeirürnente assignalado o ·meu modo 
ce. ver nesta questão. Não pretendo mesmc> 
alongar-me sobre este pauto, porque o tempo 
é pouco , e en não clesejo abusar ela boa von
tBde dos collegns, além de que, como repu
~li ~ano, lm para mim outro assmnpto muito 
unportante, sobre o qual desejo manifüstar
nie, e ó aquelle que se refere v,os direitos de 
cidadã.o. 

Como republici no, voto s3mpre co:1tra tuclo 
guanto for ou redundar em restricções á li
herda.de do3 cidadão3 . . Assim não concorrerei 
.i~m üs, com o meu voto para que se estc1b,e
Jeçi). na Constituição do meu paiz uma exce
·pgão odiosa em. relnção aos c~eri~os. e P!'inci
pa;lmen te cl~ po:s da separaç:\.O cta 1greJt cio 
Esta.elo. Penso que cada um destes po(leres 
deve t}r a mab compleh liberdarle de acção ; 
e/1.1 0 ii!esmo modo qnc não riuero qne t\ igreja 
inter vím ha nos ncgo:~ios civis, t;iml,em não 
qip r n qlie o Estado estaliekça r i;,s t rirçõ~s odio
srr.s tratanrlo-se da. . igreja, ti rando dos mon
ges e fra1J0s de qu'alquer or1lem o direito dG 
·voto, ·col locrnrlo dest'arte a. igreja ctitlulica. 
1óra Llodireito commum. 

~u:~r.Su., REP.~ES,ENTANT1"-:-Mas os li10nges 
al5rira.m mão da sua liberdacle'. 

. O- SR. CASSIA NO DO . NASCIMF.NTO-Mrrs i s~o 
_p<;>r um voto moral de obediencia. á ordem a 
que pertencem, e nós, poler civil,nadcL t.emos 
qae ver com a viria e organisa.ção das ordens 
religiosa~ , por isso que nad,1 tem o poder tem-

·P.oraJ de commum c.1111 aquillo que é ao domi
nio das conscieu:;i;Js; e, si os frades, monges 
e .réligiosos de quaes1ner ordens ou confrarias 
i~1frin gi rem os juramentos que pre;tam ao. 
ser. nellas.admi tl.i rlos, ficarão, por isso mesmo, 
s.ujeitOS á ,penúlida,de que ellas em BU8.S pro
prias _c,o n stituiçõ~s e3taqeiecem. E' preciso, 
pois, apfl.gn.r este borriio rio proje;t.o c0nstitu
cio1ml, tn.nto mais quanto eSS'l. disposição 
es tá em rn ·:ulifes to antagonismo com uma 
en~enda. do illu, tre representante Sr . Serze
dallo, approv[\da em primeira discussão, qne 
est:1 tno <] ue, por rnoti vo de ceenç:1 religio.s n, 
nin g-nem póde ser privado dos direi tos de ci
d:tdão, nem eximir-se elos deveres civicos . 

• 'Entendo, poi.s, que o Congresso proqeclerá 
bei'n, . do accordo c;Jin o es :Jirito li beral no 
nosso secn lo e com o pensamentotri umphanle 
da. revolução do 15 ele novembro, extinguindo 
esta_ pai pttveL contradicçã.o com a suppressã.o 

._dçf§ 4° elo nrt . 70 do 1m1jecto coostitncional ; 
o:.ne,;te . sentirló enl'iamos nó3, os repres'3n
Wn~es elo. Rio Grande rio Sul,, uma em ,md,J, 
r[~w , estamo_s .. cert9s ,_ merecara a approvação 
r ,.i cnsn, . (1llw:o$ apoiar/M.) 

· \ fot.o :1inrla. contr~1 o artigo que ros lring·o o 
direito elas cor pol'a1;ões de mão-morta; verto, 
vobi e votarei pn.ra qne se man tenha o ar
tigo do pt•ojecto em que se diz que a lfopu
blica só reconhecJ o c.is:unento civil, e, po1·
tanto, contra a precedencia ou niío deste ao 
casamento religioso. 

-E n3st i pon to estou em divergencü1 com o 
i Uu~t re representante rla Parahyba, o Sr. 
Epibcio, cujo talento a'.lmiro, que acabou de 
sustentai' nesta tribuna a necessidade de C<ll'
cear neste ponto o direito elo clero co. tl10lico. 

r Penso rle modo d.Urérentc; entendo que, si o 
clero catholico faz propnga nda c0Llt1\1 a in
stituiçã.o rJo c:1s:i.mento civil, devemos 00111-
bater ess:i, propaganda com uma propagand<L 
tp.àis esclarecida e111 favor da legitima orga
nisaçã\} da f;unilia e ·do:J direitos da prole, 
n1aff nunca estabelecendo esta rastricç1Lo 
olio~a~ ( Apoicldos.) 

E,\ UMYdà DD regimeu passado COUlbatÍJ.l11'.>S 
a. monarchia préga,ri llo a Republica. pela im
prensa e pela. tl'ibuna, o que embó t'cl prohi
bitlo pelas leis em tolera.elo pelo::; costume3 e 
bom senso pablico, oppunl1amos doutrina 
contra doutrina e do collfronto sahiu victo
riosa. a verrlacleir::i.; é o que quei'o que se faça 
neste caso. 

.Isto é .o que :i racional e liberal. (Muitos 
apoiados.) 

Porem, senhores, como vos disse, não pre
tendia tocai' nes tes ponto3 seniío ligeiramente , 
e tw.1 j10 em vista, antes ele tudo, um ultimo 
';lS'orço em favor dl1 inllepJnclench e da. ri u
tonomh dos estaclos, aban'lono o proj ecto sob 
o ponto de vis t:1 republicrno, prr ra passar a 
examinal-o sob o ponto de vista fe clcral. 

Dissa 'qne, quan to ao ponto t!e vista redera.!, 
as questões pr iu ~ipaes el'f1.m trns : a org:mi
saç'io clo3 estados e rnu ll ici pio3, a clualichde 
ela ma.gistl'<1tI1I'il e cliversidn:le chi legislaçã0, 
e a qnestão p<1L'.'\, mim pri11101'dial- ela discri
minação d.is rnnd 1s. 

Quanto á orga.nis;tçã.o dos estaclos e mnni
nici pios eston rle perfeito accorclo com 0 qne 
foi_votado em J > disc 11ssilo , bto é, QIJO se snp
pr imam a;; r ~g1•as estahe lecd lts nos §§ rios 
arts. por attentatc,rins ó. liber.Jade e au
tonomia elos munici pios e estados . 

Q:1anto á clnali .!a°de da 1migi:i té,üuei1 , di1 e: 
sómente que nlío s13r in. fede1•a lista. si não acl

. mittis3e uma magistra tum nos estado' a p -:i 1· 
d.a magistratnm qúe cómpete 'á União. (.1poiri
dos, muito /Je m .. ) 

o SR. JOSB HHHNO-DO accorclo. 

'na oro·anizaçlio clesse . trilJ'i.rnal nua se pl'ü 
curou0n'em se cleYia pi'ocm•11r dar rapresenla
c:ão aos estados, como se o foz oo Sena elo, q LW 
pal'<t mim, elevo diwr de. [l '.IS~ag«1n?,é uma su 
perfect<içi'Lo desi10cessm·1,1; e rnu t1 l, pois QLte 
tendo a mesma origem da Cnm,1ea, ln. üo for
ços;i.men te resent il.·-se elos mesmos vicio3 e 
def'ei.tos desta, e járnais ~ oclér1\ servir ele cor·
rect i vo aos .netos clella emanados . (Não 
apo iados .) 

o SR . PINHEIRO MAOHADo-Apo:a.r.lo. 

UM SR. REPRE>ENTANTE-E' porque a or 
ganisl1.ção ó viciosa. 

0 SR. CASSIANO DO NASGUIENl'O- InHgi
nem a organisaçãõ que qnizerem,q LW el le ll:l. 
de te nder sempre a se converter em urna oly
gar0lli:1 . 

Dizia cu, que 11a o!'ganisaç:ío do poélet' legi>- · 
!ativo, o legislador constituinte tinln prn
c ~1mclo elemento ele ser represent.tdo o e3bclo 
como si os 111 3mbros da c8.tmim oã.o ropresen
l a~rntn op::ivo dos .estados,mrrs quando tratoa 
da 01·g·anisação elo pod.er jucliciario, ntio. 

O SR . FREDERICO B'.lRGEs- ''1as ollle que 
o Supl'emo Tribunal tem attribuiçõos poli-
ticas muito importantes. . 

o SR. CASSIANO DO NASCllilENT0 - 1\fas niio 
se dern concluit' clahi qne se cl eYa dar ao SLl
premo T ribumü repre3entan tes elos es~ado3 . 

Peço ao meu illustee coUegf1. que me honra 
com os seus apartes, que n1o me desv ie do 
meL1 proposito. 

o Sr.. FREDERICO I3omms - E' polo praiee 
que tenho de ou vil-o a este ro3~eito. o SR. CASSIANO DO NASCI'llENTO- Folgo 

reconlwcer que até ar1ui vamos em per-
fei ta l1a1·moni:1 de vi3tas ; i1 :10 . entro 1rn. O SR '. CASS~ANO lJO N.1.scrnIEN'l'o- Ag-mdeço · 
quest~o de sobera.nia e autonomia da União lhe; ate considero umn llom'a nw1•et:e) .. os. 
dos e3tados, pol'que consiclel'O isto uma qu ·s-
füo mais ac.1demir.a do que outra cousa; deem- Sl'. iwesillente, quanto i• diversi<.hcle de l e~ 
llIB 0 nome que quizerem <le autonomia, so- gisla~ão , direi que, admittindo a dualidade cb 
b 

· J" d l · l 1 · 1ml!l;istrntura, o meu fe lem lL;mo vn.e até ao eranüt. 10er ac e, ll1 ' epew encm, o rine par .i. 1 1 ·t ·, r ,-· . d · -
mim é fól'a de clL1vifa é que a União tem P~!~.to . r,e acn;~- tn c 1.v~~,v.li\ e de l eg 1 ~l.açao; 
poder dent1·0 de u111::i. certa e;;phern de acção , l 1 u ,. ne,110 por ,111? _o .~1,'? L1.me~Jto ,ded1.1z1do d.a, 
e os estarias tee:·n t:tmhem poder clentl'D ela es- u111.lade do nosso cl1'. e1 to na? prevalece pot::. 
phen de aco::ão que llies é propri't qne e certo qne os te1l 1mrnes Julgam de uns 

· · · p:·, 1:a out1·os estados e tem julgado sernprn 
Ambos siio autonomos, sollerJ.nos, livres e tt ; trerentemeute, . estabeleeen:to jrn•isprudeg-

inclepe n d ~ nt<?s. (Avoiàdos .) eia Lli versti. e ate n ,3 pl'opr1os tl'i brnmes · 
Assim como o iu.li viduo é lfVl'a dentl'o da urna turma de juizes julga ele um modo ~ 

sua esphel'[t eh acção, cspllera de acção que out1·a. lle modo iu teiramente oppo3to. (A.peides. 
vae até o limite eh esp\1e1'>1 çle acç'ío do sen 
visinho, assim tn.mbem o eslf1do é. li vl'e é rt11-
tono1nri,é ill'lependente dentro (la SLFI esohera 
de ac0iio que vae alé o limite da. esp!Fn·h de 
acção do estado seu visinho, só as3im se ex
pliea snfilcientemente a cJex:is tench1 clJ, liber
dade dos indivicluos e elos est9,clos. 

O SR. Jos1~ H1e<rno.....:.;\fas qual éo limite? 

o Sn .. CAS3UNO DJ NASCE\fG)l'T0-0 limite 
6 nnrca.clo_ ll<\ lei ol'gt\nica :.lo pai:;: e na coD
sti tuiÇlo dos pt'oprio:'! estados . 

Apresento e3La. cow;id·miçi1o nnicamonLJ 
parn. di111in11ir o valor do n'rgumentu p~ove
oiente rla unida·l0 elo direito e não com o fim 
de i lludil-o inteiramente. 

O SH.. Jos:E HrGINo-:da.'.;:; não o destró3 . 

o SP.. CASSIANO DO i'i'ASCrnIENTO-Aclmilto , 
nem cn poderia snppm· q1ie no meu ft•:1co rn
tondimento surgisse um argnrnonto capaz d11 
c!Estl'u it' um11 dontei1m lfo bom dof'emLiiJn. 
como o fu~ c:;tu , pelo illuslr0 representante 
q nc me l1011ra eom o seu n par lo. 

1\ht:> o <tt•g umen tu ClHJ'tal nilo ü nslc, 1.': o 
seguin te : núo ad milto unHL mesma lei civil 
unia mesnn lll i Ct'imirnd, uma mesma lei 00111~ 
mercia l. p:n\i t.odos a:; variadas re1ações d<t 
nossa vLla soc"1tl. 

. . UM . Sa. R8P~8SE~TANI'E-B porque, si o 
nosso mteeesse e um? (HG outros apartes .) 

O SK. C,\'>SUNO DJ NAscrnENTO - Si ~u 
fosse satistitzer no meu illust l'e colleo·1 em 
tudo me desviaria do fim que t enho e 1~1 vist;i 
c:nn estas considerações. q1rn é sobretu fo as
sign:ilar n. minha opinião 1>cipii.lamenLl soh 1•e 
esbs qu 0 stõ is pa.rn chegn.r a. materfa chi rlis
ct'iminaç:io cln s l'enrbs à ql>.D.l julgo presa. a 
autonomia dos estados. - ú SR. CASjJA:Z'.! D8 NAS·Jrnrn:;-ro - J:>oNiu& 

. nã?: ha. . unifoi:mid'.tde de c::i3tumes, não -lla 
O SR. F[rnD ::: tu-:o Bob.G ,, :> L uorhos se- unitol'm1clnde ele earacte1• não lm unif..JL' ·· 

:XH01W3 H.BI'RE$:,]NTAN J'BS diio apal'L,s. l lflidaLlG do intere3S83; lia. pelo ~0;1 tfa -
rio, mui la dil'el'~ id:de ; e qun.u-clo lta muit,0 

O SR. CAS3)!1.No o::i NA.$CBrn2'1TJ -A este rcs- cliversiilade, cb costumes de cat'.\cle!', de rn
peito direi que não vejo em que o systenu fe- j teresses e te::ide_ncia,s,.,, preciso qu J a tudo bto 
dernl dependa do numero ele magistrados que ccrres~on la u d1YB1' .;1dade. na J 3g 1 ~ laçth( 1lfoí:a 
de:rnm compor o Supremo Tribuna], porque l)em.) 



P. ou n~o estou só, penso como Don::il que ó 'I 'J\í[tS não ·quel'o propriamente combat~r o 
·de grande vantagem a diversidade de legis- projecto que ruí.o tem talvez neJte q_ongresso 
lação em estados diversos de uma mesma, füt- <õO de tensores cled ica..Ios, limitando-se os mais 
ciona.lidmle que dá lugar á politica. experi- aferrct·lo; do3 no>sos anta ~·on istas a dizer 
I11l' ntal; a lei qu3 um est<vlo adaptar e que que a emenda rio-gt'andensJ nã.o é cpmpleta, 
ahi pro..luzir bons resultados póde ser adapta- e si re3ol ve a questfí.o de futuro, não a re
da por t0Jo3 os outt'03 que ' Jis.w não ficam sol-ve ele presente. Basta, pois. enumer"r 
im [Mli los; ao passo qae, si · a le i adaptada por mpid.i.mente os principaes inconvenientes elo 
um 0stado 0 ma, não !Jl'Oduz resulta.elos IJeue- projecto, que ~:·eduso a 3: b:tro.llH o system::i 
1icos aos outrnJ , com a esp::mu1ç<t do pr-ime iro de discriminação elas rendas, proLluz il dese
não a decr~ ttieão, e, pJlo rneuos,se defoncle1'Ü-ll quilibrio rios 01·çameL1 to3 dos e~Ltrlos, cousa.
ele ter uma disposiçiio ·inutil em su:1 legb- gra o mesmo c~ ntralismo quJ tinhn,mos no 
laç'.to. ' imperio, com a cornpetehcia cumulativa -Jo 

portil.çfi'.o, das d~ correio:; e telegraphos que o 
supportam perfeitm110nte e tanto que a d:i. 
importaçifo estit augmentada C)nsidéràvel
me ntc com o 'pagamento do~direito.3 ern ouro, 
é claro q11a a União tlca cJm recursos: sobejos 
par'a faz Jl' fuce às · 'despezas quê lhe_s são 
pi·oprias. · 

J\fas dizem : o facto da prochlnpçfü.J ~ht 
't-tepublic'.t e seus c0nsectal'ius t1· ttue,ies trouxe 
con.sider·,ive l augmeúto de despew de modo a. 
(:llev,1r o orç unento provavel · da,' füipublimdt 
enorme cifra de 2QO.IJOO;OJO$, e s ~udo as~im 
os recursos que riei.ntes tt U uiã.o são vi:;i vé.l
men te insulfi;ieutes. Depoi;;, ainda lm uma, consiíl.eraç1Lo impor

tantissinrn., o direito tem priuc~pios subor
dinados à' conveo[encias e exigencias 'da so
ciedade para a qual é estatuido, e tem prin
cip io::; que sfül universaes, qu'l dominnm to:las 
as cb~sciencias, todos os espiritos; es tes prrn
ci pios carüiaes ele direito são e serão estabo
leciclos em todos os corligos (3 só diversillcam 
03 coro ll arios delles rnt aprili~abilidad~ pt',ttica; 
o l10miciclio lia .de ser l1 0111icicl io no Rio Gr:rnclc 
do Sul,no Pará, no Anmzonas,em toda, a. parte, 
e os c1'imes de roubo, do CLu' to, lt:\o de sm' 
crimes de rou/Jo, e Curto m Rio Ornncle do 
Sul, em ~1'in 8 s, em toclos 0 3 ·estar.los, mas a 
_penaliLlacle pócle di versitlcar. 

No Rio Grnncle elo Snl, anele o povo e dado 
a industria pastoril, infel izmente (no regimen 
antigo, porqne hoje temo3 o Rio Grande me
ll1or policiado), havia em ::ibnnclancia o furto 
cl13 gado e nós precis:ivnmo'l punir fno.is gra
venBnte elo que puuirio.m os i1ern::imbucan9s, 
os mineiros, 03 al:tgoanos es3e delicto para. 
ovi t::ir sua reproclucção . (Cntrnm-se divei·sos 
(w.irtes.) 

l\-fas tudo isso me tirn r.l o meu propo3ito; 
isto nlo 6 nm discul'so,s:"io clesconnex<"t.S coosi 
il er,1ções que me sugge '.'.iu o estudo elo pro
,jecto de Constitu ição . 

UM Sr.. llGPflF.S~N1'A\'T8 - O di.scnrso vn.c 
nrn ito bem . 

O SR. C AS.fü\ N O no NAscrnrnNTv - Sr. pre
sidente1 pen:>o qtie tle to ·!o este pr<1}3cto, sob 
o ponto de vista. foclerativo, a quest.:'í.o capi ta.! 
t~ n ela. di.scrimi.naçi'i.o elas ra ncfas . · 

' Não comprehcndo meio repulJl icanisrn o, 
como lambem nilo comprehonclo nem o ferie· 
mlismo e, por conseguinte , turlo qn:i nto for 
possibilidade ele inle1'v-0n9lo d::i União nos 
n o~ocios peculiares dos es1aclos ; corno ve rcla
dnirn fode1·nl\sta não posso :ulmittir. Ora., o 
projecl"o eh Constitu içilo do governo, ::i penas 
J igeir:i.men le modificado ]leio rnl:o do Con· 
g1·esso na 1 ~ discussão, não mlopt::i syste:na 
nenlmm quanto il, nhteria .de clise:riminaçã.o 
<.lc rendas, como desta tribunn, já teve oc
casião de demonstra1' um dos 1n:·ds illust.res 
rorresent·rntes dn minha b::mc[l,cht, o Sr. Julio 
de Otistill1os, porque, depois ele discriminar 
nos arts. 6° e 7° quaes os impostos que cabe a 
Uniiio o direito de taxar, depois de fhmar no 
il.rt. 8° quaes os d t compelencia dos estado~, 
no art. 12 l.nrn.llla. tudo e decfam compe
tentes a União e os estados cumulativamente 
para thxi:' sobre tlldo mais que. não esteja 
comprehenclido nos artigos referidos, 6° e 8". 

lsio é que mata a foclernção, porque, si' a 
Constitniçiio não· dor aos estivlos meios de 
vida, elles "º poderão ter, j{t o disseram aqui, 
il.. il.tltooomi::i .. de. miseria, não pode1'<lo .png<ll' 
9s p1:nprjps serviços que peln Oonstituit;êl~o 
lhes são dev-olvii.lo;;. 

D.>. 111 r1.is, não comprehenclo eqlii li brio orça
mentnrio com o systemh. d:i Co11stituiÇ5;0, 
desde que a. União tem-o direito de taxai· os 
prorluctos cios rntaclos. Por exemplo, o Rio 
Granr.le do Sul terá sobre um g·eD ero de pro
ducçi'i.o 11nalrJliel' dil'eitos no va lor de300:000$. 
Si a União taxar esse genero •:e proclL1cção 
em 10 011 15 º/ o é claro que elle no Rio Grand .J 
diminuirá, diminuindo a receita. i:iÍ\iveniente 
desse imposto,e con;;equentemente produzindo 
o desequilíbrio orçamentaria no est.tclo. 

tU't . 12 . 

Estudemo3 11gom o substituti vo qne pro
pomos. Surgiram aqui,co1ltra 1\ emenda cl<\ bitll
cau;i, rio-gT,ll1Cl>.n se dous argunBnto3. Ü Jo Ó 
derivado do estado actua.l do thezoaro publi
co; isto ó, d 1.s ne~e3s i cl teles cio orça.manto da 
rlespeza gem i d::i nação; o 2. 0 ela pretensa, 
dependenci11 em que fic<t a Uniã.o para com 
os estados. 

Ora ele duJ.s uma, ou es3as despezas teJm 
ca.t'acter p3rmamente ou nfí.o, m:ts quer eqi 
um quel' em outro CJ.SO o que é certo é 'q ui:i o 
leg'i:;lador não pófo nem deve teot::ir cobr·U_-as 
co:n os rncnrso.; órdinilrios do orçamento e 
sim por l}lei.o ele uma oper«ção qualquer de 
credito. · · 

o nosso syst(lm'1 consiste no segili:.ite: tlei- Viudo, portanto, o o.rçamento a, t el' sóm~tüe 
x::ie à Uríi~o as m:üo; abund<wtes fonte:> ele re- o accro3cimo com o serviçJ elos jut'()S e amor
t.;eita, como sejam as do arl. u.º, att~ibuir ti.zação cltt divida parJ. tal fim ~ontmllida. 
comp3te r~ t"ia ::ios e~ta.dos .Pa.l'a tl'ibut,1,r to .h:s Assim senJo o aro·umcJto deduzido das dif· 
as matenas, exclu1cl.as un1C·ll1~ (mte tis qu.~ nao ífou ldtv ies orç,{meut~rias nU.o procede. 
fornm d::i compe!enc:ia. exclusiva da Umao; e 1 · 
finalmente_no ca.so ele insnmciencia. das ren - A este respei to tenho ele fazer uma, censura, 
elas da Un ia.o pil.rn. attencler·a t.ocbs as de3p~- . i coherencia e logica daqnelles colleg,is que 
z:1s de ca.raclee federal, conceder a e;bi o clt - i rnst.eutctram clesta. t1;ibuna, com o mais vivo 
rei to, rle lanç1r uma bx11 prJp_Jrciona.1 :3obee 1 arllo1', o ~ys te :nct ela drndiclade ela magistl',l~ 
asrenclas d~is esta.dos, que serJ. cobrad·t por 1 tura e iüeram argurneuto capital eles.te ra- · 
empregacl ris seus .11 ;1,~uelles est.Lt.Jos que se re- 1 ciocbio : N.1o po:leín:;s deixa.r de votur a, 
cusare1'.1 a contnbu1r com :1 quoLt que lhes l clu:i.lidade da magbtr.Llul'a., atteG ,ltm.lo à ci1·
competrr. 1 cumst ,incia de serem pobres os eshido.;, por-

Diz·1!11 os no.:;sos antag·onistas: o vo3so svs·- que is.so se1fa SlljQ~ita.~ _um systejn<t a. un,1 fücto 
tema não sa.füC1iz, 1.0 peLis necessidade3' do / de car.acte~ trnn~ltor10 co:no seJa. o orçamellta 
Ol'Çfll11'l1llo; 2.º pJrqne -deix'.t a Uniiio na dos 0~ta.do~. · 
clepend:mcb elos es tarJ.os. Mas onde pira il. coherenc.ia e a. logica. rle 

meu3 dignos collegas, que não querem snjei
ür o system:i, ela dnalirl.ade d.a ma.gistPatum 
il. um fücto d,: mra.cter transitorio e anormal, 
como sejJ. os p::ircos rl;lcur3p3 ile que cfüpõem 
03 estado3, e riuerem suj ei t::ir o sys te.ma. dn, dis
crimin 1çã.o das rendas que é a prnpeia vida 
dt\ fede ração, n. um facto tmnsitorio e anor
mal, corno seja um orç,1mento viwiaYel de 
anno a anno ! 

Mas, e3te S9'.5n11'10 arJn 11ento nfio 6 real 
onc11pct outro qLte nú.o se tam cot'<Lgem ele 
dizer. · 

O a1'1'lll1131Jto re i!, algu3m m'o disse na. 
confiança Lle amiz'lcb, consi:>t J c:n qu3 o nosso 
system::i ch't. indcpenclenci .L r'e mais aos es
h1clos . 

Qnanlo ao primeiro :i.l'gnmento. direi so
meo tG que, não .tenho tle in J :gar p:t.ra o.; 
tribelec:w a Consti tuição r.lo m3u pniz, a 
qnrwto monbm as ci.espezas garaes dJ. nri.ção , 
não tenho que me adsteingit• its exigencias 
orçamentarias ele hoj t0 , qn ~ po.lem ser divc r~ 
s1s das ele a.ma.n hfi. . 

O Sr.. . Josf.: Ihc:mo-~ií:J e3ta11103 f.1zenlo 
uma, lei de orçamento. (llpoiados.) 

O SR.. CA.S3I A. NO D) NAS JnrnNm-E' clil.ro, 
em um11 lei elo 01',;:t.mento, ou reduziria as 
clespezas. 

Si nó3 .tin1umo1, no tempo ela rnonarchia, 
uma des1rns<\ ele 150.000:000$ ; si a, Republica 
é o governo m iis economico .elo q_ue a p1011ar
cl!ia, pelo menos clizi:"tmos isto no tempo cl ti 
propaganda rnp:1Ll ic::iRa ; si pe lo s.vstema fe
tler,rl, passa nm gra.nde numero de serviços 
aos estados, é claro que e3tes 150 mil coi1tos, 
entranrlo o paiz na vidtt normai ficam muito e 
muito reduzidos. 

o meu illu ,tt'e collega, o Sl'. rep·r;ésentante 
R.nrniro Barcellos. demomtrouJi verd ide que 
com dados estatistieos extra officiaeB, qU:e po:
dia reduzir-se sern gro nele · esforço a despéza 
g,eral em 22. mil Qontos. · · . 

On, si de 150 mil contos tirnrmos eSSP., 
22 mil provenientes d:.t l'eclucção de ciespe?:aS 
teremos nm Ol\lêtl11 ·'nlo cuja cifra montarit. uni
c,1mentP a 128 mil contos. g, si pelos impostos 
deixado~. a U lliii.o no art. (\',o mesmo Sr. re
preesel'Jante p1\,vou exhuberan temente que 
esta ti' ava com uma r.enda ele 138 mil contos 
som C( ntar co:n· o il.ngmento ela s taxas ele im-

A contt'il.cliçã,o por Pfll' le dos nohl'e.> colleg;ig 
de Minas ainda torna-se mais palpavel, pois 
que na propria, constituiçiio mineira procla· 
nud::i antes deste debate e estudo desta Con~ 
stituicib Fedem!, elles t!eclamram no -art. f,,; 
do suii constituição o seg·uiute: sfi.o !'el.')tlas do 
estado de Min::is toda,.,; aqnelbs fontes de re
ceit<t. niío comprehendidas no ::i1·t. 6° eh Con
stituição Federal. 

L::imento que os collegas que assi m proce
deran1 não affiema>sem aqui com o seu voto 
aquillo qL1e alllrmirnm com a· sua assignatura 
1n .coristituição de Minas. (I'rocam.- se 1.;wit"os 
apartes.) · · 

. Elles pam serem logicos_ deviam ter ::ifür~ 
macio: ~ão fontci3 ele füceita· para .. o· e) tado.·cle 
Minas Geraes · todns ·as_· n.ão esti1iW.adas .no 
art. (\0 da Constituição .ela Rapubli.ca Fed~ml, 
e aqnellas em que pelil. reforida Cons_tituição 
se dê a .. htxaçã.o cunmlativa . . . . : · ·· , ... .. _:". 

· für SR. - REPRESENTANTE - Pefo caniinho 
mais cu rto cltegar;múw ·me3m·o trm. · ._ " 

o SR. CASSIANO DO NASC:UIENTO ·-· suppon~10 
port;;into, que o orçctmento tL1 clcspeza actú.al 
d<~ · Re1mhlica. _s!J.Íª · ele 200.000:000$; :qua.ntia 
que po,lemos e ele.vemos Poduzir _.muito.,; ·cor
tando muitas despezas, com o. ·q.pe. · peati.c::i
ren:os até um <~cto ele moralidade; 'ainda 
as3im com a tn nsferencia de serv iços para 
os estaclo3, pelo b}'o tema cb fe<lera.ção, e chiro 
que o 01·çaiMn to da União póde o eleve ft,car 
muito reclu~ido, e terá esta no ar.t. 6° bas
tante reticlimento para collocar a nação no 
estado de sustentar o seu credito, como todos 
desejarqos. 



} .. 

Mas os antagonistas , do systema apresen
tado plllü3 representantes do ,Rio Grah~e ~o 
81:11 ·_vep.c)dos neste terreno, pJrque Jª u::w 
preva.lec!'J o argumento deduzido da dilflcul
dade do orçamento, vão-se n,castellar no ar
gumen,to da dependeJJcia cm que a União fica 
par<\ com os estados. 

SusteJto que com o system'.t das quotas OLl 
porcentagens nã.o ha dei;endenc'a: a Uniilo 
manda e os estados h:'lo ele obclec 31' . 

Pois os e::;tados hão de clesrespeitar e3fa Con
stituição '? 

, Admittil-o, seeia admittir a pr33ibilidade 
d'e que fosse de.:;respeitada e desobedecida tofa 
e qualquer lei fe:leral,e alem disso n1o co:n
prehenclo como aquelle que manda fique nJ. 

1. 

Assi1n, si consultarem a . politica experi
mental de ílonat verão ·cons1grada, e brillmn
temente defendida a theoria. da cli ver3icia'le 
de legislação ; e, assim tambem, si ler.em ·0 
estudo por esse mesmo escriptor feito sobre 
o projecto de ConstituiÇ<'i:o oITerecitlo pelo go
verno , trabalho publicado ha dous dtas em um 
jornal publicr1,do nlt c;i,pit'.Ll ele S. p,·rn.lo O CJ ~< 
re io Paulistano verü.o, que quanto a materm 
ela discriminaçi'b das rendas, elle sustenta o 
systema. por nó3 aqui aprasenlliclo e cli!. qne 
admitt.it· o art. 12 do proj.~cto em face elo 
art. 8.0 e tornar a disposição cle3te ultimo ar
tigo inut_il e aU perigo3'.t. ( ;lzniaclos e apartes .) 

Scnhore3, a minha hom e3tá teeminada e 
voú co'1clui1· fazendo uú1 apello a e3 i<.l Ço 1~
grnsso e um en"itamento aos nos -:;os _acl-ver
s"rio.s . 

de pendencia do que tem que-olBClecer. · 
. . Si quereis negae a Republica, si quereis 

· M~s -atten~entlo a repugnanc1a que ne3se negar . a· fel e.1•J.ç:'lo, é pl'eciso qaJ s:ij àes lo
se::Jt1do man1festav:11n alguns membros do . g<cos, vo tae desde logo cont1':1 o nl't. 1° da, 
Coogre~3o,_ que no t'ntanto co ;1fes~av:am. se_r 1 COL13tituiç~o, peoclamae esta Repnbiicn, unita-

. Q sy_stema ~:ir nos propo3t?,quanto lt d1scrnn1- \ r:a, porque a nó;; ficará o llil'eito de protestar 
naçao elas ~ rendas, o_ nm1s completo sobre o - desta t eibun::1., co1úo proteslaremo3 ate -na 
ponto d~ vJSt:: fe:leral, offerecemos _nes.ta_ se.-/ praça publica; mas não sejaes illogicos e in
o-_Lll}d:J: c~tscu3;ao uma peC]nen~ mo:l1fico.çao_a coheren te3 votando o ar t. !º do proj ecto e 
d1spos1çao do art. 12 que consiste em ,est.!ltu1r / sacrificando não só o3 pi'incipios republicanos_, 
que, si os e3tados ·se recusarem a obedecer a como ta'Ilbem os princípios fe:ler:\es. · 
Uniã1, deixando éle con tribuit' com a quota. qne 1 · 
lhes competir, e3t.\ pode_rá ter empregados 1 · Façamos unn Constitniç"\o cl3 _que ? paiz ~e 
seus p1ra fü.zer a r.espect1vn. cobr1wç1- .· po3sa, orgulhar, p.u·a que se nao Ll1ga ma1 , 

. . tarde que este Congres30 aão esteve na, a l-
,S1 os e3 t~dos desobedecerem as leis do C01~- tum de sua missão, parn que se nã'.l pJ3Sa 

grass? e~t-'."º pod.~m ~esobeJece1~a~é a p~oprrn affirnnr que es ti vemos mui to áqnem da nossa 
const1tlllçao e é urnt1l estar a ,qm a leg1sl:U' . época, e ela civilisaçlü do nosso seculo; far.a-
. . Mas este a1·gumenlo não ó raal. Está 11:1 ! m~s um'.t cons~ituiçio que as} eraçõJs ,fut1i ras 
· · 1c·a de todos que e'te n-r"tllnento en - , po~s3:m _recelL r com'.l um le"'atlo_homoso sem 
~6~~~1 ~~n 1 

outro. Não é 0 ;<;cei~ cf3 que 03 es - ~e~tr1 ~ço 38 od103a~.' sem dtstrncçao de ~la~~=s, 
fados desobedeç1m as leis do Congresso, mas s~.n,htnlüs lunou ~:-º!'. ::; 1~ co ndec.01_,1ç~_~" e 
é·o t error de que se affrouxem os laços de , o:.itias que Lws buo 1oª11ºª;)' sem privtleº1os, 

)id-ide :-dando muita autonomia aos es- 1 n~m mesmoaquelles que pr0veem dos. t1tuJ03 
ui ~ • ' ' ' _. 1 scrnot1fico3, rasgae o meu, que vos applau-
tado~ . · · 1 dieei (nwita bem); füç1mos uma Republica Fe-
' Srs. representantes, filiado á escola repu. 1 der,ü com inteir.1 independencia e autonomia 
)jlicana e füderal eu entendo que quanto mais . dos esta'~os; façamos antes de tudo uma Re" 
ril'rocharem . os laço3 ela, centralisação, mais · p_ubl1ca '.gual, frateenal e. human_a ! (M Hito 
.f0rte _apparecerà nos estados uma forQa ele bem; mwto bem. O oraclor e compr-imen'.ado ·e 
reacçã.o- em sentido contrario. Como republi- : abraçado pelos Srs. repre sentante; presentes.) 
cano e federalista, não tenho me:lo da liber-
dade. Tenh::i antes receio d3 que a União 

Sou do3 primeiros a rec_onhecer que S\jl'ia _, 
rn:lis regnlar e' asséntarh mell101' que,_ no 
momento em que este Congresso se l'eumsse 
como· assembléa legis lativlt orclinaria, se su· 
jeitassem à sua observação e a . se11 exame 
tofas as concl içõJs que pud 3ssem formar o 
cunj Lmcto de um convenio ou ele um tratado, 
Qude pudesse \)l'evalecer o interes3e publico, 
o i n tercsse n 1ciom l. 

Niio 0~1s t :111 te ls ;o, Sr. pt·e3iden te, e agi tail:t 
a qLiestão, t0nlto empenho cm provar que 

, pelas clansL1las esta:bslecicl ts ne3se tl'aLulo 
nã·J sa fGt'e o interesso do p::tiz, e ao cont t'a· 
rio se procum co!J o:;al-o em um pé que lhe 
p·:iss 1 · trazer prnsp31·idadc e va!l ta ge ~11 11.0 
grande commel'Ci O in tel'fülCÍOnd. ( cipJiados.) 

Dita.s esta> p:ilavn s, St'. presidente, e11t1·0 
proptfamente na queslão . peJ.tic::1, isto é, you 
referir-me a algarisml3 e a eitatisticLlS, que 
definam com 1:?eg: L11'anb ns aflfrmaçõe.:; q11e 
venho ele fazer. 

- O SR . V11w1r,10 .Pido.-\-\1. Ex:. rwli :!. hom 
o tratado 'I 

O SR. LAP1'.:R-Sem rl11vicl.t al gumn.. 

O SR . ERI'.::O CoEwo-Eu o acho pes3 i1110. 

O SR. L APJ::R - A YfLnt.tgem elo tratado, 
Sr, p1·esLdnnte, se eleve pe:;a.r em relnç!io ao 
interesse nacioml e em talaç[ío ao i o teea3se 
q11e poss;1, haver p:t.l'it o Jll'OJ t'esso chs di tfo 
rentes induslri11s , cuj:t pro;periLbcle, com 
qua_nto merecedot'i1 ele attenção, não diz inti
mamente com a !'iqnez t pn blica e re~u l'303 
inclispenswoi3 p:i,ra a vida cl 1 p:iiz. 

Sem queree conte.;;tar a legi tinn d )fe31 q1te 
2.qui fizeram diver.3os Srs. representantes da 
n::iscente industri11 nicional dos tecidos, ela 
industria p3cuaria, das fabricas de moveis e 
outras, en.tendo que deante cb industria sn
pcri01\ que é a hwoura, sobretudo elo c1f8 e· 
Lio as11w11r, devem des1pparecer os interesses 
menores que representtm as oc1trns to.l.1 ~ 
rennid,1s e qu·3 não podem tt'J.zer as gcandes 
recei_bs qne devem fazer Ctce ás despezas 
publicas . 

fique a.rmaia d0 di reito ele perturbar a vida 
ecpnomica dos estados, . 

:..~~ . . DISCURSO PP,ONUNCU.DO NA SESSÃO DE UM Sa. Rim:i. E3P.NTANrE- E CJj n prejuízo e ainda problematico . 
Senhores; niio comprehando União sem e3-

-tados, do mesmo molo qua não comprehendo 
estados sem União, quero a vida partindo ela 
periphP1'ia. para o centro e não do centro p'.tra 
a peripheria_. 

14 D2 FEVEREIRO DE 18tll 

·o S-r . Lapér- SI'. pre;;idente, tenho 
siclo um çlaqnelles que tem guardado silencio, 
já consideranclo a incompetencia com que 

sr . p,residente, a minln -hora e.:; tá q ias cleante elos talentos pt'ivilegiados desta c1sa: 
ter.ninada e sin to que e;tou a bus rndo Lla \H- eu viria.vara esta tribem;"\. (ii!io apoiados), Já 
~ encia de V. Ex. e dos illustres collega8 que pelo n10,1v? pessnl_cle mole .3 t 1~ no meu orgao 
fazem a ho;m1 de oavir-me. (Ntío apoiados.) 1 vocal, e amdtt mats Sr. presidente, porque, 

. velho rapublicano, . tendo deix:aclo o meu 
Mas, ante3 ele terminar, praciso aiada re3- nome füm:i,c\o no manifesto republicano dB 

ponder n, uma censura que não raro se nos ' 1870, qtrn foi o acto predecesso1· tio grand e 
faz. _ [ traball10 p:ilitico afinal coro::ido pelo movi -

, . . manto revolucionaria de 15 de novemhro, eu 
.. Nos, ~clit. b.a~c.ada,.!10-grandense, te?1os 1~ 1d~ . sej 1 perrr~itticlo dize i-o, ~n e deix:av11 ganhai: 
taxado~ de llLrtl.nSt,,entes J'.'.Ellü calor e a. ?º-1 pela rnercrn do de3v,m_ ec11nento, que t_l'<lZi :t, a 
com que, sustentamos aqm ~ 1~1'.1 qo.utl',aa vista da influencia c1lma e serena, com que 
p_rega~a º~~ele lons-os ª?nos. Si isto e rnt'.~n- i penatrav,un as idéas republicanas n'.t alnn 
s1g·encia, .s1 10trJns1gencm é 0 accordo p3rfei to J nacional, guarclamlo-nw para um momento 
do · passado com o presente, é o accord? do3 em que o in teres;;e publtco mais accentnMlo 
no ~sos votos com as ·p:l.'wr~s q~e aqm !)['º: 1 ou o interesse do- Esta,:lo que eu immediata~ 
for1111~s e c~m o que pre"amo~ clL~iant.e a~gut~::> mente represento_' me coag isse a tonnP:e.;;te 
annos, cntao somoo, co:n efl'eito, rntranst- . po3t0 • E' 0 caso : 
gente.>. · 

Mas essa intr.wsigencia e o que n)s cha- Neste momento, Sr . p:·e;;idente, trata-se de 
mJ.mos iotegrifütde moral, e delb, si possi- uma questão magna para o esta-:lo do Rio de 
vé l, nos orgulhamos. Janeiro. Proluctor.importante do c .ifé brazi

l8iro, o e3tü,do do Rio dJ Janeiro, desde que 
Estas doutrinas que tive a honr.1 d.3 expor no estrangeiro se impuze3se:n taxas onerosa.s 

de3ta tribuna já c1uanto a diversidade de !e- sobre a sua pl'oducçü.o, ver-se-hLL ameaçarJo 
giBlação, jái quan t~ ~o systema de discrimi- de sossobrar na lucta pelas suas culturas. 
nação elas· rendas, no::i, os representantes do 
Rio Graflde do Sul, não as sagramos unica- .Não é, Sr. presidente, que eu venha aqui 
mente com a resp3itabilidade dos nossos no- 1 dJfender a .mineira por_ que se promulgou ou 
mes e convicçõss, mas temos a fortuna de · se trouxe a luz do pa1z o trntado que faz 
vel-~ s apoiada;i pelas lições dos mes t1·es . 1 objecto d.t difcussão pre~ente. 

O Sa, LJ\Pit a- O caf,~ represeu ta no mo
vimento Llo commercio internacional uma im
portrrnchi que leva vantagem a todos os an
tros procluctos reuuidos, .i mportando elle na 
enornn somnn dJ 2.oa. OOO:OO ~;S proxinn
men te . No convenio que -sCJ ac'\Jxi' de estabe
cel' com os Estados U nic\ 03 da America cb 
N01'te teve-se sobretLido em vi3ta evitar qne 
no futuro aquelle pa.iz l l'ibute no3so c:d'é , 
como aconte?e i:as naçõ33 da Europa, trazen
do-nos o amqu1 Ilamento dess'.1 prorlucção. E' 
sabido qne 1n Europa o café é tributado em 
va.lor supel'ior a seu cu;;to em nossos mer0a
dos; em Fmn ,a elle paga direi.tos na razão de 
1 fran co e 50 ceotimos por kilo, de maneir11, 
que ven :le-se naquelle p1.iz o café por um 
pt'<Jço dolmido oµ qua.si triplo do que custa 
lms nossas praças . 

Si fosse possivel conti nuar n, fazer nossn. 
exportação de café sem· que se désse a even
tualidade d~ vh· a pagar direitos nos E:;tado.; 
~0td~3,'., cv!tava:se e.ssa gr,lnci~ duvida qae 
s~ apr ~~enta sobre o tr,i,t tdo, po is qua sempre 
se daria togar para que-a> outras inclu3tr·ias 
contmu1ssem a prosperar sem a conti1wencirt 
da entrnda ctos generos americanos. Es tava
mas entretanto sob a ameaça de imposição 
ele t~xas pe lll -e11tr,1da elo Cilfé no mercrrdo 
americano, uma vez que nã.o li bertassemos 
dos onns_com que ~ram sobrecarregados al
g:uns ar ti gos amaricanos nos portos cio Bra
z1L N_em se_ ve~1lm_averba1' de futil a nossa 
ref! exao, pois so - ~ mstan~ias do3 nossos repre. 
.sentantes na. Umao Americana o na. esp1mm-
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~· de ganluir coinpeosaçfo pm1 a sna expül'· 
taçü.o,c)n!empóri3ou o governo da grande Re
publica, sem tributar o ea:fé brazi leiro. Era . 
(nauifo3to, poré1p, que trãtado:? tão cle.:;igual-
1.nente na troca commercial, cu.ia vil.n lagem 
sempre e3teve ·e continuaria a estar do nosfü 
hr.lo, não se r ,%ignarimn o:; -[lmericJ.no3 d i 
norte a oi hár placidamen.te p:mi o perenno 
e:icofün ; n to po seu otwo, qLw parn, ell e.;; niio 
J'BYCrtia, Imlo ao contrariJ a.lentar a.s indus
trias e urop~í\~ , suas rivae.:; e snperiot'e:; pelo 
ahundan te proletariado qúe as alimenLi. . Não 
se jnstifica deante ela eqni<'larle e m3nos S3 
aomprehen)e aiml i. com as itlé.1s positiva.s do 
s ~xonio o cle3J)l'endimento que pretendem ti
vesse a Unüio Americana 03 impugmv:lo1'es rlo 
tratado. 

De:inte do valor que i'epresenta o capital 
ela, l:;i.voura do cn.fé e ela canna e do capital 
das outras i·mtustrias raunicla.s, póde-se calcu
lar o grande _peaJ que exercem as primeiras 
sobre as outras. PóJe-se c.1 lcular as zonGs do 
café em dez milhõJs do l;ectares, q1rn rep!'e
sen tam o capi ~a 1 de 3. 000. 000: OJO;J; ~ ao p:1s:;o 
qile as outr.1s rnclu;;trias rnun1dGS n to repro 
sen tam mais de 300 . 000:000.$. 

_Ora, pergunt~, po:ler-se-hia Llat' 111 )ior apre
ço:,e cons1deraçr10 em um tratado 111tern11cio
nal its industrias que n[o sã;) principae.3 e n::í.o 
en 110] vem os vercladeiro3 interess0s elo paiz, 
pocl.endo cornpt'ometter as que ma is valem nas 
dttlrnu lclade> que sobrnviessem pa.r,\ sua en
trarh ~10 me1'carJo america.no ? 

Certament'.l que não, Sr. preside :ile . 
·A en tr.tLla elo café nos E i taclos Unidos dosde 

que o gove1'no desse paii trilrntassB ess~ mel'
C<\doria, jil mio cli go na impol'tancia. e!11 que 

as mç:>es ela ÉU.!'ºP"' a tributam, mas em me
ll03 e 1u meta.ele ela m·enor taxa ne llas estn.
b 2 le ~ idi, em 3$ por 15 kilos, traria, p:ir.i a 
expot'taçlo de ' J2 a 15 milhõssde arrobas, que 
é a feita pwn. aquolle paiz, a quantia, de 36 a 
45 mil contos. A import:1ç[o do; genuo3 aine
r1cJ.nm pJ.m o Bt'azil 1110:ltn. th 15 a 20 mil 
c-rnto3, onj cl3 dieeito3 pJ.go3nJ. alt'ai1deg,i, 1·1-
cam nu is ou 111e:1os em 3 .. 0~0:0)_1~ . · 

Ora, Sr. ' pr.:isiLionte, 115.0 h'.tJiuviLl3 que co :·n 
a enorme dilforença que reverte pal'a o paiz, 
entre 36 a 45 mil co1to3 ele impo~to tle c.ifé 
e tre> 1111! càr1to3 de irnportaçi1o do2 a-enero .> 
arnericrnos, o Beazil 6 o f<1voreci r.lo nesta tro
ca ele vantage113 . 

. Em rillação ao cons um ', dizem os :111l:1go-
111stas eh tr,1Ltdo que n:'lo é natural que a 
P'.'0~ur~ elo ca. f.i , nos Estados Unido3, pJss:i. 
rJurnnmr, p3IO füc to ele estar o paiz lmbitmi.do 
ao uio elo genero e nã.o po:lee de um mo
m3ut:1 p1ra outeo retirai-o do sea me1'c1clo 
chutrlo prejuizo. ao Bi'J.Zil . As e3talistica~ 
co:nmerche3 peovam ex1ctamcn te o con-
trn.rio. ; 

Da entre algnns qua Iras do movimento 
CQ111!l13l'c ial elo ca.f0,o3 qu::i.es peço licenp para 
trans '.!rever em meu cliscnrso, vó.11 dous éom
prehendendo 25 anuas da exportaçâo, om que 

· os Estado3 Unidos íl gur,im com 2 1/ 2. mi lhões 
de s1ce:i.s, ao p.1sso que a Eul'Opa, com a sua 
enorme p::>pnlação ele 30'.J mil hõ2s de ha,bitau
tes, consumidores tofos do crr.fó brnzileit'O 
ainda que a sua LlistribuiçJ.o co:11prelten l~ 
n.cc:m tuadamon te nm grupo eh p.1izes : a 
Fea-nça, a Allemanl11, a Bc lgicJ, a Hollamh 
a Ansteia, rr Itali.1, etc , com 'cerni ele 200 mi~ 
lllões ele consumir.tores, nii,o excGcle a pro-
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porçiio da procura. dos Estados Unidos, a ppa~ 
recem nos comp1;aodo pJr 2 l /2 ·milllõe3 d3 
s~ccas . · 

T<tl facto att<J.>ta qa3 a sobrecarga. dos df· 
rei tos de ímportaçifo é a causa da menor ei.

p3:Jiçã0 de café para . a Eu rop:i., niio se pc~ 
cl enclo ai legar a falta de habito dn, precio:a 
b~bicl>t, poi.) que a Europn. a conlnce des!'e 
t<Lo longo temp.o quanto a Ameríca e pela ·r:-
q ue1,a. e ci vilis1ção tenderia a se collocar p : -
rallel:i.mente a este p:i.iz na acloptação doJ 
S3l13 USOS. 

Mais cu riosa -ainda é a eslatistica eelativR. 
ao co:isumo pot habitante de cad..i paiz e é 
ella revelaclora ela depressão que soffre o 
gasto sempre que os direitos tle entra:la du 
geJ.ero se elevam. 

. A vant i.ja-se a todo3 a HJ1!1gla cnjo lia..' 
bitante conso!;~e 8, 40 ele caf0, sendo a en
it'ctda do genero livra, seguindo-se a Belgi a 
co~n o consum) de 5,k 4'.l por habitante e d: .. 
rei.tos de 1::1,k 20 francos por LOO kilos ,e n. 
.s~ussa com a contribuição rle 3 fr ,u1co3 por 1CO 
ktlos e COllSUll).O de- 3.k 60. 

No3 Estad~s Unidos, onde até 1872 persistiu 
a taxa ele cmco e ele t!'es cen te3im·JS em a. 
media entí.o ele 2,1< 79 por pessoa, passando à 
sel' ele 3,k 3 com a entrada · livra. _ 

Em escala decrescen te, seguem-se a Aliem ~ 
oha com o consumo de 2,1•32jpor habitante e 50 
francos de direitos .pol' 100 k.ilos; a França 
com taxa quasi proiJibi tiva de 156 fra ncos 
por 10,0 kilos, tomant.lo cJ.ch pe3soa 1,1' 05 ; a 
Anstrn com 16 florillS ele ouro por 100 kilo,: · 
ébnLlo O,k 9 por lfabitante e p, ltalía cobrand~ 
100 frrnco3 p'.lr 100 kilos reduzido o cousunío 
a 0,k 47 por lrntitaote . ' ' 

Rem !110 em_ Becas de 60 kilogrammas da exp:irtação de cifé nos 
ultrn:ios 2~ annos, de 1 d3 janai rJ a 31 ae dezm1bN, do pJrto 
do Rio de Ja113iro. 

Exp0rtação do café de 8:1.ntos em s1ccas de 60 kilogrammas 
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i.30(Gi6 
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Tabella de consumo em ~acem; de 60 kilos ele .c.afü e.m, ~Ig:un~ paizes cfa Eµ~ó-pa 
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(rl) lta ltn actual. 
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Neste · folango ~,_r;ú'.·) Vdtú comprehendiLlO'.i_ a 
Suecia., ~ôrneg«1, ~· Poi·Lugal e I-Iespan !ta, que 
ú1ui to 1iou~o ·consomem, ·e a Russh,que co nsu
min em ·um perioçlo de ·10 anpos, de 1873 a 
1883, sómente l 1Q7 179 saccas, ou OJ,08 por 

' ~ habit:tnt$ em um :i:n(\o. . · 
Is to vem proni,r é1ue só pede ser devido ao 

c:iorme trilJato que · se raga mt Europa. 
· úutro inçrlivo que faz consi'lei,-a1· como va

lioso o tra.tado que se •acaba. de celebrar co'n1 
os Estaclos Unidos, é ()enorme cre:>cimento ele 
prod11cç~o elo café, porguoi só o estado de Sfí.o 
P<tulo teve l1m augnrnüo sextnplo de 1803 a 
1890 e dup.licou tl'e 1880. a 1890, regul1111 rlo 
dar um angmen to aniid:d media de 200 mi l 
sa.cc:ts em sua proclucçã0, ele modo q ua o em
baraço de sahitht do genero trará. e.st:lgnaçilo 
nos rnercaclo3 brazileiros .. _ ' 
rn Si, de acçorclo com a mtatistica. de Santos 
se ·verifica nestes cinco ultimos annos o 
augmento de 200 ·mil sacc;:i.s por anno, che
gar.-se-ha infalli v:elmente, no prazo ele 25 an
nos a ter sà ela z01rn de B·. · Paulo uma pro
Uucção de oito milhões ele saccas , compubclos 
os tres milhões elo presente, o que quasi bas
t11rit para: supprimenfo dos me11caLlos dos Es
trt·.lo> Unidos e Europa, dado o augmento de 
80 ºlo de consumo na propo i'Ç~o no mesmo 
pra.zo, confor11111 a tabella exhibida. 

Ora, addicionemos 'as colheit1s nos estado~ 
de füpirito Santo, Rio ele hneiro, Mina.s e 
ampliemos o calculo das futuras co lheit<ts de . 
S. Paulo,_ attent11 a grnnde c.)pia de irnmi
g·rantes que elo preferench lá se cJllocam, nãP 
sendo inverosímil a estimativa de 400 mil 
_s1ccas de augmento annur1l, só pol' S . .Paulo, 
e ver-se-ha que temos tle ent'eet1lDr cm tempo 
tal ve;: l)l'ax:imo com o desoquiUIJ t'io .l[a, pro
ÜL1cção o elo consumo. 

Em taes condições, o trahLi[o· e meui1fa ele 
grl1.nde prev isão. empenhaud0-se em dilatar a 
exportução elo nos>o principal producto .. 

i.; 8!Tl relaçfo ao assucar, ou tor-b de prc
~lu zi 1· quvsi o mesmo itrgnmonlo . 

o Sn.. Vrn.GILIO Pms::n : - Ahi e clitlicil. 

O Sn.. MoRil.ES E BARROS - Alli o defeito 
está na, restric_ção. 

·o Sn,. LA PGR - As nações prorfoctoras tle 
assnc,11· são em geande numero, pelo fac to ct·\3 
cxtmhil'-so o assncal' ele mui tas ]Jlantas, 
.qmmdo o c1Jé constitua quasi um monopolio 
do pl'odncção elo Bcazil. · 

Nos Esta.dos Uniclos já. está iuicin.cla a cul
LLU'J, cln, beteeraln , existindo bmbom fo.bricas 
já montadas, para aperfeiç:O'\.men to du assucar 

~ baixo . 

Comprehe11de-se que si doixae a gpa,ncle 
Uniii:o ele tributar algumas qLBlidades de a:;;
snc<tr, füci lmento ella,s t et'ão onteacl[t nçis 
mercados amel'icano3, ao pn,sso que si alli for 
tribnt·1clo o assL1cae beasileieo , brevemente 
deix:>i n\ tlc entrar nos mercados amol'ic<U10.>. 

Não mll1'0 sspm~ança de S'll nçã; p:i.m a 
lavom•a, do assacar elo Bmzil, sem a foUHJ!.Üa 
para, os seus peoduclo3 dos port0s arneeicn,11os, 
o consultaLl11s as tabellas de expoetaçio Ee vc
ril i0a o docrescimen to g·1·atlual chts ou Lrndas 
no mercaLlo dos Estadus Unidos. . 

A Gi1 nn<1 ele assucar nào ]Jode cdiruenLa1·. 
u pretenção de em p:lq•1eno pl'<l l ,1J suplJ!a.nlm· 
:• sua rival, a betereaba, sel' vida põla bara
teza da industria eu-ropóa e tifo, propiciada 
pe\o culíivo q1B elevou a sua l'iqueza.em p:w-

.. cen t;cgem S'lcclrnrina, a 14 e 16 º/o, hwenrlo 
mesmo exemplo na Alleman!rn, de IS 0/ ,, 

quando em principio só tinh '1. 6 °/0, ao passo 
qns aquelb desceu de 18 lt l 'Í 0 / 0 • 

Em relação {!, industria dos tecidos e S'.LhUo 
qu.:i o algodil.o produ~ no Br.1::ll em muito 
rrrni01• cópia do que em q11alquer outrn p:tiz. 

As t"1bl'ic~s do Minas, ea o sei por dados que 
me forn,m fomcciclos é pelas pnblicaçõ·•s fei tns 
üa imprens1 tiram um luceo elo 30 º/o e i;:;so 
SA r\erluz dO:J p1'GÇ05 por (fil$ O aJ godáo e adqUÍ-
1.'iClO, 

', E1n Minas qol!tem-se '100 a1•1•0L:is de algoch1o 
pjl' alqueiro o vendo-s1 a 3;,; com coroç0 ou 
enl~~o a 12$, desde qu_o seja de~caroptlo, Lra
zendo <ts3im umai·ench ele l :200.~ a4: 000$, 
p:tra os productoees do algodáo . 

O Sn,. il'ioR.AGS E B.\.RR0S dá um par te . 
O SR . LAPB lt- Tenltoo testemunho ele cli

gnis~irnos represen ta.ntes mineiros e natueal
rne:1te em S. Ptrnlo d3ve se. doi,r a mesma 
cousa. 

O SR. McmAES 8 BARR03-T<tnto assim n1io; 
a msdia cl'.l S. Paulo é h1ferior. 
, O Su. L~p1:;r.~ ilhs ma3m ) ·assim sendo, 

200 arrobas por alquet·e, temo3 clous contos pot' 
c<t~la alqueire ou 2 1/ 2 hectares cl_e terreno. 

Entretanto m: fabr ic tção dos t ecidos 
11i11da avulb múis a renda. que vem do trab:t
lho indus trial. QL1at ro arrobas ele a.Igodão t'e-. 
duzidns a tecido grosso p:i r::t o consumo ordi
uario, desse algodã.o chamado americano, dão 
nas fabricas ele tecidos 50J metros mais ou 
menos . 

Q rireçà dci cada peç1 de 10 meteas é ele 2$ 
a 2$500, o qu 3 vem r, importar em cem a 
cento e vinte cinco mi l re's mais ou ·menos; 
rle modo que ess :s iridustriaes do M_inas e 
ta.! vez de S . P1rnlo 8hog::trão a, ter um'.1 renda 
n.vultai:la, uma ronda superior á que resulte 
de qualquer outro proclucto nacional. · 
· Falla.r-se-ha nat umlmento dos capitaos tlas 
fa,bric;is, mas re!fttivam 1nte á r,ompensação, 
são elles ingnific .:mtes . Cach tear regula cbr 
anmnlmento o rosulta'.lo elo uin conto ele ràis 
liqui1:lo, 1ü província, ele Minn3, custando uma 
folJl'ica que póJe ter 100 teares a qu:i.ntia ele 
250 con tos, ou pouco mais. 

O SR . 1\Io ttAE::>- E BA1u:ws~ Nilo ha dnvi
cla. algum::t que ::ts fabricas Lle tecidos esti'í.o 
peosperJ.nclo em Minas e. S. Pmüo. 

O Sr. . LA.PER-~lio soi si em S. P•rnlo 
rlá-se o mesmo; mas tenl:o o.s dados colhidos 
da.s Ltl1rfons ele Minas, que demonstram que 
Lemos uma granrle Vit!lta.gem em comp3ten
cia com o algocfüo cloi Es.taelos Uüiclos. 

Alem elos flX::tggeratlos salarios que alli ln, 
ela menor peodncção ela nmtoria, prima e dos 
onus rio tmnspoetr, pari!. o -Brnzi l, não pos.s:> 
conceber corno luctar,'t elle com o nosso :ügo
dlio, quo apenas toi·á tio pag·a l' o custo do 
transp'.ll'te por per1uenas extens5e3 cla3 nossas 
estradas de i'et'L'O, ou então t orio ele ser im11m· 
Cactmw1o nos pl'oprios centros de cu lt ura, 
riuanclo as fall1·ic.ts ahi existam, co:110 aco~1 · 
tec:; no interior . 

As f.1!1 ri ~1s desta capi tal estal1eleceram-se 
cm cJndições m3nos economicas, com a acqni
sição de teneDos o predios caeos, e não clis
poem do motores hyclea.ulicos, como r1u11:3i 
todas as elo centro elo paiz. 

Quanto á inclustl'i<t, p1~uaeia, nilo po:lem o.:; 
Esta,clos Unidos sobeep11jar o .Ei'azil , poL'
quan to o no3S'l clima. o a nos.:;11 t Jt'rn sã0, p::tra 
t tnto, o>pecl,tlmenlo t'a ''º t'eciclos. Q:rnsi q1w 
pot' to 'lo> os outro.:; p1izes om quJ S3 f.lz a 
criaçã:o devo ella sot' rodetvfa de pt'ecltuções 
paea a alimentação e peotecção elos animaes, 
c'ontm a in0lcmenci<t das eslaçCiJ.;. 

füí•J uo1ürncemo~ imrernu tj UJ ol.Jrigll8 êo 
gmrnfar em esLabulo:; ca1·amen le editicado3 
torlo:;i os animaes por unn, ter\;a. parte do 
an uo, vrnj udícando a engo1·cla, que uão S3 
compacle ~e com o frio; não precisamos de 
preparar lnst:i.gens nem amontoar fol'l'<•ge11 ;; 
e ::tincla cfüpeus,1-s: a ciecumscripçito em espa
ços apertados do g.1.do, o q1rnl vive á solta 
no3 nosso3 c·ünp '.)s , clis ting11ida a propl'iedvle, 
tão poucJ dispendiosa é Bila, pot' simp les 
marc,l , que veclo lL confuslto do dominio . 

Por to~la a, p:•rte tlo Bl«lzil, no Para, Mi
nns, Ceru·á, Paraná, J{ío Graucle creslJe o 
garlo, pórfo-se di zer espontanearnen_te, e é in
con testavel que o uso da c:i.rne e gerJ l em 
toda a nossa popnlaçlto, o qno n<lo se dú na 
Eu1'op<• ·e uo::; Estaclo3 Umcb.;: . 

I 
. ( 

Em resHltarlo. dos~lementos que a favcir er.eaJI 
custa tão pouco a criação rjue í.uha 'eabeç<t. 
de g-aclo v:accnm pàue valer no Cear,í, ·e Malto 
Gro.>so 20$, e no Par.má, Rio Gl'ande e Pat·it, 
r1uanclo milito 50$, emquanto que nos .Estftclo:; 
Unido.>, pela clerficiencia ele pastagens, pela. 
necessidade ele abrigo para os a:nimaes o . Dor· 
outras circmnstancias, custa do 130$ a 150;) e 
250$ a 300$ na Europa. · 

() Sn,, ANTÃO DE FARIA - Peço pe1'mis~'í.o _ 
a V. Ex: . para clar..:111e um aparte. 

o·sn. . LAPÊR - Pois não. 
o Stt. ANTÃO DE FARIA - Note o 1,101.J1·0 

eepraSPJitante que o gado no Rio Grantle do Sul 
pesa 150 J<ilos a 200, emquanto que nos Esta
rlo3 Unidos pss<t 600 . 

o Sa . GABINO BEZOURO - E' um facto. 
O SR. LA PER - Pórlo apparecei· um ·ou 

outro ele raçt especial, mas isso não con
stitue o normal. 

O g:i.clo dos Estados Unidos, segundo in:ror
mações_ que tenho, pesa, quando muito, 200 a, 
250 kilos. 

Pôde bem. acon'tecar que algdm gado espe
cial tenha o peso apontado pelo nobre rerre
sentan to, ma~ este niío é destinado p:n <t o 
consumo ordinario. 

O SR. ANTÃO DE FAmA - Mas ainda t em 
O CLlSto . 

O SR . LAPElt - Apnar disso não póde con
coner comnosco, aclmittindo- se todas as con
dições favoraveis. 

Temos depois, Sr. pl'esiden te, a questão das 
maclei1-.1s e diz respeito á importação do pinho 
com o abatimento elo 25 º/u nos direitos ele 
impor tação. 

A e3S3 respei to vejo aqui o segLlinte .: 
(lfJ) - Pagava até a ela ta elo tratado actual o 
pinho 23 réis por pé e importamos !}O exer
cicio ultimo 22. 035. 158 pés, que redundam 
em u ma. ditreronç1 apenas de 126:000$000. . 

Notem os nobre3 ropeeson tantes que a der..; 
rubada elas madeiras no Bl'i1zil não se faz 
com as mesmas facillclaclos que s 3 tem irn. 
America. As nossis florestas não ofl'erec9m 
concliçõ ;s taes, de modo que se possa fazer o 
trnballlo seguitlo e ele morlo a dar vanta&·ens. 
Como lavrador, conheço bem as rlilliculaacles 
com que se lucta nas n9ssas t erras parapodet' 
aproveitar-se as arvores e para porler haver 
a macleirn que sirva para a construcção. 

Na Arnerica as flores tas de pinho constituem 
um serrado ele vegetaçiio o ainda mesmo que 
esta madeil'l\ não p-ossa valer tanto como a 
noss1 para a construcção,marcenari i1 e movei ~, 
cli1 um resl!lfaclo vautajoso na exploraçã<> 
]JBla grande quantidade de madeiras que em 
um o~.p1ço di1clo se tira para. Dbastecet' os mel'
cl1.cles quer nacionaes, quer estrangeires. 

Tomos pinltoieao~ no Parantt e Minas Ge
r;i,es, mas é preciso notar que o 11 0330 pinho 
n[o póde com pa1'i11'-S9 o.o dos Estado::; Uniclos, 
niio ô no resina, todo ollo 6 da ospocie cha~ 
mada branca, não pôde resisti!' ao tempo ele 
modo CJLte se faç1m lw.bit~ções que não ve
nham apocll'ecel' e a dBsfozer- s'.l em poucos 
anuos . 

Ol'a, qnerer-~B-lIOL á cu:,; lu, elo iu Lerns~e pu
blico e cl u, econonüa da constru\ição e:lificar 
easlS eom o pi uho podre das nossa.s florestas 
do P,i,rn.nri e outras ? Certamente que não. 

O SR. S1·oàKLEP, DE L1.r .~~ O de Ivliuas -e 
excellente . 

o SR. LAPÉR- Mas não e e5SG o pi nho, de 
resina, de3tinaclo ás construcçces , é um 
pinho b1·ai1co. - · 

o SR. STOCKLER DELDIA-E' muito superior 
ao do Parani . , ._ · 

O SR . LAPÉR- Abandonando, por.im, esta 
questão, não ha negar cm relaç'ío á explora
ção de madeiras propl'iamente que é por em~ 
quanto foexequivel, desde CfU3 tenh'1l110S . de 
tt l.:> iltur anor<>s l'lll' it1i1 mtG semeadas nas 

1 
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. mattas, sobrecarregado o serviço com cHreto::; 

. de dous e às vezes maisJí.ilometros de distnn
éias, .por exemplo. Não baverá-quem queirc\ 
entrégar-Ee .a trabnlho füo ingmto e tão 
poww c0mpens::i,.dor do esforço humano, pnra 
vencer além disso o oneroso transporte das e3-
tradas. de ferro, dus quaes depende a solução 
ii-o: pró'blema do çomrtrercio ind.igena, vedados 
·os· proprios generos do consumo, como o mi
J-h'à, feijã:o, o arroz e tantos productos alime1;
ticios do inter·ior do paiz, mesmo do interior do. 
estacl'o do Rio de Janeiro, de poderem chegar 
a:qui ao mercado pela difficuldade elo trans
s,p,o;t~, a ponto d.e sermos .obrigados a receber 
sti"ppr1mentos do e5trange1ro. 

Em relação ao kerosene, clamct'.se ·contra a 
excepçãQ aberttL para este .liquido, ~uj_ eito a 
direi.tos de entrada, que sena em preJ u1zo das 
classes pqdres. · 

Fa:lha ainda no casQ a razão para se com
. bo,ier o tratado, pois por dispoõição anterior 
·das tarifas ela1s nossas alfandegas esta exce
ptua.do do imposto ele enlmcla o kerosene 
brQ.to. 

E' aindá uma providencia que veiu trazer 
vantazens e rendas para as nossJs fabricas, 
}Jroporcionando ao tcab~lbo naci?mll-com a 
distillação do petr0leo vmdo elas Jaz1clns cios 
Estados Unidos, um lu :ro qne terhmos em 
inen.or esçala, com a en trachi. Llo kerosene 
limpo ., 
· Ao envez elo encarecer a luz de pobre, só 
póclê barateai-a . (apa1·1 es diversos) a eptracla. 
do kerosene bruto. 
' Já, ri::le referi .. ao pequeno consumo do café 1:a 
Europa, obser".anelo ser realmen t_e-. ex traorclt
nario que, .contados os .oomunmlores deste 

· proclucto uã. Europa em perto ele 1. 300 m!-
11.Jões ele habitan tes, . ao pnsso que a Urnao 
àmericana tem 60 milhões, não tinha fünch-. 
mPnto o que se tem dito em J.'.!elação ao con
s uu10 de café que se faz na America pelo 
!habito em que alli se constituirnm do uso dlt 
!iebicla, J 

. .. .... , 

'_E.éalmente ser-ia de p3snl<'n' .ta.l dissimilítnd,e 
e1i1 contra.dicção com as leis de biologí<t, de 
soi·te que, dando-se entrach . do café na '.~u
.ropa, :to mesmo tempo q1u se deu na: Amer1ca, 
nào se entregasse o. eu ropeu ,ao consumo elo 
nosso café, ao passo que o americano, em des- · 
harmonia com a mell1oe parte do mundo ci • 
vili ~D-uo , clesorclenpu-se em rece.b·er o IlOS30 
proclucto, embora em propo"ção muito mais 
minguada fosse··cle seu inte1·ess.e fazel-o, en
carada a exigua troc1 que de seus procluct?S 
fa:ziamos. em comparação dos largos ab:tstec1-
mentos elo nosso !::Jet'Cltdo pelos artigos iuª 
glezes, francezes e allemãe3 . 

Vem a pello recortlar o: que em nossa 
. praça deu-se , !la poucos ann os,. pelo facto da 
elevação .artificial do pr•eço do café, tentado 
aqui por capitalistas que qL1ízeram luctar com 
o collosso elos capitalistas <U11Bricanos ... 

UM Sn .. REr1ms1füTA:-!Ti~-O synclicato. 
O Srt. LAPBR-Slrn, o symlicato organ isado 

ptir,l elevar o preço do café. El les pari11ysaram , 
pl'ocuraram hnpedi1• t~s CX]Jo rtaçõss para a 
Amel'Íca, ·de umneir,L qut1 dahi resultou, 
Sr. pl'esideu te, iiellt elevação do preço, per
sistente retracção e fughb dos compradores 
elos mercados cio Rio e- s ~in toJ , reflectinclo-se 
nas sahidtLS do café cm Nova York, onde 
apezar elos grandes depositas quB lá existiam, 
reduziram-se ele 50 a 60 mil rnccas, que se 
venclia·m ordinariamente por S9111alrn., a 15 
ou 20 mil. lsto prova que, a dar-se a mso de 
se elevarem os direitos elo cafü, o que reclun
dnria no aug-mento dos p~eços, a sahida deste 
para a America fi ca ria muito reduzida . 
(apoiados .) 

Tendo-me referido, Sr. presiLlente, mnb ou 
menos iis condiçêes praticas tllt queslão, e 
tendo pesado quanto em minhas forças coube 
as 1·antager1s que nos traz o tratado com os 
Estados Unidos, e sem que venha tomai· a 
defesa da maneira por que o governo cio paiz 
entende\1 dever fazei-o, sem consultar a opi
nião do Congl'esso ... 

H~) de fau eiro =Imprensa :\'acional- lS'J l 

Sr ) (- -"n ! o·:_')""/º/} . . - CJJ · , .,... IV 

für Stt. REP;~SEN'l'.~NTE ~2'.. .~PLe rfue .es~a 
o erro do g·overno·. . .' . . • · 

o Stt. LAPBti.-- ... que·solire .. elle devi~, .<lizer 
a, ultima pa\av1'a , parece-n1j:l , Sr. p1·estden~e, 
que o mesmo trataclú só pó~le h'~zet'_benelic!o~ 
para o paiz, protegen.tlo a~ _umcas rnd usil'ias 
que são a fon.tc ele toda a sua rencta e que, 
pilo inónopolio que d1ú11i1a MHas tem, a ~o 
c1fü, gomra j)or muitos '.'huos ~a Bup1·em,n~-~-ª 
contra qualq·uer 0utra 1n rl ustt"J~ que pos~,, . 
concorrer ao3 1üercrtdos dstrange1ros. 

Depois pero·untar·ia Qtt,· ao:; que defendem 
mss'.1.S p~queifas ind_ustria s: onc!e encontra· 
riamos consumo para os•mo'Veis, para a.banlia, 
cet•eaes, fül'inlia, tecidos e. tudo n~aj~ que na 
especie pml e~se procl tizit' nosso pa1z ? 

Nilo seri1 nos msrc idos estrangeiros; :.t 
America não prncisa, a Eur:op'.t desde mm to 
os exporta, as colonias aqs tral1u.nas ~le _mULtos · 
clelles · superabunda; semi. necess1no que_ o 
consumo se fize~se no propr10 l:l~'u.zd; lll~S nao 
serü facu ltaclo si não com os ca pitaes del'lvaclo::> 
dos outros lH'Otluctos ele expot·ta.ção. 

Si o caf'é e o assucal'. nij:o dessem a .remla, 
o dinheirn, quem üavia. ele co usurnit' moveis, o 
tecidos, productm;_ cenlmicos e o mais que 
Brazilp1·oduzisse ! Nã.o creio que os c1efeuso1:es 
das industrias braiileims possam em um fu
turo mesmo loogi nquo _levar esses productos 
a um mercado estrangeiro. 

l'\essas concliçõe3 eu tendo, Sr. ]'l'esiden te, 
que presto o concurso ele reile-xões .praticas, 
dos datlos estatísticos, provando ao Congresso 
que qualquer tratado, este ou ou tro que o 
Congresso ordinario appl'ove, facilitando o
commercio com os Estados Unidos, sel'ü favo
l'<wel aos ü1teresses do Bl'azil. (RI u to bein ; 
muito bom.) 

u~1 SR. Rt>r1ms1fü TANTE-Defent.!en per
feitamente; isso é o l'ructo dê um estudo 
consciencioso. 

VozEs-E' unico discm·so pratico sobl'<:i a 
ma leria. 

. \. 
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